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Lucrările agricole de 
primăvară trebue să fie în
centrul muncii organizațiilor 

de partid
Pe întreg cuprinsul țării noastre, oa

menii muncii din agricultură au început 
executarea lucrărilor agricole de primă
vară, lucrări de cea mai mare importanță 
în lupta pentru obținerea unei recolte bo
gate.

In momentul de față, cea mai urgentă 
sarcină care trebuie să stea în fața orga
nizațiilor de partid, este aceea, ca în lu
mina Hotărârii guvernului și partidului 
cu privire la campania agricolă din pri
măvara anului 1954, să îndrumeze și să 
Controleze ou multă exigență felul cum or
ganele de stat și agricole se achită de 
sarcinile trasate de Hotărâre, să desfășoa
re o largă muncă politică în scopul răs- 
pîndirii metodelor agrotehnice înaintate, 
etc.

In comunele unde organizațiile de bază 
și comitetele executive ale sfaturilor popu
lare au dat o importanță cuvenită aces
tei campanii, socotind-o ca pe o sarcină 
politică de cta mai mare importanță, pre
gătirile de însămînțări sînt mult avansate 
Așa de pildă, în comuna Hășdat, încă de 
anul trecut, biroul organizației de bază și-a 
propus să organizeze o intensă muncă 
politică în rândul țăranilor muncitori spre 
a-i convinge să folosească metodele agro
tehnice înaintate, pentru a smulge pă
mântului roade tot mai bogate. Datorită 
muncii desfășurate de organizația de 
bază, țăranii muncitori din Hășdat, au 
terminat însămînțărille la timp și în con- 
dițiuni mult mai bune decît în anii fre
cați, iar acum în campania aceasta, Hăș- 
datul s-a situat comună fruntașe în ceea 
ce privește muncile agricole de primăvară.

In comunale Streisîngeorgiu, Călan și 
altele, datorită muncii pe care au depu- 
s-o membrii de partid și agitatorii, repa
rațiile mașinilor agricole și uneltelor sânt 
spre sfîrșit ,iar curățirea semințelor s-a 
făcut într-o proporție de peste 60 la sută.

Deosebit de însemnat este faptul că și 
în aceste comune, țăranii muncitori au în
ceput să folosească pe o scară mai largă 
decît în anii trecuți metodele agrotehnice 
înaintate, în scopul obținerii unei recolte 
sporite. In comuna Streisîngeorgiu de pil
dă, selecționarea semințelor continuă în- 
tr-un ritm viu și s-a cărat o mare can
titate de gunoi de grajd la cîmp, pentru 
îngrășarea ogoarelor. Deasemeni arăturile 
de primăvară s-au făcut la o adâncime de 
18—20 cm.

Nu același lucru se poate spune des
pre comunele unde organizațiile de bază 
și sfaturile populare au privit această cam
panie cu prea puțină răspundere, negli
jând organizarea și controlul ei, ceea ce 
a dus la tărăgănarea îndeplinirii sarcini
lor trasate de Hotărârea partidului și gu
vernului.

In comunele Băcia, Peștișul Mic, Buni- 
la, etc., curățirea semințelor s-a făcut pînă 
acum într-un procent cu totul nesatisfă
cător, deși Hotărârea trasează ca sarcină 
că operația de curățire a semințelor să fie 
terminată înainte cu 2 săptămîni de înce
perea însămînțărilor. Cum s-ar putea jus
tifica intîrzierea selecționării semințelor 
mai cu seamă în comunele Băcia și Bu
nda, unde se găsesc destule posibilități 
pentru înființarea centrelor de selecționare 
și înzestrarea lor cu trioare și vîntură- 
tori?

Rămânerea în urmă în aceste comune 
nu poate fi decît rezultatul lipsei de răs-

(Continuare în pag. 3-a)

Pe întinsul raionului nostru
*

Muncitorii din uzine în sprijinul 
țărănimii muncitoare

Acțiunea patriotică întreprinsă de mun
citorii, inginerii și tehnicienii din mal 
multe întreprinderi din capitală și din 
unele întreprinderi din țară, care și-au 
exprimat hotărârea de a pleca să mun
cească în agricultură, a fost îmbrățișată 
cu o deosebită bucurie de către colectivul 
de muncă al uzinei „Victoria” Călan. Ală- 
turându-se acestei prețioase inițiative, 
mai mulță muncitori și tehnicieni de la a- 
eeastă uzină, au Cerut să fie trimiși la 
sate pentru a lucra în S. M. T.-uri și 
G.A.S.-uri.

Astfel, printre cei care s-au hotărât să 
contribuie la traducerea în viață a Hotă
rârii partidului și guvernului privind e- 
xecutarea la timp și în bune condițiunî a 
lucrărilor din primăvara acestui an, se 
numără comunistul Luchini Eugen lăcă
tuș, mecanicii Dazăr Vasile, Burduș Pe
tru, Pop Daurean și Furdui Petru. Exem
plul acestora a fost urmat și de a'lți lă
cătuși mecanici, lucru ce a făcut ca nu
mărul celor care vor pleca să contribuie 
la sporirea producției agricole să ajungă 
la 16 tovarăși.

A început campania însămînțărilor 
de primăvară

HĂȘDAT
Pe întinsul raionului nostru, nămeții 

grei de zăpadă sau topit. îmbiată de cli
ma dulce a primăverii, întreaga vegetație 
s-a trezit din nou la viață și odată cu ea 
muncile agricole de primăvară au și în
ceput. In comuna Hășdat de pildă, peste 
260 țărani muncitori cu gospodării indi
viduale și întovărășiți, folosind timpul 
prielnic, au reușit ca pînă la data de 15 
martie, să execute arături pe o suprafață 
de 72 hectare și să însămânțeze 8 hectare 
cu orz și ovăz.

Printre primii dare au eșit la începe
rea muncilor agricole de primăvară se 
numără țăranii muncitori Szas Alexan
dru, Doman Carol, Manta Nicolae și alții.

★
CRISTUR

Dornici de a obține în acest an o pro
ducție și mai mare de cereale la hectar 

PRIMII LA ARAT Șl INS Â MI NȚ AT

Prof ițind de timpul prielnic executării lucrărilor agricole de primăvară, țăranii muncitori din raionul nostru in frun
te cu comuniștii, au pornit din primele zile lupta pentru obținerea unei recolte îmbelșugate, necesară aprovizionării cu 
produse agro-alimentare a populației muncitoare de la orașe și sate.

In foto, stingă Membrii întovărășirii agricole „7 Noembrie” din comuna Hășdat care au eșit primii la cîmp, 
execută lucrările de grăpat a trifoiului. Dreapta — Țăranul muncitor cu gospodărie individuală Boca Ludovic care a 
început arăturile de primăvară printre primii din Hășdat.

și țărani muncitori din comuna Cristur 
au început muncile agricole chiar din 
primele zile afle primăverii. In întreaga 
comună s-<au arat pînă la 17 martie 15 
hectare de teren, din care 11 hectare au 
și fost însămânțate cu orz. Da executarea 
acestor munci s-au evidențiat țăranii 
muncitori Keflemen Ștefan, Furca Jiga 
(Conici) Miicloș Ambrozie, Horvat loan 
(Mîțu), care au eșit printre primii la în- 
sămînțări.

★
RAPODT

Pregătind și reparând la timp uneltele 
agricole cu ajutorul primit din partea 
muncitorilor din industria grea, țăranii 
muncitori din satele ce aparțin comunei 
Rapolt, au început și ei arăturile și însă- 
mînțările de primăvară. Spre exemplu, 
numai în cele cîteva zile prielnice munci
lor de primăvară, ei au arat o suprafață 
de 25 hectare și au însămânțat cu orz, 
ovăz și borceag o suprafață de peste 8 
hectare.

Mai multe unelte agricole
In combinatul siderurgic „Gheorghe 

Gheorghiu-Dej” din Hunedoara, pe lîngă 
celelalte secții de bază există și secții 
auxiliare, cane în ultimul timp au luat o 
largă desvoltare. Una din aceste secții 
este valorificarea deșeurilor. Aci, munci
torii folosesc la maximum Capacitatea 
mașinilor, reușind să dea peste prevede
rile planului, tot mai multe unelte agri
cole cum ar fi: fiare de plug, sape, lo- 
peți și altele, aitît de necesare țărănimii 
muncitoare în campania de primăvară.

In perioada de la 1 la 15 martie, mun
citorii și tehnicienii acestei secții, au dat 
peste prevederile planului cu 84 la sută 
mai multe unelte agricole.

Da obținerea acestor realizări, o contri
buție de seamă au adus muncitorii din 
echipele conduse de Crăciun Iosif, Pribal 
Franoisc, Birta Matei, Nandra Carol și 
alții.

Minereu peste plan
Colectivul de muncă al minei de fier 

Tefliiuc, obține însemnate succese în lupta 
pentru plan, asigurând furnalelor minereu 
mai mult și de bună calitate.

★ =

In perioada de la 1-15 martie, echipele 
minerilor fruntași Sitănasou Giavriflă și 
Vitez loan, care lucrează la sectorul II 
ăl minei, au obținut o depășire de normă 
de 39 la sută. In acelaș timp brigada 
utemistă delia sectorul I, condusă de loan 
N. Vasile, a dat peste normă 50 tone 
minereu de calitate.

Da obținerea acestor succese, o contri
buție însemnată o aduc și muncitorii de 
la atelierul mecanic al minei, care se 
străduiesc să asigure o continuitate a 
muncii minerilor prin repararea la tim.p 
și îngrijirea agregatelor necesare. lin 
fruntea acestora se găsesc Topliceanu Pe
tru de la întreținerea excavatoarelor, Vfliad 
Aurel de la întreținerea conduiotsCpr de 
aier, Martin I. Ștefan de la întreținerea 
ccmpresoaTelor, și alții.

Numai din economii
Muncitorii din secția turnătorie a Trus

tului 4 Construcții Hunedoara, conduși 
de maistrul Voinea Matei, înscriu fru
moase realizări în ceea ce privește turna
rea anumitor piese din materiale economi
site sau recuperate. In luna februarie de 
pildă, din fonta pe care au economisit-o 
în timpul turnărilor, cît și din cea recu
perată, au reușit să fqcă 70 lagăre și 30 su
porți necesari tractoarelor K. D. 35, depă
șind și planul de producție cu 80 la sută.

Din economiile și recuperările de fontă 
pe care le-au realizat în primele 13 zile 
afle lunii martie, ei au mai turnat alte 
300 bucăți grătare pentru sobele noilor 
locuințe muncitorești.

Din economiile de cherestea
Colectivul de muncă din sectorul de în

treținere I.C.S.H. urmând exemplul mun
citorilor și tehnicienilor din sectorul con
strucții metalice, care au făcut din de
șeuri și materiale recuperate, unelte a- 
gridole necesare țărănimii muncitoare, au 
confecționat și ei prin muncă voluntară, 
din economiile de cherestea, 20 mese, 40 
scaune (taiburele) și alte obiecte mărunte.

Da realizarea economiilor și executarea 
obiectelor în mod deosebit au contribuit 
timplarii conduși de Radu Calistrat, Co- 
șereanu Paraschiv și Spiridon Vasile.



Cum am reușit să obținem 19.900 kg. 
cartofi la hectar

SFAT AGRICOL

Cultura cepei direct din sâmînță
ANDREȘEL STELIAN 

președintele G.AX1. „Viață Nouă” 
Sînitandrei

De la înființarea 
gospodăriei noastre 
ocflective „V i a ț ă 
Nouă” din satul
Sîntandrei, nu a trecut decât un an de 
zile. La început, trebuie să arăt că boți 
am pornit pe drumul acesta nou, cam cu 
o îndoială. Spun aceasta, fiindcă zvonurile 
chiaburești despre colectivă cutreiera fie
care casă, pînă dincolo de hotarele satu
lui. Insă cu toate zvonurile lansate, cu
vântul partidului și ajutorul primit, în
tărea și mai mult încrederea colectiviș
tilor în foloasele muncii în comun. Mai 
tîrziu, muncind pe tarlale întinse cu trac
toarele sosite de la S.M.T. și aplicând în 
practică sfaturile inginerilor și tehnicie
nilor agricoli de la raion, noi am început 
să strângem holde bogate de care nu-și 
mai amintește nimeni să fi obținut vreo
dată.

Cred și chiar găsesc-de cuviință, că îna
inte de a vă arăta belșugul mare de re
colte, pe care l-a dus fiecare colectivist 
acasă, să arăt felul cum noi am folosit 
metodele înaintate pentru a smulge pă
mântului o recoltă sporită la hectar, mai 
mare decît cea obținută de țăranii cu 
gospodării individuale. Așa dar, să luăm 
în primul rînd cartoful, care constituie 
produsul principal pentru hrana popu
lației muncitoare de la orașe și sate. îna
inte de toate vreau să arăt că pământul 
nostru, al gospodăriei colective nu a fost 
pregătit așa cum se cere încă din toamnă. 
De aceia, în primăvara anului 1953, a tre
buit să depunem o mare strădanie pentru 
ca din tarlaua noastră să facem intr-a
devăr un pămînt roditor. După ce am 
cărat pe pămîntul mai slab, zeci de care 
de gunoi de grajd bine putrezit, și l-am 
împrăștiat, am trecut la arat cu tractorul, 
arătură ce a fost făcută la o adâncime de 
18-20 cm., iar terenului ogorît din toamnă, 
i-am tras o grapă pentru a se putea 
menține apa ce a primit din topirea ză
pezii. *Cum am procedat la pregătirea tere
nului pentru cultivarea cartofului? După 
ce am făcut arătura, în primele zile ale 
primăverii, terenul a fost grăpat imediat 
cu o grapă cu colții mari și l-am lăsat 

aișa timp de vre-o 
8 zile. In această pe
rioadă, am trecut la 
alegerea cartofilor 

dînd la o parte pentru sămânță pe cei 
mani și mai sănătoși și care aveau o 
greutate fiecare de vre-o 50-60 grame. 
Atunci când a sosit vremea plantării, am 
cărat cartofii la oîmp și am trecut la 
așezarea acestora în cuiburi așezate în 
pătrat, la distanță de 3 palme cuib de cuib, 
iar între rânduri am lăsat o lățime de 3 
palme bune, ceea ce ar face vre-o 65 
centimetri.

îngrijirea culturilor de cartofi a fost 
una din sarcinile de căpetenie căreia noi 
i-am dat o atenție deosebită. Prima pră
șită, noi am făcut-o atunci cînd din pă
mânt au ieșit primii colți ai cartofilor, 
care nu aveau o lungime mai mare de un 
lat de palmă, sau mai bine zis vre-o 4-6 
cm. După prima prășită care a fost fă
cută cu prășitoarea, la apariția buruie
nilor, am făcut a doua prașilă tot cu pră
șitoarea, însă fără să facem mușuroi. 
După vre-o două săptămâni, am trecut la 
a treia prașilă cu prășitoarea, însă de data 
aceasta am ridicat pe lîngă rînduri, mu
șuroi în așa fel, să nu acoperim nici o 
mlădiță de cartofi. Ca rezultat al muncii 
depuse și a aplicării regulilor agrotehni
ce, gospodăria noastră a reușit să recol
teze în toamnă 19.900 kgr. cartofi la hec
tar.

Nu știu dacă este cazul să mai arăt, 
dar trebuie să știe toată lumea că noi 
am obținut cu ajutorul regulilor agroteh
nice, roade bogate și la sfecla furajeră, 
unde numai de pe un hectar am scos 
60.000 kgr. iar la porumb media Ia hectar 
a fost de 4.500 kg. știuloți.

In acest an, ținând cont de cerințele 
tot mai mari ale întregului popor munci
tor și a industriei producătoare de bu
nuri de larg consum, noi vom acorda o 
atenție și mai mare plantării și întreți
nerii cartofilor, care vor fi cultivați pe 
o suprafață mai mare ca anul trecut, și 
vom munci în așa fel, încît ceilalți ță
rani cu gospodării individuale, să se con
vingă de roadele muncii în colectiv des
fășurată după metodele avansate.

Obținerea cepei direc't din sămânță nu 
este așa de cunoscută de grădinarii noș- 
trii și cu atât mai mult de țăranii munci
tori cultivatori de legume. Ei știu că pen
tru a avea ceapă trebuie să planteze pri
măvara arpagic s-au să transplanteze pe la 
sfârșitul lunii mai, răsadul cu ceapă de apă.

In urma cercetărilor făcute în țara 
noastră, s-a văzut că ceapa bună de mân
cat în timpul iernii se poate obține și din 
sămânță de ceapă care se seamănă direct 
pe locul îngrășat și bine pregătit.

Metoda aceasta, de cultură eftinește și 
grăbește producerea cepei, întrucât nu se 
mai pierde un an cu producerea arpa
gicului.

In cultura cepei direct din sămînță se 
întrebuințează varietățile:

Ceacilamaua de Moldova, Uriașa de 
Ziitaum, Sefisoa și ceapa Zinană.

Toate aceste varietăți dau producții 
mari și de calitate, care se păstrează bine 
în timpul iernii.

Pentru producerea cepei din sămânță se 
va alege locurile cele mai bune, îngrășate
din anul trecut și bine lucrate.

Sămânța de ceapă se seamănă imediat 
ce se svântează pământul după topirea ză
pezii, cînd temperatura în pămînt este 
de 6° C. Semănatul se face cu mașina de 
semănat s-au Cu mîna în rigole mici de
părtate între ele la 20 cm. și se dă 10—■ 
12 kg. sămînță la ha.

In anii regimului de
mocrat popular, prin 
grija partidului și gu
vernului nostru, indus
tria bunurilor de larg 
consum și industria ali
mentară a luat o des- 
voltare uriașă. Astfel și 
în raionul Hunedoara 
de curînd a intrat în 
funcție o nouă fabrică 
de produse lactate, care 
este înzestrată cu cele 
mai perfecționate ma
șini și utilaje impor
tate din U.R.S.S. și R.D. Germană. In foto: tabloul de comandă al instalațiilor
de unde se conduce întreg procesul de producție.

După semănat, cu ajutorul unei greble 
se acoperă semințele de ceapă cu un strat 
de pămînt gros de 0,5 pînă la 1 cm bă- 
tătorinidu-se ușor cu o scândură s-au cu 
un tăvălug ușor. E bine a se așterne un 
strat subțire de bălegar bine putrezit, 
care menține umezeala în pământ. .

După răsărit, ceapa se plivește ori de 
cîte ori este nevoie, cînd se face și răsă
ritul cepii de pe rînduri, lăsînd între fi
rele de ceapă 10 pînă la 15 cm.

După plo.i se prășește cu săpăiliga pen
tru a mărunți și afîna pământul, ținîn- 
du-se seama a nu se îngrămădi pămân
tul peste plantele de ceapă care trebuie 
să aibă builbișorul descoperit.

Recoltarea, sortarea și păstrarea ce
pei direct din sămînță, se face la fel ca 
și a cepei din cultura de arpagic s-au 
ceapa de apă.

Dacă semănatul s-a făcut în pămînt ji
lav de timpuriu și s-a aplicat culturii lu
crările de întreținere ca; plivit, prășit, 
rărit, etc., se pot obține recolte de 7000—
10.000 kg. la ha.

Cum producția de arpagic din țară nu 
este suficientă pentru a complecta ne
voile noastre, cultivatorii sînt sfătuiți să 
9emene direct sămânța de ceapă din va
rietățile indicate, care se găsesc la depo
zitele Ministerului și care produc ceapa de 
care avem nevoie.

Ing. CANTEMIR MIRCEA

Mai multă atenție față de bunurile 
poporului

Din măsurile luate de plenara lărgită 
a C.C. al P.M.R. din 19-20 august 1953, 
a reieșit cât se poate de clar atenția pe 
care partidul nostru o acordă ridicării 
continuie a nivelului de trai al poporu
lui muncitor. Mai mult, plenara a indicat 
limpede și căile ce trebuiesc urmate 
pentru ca aceste măsuri să capete 
viață. Una din aceste importante căi este 
și reducerea prețului de cost al produse
lor, lucru care poate fi realizat printr-un 
regim sever de economii, prin folosirea 
la maxim a rezervelor interne, prin 
lupta necruțătoare împotriva risipei de 
materii prime și materiale. In urma a- 
cestor sarcini deosebit de impor
tante se aștepta ca organizațiile de partid 
și conducerile întreprinderilor și insti
tuțiilor să treacă de îndată la măsuri 
practice menite să traducă în fapt Hotă
rârile partidului.

Nu astfel se prezintă situația însă în 
cadrul unor întreprinderi din orașul nos
tru cum ar fi de pildă combinatul 
siderurgic „Gh. Gheorghiu-Dej”, I.C.S.H. 
Trustul 4 Construcții, și altele, unde 
problema economiilor a fost trecută pe un 
plan secundar — datorită nepăsării de 
care dau dovadă unii tovarăși cu munci 
de răspundere.

Astfel, la secția valorificarea deșeurilor 
din cadrul combinatului, tovarășul Josan 
loan șeful secției, în loc să ia măsuri 
pentru a folosi păcura care se scurge de 
la injectoarele cuptoarelor de încălzire a 
metalului, găsește că este mult mai ușor 
să lase baltă această situație făcînd ea 
zilnic oca. 30 litri păcură să se risipească 

fapt care duce la depășirea consumului 
specific de combustibil.

In jurul depozitului de refractare nr. 7 
care se află lîngă hala nouă O.S.M., mari 
cantități de praf de șamot ameste
cat cu cărămizi, stau împrăș
tiate de mult timp pînă la linia fe
rată. De asemenea lîngă depozit mai sânt 
aruncate cca. 2 tone cărămidă refractară, 
din dare o bună parte este spartă. Acea
sta dovedește indiferența și îngustimea 
capacității gospodărești a tovarășilor Laz 
Adrian și Nemedi Carol din conducerea 
depozitului, care profitînd de faptul că 
nu sînt trași la răspundere de organele 
superioare nu se străduesc să pună capăt 
acestei risipe

Folosirea rațională a materiilor prime 
și a materialelor nu a constituit o preo
cupare nici pentru tovarășii Zamfirescu 
Ilie, Dinu Nicolae, și Borza — șefi de 
schimb de la sectorul Furnale vechi — 
sub ai căror ochi binevoitori se face o ri
sipă însemnată cu soda care este împrăș
tiată pe o bună parte a acestui sector. 
De remarcat este și faptul că nici mem
brii biroului organizației de bază nu au 
ținut cont de această risipă, deși sînt nie- 
voiți ca zilnic să calce în picioare soda 
împrăștiată.

In acelaș timp în unele sectoare ale 
combinatului se constată o totală pasivi
tate și lipsă de răspundere față de bu
nurile poporului. Astfel, se prezintă si
tuația la atelierul elective unde tovarășul 
inginer Ciorogaru șeful atelierului nu 
știe ce s-a întîmplat cu motorul electric 
„Gantz” cu seria 169.908 pe care l-a pri
mit în iulie 1953 din partea garajului 
pentru a-1 rebobina.

Nu știe nimic nici despre cele 3 pre
late pe oare Ie-a împrumutat pentru ne
cesitățile secției de la acelaș garaj, încă 
din anul 1951.

Mai mult de cât atît, sfidând răspun
derea pe oare trebuie să o poarte față 
de bunurile comune atît tovarășul inginer 
Ciorogaru cît și Stanciu Augustin șeful 
garajului, nu suflă nici un cuvînt des
pre această situație, pentru a se putea 
porni pe urma bunurilor pierdute. Au dis
părut și... gata, liniștea sufletească e mai 
presus de cît orice. Nu s-a sesizat de 
pierderea acestor bunuri nici biroul or
ganizației de bază a garajului (secretar 
tovarășul Ursu Petru) cum nu s-a sesi
zat nici de materialele de protecție din 
cadrul garajului ca: șube, costume vătuite, 
cojocele, căciuli, cisme pîslari și altele, ce 
lipsesc din inventarul eu care a fost în
zestrat garajul.

Problema folosirii raționale a materiilor 
prime, a materialelor și introducerea unui 
regim sever de economii nu a găsit ecou 
nici în cadrul conducerii I.C.S.H., fapt 
care este dovedit de risipa de ciment, 
energie electrică și alte materiale ce se 
face în cadrul sectoarelor coxerie, furnal, 
etc., precum și de proasta depozitare a 
materialelor.

Așa se face că în sectorul coxerie 
unde șeful depozitului este tovarășul Iosof 
Lucian, au fost depozitate deavalma 
diferite traverse și piese metalice peste 
cărămizi perforate, distrugînd astfel o 
bună parte din acestea. Asemenea tra
verse și piese metalice sînt aruncate to
todată și în numeroase gropi din acest 
sector unde contrar regulelor tehnice zac 
acoperite complect în apă.

In acelaș sector se găsește o macara 
turn, oare fiind împrăștiată — din lipsa 
de răspundere a tovarășului Iosof 
Lucian — dealungul drumului, are cabina 
de comandă sfărâmată din cauza tam- 

ponărilor primite din partea diferitelor 
tractoare și mașini.

Proastă gospodărire se constată și în ca
drul Trustului nr. 4 Construcții din Hune
doara, atît pe șantiere cît și în unele 
depozite ale întreprinderii. Astfel pe șan
tierul O.M., în sectorul unde a lucrat 
m aistrul Doboli Alexandru cu echipa sa 
se găsesc risipiți numeroși saci eu ciment 
care în urma contactului cu apa prove
nită din topirea zăpezii sau solidificat. 
Deasemeni la secția tranzit unde este 
responsabil tovarășul Crăciun Petre 
sînt deteriorate cantități însemnate de 
cărămidă datorită proastei depozitări.

Trebuie arătat că crearea acestei atitu
dini intolerabile, de nepăsare și lipsă de 
răspundere, față de bunurile poporu
lui se datorește și organizațiilor de partid 
și sindicat din sectoarele respective care 
nu au reușit ea în lumina Hotărârilor 
partidului să imprime în rândul munci
torilor și tehnicienilor grija față de a- 
vutul obștesc și să-i mobilizeze pe aceș
tia în lupta pentru folosirea rațională 
a materiilor prime, a materialelor și unel
telor de lucru, pentru a se pune astfel 
capăt risipei dăunătoare.

Organizațiile de partid și de sindicat 
trebue să vadă în introducerea și ținerea 
unui regim sever de economii — metodă 
de gospodărire proprie — o re
zervă internă de cea mai mare însem
nătate, care contribuie la creșterea bu
nei stări a oamenilor muncii.

Ele au datoria de a educa pe toți mun
citorii, tehnicienii și inginerii din sectoa
rele respective, în spiritul grijii față de 
bunul obștesc și în frunte cu comuniștii 
să-i mobilizeze în lupta consecventă îm
potriva risipei, răspunzând astfel uneia 
din cele mai importante sarcini trasate 
de partid.

S. OLTEANU



Nepăsare față de 
împărțirea loturilor 

individuale
In urma apariției Hotărîrii partidului 

și guvernului privitoare la extinderea și 
îmbunătățirea cultivării de cartofi, le
gume și zarzavaturi pe loturi individuale 
sfatul papular al orașului Hune
doara, a repartizat la cererea combinatu
lui siderurgic „Gh. Gheorghiu-Dej” și a 
Trustului 4 Construcții, o suprafață de a- 
proape 50 hectare teren.

Cu toate acestea trebue arătat, că deși 
muncitorii și funcționarii așteaptă cu ne
răbdare repartizarea acestor terenuri, con
form Hotărîrii, totuși ctonducerile admi
nistrative și organele sindicale ale aces
tor întreprinderi, manifestă o atitudine 
indiferentă față de această problemă care 
frământă întregul popor muncitor. De
zinteresul cu care aceste întreprinderi 
privesc îmbunătățirea aprovizionării popu
lației muncitoare cu cartofi, legume și 
zarzavaturi, se poate observa prin însăși 
faptul că pînă la data de 17 martie, ni
meni nu cunoștea numărul celor care so
licită asemenea terenuri.

Acum, cînd timpul este destul de pri
elnic pentru a se trece la efectuarea lu
crărilor necesare cultivării de cartofi, le
gume și zarzavaturi, conducerea combina
tului siderurgic „Gh. Ghecrghiu-Dej” și 
cea a Trustului 4 Construcții, are dato
ria să treacă imediat la aplicarea în viață 
a prevederilor Hotărîrii partidului și gu
vernului.

-----o-----

Magazin mixt deschis 
în satul Rapolțel

Țăranii muncitori din comuna Răpăitul 
Mare — satul Rapolțel, au propus condu
cerii cooperativei „Vasile Roaită” Simeria, 
cu ocazia adunării generale să deschidă 
în satul lor un magazin mixt.

Muncind pentru a pune în viață această 
propunere, activiștii cooperativei „Vasile 
Roaită” au dus muncă de lămurire în 
rândul țăranilor muncitori cu scopul de 
a mări numărul cooperatorilor din acest 
sat. In numai câteva zile, numărul coope
ratorilor a crescut cu 46 țărani muncitori 

In felul acesta, la sfîrșitul lunei fe
bruarie a și fost deschis magazinul mixt 
aprovizionat cu tot felul de produse.

TOPOR IOAN 
corespondent voluntar

Lucrările agricole de primăvară trebuie să fie în centrul muncii 
organizațiilor de partid

(Urmare din pag. 1)

pundere din partea organizațiilor de bază, 
care nu au luat în mână eu toată seriozi
tatea conducerea politică a pregătirii cam
paniei agricole.

Deosebit de important pentru îndepli
nirea eu succes a lucrărilor Ce stau în 
fața oamenilor muncii din agricultură 
este și aceea că organizațiile de bază să
tești să folosească pe scară tot mai largă 
diversele mijloace și forme a muncii po
litice de masă ca de exemplu: Con
ferințe și lecții, convorbiri și lecturi 
colective, gazete de perete și panouri, 
care să oglindească în mod operativ re
zultatele muncii țăranilor muncitori. Ori 
acest lucru nu a constituit o sarcină de 
frunte pentru organizația de bază din Peș- 
tișul Mare, care a lăsat ca munca politică 
să se desfășoare la voia întâmplării, lu
cru ce se datorește faptului că biroul 
organizației de bază nici pînă astăzi nu 
are întocmit un plan de muncă cu sar
cini concrete pentru fiecare comunist. 
Așa se explică faptul că articolele de la 
gazeta de perete n-au fost schimbate încă 
din anul trecut, agitatorii nu au fost in- 
struiți. iar membrii de partid nu-și cu
nosc sarcinile pe care le au în această 
campanie

Toate acestea dovedesc că tovarășii 
Ciorogaru Gheorghe, Zudor Iosif și Ba
log Anton, membrii ai biroului organi
zației de bază nu cunosc încă atribuțiu- 
ntle organizațiilor de bază trasate prin 
Hotărîrea partidului și guvernului.

O atitudine de pasivitate condamna

Inovatori
Participând activ la lupta pentru des

coperirea rezervelor interne, muncitorii, 
tehnicienii și inginerii din combinatul si
derurgic „Gh. Gheorghiu-Dej” înregis
trează zilnic succese deosebite. De ta în
ceputul anului, pînă în prezent, au fost 
prezentate cabinetului tehnic, 135 de ino
vații din care 75 au fost puse în aplicare 
aducând combinatului însemnate econo
mii.

Printre inovațiile mai de seamă se nu
mără inovația tovarășilor ingineri Miciea 
Romelus, Klokă Osclar, Cioara Vasile și a 
tovarășului Popescu Vasile, care constă 
în turnarea cilindrilor inferiori și supe
riori de la caja pregătitoare a laminoru
lui. Pînă în prezent s-au turnat după a- 
ceastă inovație 7 cilindri urmând să se 
termine lucrările de pregătire pentru tur
narea celui de ai optîlea cilindru. Faptul

Pentru îmbunătățirea traficului telefonic
la oficiul Hunedoera

Dasvoltarea pe care a luat-o orașul 
Hunedoara în ultimul timp, a impus con
struirea unui palat modem al poștelor și 
telefoanelor, care va intra în funcțiune 
anul acesta. Pînă la intrarea în funcțiune 
a acestor instalații moderne, de o capa
citate mult mai mare, în cadrul oficiului 
P.T.T.R. Hunedoara, centrata telefonică, 
care are o Capacitate redusă față de ce
rințele mereu crescânde ale întreprinde
rilor, instituțiilor, organizațiilor economice 
și de stat, etc., nu poate satisface în con- 
dițiuni optime cerințele acestora. Toto
dată, s-a observat o concentrare a trafi
cului telefonic între orele 7-16 și o scă

In editura agro-silvică au apărut:
COLECTIV: Ameliorarea și producerea 

semințelor de plante agricole — pag. 480 
+ 58 fig — lei 26,39.

A. A. SOLOVIEV: Mărirea conținutului 
în grăsime din laptele vacilor — pag. 
280 + 30 fig. — lei 10,16.

P. CROITORU: Cultura cânepei — pag. 
84 + 10 fig. — lei 1,59.

S. BERLIAND: Cum au fost creiate so
iurile de plante cultivate în U.R.S.S. 
— pag. 156 + 27 fig. — lei 4,54.

A. M, DMITRIEV: Pășuni și finețe — 
pag. 392 — lei 11.

bilă a manifestat organizația de bază din 
satul Cristur, față de repararea unel
telor agricole, prin faptul că nu a luat 
nici-o măsură împotriva membrilor de 
partid dan conducerea cooperativei, care 
au căzut de acord ca mangalul destinat 
reparării uneltelor agricole, să fie ars 
pentru încălzirea localului cooperativei, 
iar fiarele de plug să fie ținute 4 zile în 
cooperativă, sub motivul că nu au prețu
rile la ele.

Mai sînt și sate ca de pildă Băță- 
lari unde mai dăinuie încă puternice ră
mășițe ale unor concepții înapoiate, care 
fac pe țăranii muncitori să întârzie și să 
neglijeze lucrările de primăvară. Astfel, 
chiaburii Moraru Maria, Cîndreș Maria 
și alții care au desfășurat o acțiune cri
minală împotriva țăranilor muncitori în
tovărășiți au încercat să influențeze pe unii 
țărani muncitori să nu înceapă lucrările 
în vederea însămânțărilor de primăvară 
însăși agentul agricol Dănțișor I., a ținut 
și ține încă isonul chiaburilor, lăsând oa 
aceștia să încalce legile statului. Față de 
această situație membrii de partid din 
sat, printre care se numără Craiu Ero- 
nim, Iordan loan și alții, nu au luat ni
ci-o atitudine de demascare.

Ori Hotărârea arată, că organele de 
stat cu sprijinul membrilor de partid și 
a oamenilor muncii din agricultură, au 
datoria să vegheze ca chiaburii să res
pecte legile și hotărârile guvernului și 
să împiedice orice act de sabotaj.

- Din analiza rezultatelor, reiese lim
pede că în unele comune, pregătirea și 
executarea lucrărilor de primăvară se

de frunte
că acești cilindri se pot fabrica în com
binat, prin aplicarea inovației tovarăși
lor arătați mai sus, face ea anual să se 
înregistreze edonomii în valoare de lei 
10.613.545.

In munca de inovații a adus contribuții 
însemnate și tovarășul Kovaci Ladiislau 
care în cadrul laboratorului a pus în 
practică inovația sa, prin care se prepară 
dorura de amoniu, aducând anual combi
natului o economie de 21.730 lei.

Demni de evidențiat sînt și tovarășii 
Găină loan și Kovaci Alexandru, din sec
torul O.S.M., care preocupîndu-se de îm
bunătățirea procesului de producție, au 
Confecționat un injector pentru uscatul 
rinelor de la cuptoarele Siemens Martin.

BALINT ALEXANDRU 
corespondent voluntar

dere a cererilor de convorbiri între orele 
21-7, fapt care înrăutățește Calitatea ser
viciului, du,cînd la creșterea numărului 
convorbirilor anulate sau a celor deser
vite cu întârziere mai mare de o oră.

In această situație, abonații telefonică 
și publicul solicitant, poate fi deservit cu 
convorbiri interurbane în oondițiuni mult 
mal bune după erele 21, când traficul te
lefonic este mai redus. La convorbirile 
interurbane efectuate după ora 21, Mi
nisterul Poștelor și Telecomunicațiilor, a- 
cordă o reducere de 40 la sută.

MARA VIORICA 
diriginta oficiului P.T.T.R.

I. E. NAZAROV: îndrumătorul pomi- 
cultorului — pag. 548 + 155 fig. — lei 
22,61.

I. V. BEOLOHONOV: Pomicultura — 
pag. 468 + 141 fig. — lei 20.

Ing. C. STĂNESCU: îndrumătorul cul
tivatorului sfeclei de zahăr — pag. 120 
+ 40 fig. — lei 4,21.

MINISTERUL AGRICULTURII ȘI SIL
VICULTURII: Cum am obținut 20.000 
kg. cartofi la ha. prin plantări de vară 
— pag. 48 — lei 0,50.

desfășoară într-un mod cu totul defec
tuos și într-un ritm neîngăduit de încet. 
De aceea, organizațiile de bază 
de ta sate, au datoria de a da un puter
nic ajutor comitetelor executive ale sfa
turilor populare, mai ales în comunele 
rămase în urmă. Să ia toate măsurile 
ca în cel mai scurt timp, toate pregăti
rile pentru campania de primăvară să 
fie grabnic terminate.

In lupta pentru o recoltă bogată, ță
ranii muncitori cu gospodării individuale, 
sânt chemați să dea o importantă con
tribuție. Pentru aceasta comitetele exe
cutive ale sfaturilor populare comunale, 
au datoria de a acorda gospodăriilor in
dividuale, sprijin puternic, ca acestea să 
termine ta timp reparațiile atelajelor a- 
gricole, să selecționeze cît mai grabnic 
semințele, etc.

Chezășia recoltelor bogate, o consti
tuie folosirea metodelor agrotehnice îna
intate. In fruntea acelora care aplică 
agrotehnica înaintată trebuie să fie mem
brii de partid. Exemplul lor personal este 
Cea mai convingătoare metoda, pentru 
toți ceilalți țărani muncitori.

Organizațiile de bază, trebuie să dea 
o deosebită atenție educației țărănimii 
muncitoare în spiritul vigilenței de cla
să împotriva chiaburilor, pentru a ză
dărnicii încercările acestora de a tără
găna și sabota executarea lucrărilor în 
campania agricolă de primăvară.

Să terminăm degrabă lucrările pentru 
pregătirea recoltei, căci de succesul ei 
depinde pîinea poporului muncitor și ri
dicarea bunei sale stări.

Ni se semnalează că...
...Tovarășul Mîndrilă Vasile — șeful șan

tierului de sondaj de ta minele Teliiuc, nu 
ține cont de propunerile pe oare 1+ 'fac 
muncitorii pentru perfecționarea utilaje
lor cu care lucrează.

Deși ta atelierele minei sunt posibilități 
să se execute freze pentru foraj — după 
cum s-au și executat pînă acum câteva 
săptămâni — totuși susnumitul șef de șan
tier, a găsit de cuviință să nu se mai e- 
xecuite astfel de freze, ou toate că munci
torii au arătat greutățile pe oare Ie în- 
tîmpiină din lipsa acestora.

Din lipsa acestor freze pentru foraj, 
cite doi muncitori trebuie să ia tubul ca
notier în spate și să-l ducă la atelierul 
de sudură pentru recondiționiare unlde 
mai așteaptă câte 3—4 ore pînă se 
reface pentru funcționare. Timpul nepro
ductiv, se ridică 1a 5-6 ore pe cînd el ar 
putea fi înlăturat foarte ușor, prin con
fecționarea a 4 sau 5 freze pentru foraj 
care atunci cînd una este uzată se schim
bă cu alta în cîteva minute fără să se 
piardă din timpul utili pentru lucru.

SIȘU IOAN 
corespondent voluntar

*
...Cooperativa de producție meșteșugă

rească „Munca Colectivă” din Simeria, a 
primit o adresă din partea sfatului popu
lar al ora,șuiul Simeria, prin clare îi pune 
în vedere conducerii cooperativei să eva
cueze localul pe care îl deține în termen 
de 3 zile. Iri urma acestei adrese, condu
cerea cooperativei a făcut diferite pro
puneri sfatului popular în scopul de a 
rezolva problema localului fără ca să fie 
create greutăți prea mari în îndeplini
rea planului de producție. Au trecut mai 
bine de două săptămâni de cînd preșe
dintele comitetului executiv al sfatului 
popular din Simeria .tovarășul Catalan 
loan și secretarul, tovarășul Bucureștian 
loan, tărăgănează rezolvarea acestei pro
bleme, îngăduind chiar oa în biroul coo
perativei să-și depună lucrurile casnice 
proprietarul localului.

Se impune ca Sfatul popular să treacă 
imediat 1a rezolvarea acestei probleme, 
încât cooperativa de producție meșteșugă
rească „Munca Colectivă” să-și .poată des
fășura în bune oondițiuni activitatea pen
tru îndeplinirea plenului de producție.

MOLDOVAN GHEORGHE 
corespondent voluntar

★
...Unii din cititorii care împrumută cărți 

de ta biblioteca raională, nu le restituie 
ta termenul fixat de 10-12 zile, ceea ce 
aduce greutăți în munca colectivului ce 
deservește această bibliotecă.

Pe lîngă aceasta, sunt multe cazuri cînd 
cititorii, lipsiți de cel mai elementar simț 
de răspundere, față de păstrarea bunului 
obștesc, nu mai restituie cărțile împrumu
tate de la bibliotecă. Printre aceștia se 
numără tovarășul Fopascu Victor învăță
tor în oomuna Lelese, Ardeleanu Gheor
ghe contabil la I.C.S.H., Zudor Andrei de 
la Trustul 4 Construcții, Miciea Doricia 
și Botar Ileana de la sfatul popular ra
ional și alții.

BIXA IRINA 
corespondent voluntar

...La gospodăria anexă a școlii profe
sionale siderurgice din strada Popa 
Șapcă, se face o risipă nemaiîntâlnită de 
materiale. Aici se găsesc „depozitate” în 
curte zeci de dulapuri care s-au distrus 
din cauza ploilor și a ninsoarei din tim
pul iernii. Aceiași soartă au avut-o încă 
alte zeci de dulapuri oare se găsesc de
pozitate fără nici o grije într-o cameră. 
Scopul pentru care s-au adus aceste du
lapuri aici a fost de a se repara, de
oarece la internatul școlii se resimte lipsa 
acestora. In prezent se presupune că nu
mai directorul școlii, Filimon Victor ți șe
ful serviciului administrativ Dumitrescu 
Gheorghe, vor ști să rezolve această pro
blemă — adică de a repara dulapurile — 
deoarece peste 20 de uși de placaj au fost 
folosite ta căptușitul cocinilor pentru 
porci, iar cîteva dulapuri sunt folosite 
pentru lăzi de gunoi.

M. A.
corespondent voluntar



Alegerile de deputafi pentru Sovietul Suprem al U.R.S.S.
In atmosfera unui mare avînt patrio

tic, oamenii sovietici au ales pe depu
tății Sovietului Suprem al U.R.S.S. Ale
gerile de deputați pentru organul su
prem al puterii sovietice, a constituit 
un eveniment de seamă pentru marele 
popor sovietic. Ele s-au transformat în- 
tr-o puternică sărbătoare a întregului 
popor care și-a manifestat cu acest pri
lej încă odată încrederea nemărgiinită 
față de gloriosul partid comunist și gu
vernul sovietic.

Unitatea moral-politică a societății so
vietice, prietenia de nezdruncinat a tu
turor popoarelor din marea familie so
vietică. s-au oglindit clar în participa
rea masivă a milioanelor de cetățeni so
vietici la votul dat blocului comuniștilor 
și celor fără de partid.

Alegerile pentru sovietul suprem, cons
tituie o nouă și puternică mobilizare a 
maselor muncitoare pentru realizarea 
noilor sarcini ale construcției comuniste, 
constituie un nou prilej de manifestare 
a energiei creatoare în opera construc
țiilor pașnice și de întărire a statului 
Sovietic.

Uniunea Sovietică — țara celei mai 
înalte democrații din lume — și-a ales 
în organul suprem pe cei mai de seamă 
oameni, pe cei mai vrednici luptători și 
apărători ai cuceririlor sovietice, oameni 
legați și iubiți de popor; conducători de 
frunte și încercați ai partidului și guver
nului, muncitori și colhoznici, oameni ai 
științei și artei, reprezentanți ai tuturor 
națiunilor din marea țară a sovietelor.

împotriva renașterii militarismului german
Declarațiile lui Herriot și Daladier la Congresul partidului radical francez

PARIS (Agerpres). — Ziarele anunță 
că între 11 și 13 martie s-au desfășurat 
la Paris lucrările Congresului extraordi
nar al partidului radical.

Ședințele din ultimile două zile au fost 
consacrate principalei probleme care preo
cupă opinia publică din Franța, ratificarea 
tratatului „ comunității defensive euro
pene”. După cum amintește agenția Fran
ce presse în ce privește participarea Fran
ței la faimoasa „armată europeană” există 
contradicții adânci atît în sînul parlamen
tului și al guvernului, cît și în sînul di
feritelor partide politice din Franța. A- 
ceste contradicții s-au manifestat cu deo
sebită ascuțime cu prilejul Congresului 
partidului radical, cînd adversari și a- 
depți ai „comunității defensive europene” 
«5-au succedat rînd pe rînd Ia tribună 
pentru a-și prezenta argumentele.

împotriva proiectului „armatei euro
pene” au vorbit printre alții Edouard Her
riot. președintele de onoare al Adunării 
Naționale și primar al orașului Lyon, și 
Edouard Daladier, fost președinte al Con
siliului de Miniștri.

Arătând că tratatul „comunității defen
sive europene” nu rezolvă cîtuși de pu
țin problema relațiilor franco-germane, 
Daladier a declarat: „Aș prefera textul 
prezentat de dl. Molotov la conferința

I n
BRUXELLES (Agerpres). — In urma 

unor vii dezbateri, care au durat două 
săptămâni, senatul belgian a ratificat la 
sfîrșitul săptămânii trecute tratatul „co
munității defensive europene”. Din cei 167 
senatori prezenți (senatul belgian numă
ră 175 membri), 125 au votat pentru ra
tificarea tratatului (75 social-creștini. 31 
socialiști și 19 liberali), 40 au respins 
acest tratat (3 senatori comuniști. 26 so
cialiști și 11 catolici), iar doi senatori (un 
social-creștin și un socialist) s-au abținut 
de la vot.

Comentând acest rezultat, numeroase 
ziare relevă ilegalitatea procedurii guver
nului care a impus dezbateri într-o pro-

Alegerile de deputați pentru sovietul 
suprem s-<au desfășurat în Condițiile u- 
riiașelor succese dobîndite de poporul so
vietic, oare posedă o industrie grea puter
nică ce merge pe calea dezvoltării con
tinue, asigurând o creștere rapidă a în
tregii economii naționale.

Din acest fapt rezidă forța de granit 
a țării sovietice, care ocupă locul de 
frunte pe arena mondială.

Intr-un ritm nemaipomenit se dezvoltă 
industria ușoară și alimentară, indus
tria bunurilor de larg consum, orândui
rea colhoznică, ca rezultat al muncii e- 
roice desfășurate de vrednicii oameni so
vietici, cărora sub conducerea și îndru
marea înțeleaptă a partidului și guver
nului, le-a fost creiat un trai îmbel
șugat, iar căile ce li se deschid necon
tenit, vestesc cele mai înalte culmi ale 
vieții îmbelșugate și civilizate.

Perioada de pregătire și întîmpinare a 
alegerilor pentru Sovietul Suprem a fost 
un nou prilej de a se face bilanțul rea
lizărilor multilaterale ale statului sovie
tic, realizări care, cu participarea ma
sivă a muncitorilor și țăranilor — baza 
de neclintit a statului sovietic — au a- 
juns pe o treaptă neînchipuit de înaltă.

Este deosebit de îndreptățită mândria 
oamenilor sovietici pentru suecesefe și 
victoriile dobîndite sub conducerea parti
dului și guvernului cu toate greutățile 
și obstacolele puse în cale de dușmanii 
patriei sovietice. Azi „Omul sovietic pri
vește cu încredere, buourie și curaj ziua 

de la Bertiinț este vorba de tratatul ge
neral european cu privire la securitatea 
colectivă prezentat de delegația sovie
tică — N.R.) proiectului comunității de
fensive europene și oricăror altor soluții 
de schimb”. Cerînd o oît mai strînsă 
colaborare între țările din răsăritul și 
apusul Europei, Daladier a declarat în 
încheiere: „Lupta împotriva armatei eu
ropene trebuie continuată. La nevoie o 
voi continua chiar singur, alături de toți 
francezii care se împotrivesc reînarmării 
Germaniei, conștienți de faptul că aceasta 
amenință pacea în Franța și în întreaga 
lume”.

In cuvînitarea sa, Edouard Herriot a 
subliniat între altele: „Din ziua în care la 
Bordeaux m-am opus printre primii pla
nului comunității defensive europene, con
vingerile mele nu s-au schimbat”. E1 și-a 
exprimat uimirea în legătură cu faptul că 
nici una din personalitățile politice ale 
Franței nu s-a gândit să protesteze cu toa
tă tăria împotriva recentei hotărâri a 
Bundestagului, care a aprobat revizuirea 
constituției și reînarmarea Germaniei. 
Herriot s-a împotrivit fixării unor dez
bateri grabnice în Adunarea Națională în 
problema tratatului de la Paris, dat fiind 
însemnătatea hotărârilor ce urmează a fi 
luate. „Potrivit unui calendar care după

se natul helgi
blemă de o importanță covîrșitoare pentru 
viitorul țării unei adunări legislative care 
în curând va fi dizolvată în vederea noi
lor alegeri.

In ciuda presiunilor guvernamentale, 
partizanii politicii proamericane n-au pu
tut asigura unitatea de acținue în rându
rile partidelor burgheze Printre cei care 
au cerut respingerea tratatului și au votat 
împotriva sa se află membri de frunte ai 
partidului guvernamental social-creștin ca 
președintele senatului. Paul Struye, fostul 
președinte al consiliului de miniștri Pho- 
lten, cunoscutul jurist Kluskens, contele 
d’Aspremont-Lynden, senatorii Gillon, 

de mîine. El știe că partidul comunist 
își consacră toate forțele fericirii liui, 
dezvoltării și înfloririi pașnice a patriei 
noastre glorioase” — a spus șeful gu
vernului sovietic G. M. Malenkov, în cu
vântarea sa, rostită la adunarea alegă
torilor din circumscripția electorală Le
ningrad din Moscova.

Cu prilejul acestor alegeri, oamenii so
vietici și-au reafirmat voința lor dîrză 
de a asigura și crela condiții de pace atît 
de necesare construcției comuniste, de a 
apăra cauza pentru care luptă popoarele 
lumii împotriva ațîțărilor războinice ale 
imperialiștilor.

Succese remarcabile, necunoscute încă 
de isterie, au obținut popoarele sovietice 
și pe plan extern Ele sînt strâns legate 
de politica de pace pe care a desfășura
t-o și continuă să o desfășoare Partidul 
Comunist al U.R.S.S. și guvernul său. 
Această politică se bucură de simpatie 
și atașament din partea întregului lagăr 
al păcii. Ea este sprijinită de milioanele 
de luptători hotărîți ai păcii de pe în
tregul glob.

Victoriile mărețe ale Uniunii. Sovietice, 
al căror bilanț a fost făcut încă odiată cu 
prilejul epocalelor alegeri de deputați 
pentru Sovietul Suprem care au avut loc 
în ziua de 14 martie anul acesta, Cons
tituie și pentru poporul romîn un bogat 
izvor de putere însuflețită, o pildă glo
rioasă în drumul care-1 parcurge. Ele 
ne îndreptățesc să sperăm în viitorul lu
minos, în succesul sigur și deplin al cons
truirii socialismului în patria noastră.

MARCU E.

cît se pare, este de origină americană, a 
declarat Herriot, dezbaterile asupra co
munității defensive europene vor trebui 
să fie foarte scurte. Acest procedeu este 
inadmisibil. Nu putem admite să se reducă 
în felul acesta lucrările necesare ale par
lamentului francez. Nu vom accepta să 
fim amenințați și să ni se impună cu for
ța o alianță militară”.

Herriot a arătat apoi că pentru rezol
varea problemei germane există și alte 
soluții în afara „armatei europene”, pro- 
nunțîndu-se între altele și în favoarea 
propunerii prezentate de delegația sovie
tică la conferința de la Berlin. El a sub
liniat că tratatul „comunității defensive 
europene” nu prevede nidi o garanție care 
să împiedice reconstituirea unor forma
țiuni paramilitare și a trupelor S.S. în 
Germania occidentală. „Dimpotrivă, a a- 
firmat Herriot, după un examen aprofun
dat al propunerii d-lui Molotov se poate 
vedea că ea corespunde principiilor pe 
care în trecut nu numai că le-am apă
rat, dar le-am și proclamat în repetate 
rânduri”.

Gravele divergențe manifestate în sînul 
partidului radical n-au făcut posibilă 
adoptarea unei hotărâri definitive în a- 
ceastă problemă.

a n
Leyden și Schot, precum și senatorii socia
liști Rolin, Doutrepont și Crommen. In cu
vântările lor, acești senatori au subliniat 
că tratatul „comunității defensive euro
pene” violează constituția belgiană, ame
nință pacea, distruge independența Bel
giei, încalcă suveranitatea națională și 
contravine intereselor vitale ale țării. El 
a fost impus senatului belgian în urma 
presiunii intolerabile exercitate de Sta
tele Unite asupra guvernului Van Houtte

„In aceste condiții, a arătat senatorul 
comunist Taillard, este limpede că un vot 
al senatului în favoarea comunității de
fensive europene nu exprimă adevărata 
voință a poporului nostru”.

Premiera filmului documentar 
în culori

„Republica Populară Romînă"
Marți seara a avut loc în sala Casei 

Prieteniei Romîno-Sovietice A.R.L.U.S. 
premiera filmului documentar în culori 
„Republica Populară Romînă”.

Filmul „Republica Populară Română”, 
realizat în colaborare de cineaștii sovie
tici și cinematografia noastră, este ■ 
producție a Studioului de filme documen
tare și jurnale de actualități „Alexandru 
Sahia” și a Studioului central de filme 
documentare Moscova decorat cu Ordinul 
Steagul Roșu.

Scenariul este semnat de Geo Bogza și 
de cunoscutul cineast sovietic Leonid Var
lamov, Leaureat al Premiului Stalin, care 
este în același timp și regizorul filmului. 
Textul comentariului este rostit de George 
Vreca, artist emerit al R.P.R., Laureat al 
Premiului de Stat.

Filmul înfățișează frumusețile și bogă
țiile patriei noastre, imagini din munca și 
viața poporului nostru.

La premieră au asistat tovarășii: dr. 
Petru Groza, Gh. Apostol, Chivu Stoica, 
S. Bughici, acad. dr. prof. C. I. Parhon, AL 
Drăghici, Constanța Crăciun, L. Răutu, 
L. Sălăjan .membri ai guvernului, fruntași 
ai vieții artistice, culturale și științifica» 
oameni ai muncii.

Au participat de asemenea numeroși 
membri ai corpului diplomatic.

Filmul documentar în culori „Republica 
Populară Romînă” s-a bucurat de un suc
ces deosebit.

-----o-----

Armata Populară Vietnameză 
asediază un important oraș 

in Vietnamul de nord
PEKIN (Agerpres). — Agenția Vietna

meză de Informații anunță că în cadrul 
unei conferințe de presă purtătorul de 
cuvînt al Armatei Populare Vietnameze a 
declarat că în cursul unei singure zile 
francezii au pierdut un batalion întreg 
lingă orașul Dien Bien Phu, asediat de 
forțele populare.

La 13 martie, unitățile Armatei Popu
lare Vietnameze, care de trei luni încer- 
cuiesc localitatea Dien Bien Phu, au dez
lănțuit un puternic atac împotriva postu
lui Hinlom situat pe șoseaua care duce 
spre unul din aerodromurile franceze de 
lingă orașul încercuit.

In acest atac, despre care purtătorul de 
cuvînt a spus că a, fost executat împotriva) 
unor fortificații franceze de o putere ex
cepțională, forțele populare a-u nimicit în
tregul efectiv al batalionului nr. 3 al le
giunii străine, luînd prizonier pe coman
dantul unității. Focul intens al artileriei 
de cîmp și antiaeriene a Armatei Populare 
Vietnameze a împiedicat pe francezi să 
folosească aviația.

Dien Bien Phu este acum puternic în
cercuit de forțele populare.

In zilele de 11 și 12 martie, unitățile) 
Armatei Populare Vietnameze au distrul 
șase avioane inamice.

——o-----
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• La 15 martie a sosit la Moscova ol
delegație guvernamentală finlandeză pen-l 
tru a duce tratative în vederea încheierii 
unui nou acord pe termen lung privitori 
la livrări reciproce de mărfuri intra 
U.R.S.S. și Finlanda. I

• In noaptea de 13 martie un putemiJ
uragan a devastat o parte a statului Geor-I 
gia (S.U.A.). Numărul victimelor se ridica 
la șapte morți și 70 răniți. Pagubele mal 
teriale se cifrează la mai mult de 23 mii 
1 ioane dolari. I

• Ziarele americane au publicat textul
unui comunicat al ministerului armatei diij 
S.U.A. în care se arată că McCarthy șl 
Roy Cohn, membru al subcomisiei de an» 
chetă condusă de McCarthy, au abuzat cM 
influența lor încercînd să obțină diferit! 
favoruri pentru un alt membru al subcol 
misiei David Shine, mobilizat. McCarthy 
amenințase că îl va demite pe StevenJ 
ministrul armatei, și că va lua măsuri dl 
represalii împotriva întregii armate, daci 
nu va obține favorurile cerute. I

Redacția și Administrația Piața Libertății Nr. 11 etaj telef. 89 Tiparul: Întreprinderea Poligrafică PEVĂ Str. Gh. Barițiu Nr. 13.


