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— Să grăbim însămînțările de pri
măvară — (raid-anchetă)

(pag. 2-a) ; 
•— Pentru îmbunătățirea activității 

școlii serale de partid (pag. 3-a) ; 
►— Furnaliștii și montatorii de la fur

nalul 2 și-au biruit „ursul”
(pag. 3-a); 

|— Popoarele cer asigurarea păcii în 
Europa (pag. 4-a)

Mărirea șeptelului — o sarcină principală 
a sfaturilor populare

In vederea îmbunătățirii continuă a ni
velului de trai al poporului nostru mun
citor, partidul și guvernul au luat o serie 
de măsuri menite să asigure sporirea nu
mărului și calității animalelor producă
toare de carne, lapte, grăsimi, lină, etc.

Legea cu privire la dezvoltarea creșterii 
animalelor, votată de Marea Adunare Na
țională, ocupă un loc deosebit de impor
tant în ansamblul măsurilor elaborate de 
statul nostru democrat popular, având 
drept scop asigurarea unei bune aprovi
zionări a populației muncitoare cu carne, 
lapte, grăsimi, ouă, etc. și a industriei 
alimentare Cu materii prime.

Odată cu creșterea numărului de ani
male, trebuie mărită și productivitatea 
acestora, prin introducerea și folosirea pe 
scară largă în practica crescătorilor noș
tri de animale, a metodelor zootehnice 
înaintate, ca hrănire, îngrijire și repro
ducție a animalelor.

In raionul Hunedoara, acolo unde a- 
ceastă importantă sarcină trasată de par
tid și guvern a fost privită cu mult simț 
de răspundere, rezultatele n-au întârziat 
să se arate. De pildă, la gospodăria a- 
nexă „Minerul” din Călan, prin hrănirea 
rațională a animalelor, aplicarea mulsu
lui în cruce și masajul ugerului înainte 
și după muls, s-a reușit să se obțină de 
la cele patru vaci o producție de peste 
4000 kg lapte. Tot la această gospodărie, 
vacile reformate, oare au fost puse la în
grășat spre valorificare, au atins greu
tatea vie în medie de 650 Jeg.

De asemenea colectiviștii din gospodă
ria agricolă colectivă „Viață Nouă” din 
Sîntandrei, au obținut rezultate deosebite 
în această privință. Ințelegînd avanta- 
giile creșterii animalelor, gospodăria a 
contraotat du statul doi boi și o vacă, 
îngrijitorii Popa Troia și Popa loan care 
își dau tot interesul pentru a crește ani
male cît mal frumoase și cu o produc
ție cît mai mare, sînt exemple demne de 
urmat pentru ceilalți țărani cu gospodă
rii individuale.

Sub îndrumarea tehnicienilor de la sec
ția agricolă a sfatului popular raional și 
a sfaturilor populare comunale, succese 
în creșterea animalelor au obținut și ță
ranii întovărășiți din comunele Cristur și 
Rapoltul Mare, dare cresc un număr în
semnat de animale frumoase și de rasă. 
Rezultate în creșterea animalelor au ob
ținut și țăranii muncitori cu gospodării 
individuale Dugaci Adam din comuna 
Cristur satul Sîntandrei, Toma Ianoș din 
comuna Băcia care are două vaci „Sie- 
mental” cu viței, o pereche de boi și o 
scroafă „Basna” cu purcei, Birișan Cor
nel din comuna Crișeni satul Batiz, care 
prin îngrijirea pe care o dă animalelor 
sale, obține de la o vacă dîte 17 kg. lap
te zilnic.

O mare importanță în ceea ce privește 
sporirea numărului de animale și a pro
ductivității lor, o are lărgirea bazei fu
rajere. Este, cunoscut faptul că fără o 
puternică bază furajeră, nu poate fi po
sibilă mărirea șeptelului și sporirea pro
ducției de animale.

■ In această privință, unor sfaturi popu
lare din raionul nostru cum ar fi: Teliuc. 
Hășdat, Streisîngeorgiu, Călan și Peștiș, 
li s-au dat mari suprafețe pentru lotu
rile zootehnice, mărindu-se astfel în mod 
simțitor capacitatea loturilor exis
tente de producere a furajelor, față 
de anul 1953. Unele sfaturi populare au 

• înțeles menirea lor privind creșterea a- 
nimalelor. Astfel, sfatul popular Călan 
prin mobilizarea țărănimii muncitoare din 
satul Strei, a curățat pășunele de mă
răcini și scăieți prin muncă voluntară, 
iar în comuna Streisîngeorgiu, curăți
rea pășunilor s-a făcut pe o suprafață de 
cea 30 hectare.

Cu toate rezultatele obținute, mai sînt 
unele sfaturi populare care nu sprijină 
și nu se ocupă de ajuns de problema 
creșterii animalelor. Comitetul executiv 
al sfatului popular Peștiș, manifestă o 
atitudine condamnabilă în ceea ce pri
vește cultivarea loturilor zootehnice, gu
noiul de la stațiunea de montă stând și 
astăzi netransportat, iar despre însămîn
țările acelui lot zootehnic, nici nu poate 
fi vorba. Aceeași situație se prezintă și 
în comunele Simeria și Streisîngeorgiu, 
unde loturile zootehnice stau și așteaptă 
ca sfaturile populare să treacă la însă- 
mînțaitul lor. La fel sfaturile populare 
Lelese, Cerbăl, Rapolt și Simeria, nu a- 
cordă atenția cuvenită îngrijirii reprodu
cătorilor, lăsîndu-î să stea în grajduri 
nerpparate și fără paie de așternut.

Ținînd cont de faptul că țăranii mun
citori cu gospodării individuale sînt de
ținătorii și crescătorii Celor mai multe 
animale, comitetele executive ale sfatu
rilor populare sînt datoare să se preocu
pe într-o măsură mult mai mare de îm
bunătățirea pășunilor și gospodărirea lo
turilor zootehnice, asigurând în acest fel 
nutrețul necesar hrănirii animalelor. Tre
buie însă arătat că mai sînt unele sfa
turi populare ca: Cristur, Băcia și Hăș
dat, care lasă pășunile necurățate.

Statul nostru democrat-popular, acordă 
un ajutor permanent și multilateral ță
ranilor muncitori, pentru a crește ani
male mai multe și de rasă mai bună. In 
ultimii ani s-au alocat fonduri impor
tante peniiru lărgirea rețelei stațiunilor 
de montă. O mare suprafață de teren a 
fost dată în administrarea sfaturilor 
populare Comunale, sub forma loturilor 
zootehnice, pentru producerea nutrețului 
necesar întreținerii reproducătorilor. De 
aceea se impune sfaturilor populare, ea 
prin toate mijloacele, să acorde o aten
ție deosebită popularizării legii privitoare 
la creșterea animalelor și avantajele pe 
care le are țărănimea muncitoare, în 
urma creșterii și îngrășării animalelor.

Pentru lichidarea lipsurilor care s-au 
manifestat pînă acum în raionul nos
tru, trebuie să se ducă o temeinică muncă 
politică de masă în rândul țăranilor mun
citori, lămurindu-i că este în interesul 
lor material, de a sprijini acțiunea sfa
tului popular privind întreținerea și îm
bunătățirea pășunilor comunale, curățirea 
lor de buruieni, tufișuri și mărăcini, re
pararea podurilor și adăpătorilor, orga
nizarea pășunatului rațional pe tarlale. 
O sarcină revine și deputaților în sfa
turile populare, care trebuie să arate 
colectiviștilor, țăranilor întovărășiți și ță
ranilor muncitori cu gospodării indivi
duale, avantajele creșterii vitelor, în lu
mina prevederilor recentelor hotărâri ale 
partidului și guvernului.

Un rol de seamă în îndeplinirea aces
tor sarcini revine organizațiilor de bază 
care trebuie să privească problema cre
ării pe plan local a condițiilor necesare 
obținerii unui șeptel de animale numeros 
și de înaltă productivitate, ca una din 
sarcinile însemnate ale activității lcr.

Crește avîntul întrecerii socialiste pentru o 

producție și productivitate sporită

Buna organizare a muncii — chezășia succeselor
In secția OSM, printre harnicii oțelari care 

se străduiesc să sporească producția de o- 
țel, se află în primul rând cei din echipa 
primtapitorului Forțu Petru de la cupto
rul nr. 1. Muncitorii din această echipă, 
în primele 27 de zile ale lunii martie, au 
venit la serviciu în fiecare zi mai de vre
me și organizîndu-și temeinic munca îna
inte de începerea lucrului, au reușit să 
obțină o depășire a graficului de produc
ție de 27,7 la sută și să dea 5 șarje ra
pide cu durata de topire mult redusă.

In întrecerea pentru îndeplinirea planului
Turnătorii Dane iu Petru și Lăbău Pe

tru de la complexul C.F.R. Simeria lucrea
ză împreună la același sortiment de pie
se, de mai multă vreme. Acești harnici tur
nători obișnuind să-și pregătească sculele 
și materialele cu care lucrează înainte de 
începerea programului de lucru, reușesc să 
obțină succese frumoase. De pildă, în 
cursul lunii martie, tumînd capace, ci
lindri și alte piese necesare locomotivelor, 
au depășit planul de producție cu 8 la 
sută, dînd piese de calitate.

Urmînd exemplul lor, utemiștii Bolder 
Carol și Crăciunescu Nicolae au realizat 
planul în proporție de 105 la sută. In

O secție
„Ceea ce am obținut astăzi, mâine nu 

ne mai mulțumește, vrem să mergem tot 
înainte”. Călăuzindu-se în muncă după a- 
ceastă lozincă, muncitorii și tehnicienii din 
secția turnătorie a uzinei „Victoria” Că
lan, reușesc' să sporească producția de pie
se și produse industriale de larg consum, 
necesare oamenilor muncii de la orașe și 
sate.

Astfel, în urma muncii depuse de între
gul colectiv de muncă în cele 29 zile ale 
lunii martie, planul de producție pe sorti
mente al secțiiei a fost depășit cu succes.

Fruntașii
In sectorul construcții metalice al ICSH, 

muncitorii și tehnicienii luptă cu avînt 
pentru realizarea sarcinilor de producție, 
în vederea ridicării continuă â produc
tivității muncii.

In cursul lunii martie, brigăzile de spe
cialitate și brigăzile complexe din ca
drul acestui sector, printre care se nu
mără și cele conduse de Bețe, Balint, Ve- 
reș Valetriu, Butea Alexandru și Bîrlea

Se construiesc noi blocuri pentru muncitori
Orașul Muncitoresc din Hunedoara, a 

cărui construcție a început în anii regi
mului de democrație populară, se dez
voltă cu fiecare an ce trece. Anul acesta, 
muncitorii Trustului nr. 4 construcții cu 
ajutorul mașinilor perfecționate cu care 
este înzestrat, se străduiesc să dea în 
folosință fumaliștilor și oțelarilor hu- 
nedoreni, locuințe mai multe și mai con
fortabile.

Brigăzile complexe conduse de Fizea 
loan și Frîngurea loan, au început de cu
rând fundația blocurilor 42 și 62 la care 
au depășit norma la săpături cu peste 
10 m.c. zilnic.

Organizîndu-și mai bine munca și oțe- 
larii conduși de Mihăilă Simian de la a- 
celaș cuptor, au depășit de asemenea gra
ficul de producție cu 3,8 la sută.

In lupta pentru sporirea producției și 
productivității muncii, un sprijin efectiv îl 
primesc oțelarii din partea colectivului de 
muncitori și tehnicieni de la secția fier 
vechi, unde schimbul condus de Năstase 
Constantin a dat peste plan 90 tone fier 
vechi, schimbul lui Zaharia Alexandru, 
20 tone, iar Oredoneecu Niculae 20 tone.

urma muncii depuse de întregul colectiv 
de muncă, planul de producție pe întreur 
ga secție a fost depășit cu 15 la sută.

Fiecare muncitor din secția IV-a, apli- 
cînd cu succes metoda Lidia Corabelnicova 
și cea de curățenie și pregătire a locului 
de producție, au reușit să depășească nor
mele pe secție, cu 18 la sută și să facă 
economii de materiale în cantitate de 280 
kg. Cele mai de seamă realizări în cadrul 
secției, le-au înregistrat fierarul Dene- 
ghel Andrei, care a confecționat cu 45 la 
sută mai multe arcuri pentru locomotive, 
Caroli Vasile care a depășit norma cu 30 
la sută și Crișan loan cu 28 la sută.

fruntașa
Spre exemplu, la cazanele pentru încălzire 
centrală s-a înscris o depășire de plan de 
22,7 la sută, la vase negre de 21,4 la sută 
iar la piese mecanice și sobe pentru gă
tit cu peste 5 la sută peste plan, devenind 
astfel secție fruntașă în muncă pe uzină.

La obținerea acestor succese, în mod 
cu totul deosebit s-au evidențiat frunta- 
tașii în muncă : Munteanu Gheorghe (Hur- 
cu), care a înregistrat o depășire de 109 
la sută, Gașuta Tiitus, 69 la sută, Zigar 
Oscar 151 la sută, iar Tudor an loan cu 
28 la sută. ,

sectorului
Iulian, au realizat indici de norme care 
variază de la 1,32 pînă la 2,65.

Succese importante au obținut de ase
menea echipele de tinichigii și vopsitori 
conduse de Buzea Gheorghe și Soloși Iu- 
liu, care reușind să realizeze cîte 3 nor
me, lucrează în contul lunii Mai.

Alături de membrii acestor brigăzi și 
echipe, muncesc cu multă strădanie și 
muncitorii conduși de Argeșeanu Gheor
ghe, Alic Avram și Stănciulescu loan.

Realizînd indici de norme între 160— 
170, tencuitorii, zugravii și vopsitorii din e- 
chipele conduse de Ciki Ludovic, Petraș- 
cu Petru și alții, reușesc ca în prezent 
să facă ultimele finisajuri ale celor 72 
apartamente de la blocurile 36 și 34, care 
în curând vor fi date în folosință.

De asemenea nu de mult timp echipa de 
zidari a lui Cnaus Toma și cea de trans
portori a lui Nedelcu loan cu încă alte 
echipe de săpători și zidari de pe șantier, 
au început construcția blocurilor nr. 40— 
41 și 47, realizînd eu regularitate normele 
între 110—140 la sută.



Să grăbim însămînțările de primăvară
Raid— anchetă organizat de ziarul „Uzina Noastră44

In scopul intensificării lucrărilor agricole din primăvara acestui an, redacția 
ziarului „Uzina Noastră” a organizat zilele trecute un raid-anchetă, pentru a 
scoate la iveală munca defectuoasă a unor comitete executive în această problemă.

Publicăm mai jos constatările făcute ■

Lenevia și comoditatea în sfatul popular 
Simeria

In comuna Simeria, au fost obținute 
unde rezultate în campania ânsămînțări- 
lor de primăvară, însă acestea sânt de
parte de a fi satisfăcătoare în raport cu 
posibilitățile existente. Faptul că în sa- 
tde Urci, Săulești și altele, campania în
sămînțărilor se desfășoară ne permis de 
încet, dovedește slaba activitate a sfa
tului popular, care muncește de mântuială 
și se complace într-o serie de lipsuri ce 
dăinuiesc de multă vreme.

Munca comitetului executiv nu dă roa
dele dorite pentru că președintele și se
cretarul sfatului popular nu cunosc sar
cinile ce decurg din Hotărîrea partidului 
și guvernului cu privire la muncile agri
cole din primăvara acestui an.

Datorită formalismului și comodității de 
care sînt stăpâniți tovarășul președinte 
Căstălan loan și tovarășul secretar Bucu- 
reștianu loan, situația .cu privire la mer
sul însămînțărilor se întocmește din bi
rou, după date nereale și cu o zi îna
inte, fără a se cunoaște realitatea exactă 
de pe teren.

Tovarășul președinte Căstăian loan nu 
s-a sezisat de faptul că, Comisia perma
nentă agricolă de la organizarea ei și pînă 
în prezent nu s-a întrunit niciodată să 
discute problemele legate de campania a- 
gricolă de primăvară, că deputatul Iva- 
nici loan agent agricol al sfatului popu
lar Simeria, și deputatul Pepenaru loan, 
ambii în comisia permanentă, nu se a- 
chită în mod conștiincios de sarcinile care 
le-au fost încredințate.

Un alt fapt care oglindește pe deplin 
atitudinea de gură cască de care dau do
vadă membrii comitetului executiv Si
meria, este acela că nu au luat nici o 
măsură împotriva chiaburilor sabotori 
Bîrceanu loan (Burlui), Crișan loan, Să- 
bău Petru și alții, care au refuzat să pri
mească planurile de cultură și care sînt 
în urmă cu însămînțările.

In satul Zlaști însămînțările sînt neglijate
Datorită faptului că comitetul executiv 

al sfatului popular al orașului Hunedoa
ra a avut grave lipsuri în pregătirea cam
paniei de primăvară, în satul Zlaști, n-au 
început însămînțările la data fixată

Nedeplasîndu-se pe teren, membrii co
mitetului executiv al sfatului popular o- 
rășenesc Hunedoara, nu cunosc situația 
din satul Zlaști. Astfel sfatul popular nu 
știe că deputatul Rădos Traian a făcut 
clacă cu întovărășiții care i-au transpor
tat gunoi pe ogorul său din afara înto
vărășirii, în timp ce pe parcela din peri

Unde domnește nepăsarea
Muncile agricole în comuna Teliiuc, se 

desfășoară la voia întâmplării, fără a se 
ține seama de regulele agrotehnice. Lu
crul acesta este dovedit practic, deoarece 
pământurile arate nu sînt grăipate ime
diat, gunoiul de grajd stă eu zilele pe 
cîmp în grămezi mici, griul nu este tă
vălugii, etc. Toate acestea se datoresc 
faptului că munca de îndrumare a țăra
nilor muncitori nu este dusă ou destulă 
intensitate. Nu mai vorbim de munca de 
lămurire pentru aplicarea regulilor agro
tehnice privind însămînțarea cartofilor și 
porumbului în cuiburi dispuse în pătrat, 
lucru care lipsește cu desăvârșire.

Vinovat de această stare de lucruri este 
comitetul executiv al sfatului popular co
munal în frunte cu tov. Mai Petru și 
Gostian Tecdor, care cu toate că au la 
dispoziție atâtea mijloace propagandistice 
ca; stații de radioficare, cămine cultu

Lipsit de simțul de răspundere față de 
sarcinile încredințate, tovarășul secretar 
Bucuireștianu loan, în loc să vadă toate 
aceste acțiuni dușmănoase ale chiaburilor 
și felul cum merg însămînțările, se ceartă 
cu președintele spunîndu-i:

„Eu nu sunt președinte, dumneata ești, 
treaba dumitale este să te ocupi de cam
pania agricolă, treaba mea este să stau 
în birou”. Se pune întrebarea ; Ooare ast
fel de „colaborare” poate da roade ? Si
tuația existentă pe teren este destul de 
edificatoare.

Lipsurile manifestate în munca comite
tului executiv ai sfatului popular Sime
ria, dovedesc că însăși membrii comitetu
lui executiv al sfatului popular raional 
se deplasează prea puțin pe teren, pen
tru a controla și îndruma munca sfatu
rilor populare în campania agricolă de 
primăvară.

Președintele; Unde ai plecat tovarășe 
secretar ?

— Pe „teren”... mă așteaptă logodnica. 
Dar dumneata ?

— Tot pe „teren” și eu... după actele 
de pensionare.

metrul întovărășirii repartizată lui, nu a 
transportat nici un fel de gunoi. Greșala 
comisă de deputatul Rădos Traian, este 
cu atât mai gravă cu cit el este și secre
tarul întovărășirii.

împotriva chiaburilor — cum este ca
zul lui Ionescu Arimia, care nici pînă a- 
cum nu a transportat gunoiul la câmp — 
sfatul popular orășenesc nu a luat nici 
un fel de masuri, încurajând în felul a- 
cesta acțiunile dușmănoase ale chiaburi
lor.

rale și gazete de perete, nu le folosesc 
din plin. Mai mult chiar, atunci cînd le 
folosesc dau dovadă de o muncă birocra
tică și superficială, fapt dovedit prin 
popularizarea nereală prin stația de ra- 
diofioare a țăranului muncitor Pupăză 
Gheorghe că și-a arat pământul, cînd el 
în acea perioadă, abia începuse să-și care 
gunoiul. De asemenea stația de radioficare 
din satul Cinciș, pînă în prezent nu a di
fuzat nici un material cu caracter local, 
legat de campania de primăvară.

Căminele culturale din comuna Teliuc 
nu au constituit în această perioadă, un 
mijloc de sprijinire a campaniei de pri
măvară, de popularizare a metodelor a- 
grotehnice înaintate. In cadrul acestora, 
activitatea s-a rezumat doar la prelucra
rea Hotărârii Consiliului de Miniștri din 
3 mantie.

Activitatea gazetelor de perete în cam
pania de primăvară este mult redusă. Ele 
nu au un caracter mobilizator, deoarece 
articolele sînt lipsite de actualitate.

Astfel, gazeta de perete din comuna Te
liuc, are articole care nu mai sînt de ac
tualitate ea ; repararea uneltelor, ziua de 
8 Martie, ete. La fel gazeta de perete din 
satul Cinciș, are articolele neschimbate 
din ziua de 6 martie, deși nici unul din

O proastă organizare a muncii
In unele comune din raionul nostru, 

mai există comitete executive ale sfatu
rilor populare care nu se străduiesc să 
antreneze și să folosească pe deputății 
comunali în diferite munci obștești, fapt 
care are repercursiuni însăși asupra mun
cii desfășurate de ele, muncă care-și 
pierde în felul acesta caracterul de masă.

Așa se prezintă situația în co- 
comuna Răcăștie, unde datorită leneviei 
și delăsării, comitetul executiv al sfatu
lui popular comunal se ocupă extrem de 
puțin de activizarea și îndrumarea depu- 
taților, în vederea sprijinirii și impulsio
nării muncilor agricole din campania de 
primăvară. Acest lucru, a făcut ca unii 
deputați — cum ar fi Vasiu Petru din 
satul Mînerău — să nu participe la nici una 
din sesiunile convocate și în acest caz, 
necunoscînd principalele probleme dez
bătute în cadrul acestora, precum și ho
tărârile luate, să nu contribuie cu nimic 
la buna reușită a diferitelor acțiuni în
treprinse de comitetul executiv. Ga ur
mare a acestei situații,’ comuna Răcăștie 
este rămasă în urmă cu muncite agricole, 
neterminîndu-se însămînțările din epoca 
I-a nici pînă în ziua de 29 martie, deși 
termenul fixat de Hotărîrea partidului 
și guvernului a fost la 24 martie.

Note și circulare în loc de muncă pe teren
Activitatea sfatului popular din comuna 

Peștiș, în campania agricolă de primăvară 
este cu totul nesatisfăcătoare. Această 
stare de lucruri provine însăși din faptul 
că comitetul executiv nu-și cunoaște sar
cinile izvorâte din Hotărârea partidului 
și guvernului din 3 martie 1954. Deși, zia
rele au popularizat pe larg experiența 
unor sfaturi populare fruntașe în pregă
tirea și executarea lucrărilor din campa
nia agricolă de primăvară, arătînd con
cret felul cum ele și-au organizat mun
ca, comitetul executiv al sfatului popular 
din Peștiș nu a știut să se folosească de 
această experiență deoarece ziarele sînt 
depozitate prin diferite sertare, fără a fi 
citite.

Cuprins de îngâmfare și nepăsare față 
de munca pe care trebue să o desfășoare 
tovarășul Berian Cornel, secretarul sfa
tului, care ține și locul președintelui ple
cat la școală, se îndeletnicește eu diferite 
note și circulare în loc de muncă con
cretă pe teren în scopul accelerării însă
mînțărilor de primăvară. El subapreciază 
munca comisiilor de femei, a comisiilor 
permanente, munca căminului cultural 
care își desfășoară activitatea la voia în
tâmplării, precum și alte probleme de 
care depinde în bună măsură succesul 
campaniei de primăvară. 

-----------------  CONCLUZII -------------------
Din constatările făcute pe teren de comisia raid în ceea ce privește campania 

însămînțărilor de primăvară, au reeșit în mod clar, o serie de lipsuri, care au 
făcut ca raionul Hunedoara să nu fie în fruntea acestei importante campanii.

Comitetele executive ale sfaturilor populare comunale, profitînd de faptul că 
nu sînt controlate sistematic de organele agricole de la raion, nu merg pe teren, 
întocmesc situații inexacte, ducînd în felul acesta în eroare organele superioare. 
Așa se explică faptul că într-o serie de comune, deși pe hîrtie însămînțările sînt 
terminate, în realitatea lucrurile stau cu totul altfel. Comitetele executive ale sfa
turilor populare din Simeria, Peștiș, Teliuc și altele, nu au atras în această muncă 
comisiile permanente, deputății nu au sarcini precise, iar controlul este aproape 
inexistent.

Toate acestea oglindesc de fapt și slaba activitate a sfatului popular raional, 
care a executat un control superficial la comune.

Față de aceste constatări, este necesar ca să se ia măsuri imediate, pentru în
lăturarea lipsurilor existente, iar sfaturile popoulare cu sprijinul organizațiilor de 
bază să desfășoare o muncă politică, în scopul mobilizării țărănimii la succesul 
deplin al campaniei de primăvară.

ele nu este legat de campania de pri
măvară.

Toate aceste lucruri, fac ca însămîniță- 
riile de primăvară să se desfășoare greoi. 
Acestea se datoresc în mare măsură faptu
lui că, comitetul executiv al sfatului 
popular și organizația de bază au muncit 
birocratic, au neglijat munca cultural- 
propagandistică în rindurile țăranilor 
muncitori, care mai muncesc încă după 
metodele învechite ale agriculturii.

In afară de aceasta, numărul mic de 
deputați pe care se sprijină comitetul e- 
xecutiv al sfatului popular Răcăștie, pri
mește doar sarcini formale și nu este în
drumat să popularizeze regulele și meto
dele agrotehnicei înaintate pentru semă
natul porumbului în cuiburi dispuse . în 
pătrat, pe motivul că țăranii muncitori 
nu ar avea uneltele necesare, etc.

Nu este m.ai puțin adevărat că o lipsă 
fundamentală în această direcție o are 
și tovarășul Gîrboveanu Florea, care răs
punde de această comună din partea sfa
tului popular raional, nedeplasîndu-se ni
ciodată pe teren, pentru a pune capăt a- 
cestei stări de lucruri.

Realitatea este însă, că nici biroul or
ganizației de bază (secretar Borta Iosif) 
care desfășoară o slabă muncă politică 
de masă, nu sprijină Îndeaproape activi
tatea comitetului executiv. In sinul orga
nizației de bază se manifestă chiar ten
dințe de încălcare a disciplinei de partid 
— Cazul tovarășilor Bikfalvi Ștefan și 
Berta Ion Iosif — care nu au dus la înde
plinire sarcinile trasate din partea birou
lui, în legătură ou campania agricolă de 
primăvară.

împreună cu tovarășul secretar și mem
brii comitetului executiv privesc cu multă 
nepăsare și indiferență faptul că în co
muna Peștiș mai există terenuri care anul 
trecut au fost însămânțate cu grîu și po
rumb și care nici pînă în prezent nu au 
fost arate, iar pe arie șl acum mai sânt paie 
netransportate. Mulți țărani nu și-au 
transportat la timp gunoiul de grajd, etc. 
Toate aceste lipsuri dovedesc cit de slab 
muncește comitetul executiv al sfatului 
popular, dovedește că acesta nu știe să 
se folosească de ajutorul maselor largi 
pe care să le antreneze în diferite ac-

Secretarul: „Și acum să îndrăznească 
cineva să mai spună că la noi nu este 
asigurat succesul campaniei agricole de 
primăvară !”.



VIAȚA DE PARTID

Pentru îmbunătăfirea activității școlii serale de partid
In scopul educării politico-ideologice a 

^drelor din aparatul de stat și de partid, 
precum și a celor din economie, în ora
șul Hunedoara, încă din anul trecut, a 
luat ființă școala serală de partid de 2 
ani.

Această școală are tocmai menirea de 
a înarma cadrele cu cunoștințe temeinice 
în domeniul marxism-leninismului, cu în
țelegerea adîncă a politicii partidului, în 
scopul ridicării la un nivel tot mai înalt 
a activității lor politice. Această școală 
de partid are toate posibilitățile să-și ducă 
la îndeplinire sarcinile ce-i revin pentru 
a contribui la creșterea și educarea ca
drelor care conduc activitatea de zi eu zi 
a miilor de oameni ai muncii din indus
tria siderurgică, sector de mare impor- 
tamță în economia noastră națională.

Deși de l>a deschiderea anului școlar au 
trecut mai bine de 6 luni, în activitatea 
acestei școli există lipsuri din cele mai 
serioase, lipsuri ce își găsesc expresia în 
nivelul nesatisfăcător de pregătire al mul
tora dintre cursanți.

Ultimele seminarii au dovedit că există 
între cursanți unii care nu cunosc de ce 
este necesară aplicarea de către partidul 
nostru a tezei leniniste eu privire la în
grădirea treptată a chiaburimii și de ce 
nu se poate trece încă la lichidarea acestora 
De asemenea nu cunosc deosebirea în
tre chiaburi și moșieri, confundă cauzele 
crizei economice ale capitalismului cu cau
zele războaielor imperialiste, etc., iar al
ții nu cunosc documentele importante ale 
partidului nostru, cum ar fi de exemplu 
Hotărîrea plenarei lărgite a C.C. al P.M.R. 
din 19-20 august 1953.

Faptul că nivelul ideologic este scăzut 
la un număr însemnat de cursanți, este 
ca urmare a nivelului calității lecțiilor și 
semiinariiilor. Colectivul de conducere al 
școlii serale de partid, constatând nivelul 
ideologic scăzut la cursanți, s-a mulțumit 
să ia unde măsuri ad-tive în vederea mo
bilizării cursanților la cursuri, în loc să 
ia măsuri pentru ridicarea Calității lec
țiilor .

Așa se explică faptul că unele lecții 
sînt predate superficial, insuficient legate 
de sarcinile concrete ale construirii socia
lismului în țara noastră.

O lecție de acest fel a fost predată de 
tov. Oprlnescu Gheorghe, în legătură ou 
lupta P.C.U.S. pentru colectivizarea agri
culturii, în care s-a vorbit despre trece
rea în masă a țăranilor din U.R.S.S. cu 
gospodării mici și mijlocii la marea gos
podărie colectivă, lichidarea denaturării 
liniei partidului, lupta P.C.U.S. împotriva

Furnaliștii și montatorii de la furnalul 2
După un mers normal de mai mulți ani 

furnalul 2 a refuzat să-și primească mi
nereul și combustibilul pentru a-1 trans
forma în fontă. Cuptorul înalt trebuie 
oprit în vederea schimbării căptușelii pe
reților laterali, care din cauza uzurii nu 
mai puteau să reziste temperaturii și pre
siunii procesului tehnologic.

Odată cu oprirea furnalului și înceta
rea arderii, minereul topit parțial, care 
se concentrase în zona gurilor de vînt, 
a dat mult de furcă fumaliștilor. Răcin- 
du-se, bulgări candescenți de siderită au 
început să se sudeze bucată de bucată, 
dând naștere la acrosaj, sau așa cum mai 
numesc furnaliștii „urs”. Aceasta nu este 
altceva decît o imensă masă de minereu 
solidificat în gîtul furnalului și dare îm
piedică mersul normal al acestuia. ..Ursul” 
se poate înlătura numai prin demontarea 
cuptorului înalt.

¥
încă dis de dimineață aflând de vestea 

„ursului”, inginerul fumalist Scurtu 
Cornel a adunat în biroul său un colec

tiv de tehnicieni și un număr însemnat

troțchiștiilor și buhariniștilor, etc., fără să 
se amintească măcar că în această ac
țiune P.C.U.S. s-a sprijinit pe legea eco
nomică a concordanței obligatorii a re
lațiilor de producție cu caracterul forțe
lor de producție, și că partidul nostru 
urmînd cu consecvență experiența Uniu
nii Sovietice, aplică cu pricepere această 
lege economică obiectivă, ce își găsește 
expresia însăși în Hotărîrea plenarei lăr
gite a C.C. al P.M.R. din anul trecut.

Fiecare propagandist este obligat să 
fie la Curent cu tot ce e nou în teoria 
marxist-leninistă și să-și lărgească ne
contenit cunoștințele din această învăță
tură. Pentru aceasta, problemele tratate 
în lecții, trebuie să fie clare, evitînd orice 
confuzie sau înțelegere greșită a tezelor 
predate. Se mai întîmplă însă că în unele 
lecții cum au fost „menșevicii și bolșevi
cii în perioada reacțiunii stolîpiniste 
,.P.C.U.S. în anii de avînt ai mișcării 
muncitorești în ajunul primului război 
imperialist”, tezele cele mai importante 
să fie pur și simplu enunțate, fără să fi 
fost lămurite și demonstrate prin argu
mente Convingătoare. In acest fel nu e 
de mirare ca teza leninistă despre teoria 
și tactica partidului în chestiunile răz
boiului, păcii și revoluției, nu a fost în
sușită de către toți cursanții. Intr-o altă 
lecție vorbindu-se despre cauzele care 
au dus la victoria Revoluției Socialiste 
din Octombrie, propagandistul s-a rezu
mat la unele declarații tangențiale, fără 
să explice în mod profund că una din 
cauzele care au dat posibilitate răstumă- 

5 rii regimului țarist, este aceea că în Ru
sia s-au înnodat toate contradicțiile capi
talismului, că Rusia a fost terenul cel mai 
prielnic pentru izbucnirea revoluției so
cialiste și pe baza studierii amănunțite a 
acestor condiții, P.C.U.S. a reușit să fău
rească Revoluția din Octombrie.

Astfel de lecții lipsite de conținut și 
fără putere de convingere, nu pot ajuta 
pe cursanți să-și însușească esența mar- 
xism-leninismului și s-o aplice Creator în 
activitatea lor zilnică.

Predarea acestor lecții a fost posibilă, 
fiindcă direcțiunea școlii nu a asigurat 
elaborarea, discutarea și controlarea lor 
în colectiv. Școala serală are colectivul 
de profesori compus din cadre capabile, 
cu serioase cunoștințe politice, care în
drumat in permanență poate să asigure 
ridicarea considerabilă a nivelului poli
tic și metodic al lecțiilor. Conducerea 
școlii nu a controlat însă dacă colectivul 
de profesori discută în prealabil lecțiile 
și planurile de seminar și dacă participă 
regulat la cursuri. Așa se face că unii to

de fumaiiști destoinici, cu care a chib
zuit în mod amănunțit asupra măsurilor 
care trebuie luate, în vederea înlătură
rii grabnice a „ursului” și a reparării pe
reților furnalului.

Furnaliștii au trecut imediat la treabă, 
pentru că își dădeau seama, că de înlătu
rarea lui depinde în cea mai mare mă
sură continuitatea activității sectoarelor 
O.S.M. și Laminoare. Cu toate că demon
tarea pereților furnalului a început cu 
multă rîvnă, treaba progresa anevoios. In 
acest moment greu a venit ajutorul din 
partea I.C.S.H. Furnaliștii au primit cu 
mare bucurie pe montatorii de la I.C.S.H., 
veniți să le dea ajutor și împreună cu ei, 
unindu-și forțele, au pornit cu avânt și 
mai mare la demontarea furnalului și în
lăturarea „ursului”. Lucrările de demon
tare nu au durat decît 24 de ore și sub 
mâinile dibace ale echipelor de montatori 
Conduse de Tausch Viliam, Târnă loan, 
Szomboti Beni, Cușmir Gheorghe, con
ductele de gaze, blindajul precum și pe
reții, au fost demontate.

Cu aceasta, treaba abia a fost începută 

varăși ca Mihuț Vasile și Pălcău Octavian., 
care fac parte din acest colectiv să uite 
definitiv sarcina care le-a fost încredin
țată de partid, și să nu vină la cursuri, 
motivînd că sînt -ocupați cu problemele 
din economie, etc., fără să vadă că din 
cauza lor suferă procesul de învățămînt 
al școlii.

Un rol important pentru adâncirea lec
țiilor predate îl au seminariile, însă adese
ori conducătorii de seminar nu reușesc 
să concentreze discuțiile în jurul proble
melor principale și se pierd în amănunte, 
iar alții nu lămuresc problemele, lăsînd 
să treacă necombătute o serie de greșeli 
și confuzii.

O lipsă a conducerii școlii este și aceea 
că a neglijat în mod grosolan îndrumarea 
și controlul studiului individual al cursan
ților, deși este cunoscut că studiul indi
vidual este metoda de bază a însușirii 
științei marxist-leniniste. Miulți dintre 
cursanți nu știu să scoată notițe sau să 
facă conspecte și din această cauză pu
țini au putut studia temeinic.

Pe lîngă toate aceste lipsuri manifes
tate de conducerea școlii se adaugă și 
faptul că un mare număr de cursanți nu 
au privit cu destulă seriozitate frecven
tarea cursurilor, lipsind de la predări și 
seminarii săptămîni de-a rândul, conside- 
rîndu-se atotștiutori. Printre acești cursanți 
se numără tovarășii : Vasile loan, Roșea 
loan, Moraru Simion, Mihuț Avram, Bă- 
găreanu loan, Covacs Putna, lacob Iosif, 
Toana Adam și alții, care au între 15-30 
de absențe nemotivate. Astfel de cursanți, 
care ignorează învățătura marxist-leni
nistă, nu au ce căuta în cataloagele școlii 
serale de partid și paralel cu aceasta, ei 
încetează de a mai fi în fruntea maselor.

Principala răspundere pentru toate a- 
ceste lipsuri ce se manifestă în activita
tea școlii serale de partid, o poartă sec
ția de propagandă și agitație a comitetu
lui raional de partid, în frunte ou tova
rășul Horovitz Emerich care nu a asigu
rat un control sistematic asuipra activi
tății școlii.

Secția de propagandă și agitație a comi
tetului raional P.M.R. are datoria de a 
controla cu seriozitate conținutul învăță
mântului, de a asigura un înalt nivel lec
țiilor și seminariilor, de a combate unele 
atitudinii înapoiate față de studiu, de a 
trage la răspundere pe acei care negli
jează studiul, nefrecventînd lecțiile și se- 
minariile și să ceară cursanților maximum 
de efort pentru însușirea învățăturilor 
marxist-leniniste.

GH ZAHARIA

și-au biruit „ursul“
și greutăți serioase s-au ivit la lucrările 
de găurire și spargere a „ursului”. Apa
ratele de găurit cu greu înaintau în masa 
de minereu solidificată, căldura făcea pe 
artificieri să obosească repede, iar praful 
de minereu și cocs îngreuna respirația ce
lor care desăvârșeau aceste operații. To
tuși maestrul artificier Zăvoianu Simonic 
împreună cu echipa sa, au biruit după 
două zile și două nopți spargerea 
monstrului. O contribuție de sea
mă la demontarea furnalului și la 
spargerea „ursului” au dat sudorii Ghe- 
nar C-tin, Culici Victor, Grigore Nieolae 
și alții, care nu au precupețit nici nop
țile pentru a ușura operațiile montato- 
rilor și artificierilor.

îndată după terminarea acestor lucrări, 
s-a început montarea la loc a furnalului. 
Echipele de montatori și șamotori, îm
preună cu furnaliștii conduși de Ghedeon 
Alexandru șeful sectorului montaj de la 
I.C.S.H., și-au luat angajamentul că în 
cel mai scurt timp să pună furnalul în 
funcție, iar pe ziua de 1 mai să fie smulsă 
acestuia prima șarjă de fontă.

Primii la însămînțat pe 
parcele individuale

Cu multă însuflețire au așteptat munci
torii și tehnicienii de la I.C.S.H. reparti
zarea locurilor pentru grădinărit de că
tre sfatul popular.

încă nici nu se terminase măsurarea 
parcelelor, și comunistul Tudorache loan 
a și început să sape parcela care i-a fost 
repartizată, pentru a-și însămânța dife
rite legume și zarzavaturi.

Ce mulțumit era și fruntașul în pro
ducție Oprea Leontin de la sectorul „Ex- 
ploatare-utilaje” cînd alături de soția lui, 
după cele 8 ore de muncă, însămânțau cu 
tot elanul lor tineresc legumele, care în 
acest an le vor îndestula casa, îmbunătă- 
țindu-le simțitor condițiile de trai.

Știind că Cu cît se seamănă mai de vreme 
când pământul încă își păstrează ume
zeala, cu atât recolta va fi mai bogată, 
muncitorii alături de soțiile lor au însă
mânțat cu drag parcelele de pământ pri
mite. MALANCEA TEODOR

corespondent voluntar
—w—

Propuneri care nu se 
rezolvă

In cadrul complexului 2 cocserie, pe 
șantierul de prefabricate, utemistul Sta- 
mate Emil fruntaș în muncă, se preocupă 
îndeaproape de mărirea productivității 
muncii, prin descoperirea rezervelor in
terne. El a studiat problema scoaterii pie
selor turnate din beton, din gropi, cu ma
caralele „Flaschenzug” și a constatat că 
se pierde prea mult timp și sânt necesare 
prea multe brațe de muncă. Cu sprijinul 
grupei de partid și a organizației U.T.M., 
el a înlocuit macaralele „Flaschenzug’ 
cu o macara „Pionier” care fiind mobilă 
se poate deplasa în întreaga hală de pre
fabricate,. iiar deservirea făcîndu-se numai 
de doi oameni. In felul acesta mîna de 
lucru s-a redus zilnic cu 15 muncitori, 
deoarece întreaga muncă se execută me
canic.

Introducerea macaralei „Pionier” în 
procesul de producție la prefabricate, mă
rește productivitatea muncii cu 50 la sută.

Pe lîngă această îmbunătățire adusă 
procesului de producție, utemistul Ste
rn ate Emil a mai propus să se facă și 
alte naționalizări, dar serviciul tehnic' al 
întreprinderii, nu dă acestor propuneri a- 
teniția cuvenită.

Astfel, betonul se transportă de la be
tonieră la locul de muncă pe o distanță 
de 60-70 m. El a propus ca din rezervele 
interne să se construiască un funicular 
cu câteva cupe, cu care să fie transportat 
betonul și pe care l-ar putea deservi doi 
oameni, iar cinci dintre cei șapte munci
tori care lucrează în acest sector ar pu- 
putea acoperi alte goluri.

Aceste propuneri care ar aduce 
economii însemnate de timp și bani s-au 
discutat în ședința inovatorilor din 9 
martie a.c., însă nici pînă în prezent ser
viciul tehnic nu a trecut la studierea și 
punerea lor în aplicare.

VOICU VASILE 
corespondent voluntar 
----- o-----

Numai zidul le desparte-
Muncitorii secției cazane, din Combina

tul Siderurgic „Gh. Gheorghiu-Dej” se 
simt deosebit de mulțumiți când se în
dreaptă spre baie, unde după cele 8 ore 
de lucru, au posibilitatea să se spele în 
bune condițiuni.

Cu totul altfel stau lucrurile la 
baia furnalelor vechi, care se găsește în 
aceeași clădire, despărțită numai printr-un 
zid. Această baiie este neglijată complect. 
Murdărie la tot pasul. Dușurile lipsesc 
aproape peste tot, iar apa curge pe țevi 
fără nici-un rost, dând un aspect de „ba
ie” părăsită.

Nu știu ce are de spus în legătură ou 
aceste din urmă aspecte, tovarășul Do
branski Iosif responsabil al băii și tova
rășul inginer Mircea Alexandru șeful 
sectorului furnale vechi, mai ales că e- 
xemplui demn de urmat îl au numai la 
un pas. Acești tovarăși nu văd cum în 
alte sectoare de activitate, condițiile de 
trai ale muncitorilor se îmbunătățesc pe 
zi ce t.reee? J.RGEȘANU MARIN 

i corespondent voluntar



Comentariu extern

Popoarele cer asigurarea păcii în Europa
Nu de mult timp a avut loc la Berlin 

conferința miniștrilor afacerilor externe 
ai Franței, Angliei, Statelor Unite ale 
Americii și Uniunii Sovietice. Această 
conferință a examinat o serie de probleme 
internaționale importante.

Conferința de la Berlin a ajuns în una
nimitate la concluzia necesității ținerii 
unei noi conferințe la Geneva, cu parti
ciparea miniștrilor afacerilor externe 
ai Franței, Angliei, S. U. A., U. R. S. S. 
și Republicii Populare Chineze, faipt dare 
are o mare importanță internațională.

încă din timpul desfășurării conferinței, 
orice om cinstit și-a putut da seama că 
propunerea delegației sovietice cu privire 
la încheierea unui tratat general euro
pean în scopul asigurării securității co
lective, are o importanță istorică, întru- 
cît ea întruchipează năzuințele popoarelor 
din lumea întreagă pentru preîntâmpina
rea unui nou răzbft, pentru întărirea pă
cii. Ampla declarație a lui V. M. Molotov 
ministrul afacerilor externe al U.R.S.S. 
cu privire la rezultatele conferinței de la 
Berlin a întărit și mai mult această con
vingere.

Oricine poate să înțeleagă ușor unde 
duce politica puterilor occidentale, în 
frunte cu Statele Unite, care la Berlin au 
respins proiectul tratatului general eu
ropean prezentat de Uniunea Sovietică. 
Conducătorii americani, sprijiniți de poli
ticienii reacționari din celelalte state ca
pitaliste, se străduiesc să creeze în a- 
pusul Europei o grupare- de șase state, 
fățiș îndreptată împotriva Uniunii Sovie
tice și împotriva țărilor de democrație 
populară. In centrul acestei grupări ei 
caută să situeze Germania occidentală în 
care să fie reînviat militarismul fascist 
german. Această cale nu numai că nu 
duce la asigurarea păcii și securității, din 
contră este calea scindării Germaniei și 
a scindării Europei, care duce la crește
rea încordării internaționale.

Propunerea Uniunii Sovietice arată po
poarelor lumii o cale cu totul diferită. 
Uniunea Sovietică cheamă toate țările să 
colaboreze pe baza respectării depline a 
suveranității și egalității lor, în vederea 
menținerii păcii și a asigurării securității. 
Participarea la „Tratatul general euro
pean” este deschisă tuturor țărilor, indi
ferent de orânduirea lor socială. Prin ur
mare în locul scindării Europei, Uniunea 
Sovietică propune colaborarea tuturor 
statelor în vederea apărării păcii.

Un mare merit al „Tratatului general 
european” este faptul că pornește de la 
neadmiterea reînvierii militarismului ger
man și că totodată creează condiții pen
tru grăbirea1 rezolvării pașnice și demo
cratice a problemei germane. Spre deose

O cuvîntare a lui Dulles în legătură cu atitudinea S. U. A, 
față de problemele conferinței de la Geneva

NEW YORK (Agerpres). — La 29 
martie secretarul departamentului de stat 
al S.U.A., J. F. Dulles, a rostit un discurs 
radiodifuzat și televizat, despre scopurile 
politicii externe ale S.U.A.

Reluând declarațiile făcute de el cu două 
luni în urmă, Dulles s-a ocupat în deo
sebi de „concepția guvernului american” 
în problema indochineză și a relațiilor eu 
R. P. Chineză.

Discursul abundă în calomnii grosolane 
împotriva Uniunii Sovietice și a R. P. 
Chineze.

Sensul celor spuse de Dulles în legă
tură cu Indochina — constată agenția 
France Presse — se rezumă la aceea că 
„Statele Unite se împotrivesc semnării 
unui armistițiu în Indochina”.

Cu acest prilej Dulles a dezvăluit ade
văratele cauze ale interesului manifestat 
de Statele Unite pentru Indochina și în 
general pentru Asia de sud-est, declarînd 
că „această regiune a lumii este bogată în 
numeroase materii prime ca, de pildă, 
cositor, petrol, cauciuc și minereu de fier... 
1 egiunea are o mare valoare strategică. 

bire de proiectul C.D.E., oare prin mili
tarizarea Germaniei occidentale, adîn- 
cește actuala scindare a Germaniei. „Tra
tatul general european” este elaborat în 
perspectiva unificării Germaniei. Repu
blica Democrată Germană și Republica 
Federală Germană pot fi părți cu drep
turi egale în acest tratat iar după unifi- 
ficarea Germanei, statul unit german 
poate deveni de asemenea parte în tratat.

După cum se știe, cei trei miniștri de 
externe apuseni s-au grăbit să respingă 
propunerea Uniunii Sovietice la conferința 
de la Berlin, țelul lor fiind înfăptuirea 
cît mai grabnică a „comunității defensive 
europene”, potrivit planurilor elaborate la 
Washington.

Au trecut însă vremurile cînd soarta 
lumii era hotărâtă de clici restrânse, care 
împingeau popoarele la războaie, de pe 
urma cărora bancherii își umpleau buzu
narele cu arginți plini de singe, în timp 
ce mizeria își făcea cît mai mult loc în 
sinul maselor de muncitori și țărani.

Astăzi, popoarele stat acelea care își 
spun cu hotărîre și greutate tot mai mare 
cuvîntul în chestiunile păcii și ale răz
boiului. In ciuda sentințelor pronunțate 
de propaganda reacționară din țările oc
cidentale împotriva „Tratatului general 
european”, ideia securității colective în 
Europa, își croiește mereu noi căi spre 
inimile milioanelor de oameni, deoarece 
ea exprimă Cele mai profunde aspirații ale 
popoarelor, spre întărirea păcii, spre in
staurarea securității popoarelor în lumea 
întreagă.

Astfel, presa poloneză a publicat o de
clarație a guvernului Republicii Populare 
Polone, ta care arată că proiectul sovietic de 
tratat general european cu privire la se
curitatea colectivă în Europa indică calea 
justă în această direcție și că interesele 
poporului polonez, legate de asigurarea 
securității colective, coincid în întregime 
cu interesele tuturor popoarelor. Poporul 
polonez își exprimă hotărîrea de a parti
cipa la un tratat general european cu 
privire la securitatea Colectivă în Euro
pa și de a întreprinde acțiuni comune 
împreună cu toate statele europene în 
vederea încheierii și realizării acestui 
tratat.

La 20 martie a.c., guvernul Republicii 
Populare Ungare a dat publicității o de
clarație în care arată că poporul ungar 
iubitor de pace, care a trăit timp de 4 
secole sub ocupația asupritorilor străini, 
popor pe care imperialismul german l-a 
supus de două ori în decursul unși sin
gure generații ororilor și distrugerilor 
războiului, respinge, alături de celelalte 
popoare din Europa, planurile care urmă
resc reînvierea militarismului german.

Asia de sud-est este situată de o parte și 
de alta a celor mal directe și mai bune 
căi maritime și aeriene între Pacific și 
sudul Asiei”.

Iată de ce, duipă cum a spus Dulles, 
„Statele Unite și-au manifestat în mai 
multe moduri simpatia lor...” -față de lupta 
colonialiștilor francezi și a regimurilor 
marionetă din Indochina împotriva po
porului vietnamez. Iată de ce, potrivit 
spuselor sale, „Congresul (al S U.A. — 
N.R.) ne-a îngăduit să acordăm ajutor 
material guvernelor ...din această țară”.

Referindu-se la atitudinea guvernelor 
marionetă din Vietnam, Patet-Lao și 
Khmer care, încurajate de americani, vor 
să se despartă de Franța, Dulles a arătat 
că „Statele Unite urmăresc această evo
luție cu multă atenție și simpatie”.

Dulles a trecut apoi la amenințări, de
clarînd că în anumite condiții situației din 
Asia „trebuie să i se facă față în cadrul 
unei acțiuni comune” deși, după cum a 
recunoscut-o chiar el, aacest lucru ar 
putea implica riscuri serioase...”.

Comentând acest pasaj al discursului,

Guvernul Republicii Populare Ungare 
a exprimat dorința întregului popor un
gar de a participa activ Ja eforturile în
dreptate spre slăbirea încordării inter
naționale și asigurarea unei păci trainice 
și de aceea se alătură propunerii prezen
tate de Uniunea Sovietică la conferința 
de la Berlin cu privire la încheierea unui 
tratat general european de securitate co
lectivă, care ar da Republicii Populare 
Ungare posibilitatea de a participa activ, 
împreună cu toate statele europene — 
mari și mici — în calitate de parte egală 
în drepturi, la desfășurarea intensă a co
laborării internaționale.

In acest sens stat și declarațiile gu
vernelor Republicii Cehoslovace și Repu
blicii Populare Bulgaria în care popoa
rele cehoslovac și bulgar își exprimă do
rința de a participa la „Tratatul general 
european” cu privire la securitatea co
lectivă în Europa.

Recenta declarație din 27 martie 1954 a 
primului ministru al Republicii Populare 
Germane Otto Grottewohl, arată limpede 
hotărîrea Guvernului Uniunii Sovietice de 
a desființa supravegherea activității or
ganelor de stat ale R. D. Germane, exer
citată pînă în prezent de înaltul comisar 
al U.R.S.S. în Germania. Datorită politi
cei externe a Uniunii Sovietice de 
a duce tratative cu celelalte state pe pi
cior de egalitate, Republica Democrată 
Germană va putea să întrețină cu cele
lalte state, relații care există între sta
tele suverane. R. D. Germană este liberă 
să rezolve după propria sa apreciere, pro
blemele ei interne și externe, inclusiv pro
blemele relațiilor reciproce cu Germania 
occidentală. Acest lucru confirmă încă 
odată dorința Uniunii Sovietice de a da 
posibilitate unificării Germaniei, fapt care 
va duce la destinderea încordării inter
naționale.

Propunerile delegației sovietice cu pri
vire la „Tratatul general european” și- 
au găsit ecou nu numai în inimile oame
nilor muncii din țările care fac parte din 
lagărul păcii și al socialismului. Oamenii 
iubitori de pace din țările capitaliste au 
aprobat în totul propunerile lui V. M. 
Molotov, și ruu odată au arătat că sin
gura cale pentru destinderea încordării 
internaționale este aceea de a se da curs 
propunerilor guvernului sovietic. ,

Alături de celelalte popoare ale Euro
pei, poporul nostru este gata de a parti
cipa la „Tratatul general european” cu 
privire la securitatea colectivă în Euro
pa, convins fiind că ta felul acesta va 
sprijini eforturile îndreptate spre slăbi
rea încordării internaționale.

P. NUȚESCU

agenția France Presse arată că „ar putea 
fi vorba de o primă aluzie a secretarului 
de stat american la posibilitatea unei in
ternaționalizări a Conflictului indochinez”, 
cu alte cuvinte la o eventuală reeditare 
a intervenției din Coreea care și ea a fost 
prezentată de americani ca o „acțiune 
comună”.

Sintetizând ideile cuprinse în această 
parte a discursului lui Dulles, comentato
rul agenției France Presse, Georges Wolf, 
scrie că această atitudine „relevă intenția 
guvernului american de a insista în fa
voarea continuării războiului...”.

Dulles a încercat să prezinte conferința 
de la Geneva ca avînd un caracter strict 
limitat și că R. P. Chineză n-ar 
participa în calitate de mare putere.

In legătură cu politica S.U.A., ta toate 
aceste probleme Dulles a recunoscut că 
„unii ar dori poate ca lucrurile să se pre
zinte altfel”; el a lăsat însă să se înțe
leagă că S.U.A. nu vor ține seama de opi
nia publică din țările occidentale, în spe
cial din Franța, care dorește încetarea 
războiului din Indochina.

Filmul romînesc „Mitrea Cocor" 
la Teatrui popular din Tirana
TIRANA (Agerpres). — Agenția Te-1 

legrafică Albaneză transmite:
La 29 martie, la Teaitrul popular din Ti

rana, a avut loc prezentarea filmului ar
tistic' romînesc „Mitrea Cocor”.

Au fost de față reprezentanți ai vieții 
publice, reprezentanți ai culturii și artei, 
precum și numeroși invitați. Au fost de 
față de asemenea ambasadorul extraordi
nar și plenipotențiar al Uniunii Sovietice 
în Albania, K. D. Levîcikin, precum și re
prezentanții diplomatici ai țărilor de de
mocrație populară. ț

Proteste în Italia împotriva 
ratificării tratatului cu privire 

la „armata europe?nă"
ROMA (Agerpres). — TASS
In întreaga Italie au loc adunări și mi

tinguri de protest împotriva ratificării 
tratatului cu privire la „armata euro
peană”.

Un grup de juriști din orașul Bari a 
aprobat propunerea de a se organiza dez
bateri referitoare la aspectul juridic al 
chestiunii creerii „comunității defensive 
europene”. După cum se știe, această pro
punere a fost făcută la conferința juriști
lor de la Roma.

In orașele Pistoia, Bologna, Modena, 
Livomo și Palermo se pregătesc acțiuni 
similare, ou participarea unor juriști de 
seamă. Partizanii păcii din orașul Oosenza 
au organizat discuții asupra chestiunii 
„comunității defensive europene”, la care 
au participat reprezentanți ai partidelor 
comunist, social, social-democrat, creștin- 
democrat, liberal și monarhist

P E S O U R T

• Luînd cuvîntul la 29 martie la New 
Delhi, primul ministru al Indiei, Nehru, 
s-a declarat de acord cu cererile opiniei 
publice mondiale pentru interzicerea ar
melor de exterminare în masă. „Sper — 
a spus premierul indian — că autoritățile 
interesate vor acorda toată atenția aces
tor cereri”.

• In scopul menținerii și întăririi re
lațiilor de prietenie, guvernele Republicii 
Populare Polone și Republicii India au că
zut de acord să facă schimb de reprezen
tanți diplomatici cu rangul de ambasadori.

• In ultimul timp între departamentele
de resort ale Uniunii Sovietice și Sue
diei s-a căzut de acord ca vasele militare 
sovietice și suedeze să-și facă vizite reci
proce de prietenie. In vara anului 1954 
vase sovietice vor vizita portul Stokhodm 
iar vase suedeze vor vizita portul Le
ningrad. ’ ‘

Informație
Ministerul Căilor Ferate în scopul de 

a se îmbunătăți condițiile de călătorie, cu 
începere de la 1 aprilie 1954, a dispus a- 
plicarea unui nou regim de călătorie după 
cum urmează:

Accesul călătorilor în trenurile accele
rate 101—102, București—Timișoara, 201 
—202 București—Cuirticii, 301—202, 401— 
402 București—Oradea, 503—504 București 
—Ițcani, 601—602 București—Iași, va fi 
permis numai în limita locurilor dispo
nibile din vagoane, pe bază de tichete 
pentru rezervarea locurilor, în suma de 
lei 4,12 la clasa I, 3,09 la clasa Il-a și 
2,06 la clasa IlI-a.

Călătorii vor ocupa numai locurile pre
văzute pe tichete. Nu se mai eliberează 
tichete pentru călători ta picioare.

La restul de trenuri accelerate,' 103— 
104, 203—204, 205—206, 305—306, 307—
308, 311—312, 405—406, deocamdată nu se 
emit tichete însă vînzarea biletelor și a 
suplimentelor se limitează numai pentru 
anumite stații de destinație prevăzute în 
tabloul care se află la casete de bilete 
de la stații și B.O.V. de unde se pot 
obține și informații mai amănunțite.
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