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Muncitori, ingineri și tehnicieni! 
Luptați pe toate căile pentru extin
derea întrecerii socialiste în cinstea 
zilei de 1 Mai. Ridicați tot mai sus 
steagul întrecerii, în lupta pentru 
creșterea nivelului de trai, material 
și cultural al oamenilor muncii de la 
orașe și sate.
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Să extindem întrecerea 
socialistă în cinstea zilei 

de 1 Mai
In aceste zile, cînd oamenii muncii din 

patria noastră muncesc cu avînt sporit 
pentru înfăptuirea programului de mă
suri economice adoptat de partid și gu
vern. colectivele de muncitori, ingineri, 
tehnicieni și funcționari din fabrici și 
uzine, mine, schele petrolifere, etc. își 
iau în cadrul întrecerii socialiste anga
jamente sporite, cu scopul de a întâmpina 
1 Mai — ziua solidarității internaționale 
a celor ce muncesc — ou noi și însem
nate succese în lupta pentru creșterea ni
velului de trai al poporului nostru mun
citor.

Chemarea colectivului uzinei de mașini 
și unelte agricole ,.7 Noembrie” din Cra
iova. a dat un puternic avînt întrecerii 
socialiste, stîmind în același timp un pu
ternic ecou în rândul tuturor celor care 
sub conducerea înțeleaptă a partidului, 
muncesc pentru construirea bazei econo
mice a socialismului în tara noastră.

La combinatul siderurgic „Gheorghe 
Gheorghiu-Dej” din Hunedoara, munci
torii, inginerii și tehnicienii din cadrul 
sectorului laminoare, dornici să întîm- 
pine măreața sărbătoare a tuturor oame
nilor muncii din lumea întreagă cu noi și 
frumoase realizări în procesul de produc
ție, și-au luat angajamentul ca în cadrul 
întrecerii socialiste să depășească planul 
pe luna aiprilie cu 3.3 la sută, să reducă 
energia electrică cu 5 la sută,față de cît 
este planificat, rebuturile cu 12 la sută, 
prețul de cost cu 2 la sută, etc., chemînd 
în același timp la întrecere toate cele
lalte secții de bază ale Combinatului. Ca 
răspuns chemării luminătorilor, zilele tre
cute. muncitorii, inginerii și tehnicienii 
din sectorul O. S. M., adunați în cadrul 
unui miting, au analizat temeinic rezulta
tele obținute pînă în prezent și posibili
tățile existente în ceea ce privește spo
rirea producției de oțel, lansînd lozinca : 
„O șarjă pe schimb, oțel de bună cali
tate”. Prin aplicarea în viață a acestei lo
zinci, oțelarH Hunedoarei sînt hotărîți să 
dea industriei noastre grele și cele-i pro
ducătoare de mașini și unelte agricole, 
tot mai multe tone de otel, peste preve
derile planului.

Numeroase colective de muncitori, in
gineri și tehnicieni cum sînt cele de la 
uzina „Victoria” Călan, atelierele C.F.R 
Simeria, minele de fier Teliuc și Ghelar 
6-au angajat în fața partidului și guver
nului, ca în fooul întrecerii socialiste oare 
se desfășoară în cinstea zilei de 1 Mai 
să-și întreacă cu mult prevederile planu
lui de prxlucție, să facă importante eco
nomii de materiale și materii prime, să 
sporească pe toate căile producția bunu
rilor de larg consum. Urmînd exemplul 
muncitorilor din industrie și țărănimea 
muncitoare de pe ogoarele raionului nos- 
stru, își intensifică eforturile în întrece
rea socialistă și patriotică pentru ca ziua 
de 1 Mai să-i găsească gata cu toate în- 
sămînțările de primăvară.

Succesele obținute pînă în prezent ne 
arată cît de mare este forța oameiiilor 
muncii din țara noastră în lupta pe oare 
o duc pentru îndeplinirea și depăși
rea sarcinilor de plan.

Cu toate acestea, trebuie arătat că în 
unele întreprinderi din raionul nostru, 
întrecerea socialistă nu se desfășoară așa 
cum trebuie, ea fiind împiedicată de for
malismul și birocratismul unor organe 
sindicale care au înlocuit munca prac
tică de teren cu munca superficială și

(Continuare în pag. 3-a)

In cinstea zilei de 1 Mai
* * *

„O șarjă pe lehimb, oțel de bună eaU.tate“
In dimineața zilei de 6 aprilie, sectorul 

O.S.M. din cadrul combinatului siderurgic 
„Gh. Gheorghiu-Dej” a cunoscut un frea
măt cu totul deosebit. Vestea mitingului 
Care urma să aibe loc la orele 15, se răs- 
pîndise ca fulgerul la toate locurile de 
muncă : pe platforma de sus, în hala de 
turnare, la fabrica de dolomită, în secția 
de întreținere, etc. Peste tot domnea o 
atmosferă plină de voie bună, deoarece 
toți muncitorii știau scopul mitingului și 
doreau ca în cadrul lui să se prezinte cu 
angajamente concrete, întărite de însăși 
rezultatele acestei zile. Mînuite cu price
pere de oameni, macaralele de șarjare 
parcă își iuțise-ră și ele ritmul de încăr
care al cuptoarelor, iar limbile de flăcări 
izvorâte din pîntecile incandescente ale 
cuptoarelor se strecurau prin crăpăturile 
ușilor, împletind în furia Lor un joc de 
lumini prin care scoteau și mai mult în 
relief figurile dîrze ale oțelurilor, prinși 
în clocotul muncii.

*
Trecuseră doar 5 minute de cînd sirena 

vestise printr-un șuierat prelung, sfîrșitul 
primului schimb si sediul colțului roșu 
din cadrul sectorului O.S.M. devenise ne
încăpător. La început, plutea în sală un 
murmur ușor, izolat, dar încet, încet, el 
s-a transformat în discuții aprinse care 

Angajamentul ofelarilor de la cuploarele Siemens Martin
Noi oțelarii din cadrul combinatului siderurgic „Gh. Gheorghiu-Dej” 

conștienți că prin sporirea producției de oțel contribuim la dezvoltarea eco
nomiei naționale, la îmbunătățirea condițiilor de trai a oamenilor muncii 
de la orașe și sate, pornind întrecerea socialistă în cinstea zilei de 1 Mai 
sub lozinca : „O șarjă pe schimb, oțel de bună calitate”, ne luăm urmă
torul angajament:

— Să predăm cuptoarele schimburilor următoare, în bune condițiuni 
de funcționare ;

— Să respectăm întocmai procesul tehnologic de elaborare rapidă a 
oțelului după metoda sovietică Matulineț, urmărind în special încărcarea 
cuptorului și conducerea focului.

— Să aprovizionăm din timp locurile de muncă cu materialele nece
sare.

— Să ne prezentăm cu o jumătate de oră înainte de începerea schim
bului, pentru pregătirea lucrului.

— Pentru asigurarea unei calități superioare de oțel, vom trage zgura 
primară la fiecare șarjă și vom obține zgură cu procentul de bazicitate 
mai mare de 2,5.

— Pentru asigurarea turnării șarjelor, vom pregăti în bune condiți
uni cu o jumătate de oră înainte, oalele de turnare și trenurile cu vago- 
neți pentru turnarea oțelului.

Fiecare tonă de oțel dată peste plan sîntem convinși că va duce la 
sporirea numărului de mașini, utilaje și mașini unelte, necesare atît indus
triei cît și agriculturii noastre.

In foto: o parte din oțelarii hunedoreni, după mitingul din (i aprilie

se revărsau peste cei prezenți, asemeni 
unor talazuri zgomotoase cuprinaîndu-i 
deopotrivă în viitoarea lor pe meșterii zi
dari, lăcătușii de întreținere, primtopito- 
rii și macaragii sectorului.

In timp ce la masă luau loc tovarășii; 
inginer Nisipeanu Ilie șeful sectorului 
Turna Adam secretarul organizației de 
partid și Militaru Constantin președintele 
comitetului de secție, liniștea cuprinsese 
întreaga sală, iar privirile tuturor se a- 
țintiseră nerăbdătoare asupra lor.

„Tovarăși — s-a adreseat șeful sectoru
lui, îmbrățișînd cu privirea pe cei pre
zenți — din discuțiile purtate în dadrul 
consfătuirii cu prim topitorii din dimi
neața acestei zile, -a reeșit clar dorința 
arzătoare a tuturor muncitorilor de a 
porni în cinstea zilei de 1 Mai o acțiune 
patriotică cu scopul de a spori producția 
de oțel. Studiind amănunțit posibilitățile 
folosirii rezervelor interne, s-a ajuns la 
concluzia că printr-o bună organizare a 
muncii, fiecare cuptor va putea realiza o 
șarjă pe schimb, oțel de bună calitate. In 
acest sens ținînd seama de dorința mun
citorilor, noi am formulat în cadrul cons
fătuirii un angajament, bazat pe criteri
ile care duc la traducerea în viață a aces
tei lozinci, angajament căruia îi dau ci
tire” :

...Aplauzele furtunoase care au umplut 
sala, au demonstrat entuziasmul tuturor 
iar numeroși muncitori, șefi de echipe, 
maiștrii care au luat apoi cuvîntul, prin
tre oare Forțu Petru. Petrovici Alexan
dru, Lăbuneț Vaier, Bacnief Iordan și 
alții — au întărit și susținut angajamen
tul, prin hotărârea lor cît și prin propu
nerile noi pe care le-au făcut.

Astfel tovarășul Bacnef Iordan, șeful 
halei de turnare, a propus să se intro
ducă în angajament și cel de al 6-lea 
punct, prin care colectivul său de muncă 
se angajează să susțină acțiunea oțela- 
rilor, prin introducerea la timp a trenu
rilor cu vagoneți pentru turnarea oțe
lului, prin montarea pîlniilor și a cochi- 
lelor în cele mai bune condițiuni, înoît 
să fie înlăturată risipa de oțel la turnare

Spre sfîrșitul mitingului, tovarășul 
Toma Ad.am, a asigurat pe muncitori, că 
organizația de partid va sprijini cu toată 
puterea acțiunea declanșată, manifestîn- 
du-și totodată încrederea, că oțelarii vor 
obține ou siguranță rezultatele dorite.

„Convingerea noastră — a spus el în 
încheiere — că vom îndeplini cu cinste 
angajamentul luat în fața partidului 
este întărită de faptul că printre altele 
Chiar în cursul zilei de azi, echipa prim- 
topiitorului Bîrlea Traian de la cupto
rul nr. 2, a elaborat o șarjă în mai puțin 
de 8 ore. Deci, să pornim hotărîți la luptă 
pentru a traduce în fapt lozinca: „O 
șarjă pe schimb, oțel de bună Calitate”.

----- o——

Primele succese
Lansînd lozinca: „O șarjă pe schimb, oțel 

de bună calitate” — în cadrul mitingului 
din 6 aprilie, — oțelarii combinatului side
rurgic „Gh. Gheorghiu-Dej”, au pornit 
încă din primele zile lupta pentru obține
rea unei producții sporite de oțel.

Entuziasmul oțelarilor oare este în con
tinuă creștere, este dovedit de însă-și 
faptul că o bună parte din echipe și-au 
depășit propriul angajament, reușind să 
reducă timpul de elaborare a.’șarjelor sub 
8 ore.

Astfel, în ziua de 7 aprilie, echipele de 
oțelari care deservesc cuptorul nr. 4., 
conduse de primtopitorii Cost ac he Vasile 
și Ghițuilescu Gheorghe, orgianizându-și 
munca conform angajamentului luat, au 
reușit să elaboreze cîte o șarjă, oțel de 
bună calitate, în 7 ore și 30 de minute, 
iar echipa primtopitorului Stratu'lat Du
mitru în 7 ore și 20 minute.

Nu s-au lăsat mai prejos nici oțelarii 
din echipele primtopiitorilor Bîrlea Tra
ian, Forțu Petru, Andruț Gheorghe, Pe- 
troiescu Ioan și alții, oare au smulls cup
toarelor cî'te o șarjă, oțel de bună cali
tate, în timp de 8 ore.

Lupta oțelarilor hunedoreni pentru a 
traduce în viață lozinca lansată, continuă 
cu deosebit avînt, iar primele succese 
repurtate, întărește convingerea că anga
jamentele luate în cinstea zilei de 1 Mai, 
vor fi îndeplinite ou cinste.

a



DIN MAREA ȚARA A SOCIALISMUL UI
înflorește Azerbaidjanul
La sondele petrolifere din Baku au luat 

naștere inovații minunate da : metoda fo
rajului eu turbină, a forajului înclinat și 
dirijat, a forajului cu prăjini, automati
zarea exploatării sondelor cu ajutorul 
compresoarelor de gaz' și aer. Se desfă
șoară cu succes valorificarea zăcăminte
lor de petrol din adîncurile Mării Cas- 
pice. Sondele marine dau în prezent mi
lioane de tone de combustibil anual.

In republică a fost creată o industrie 
nouă — rafinarea petrolului la Baku. Ra
finăriile de petrol sînt înzestrate cu mi
nunate mijloace tehnice și aprovizionează 
tara cu combustibil si lubrefianti în zeci 
de sorturi și calități.

înainte de instaurarea Puterii Sovietice, 
industria Azerbaidjanului era foarte slab 
dezvoltată. Baku era singurul mare cen
tru industrial al țării. In anii industria
lizării socialiste. în republică au fost con
struite sute de întreprinderi, au fost cre
ate noi ramuri industriale, industria con
strucțiilor de mașini, industria chimică, 
de construcții, de conserve, etc.

In 1940. volumul întregii producții in
dustriale (în afara industriei petrolifere) 
crescuse de peste 15 ori în comparație cu 
anul 1913 Au apărut noi centre indus
triale ■ Kirovabad. Sumgait, Dașkesan, 
Mingheceaur. Orașul Kirovabad a deve
nit ca mărime al doilea oraș al republicii. 
In anii Puterii Sovietice aici au fost con- 
Ftruite numeroase întreprinderi, un mare 
combinat textil, fabrici de postav, de con
fecții. încălțăminte, de egrenat bumbacul, 
de conserve, un combinat de ulei și gră
simi. etc. La Sumgait a fost construită o 
m,are uzină de țevi și laminate, care fur
nizează țevi pentru industria petrolului.

In apropiere de satul Mingheceaur, în 
defileul Boz-Dag se construiește una din 
cele mai" mari hidrocentrale din Uniunea 
Sovietică. Pe râul Kura se ridică un ba
rai gigantic, care va avea o înălțime de 
aproape 87 metri, o lungime de 1.500 de 
metri și cu o lățime a fundațiilor de 500 
de metri

Noi mașini pentru 
agricultură

Stațiunile de mașini și tractoare din 
Uniunea Sovietică au primit un mare nu
măr d” diferite mașini în vederea însă- 
mînțărilor de primăvară.

Din Rostov-pe-Don se anunță că uzina 
constructoare de mașini agricole din a- 
ceastă localitate, care este una din cele 
mai mari uzine din U.R.S.S., a expediat 
în Altai o garnitură de tren încărcată cu 
mașini In raioanele unde în primăvara 
aceasta vor fi valorificate sute de mii de 
hectare de pământuri înțelenite, au fost 
trimise puternice pluguri de tractor cu 
cinci: brăzdare. prevăzute cu dispozitive 
de adâncire, cultivatoare și alte mașini. In 
cursul lunii februarie, întreprinderea a 
expediat S.M.T.-urilor din Siberia și Ka- 
zahstan 1.000 de pluguri de tractor și 
500 combine

Un mare număr de noi mașini se pri
mesc de asemenea în Bielorusda, Ucraina, 
Kuban și alte regiuni agricole ale țării.

Industria sovietică fabrică în prezent 
mașini pentru mecanizarea tuturor mun
cilor principale din agricultură. Anul tre
cut, întreprinderile constructoare de ma
șini au produs peste 80 de tipuri de di
ferite mașini și unelte agricole.

Noi soiuri de porumb 
de înaltă productivitate
Anul acesta, colhozurile din regiunea 

Dnepropetrovsk, din Ucraina, însămînțea- 
ză numai soiuri noi de porumb de înaltă 
productivitate O suprafață de 140.000 
hectare este cultivată cu porumb de va
rietatea „Uspeh”. care produce pînă lia 
50 chintale de boabe la hectar. Mari su
prafețe sînt repartizate pentru porumbul 
de varietatea „PartizanCa”, selecționată 
de Mark Ozerniîi, cunoscut șef de echipă 
și Erou al Muncii Socialiste din colhozul 
„Partizanul Roșu”. Acest inovator în a- 
gricultură a stabilit un record mondial 
în ceea ce privește producția la hectar, 
obținînd de pe două hectare cite 224 
chintale de porumb.

Soiuri de cartofi de mare productivitate 
în Kazahstan

Colectivul colaboratorilor științifici ăi 
stațiunii agricole experimentale din Ka
raganda a obținut cîteva soiuri de cartofi 
de o înaltă productivitate. In cea mai 
secetoasă primăvară, soiul „792” dă la 
răsădire plante omogene, este rezistent la 
boli și posedă înalte calități gustative. 
Colhozul „Pobeda” din raionul Thaelmann 
a strîns anul trecut de pe fiecare hec
tar o recoltă de tubercule de trei ori mai

Noi soiuri de
Selecționerii sovietici au obținut cîteva 

soiuri noi de sfeclă de zahăr care pot fi 
cultivate în condiții diferite de sol și cli
mă și care dau o mare producție la hec
tar. Rădăcinile noilor soiuri de sfeclă 
conțin cu 0,30 la sută și chiar ou 0,60 la 
sută mai mult zahăr decît soiurile acestei 
Culturi răspândite pînă acum. Trebuie re
levat faptul că sporind numai cu 0,10 la 
suită procentul de zahăr din sfecla semă
nată pe cîmpuriie Uniunii Sovietice, țara 
va putea obține suplimentar aproape un

Dezvoltarea pomiculturii îu ținutul Altai
La Barnaul a fost elaborat un plan de 

perspectivă de dezvoltare a pomiculturii 
în colhozurile și sovhozurile ținutului 
Altai, (Siberia apuseană). Planul prevede 
că în viitorii 2-3 ani să se planteze gră
dini de pomi fructiferi în fiecare colhoz 
și sovhoz din ținutul Altai precum și pe 
loturile de pe lingă casă ale țăranilor.

Pomicultura este cea mai tînără ra
mură a agriculturii ținutului Altai.. Ea a

Alimentare automată cu apă la fermele de creșterea 
animalelor

In anul 1954 va fi mecanizată alimen
tarea cu apă a 20.000 de ferme colhoz
nice pentru creșterea animalelor. Printre 
altele, colhozurile vor primi peste 20.000 
de instalații de pompe electrice automate 
„VE-25” fără castel de apă. Noua ma-• 
șina a fost construită de Institutul unio
nal de cercetări științifice în domeniul 
mecanizării agriculturii.

Instalația de pompare fără castel ne
cesită de cîteva ori mai puține cheltu

mare a^acestui soi față de alte soiuri. In
troducerea noului soi în sovhozurile dih 
Karaganda a dat un spor de recoltă în 
medie de cinci tone la hectar.

Dintre soiurile obținute de stațiune este 
larg răspîndit de asemenea soiul de car
tof timpuriu „Karagandinski” care se 
coace cu 2-3 săptămâni mai devreme de- 
cît celelalte soiuri și dă o recoltă de 28 
tone la hectar.

sfeclă de zahăr
milion de puduri de zahăr pe an.

Unul din noile soiuri obținute va ocupa 
anul acesta m colhozurile Ucrainei o su
prafață de aproximativ 100.000 ha. Din 
recolte de sfeclă dată de noul soi la un 
hectar de pămînt, fabricile vor putea ob
ține 2-3 chintale de zahăr mai mult decît 
din soiurile cunoscute pînă acum.

Selecționerii sovietici au obținut soiuri 
de sfeclă de zahăr la fel de productive 
pentru Kuban și regiunile centrale ale 
R.S.FS.R 

început să se dezvolte abia în ultimii ani, 
datorită muncii încununate de succes a 
selecționerilor sovietici, care au obținut 
noi varietăți de pomi fructiferi rezistenți 
la gerurile siberiene. In prezent, în Si
beria există numeroase gospodării pomi
cole : numai în ținutul Altai ele sînt în 
număr de aproximativ 600. In ultimii ani, 
suprafața ocupată de livezi a crescut aici 
de peste 2,5 ori.

ieli decît construirea unui castel obișnuit 
care să asigure presiunea apei. In decurs 
de 24 de ore ea pompează pînă la 50-60 
m.c. de apă și poate deservi o fermă cu 
300-400 de vite cornute mari. Pentru toate 
procesele de dirijare a funcționării ei este 
nevoie de numai 15-20 minute pe zi.

In ultimii ani, în producția agricolă a 
U.R.S.S. au fost introduse o serie de alte 
mașini folosite la alimentarea cu apă a 
fermelor.

întreprinderile industriale 
din Leningrad în ajutorul 

marilor construcții 
hidrotehnice

Colectivul uzinei „Electrosila”-„K4rov” 
din Leningrad a terminat fabricarea ce
lui de al doilea hidrogenerator destinat 
hidrocentralei de la Kuibîșev.

Ciclul de fabricare a acestei mașini, cu 
toate mecanismele ei auxiliare, a fost 
considerabil scurtat în comparație . cu 
prima mașină fabricată în decembrie a- 
nul trecut. Acest lucru este rezultatul i- 
nițiativei creatoare a muncitorilor și in
ginerilor, care luptă cu avînt pentru spo
rirea producției.

In secțiile uzinei metalurgice „Stalin” 
s-a terminat montarea de control a a- 
paratului de ghidaj cu stator pentru pri
ma turbină a centralei hidroelectrice de 
la Kuibîșev.

Peste 100 de întreprideri din Leningrad 
lucrează în prezent pentru construcțiile 
hidrotehnice pe Volga, de pe rîurile din 
Siberia, din Ural și Ucraina.

O cositoare transportată 
pe tractor

La uzina „Uhtomsk” din Liuberțî începe 
fabricarea unei noi cosâtor«e în consolă.

Această cositoare este simplă și poate 
fi ușor de manipulat. Ea este suspendată 
în consolă pe un tractor „HTZ-7”, pe 
partea dreaptă a acestuia. Aparatul de 
tăiere este așezat între roțile dinainte și 
cele dinapoi ale tractorului, ceea ce per
mite tractoristului să conducă ușor cosi- 
toarea și să supravegheze funcționarea ei.

Noua mașină cuprinde o brazdă de 2,1 
metri și cosește pe oră aproximativ un 
hectar de ierburi naturale și semănate. 
Este important faptul că ea cântărește cu 
40 la sută mai puțin decît cositorile obiș
nuite remorcate de tractor.

Noi construcții la sate
In satele Uniunii Sovietice se desfă

șoară pe scară largă construcția de case 
de locuit și de instituții culturaJ-sociale.

In anii 1954-1956, numai în stațiunile 
de mașini și tractoare se vor construi 
13.800 case de locuit. Se construiesc nu
meroase clădiri pentru instituțiile cultu
ral-educative. De pildă, anul acesta se 
vor construi 99 de școli, 19 case de cul
tură raionale și 41 de spitale.

A 170-a premieră pe 
scena teatrului din 

lakustk
Teatrul muzical de dramă din Iakutek 

a prezentat în limba iiakută premier.* a pie
sei „Fără a indica numele de familie” de 
dramaturgul ucrainean Vasili Minko. A- 
ceasta reprezintă a 170-a premieră de la 
Înființarea teatrului care are o existență 
de 30 de ani.

Regizorul șef al teatrului, iakutul Spi
ridon Grigoriev, artist emerit al R.S.F.S.R.. 
s-a născut dintr-o familie de argați și a 
fost educat într-un orfelinat. Studiile tea
trale le-a făcut în anii Puterii Sovietice.

înainte de revoluție, Iakutia nu avea 
nici teatru, nici artiști proprii. In pre
zent, în cadrul colectivului teatrului extistă 
o grupă întreagă de actori, distinși cu ti
tlul de onoare de artiști emeriți și artiști 
ai poporului din R.A.S.S. Iakută. Toți a- 
ceștia au făcut o minunată școală pe 
lingă maeștrii celor mai mari teatre din 
Moscova și Leningrad. Repertoriul teatru
lui cuprinde numeroase piese ale drama
turgilor iakuți. Totodată, au fost puse în 
scenă o serie de piese ale dramaturgilor 
ruși, sovietici și din țările de democrație 
populară. Spectacolele s-au bucurat de un 
mare succes.



Agitatorii, sprijină pe țăranii muncitori în 
muncile agricole

încă înainte de a începe campania de 
însămînțări, agitatorii din comuna Strei- 
sîngeorgiiu, îndrumați de secretarul orga
nizației de bază Nagy Vilhelm, au pornit 
o activitate vie printre țăranii muncitori, 
îndemnindu-i să nu piardă timpul priel
nic pentru însămînțările de primăvară.

Una din sarcinile cele mai importante 
pe care organizația de bază a pus-o în 
fața agitatorilor, a fost aceea de a se face 
cît mai bine cunoscut agrominimul în rîn- 
durile țăranilor muncitori de a-i con
vinge de avantagiile aplicării lui, astfel 
încât fiecare să folosească cît mai mult 
metodele agrotehnice înaintate. Explicînd 
însemnătatea selecționării și tratării se
mințelor, agitatorii au folosit exemple 
convingătoare, chiar din comună. Astfel, 
agitatorul Grigorescu Viorel, din satul 
Bățălari, a arătat în Cadrul căminului 
cultural că unii țărani muncitori care a- 
nul trecut nu au selecționat și n-au tratat 
semințele, au obținut recolte mult mai 
slabe, decât alți țărani muncitori, care au 
selecționat și tratat semințele. In primă
vara aceasta, aproape toți țăranii munci
tori au trecut la selecționarea și tratarea 
semințelor.

In urma apariției Hotărîrii Consiliului 
de Miniștri și a C.C. al P.M.R. cu privire 
la pregătirea și executarea la timp și în 
bune condițiuni a lucrărilor agricole din 
primăvara anului 1954, agitatorii au ex
plicat în parte fiecărui țăran muncitor, 
de ce este necesară urgentarea însămîn
țărilor, arătîndu-le că respectarea eu 
strictețe a ter-menelor fixate pentru fie
care cultură, este de cea mai mare în
semnătate pentru obținerea unor recolte 
bogate.

Pentru a se obține rezultate bune în 
muncă, colectivul de agitatori din comuna 
Streisîngeorgiu a fost împărțit pe gru
puri de case, în felul acesta făcîndu-se o 
mai bună mobilizare a țăranilor munci
tori. Ducînd muncă de lămurire de la om 
la om, agitatorii Țîțu Rafila, Maier Ionel 
și alții, au arătat țăranilor că îndeplinirea 
muncilor agricole la timp și așa cum pre
vede agrominimul, înseamnă o recoltă 
bogată care aduce și venituri mari. Acea
sta înseamnă un trai mai bun pentru oa

Să extindem întrecerea socialistă în cinstea 
zilei de 1 Mai

1 (Urmare din pag. 1)

birocratică. Aceasta este una din cauzele 
care au făcut ca la secția construcții me
talice din combinatul siderurgic „Gh 
Gheorghiu-Dej” numărul celor antrenați 
în întrecere să scadă în acest an cu mult 
față de anul 1953. De condamnat este 
și faptul ca unii președinți ai comitete
lor de secții nu Cunosc situația întrecerii 
socialiste cum ar fi: Sibișan Nicolae de 
la turnătoria de fontă sau tovarășul Guță 
Nicolae, președintele comitetului de sec
ție de la furnale vechi, care se mulțu
mește să dea numai „dispoziții” fără să 
controleze și să vadă că grupa sindicală 
nr. 22 al cărui organizator este tovară
șul Oprișan Aurel, nu a încheiat nici un 
contract de întrecere pe luna martie.

Nepăsarea și lipsa de interes cu care 
unele comitete de întreprinderi privesc 
problema întrecerii, a dus pînă acolo în
cît muncitorii să-și ia angajamente for
male, fără obiective concrete care să con
stituie un mijloc puternic de creștere 
simțitoare a producției și de reducere a 
prețului de cost. Astfel de angajamente 
lipsite de conținut, se pot întîlnii deseori 
la mina Teliuc', uzina „Victoria” Călan. 
Trustul 4 construcții, I.C.S.H., etc., unde 
angajamentele nu sunt concrete. Cunoscut 
este și faptul că în aceste întreprinderi 
aplicarea și extinderea metodelor sovie
tice și a fruntașilor noștri în producție, 
realizarea de economii și reducerea prețu
lui de cost al produselor, printr-o mai 
justă folosire a rezervelor interne, este 
privită de comitetele de întreprindere ca 
o chestiune care nu le-ar interesa, sau 

menii muncii de la orașe și sate, înseamnă 
întărirea patriei, a puterii ei de a apăra 
pacea, liniștea și viitorul copiilor noștri.

Agitatorii au arătat țăranilor muncitori 
că pornind la întrecere patriotică se poate 
lupta ou mai mult succes pentru termina
rea cît mai grabnică a însămînțărilor. 
Gîndul de a porni întrecerea patriotică a 
stârnit multă bucurie între țăranii munci
tori din comună. Astfel ei s-au avîntat 
în întrecere, luîndu-și angajamentul de a 
lucra în așa fel, încît să încheie cu două 
zile înainte de termen și în cele mai bune 
Condițiuni campania însămînțărilor de pri
măvară. Ieșind la eîmp de îndată ce tim
pul a fost prielnic, țăranii muncitori au 
terminat pînă la data de 2 aprilie însă
mînțările de primăvară la toate culturile 
prevăzute în urgența I-a și a Il-a din 
prima etapă, însămînțînd cu orz, ovăz, 
grîu de primăvară, floarea soarelui, plante 
industriale, etc., peste 130 de hectare. In 
prezent țăranii muncitori au început în
sămînțările la culturile prevăzute în etapa 
următoare.

Datorită muncii dusă de agitatori, cu 
sprijinul inginerilor secțiunii agricole a 
sfatului popular raional, care au explicat 
țăranilor muncitori în cadrul convorbiri
lor colective la căminul cultural, marile 
foloase pe care le aduc însămînțările po
rumbului, floarea soarelui și a cartofilor 
după metoda cuiburilor așezate în pătrat, 
numeroși țărani muncitori au însămînțat 
o mare suprafață de terert după această 
metodă.

Urmînd îndrumările organizației de 
bază, agitatorii caută să folosească în 
muncă diferite mijloace de agitație. La 
gazeta de perete, agitatorii au populari
zat larg exemplul comuniștilor și al ță
ranilor muncitori fără de partid fruntași 
la însămînțări. In fiecare zi pe panoul de 
onoare sînt trecuți cei mai harnici ță
rani muncitori ca : Dinulescu Petru (Ciu
ciulete), Stăncoi Nicolae (Neamțu) și alții.

Pentru a mobiliza țăranii muncitori în 
bătălia însămînțărilor, agitatorii folosesc 
și lozincile. In întreaga comună au fost 
expuse lozinci: „Nici o palmă de pămînt 
neînsămînțată”. „Ai însămînțat la timp, 
ai câștigat, ai întârziat ai pierdut”, etc.

ca ceva care merge de la sine fără să. 
intensifice întrecerea socialistă.

Pentru ca întrecerea socialistă în cin
stea măreței zile de 1 Mai, să ia o am
ploare și mai mare, comitetele de între
prindere au datoria ca sub conducerea 
și îndrumarea comitetelor de partid să 
treacă de îndată la o muncă vie și ope
rativă legată de teren, să se ■ debarrseze 
de munca birocratică și de ședințomani- 
ile care nu au nimic comun cu inițiativa 
și munca creatoare a muncitorilor.

Conducerile întreprinderilor din raionul 
nostru, au sarcina ca prin serviciile de 
aprovizionare, să se preocupe mai în
deaproape de buna aprovizionare a locu
rilor de muncă cu materii prime și ma
terialele necesare, să creeze muncitorilor 
cele mai bune condiții pentru ca aceștia 
să-și poată îndeplini cu cinste anagaja- 
mentele luate în cadrul întrecerii.

De asemenea, organizațiile de bază au 
datoria să controleze și să ajute în per
manență comitetele de secții în ceea ce 
privește organizarea întrecerii, să acorde 
mai multă atenție agitației vizuale și in
struirii temeinice a agitatorilor. De felul 
cum întrecerea va fi organizată, depinde 
îndeplinirea și depășirea planului de pro
ducție

Este o chestiune de onoare și de cinste 
pentru toți comuniștii de a fi în fruntea 
întrecerii, de a antrena pe fiecare munci
tor în lupta pentru a da oamenilor mun
cii mai multe produse de larg consum, 
prin folosirea maximală a rezervelor in
terne. care se găsesc în fiecare întreprin
dere, la fiecare loc de muncă.

NE SCRIU CORESPONDENȚII VOLUNTARI
★ ★

Laminatorii și-au realizat planul de producție
îndrumați de organizația de bază și an

trenați în întrecerea socialistă de comi
tetul sindical al secției, laminatorii din 
combinatul siderurgic „Gh. Gheorghiu- 
Dej”. obțin succese frumoase în lupta 
pentru realizarea și depășirea planului 
de producție. Spre exemplu, în cursul 
lunii martie, muncitorii din schimbul 
condus de maistrul Trifu loan și-au de
pășit sarcinile de plan cu 8,48 la sută 
cei din schimbul maistrului Andrășescu

Crește avîntul întrecerii
Minerii din cadrul grupului minelor de 

fier Ghelar, muncesc cu avînt sporit pen
tru a trimite tot mai multe tone de mine
reu furnalelor de la combinatul siderur
gic „Gji. Gheorghiu-Dej” Hunedoara. In 
întrecerea socialistă pe care au desfășu
rat-o în luna martie, întreg colectivul de 
muncitori din această mină, a reușit să 
realizeze planul de producție pe întreaga 
mină în proporție de 100,02 la sută.

Succesele cele mai de seamă, au fost 
obținute de către minerii de la orizontul 
tineretului care și-au realizat sarcinile de 
plan pe întreaga lună în proporție de 
164 la sută, și cei de la mina vest care

Deputății, sprijin prețios al comitetului executiv
In urma muncii de lămurire depusă de 

deputății Lasou țoi Carol și G oști an Iosif 
în rîndurile țăranilor muncitori din Ghe
lar. s-a reușit ea prin muncă voluntară 
să se curățe 50 hectare pășune, să se în
grădească lotul zootehnic și să se sape 
gropi pe marginea drumului, unde pio
nierii au plantat peste 70 de pomi.

Simțindu-se nevoia unei fîntîni în mij
I

Lipsuri ce trebuiesc lichidate
In scopul ridicării nivelului politic și 

cultural al maselor, în ultimii ani în ora
șul Hunedoara ca și în întreaga țară, au 
luat ființă stații de radioficare al căror 
număr de abonați crește zi de zi. Astfel, 
secția culturală a sfatului popular oraș, 
a repartizat în luna ianuarie a. c., la ce
rerea muncitorilor ce locuiesc în tabăra 
de lîngă „Piața Nouă” un număr de 50 
difuzoare. Mare a fost bucuria munci
torilor cînd se gîndeau că nu peste mult 
timp, difuzoarele vor fii instalate, făcând 
în felul acesta cunoștință cu realizările

Un gestionar necinstit
In ultimii ani, în orașul Hunedoara, s-a 

deschis un mare număr de magazine și 
chioșcuri prin care sînt distribuite mun
citorilor cantități sporite și din ce în ce 
mai variate de produse alimentare.

La conducerea acestor magazine mai 
sînt însă unii gestionari cu apucături 
speculative.

Astfel de apucături învechite, care nu 
au nimic comun cu comerțul socialist, le 
practică gestionarul Vîju Alexandru de la 
chioșcul alimentar din strada gării. A- 
cesta, profilând de atitudinea de gură 
cască a conducerii coop. „Înfrățirea” spe

PE URMA MATERIALELOR PUBLICATE

,,Mai multă atenție față de bunurile poporului*'
In ziarul „Uzina Noastră” nr. 12 din 19 

mantie a apărut articolul intitulat „Mai 
multa atenție față de bunurile poporului” 
care a dezvăluit o serie de lipsuri mani
festate în cadrul Combinatului, I.C.S.H. 
și Trustul 4 construcții, în ce privește 
folosirea rațională a materiilor prime.

In răspunsurile trimise redacției, co
lectivele de conducere ale întreprinderi
lor arătate mai sus, consideră justă cri
tica adusă de ziar și arată in mod con
cret măsurile ce le-au luat pentru înlă
turarea lipsurilor.

De pildă, conducerea întreprinderii de 
construcții siderurgice din Hunedoara, a- 
rată că în urma prelucrării articolulu-' a- 
părut în ziar, șeful depozitului din sec
torul cocserie, care este tov. Iosof Lucian 

Gheorghe cu 7,33 la sută, iar cei con
duși de maistrul Constantin Petru eu 6,37 
la sută. Prin obținerea acestor realizări, 
planul de producție pe întreaga secție a 
fost realizat in proporție de 108,56 la sută

Intensificând si mai mult întrecerea în 
cinstea zilei de 1 Mai în primele 6 zile ale 
lunii aprilie, laminatorii au întrecut cu 
2,5 sarcinile de plan.

P. IOAN

socialiste la mina Ghelar
de asemeni au dat peste plan cu 32,44 la 
sută mai mult minereu.

In fruntea realizărilor obținute jn am
bele orizoante, 'au fost minierii din bri
găzile conduse de tovarășii Duna Nico
lae, Alic Iosif (Băloni) cu depășiri de 
plan între 20 și 22 ia sută, precum și 
echipa condusă de Petricel Moise, oare a 
realizat două planuri întir-o singură lună. 
Participind activ în întrecerea socialistă, 
cu 4,66 la sută au dat mai mult minereu 
peste plan și minerii de la orizontul . n.r. 
2, iar cei de la orizontul nr. 3 cu 1,59 la 
sută.

PELMUȘ NICOLAE

locul pădurii, pentru adăpatul vitelor, tot 
prin muncă voluntară a început săpatul 
și nu peste mult timip, fîntîna va fi ter
minată, ișir vitele vor avea apă bună și 
suficientă în timpul verii.

La aceste lucrări s-au evidențiat ; To
varășul Toma loan, Alic Sofia, Popa Ale
xandru. Crăciunescu Petru și alții.

ILEANA FLOB.INCAȘ

oamenilor muncii din țara noastră.
De atunci a trecut mult timp și difu

zoarele nu au fost instalate, datorită ne
păsării colectivului de tehnicieni de la 
stația de radioficare O. M. care „moti
vează” că nu au sîrmă necesară instalați
ilor.

Colectivul de tehnicieni de la stația de 
radioficare O. M. trebuie să treacă ime
diat la instalarea difuzoareior și să lase 
la o parte nepăsarea față de cererile oa
menilor muncii.

UJEUCA PETRE

culează pe cumpărători, vânzând produ
sele cu supra preț. Spre exemplu suta de 
grame dulciuri dare costă 1,15 el o vinde 
eu 1,50 iar pachețelele cu turtă dulce cu 
un leu mai mult, fără să mai vorbim de 
bomboane, pe care le vinde în mod regu
lat ou un preț mai mare decât cei oficial.

împotriva acestor apucături necinstite 
fiață de cumpărători, conducerea coopera
tivei „înfrățirea” trebuie să ia măsuri ime
diate.

E. VICTOR

și-a luat angajamentul ca în ten men 
de 7 zile să înlăture toate lipsurile sem
nalate de ziar.

Pentru depozitarea materialelor și a uti
lajelor în bune candițiuni, conducerea în
treprinderii a luat măsuri de a se urgenta 
terminarea depozitului aflat în construc
ție.

Trustul 4 construcții ne răspunde că 
în urma articolului apărut în ziar, baza 
de aprovizionare a prelucrat Cu toți ges
tionarii instrucțiunile M.C.I.M.C. cu pri
vire la buna conservare a materialelor, 
iar tovarășul Crăciun Petre a fost schim
bat din funcția de responsabil al secției 
tranzit, unde s-au constatat — așa după 
cum a arătat și ziarul — multe lipsuri în 
privința depozitării materialelor.



0 nouă dovadă a consecventei lupte pentru pace a U.R.S.S. Forjele de eliberare 
vietnameze dobîndesc succese

La 31 martie Ministrul Afacerilor Ex
terne al U.R.S.S., V. M. Molotov, a pri
mit pe ambasadorii Franței, Angliei și 
S.U.A. și le-a remis note ou conținui si
milar, adresate de Guvernul Sovietic gu
vernelor Franței, Angliei și S.UA.

Nota adresată de Guvernul Sovietic este 
străbătută de la un câp la altul de do
rința Uniunii Sovietice de a reglementa 
toate problemele litigioase internaționale 
pe calea tratativelor, fapt care duce la 
slăbirea încordării internaționale și La 
evitarea unui nou război mondial.

Eforturile neobosite depuse de Guver
nul Sovietic în această direcție au întărit 
convingerea omenirii că războiul poate fi 
evitat și că se poate ajunge la o înțele
gere pe calea tratativelor Nota Guver
nului Sovietic constituie o nouă verigă 
la lanțul acțiunilor întreprinse, de U.R.S.S. 
In vederea reglementării pe cale pașnică 
a tuturor problemelor internaționale liti
gioase.

După cum se știe Uniunea Sovietică a 
propus în Organizația Națiunilor Unite 
reducerea generală a înarmărilor precum 
și interzicerea armei atomice și a tuturor 
armelor de exterminare în masă, afir- 
mîndu-se astfel din nou ea cel mai cre
dincios apărător al vieții oamenilor, al 
culturii și civilizației umane. Guvernul 
Sovietic s-a străduit și se străduiește ne
contenit să demonstreze că există posibi
lități de ■ întărire a păcii, nefolosite încă.

Cercurile conducătoare din Occident 
prin politica lor au împiedicat la Confe
rința de la Berlin realizarea unui acord 
în această privință. Dificultățile întîmpi- 
nate nu împiedică însă Uniunea Sovie
tică, să continue lupta pentru a feri ome
nirea de distrugerile pe care ar putea să 
le provoace un nou război mondial. Gu
vernul Sovietic depune toate eforturile 
pentru folosirea tuturor posibilităților, 
care duc la menținerea și consolidarea 
păcii.

In acest scop, Uniunea Sovietică a for
mulat în cadrul Conferinței de la Berlin 
a celor patru puteri istorica propunere 
„Cu privire la asigurarea securității în 
Europa” și a prezentat proiectul unui 
„Tratat general european cu privire la 
securitatea colectivă în Europa”.

Cuprinzînd toate statele continentului 
nostru, indiferent de orînduirea socială, 
acest tratat ar putea să creeze un sistem 
eficace de securitate Colectivă în Europa 
în conformitate cu principiile Chartei 
Organizației Națiunilor Unite. In felul a- 
cesta s-ar pune capăt formării unei gru
pări militare de state-opuse unul altuia, 
grupări a căror existență duce la agrava
rea relațiilor dintre state.

Propunerile sovietice pentru încheierea

Un discurs al 
amestecului

WASHINGTON (Agenpres).. — La 5 
aprilie, în fața Comisiei pentru afacerile 
externe a Camerei reprezentanților au în
ceput audierile în legătură cu așa-numitul 
program de securitate mutuală american 
pe anul 1955. Primul care a făcut decla
rații în fața comisiei a fost secretarul 
Departamentului de stat al S.U.A., John 
Foster Dulles. In discursul său, Dulles 
s-a referit la aspectele politioii „de pe 
poziții de forță” instaurată de S.U.A. în 
scopul ațîțării isteriei războinice. Tre- 
cînd în revistă ceea ce el consideră drept 
principalele sarcini ale politicii americane 
în problemele internaționale actuale, Du
lles s-a oprit în special asupra probleme
lor Asiei.

Vorbind despre rezultatele politicii a- 
mericane în Orientul mijlociu, ,Dulles a 
deolarat că „această regiune, deosebit de 
importantă ca resurse umane, economice 
și ca poziție strategică, a fost slăbită din 
cauza neînțelegerilor”, adică a refuzului 
popoarelor țărilor arabe de a adera ta 
politica agresivă a cercurilor militariste 
americane.

unui „Tratat general european cu pri
vire la securitatea colectivă în Europa”, 
au avut ecou nu numai în continentul 
nostru ci și în lumea întreagă, cu toate 
că cercurile interesate în continuarea 
scindării Europei, au organizat un com
plot al tăcerii în jurul acestei propuneri. 
Ideea securității colective își dovedește 
tot mai mult uriașa ei forță mobilizatoare, 
ea își face tot mai mult loc în conștiința 
oamenilor aparținînd cercurilor celor mai 
Largi. Se știe că guvernele unor state eu
ropene, între care și Guvernul R.P.R. și-a 
afirmat în mod oficial dorința și hotărîrea 
de a participa la crearea acestui sistem 
de securitate colectivă.

După Conferința de la Berlin în toate 
țările Europei occidentale, a crescut îm
potrivirea față de politica remilitarizării 
Germaniei occidentale, ba mai mult chiar, 
și oameni ea mareșalul Juin — președin
tele consiliului suprem al forțelor armate 
ale Franței și comandant suprem al for
țelor armate ale blocului nord-atlantic din 
zona centrală a Europei și alte persona
lități de vază din țările vest-europene 
s-au pronunțat zilele trecute împotriva 
„armatei europene” și a remilitarizării 
Germaniei occidentale.

Faptele nu pot să scape celor care pri
vesc cu grijă viitorul. Tocmai de aceea 
devine tot mai limpede pentru masele 
largi populare din lumea întreagă că 
„comunitatea defensivă europeană” nu re
prezintă altceva decît un paravan la a- 
dăpostul căruia se pregătește cu febrili
tate reînvierea monstruoasei mașini de 
război hitleriste. Această „comunitate” 
este o grupare de state restrînsă (la ea 
nu participă decît 6 țări .Franța, Italia 
Belgia, Olanda, Luxemburg și Germania 
Occidentală), care acționează în detri
mentul păcii europene și mondiale, ne- 
făeînd altceva decît să provoace scinda
rea Europei că — așa cum subliniază 
nota sovietică — formarea unei grupări 
militare de state provoacă în mod inevi
tabil măsuri corespunzătoare din partea 
altor state, în interesul securității lor.

In lumina acestor fapte este limpede 
dece „comunitatea defensivă europeană” 
se lovește de împotrivirea maselor largi 
populare din țările occidentale.

La Berlin, reprezentanții occidentali au 
respins propunerile sovietice privind se
curitatea colectivă în Europa. Indepen
dent de voința lor în ciuda atitudinii ne
gative a puterilor occidentale, propunerile 
sovietice și-au păstrat deplin valabilita
tea, iar popoarele și-au manifestat în fe
lurite moduri deplinul lor sprijin. De a- 
ceea nota Guvernului Sovietic din 31 
martie subliniază că Uniunea Sovietică 
consideră indicat să continue discutarea 
propunerilor privitoare la asigurarea se-

lui Dulles în favoarea 
S.U.A. în războiul din
Situația din Extremul Orient îngrijo

rează de asemenea pe Dulles dat fiind 
că și aici „rezultatele au fost diferite, 
unele favorabile, altele nu”. Astfel, în 
Japonia s-a manifestat o puternică împo
trivire a poporului japonez față de pla
nurile americane de reînarmare a țării.

Secretarul Departamentului de stat a- 
merican a consacrat o bună parte a dis
cursului său problemei Îndoctrineze. A- 
ceastă preocupare deosebită a lui Dulles 
pentru Indochina s-a vădit și în dis
cursul său de la 29 martie, cînd a decla
rat că „această regiune are o mare va
loare strategică” pentru S.U.A. dat fiind 
bogățiile sale de cositor, cauciuc', fier 
etc., și că „Asia de sud-est este... cea mai 
bună și directă oale de legătură mari
timă și aeriană cu Pacificul, unde se gă
sesc importante baze aeriene și navale” 
americane. Dulles s-a declarat întru to
tul de acord ou planurile militariștilor 
francezi și americani Care urmăresc con
tinuarea și extinderea războiului îndo
ctrinez. „In ceea ce le privește, a spus 
John Foster Dulles, Statele Unite s-au 
deolarat de acord să contribuie cu cea 

curității colective în Europa. Nota sovie
tică precizează că nu vede nici o piedică 
în calea rezolvării pozitive a problemei 
participării S.U.A. la „Tratatul general 
european cu privire la securitatea colec
tivă în Europa”.

De o mare însemnătate este partea din 
Nota Guvernului Sovietic care precizează 
poziția Uniunii Sovietice față de tratatul 
nord-atlantic. In cadrul Conferinței de la 
Berlin reprezentanții Franței, Angliei și 
S.U.A. au căutat să ascundă adevăratul 
caracter al acestui bloc, încercând să-1 
prezinte ca o grupare de state urmărind 
țeluri „defensive”.

Poziția Guvernului Sovietic față de blo
cul nord-atlantic, este bine cunoscută. 
U.R.S.S. ținînd seama de felul în care a 
fost înjghebat acest bloc, consideră că el 
nu are un caracter defensiv.

Nota Guvernului Sovietic din 31 mar
tie arată că este absolut evident că „or
ganizația tratatului nord-atlantic” ar putea 
în condițiile respective, să-și piardă ca
racterul agresiv, dacă ar participa la ea 
toate țările care au făcut parte din coali
ția anti-hitleristă. Iată pentru ce Guver
nul Sovietic, dovedind odată mai mult 
consecvența politicii sale externe de pace 
s-a declarat gata de a examina împreună cu 
guvernele interesate problema participării 
U.R.S.S. la tratatul nord-atlantic. Dacă 
guvernul S.U.A., Angliei și Franței nă
zuiesc cu adevărat — așa cum declară — 
spre întărirea păcii, atunci nu este po
sibil ca ele să nu primească favorabil lua
rea unei asemenea măsuri ca cea propusă 
de U.R.SS, menită să dea tratatului nord- 
atlantic un caracter cu adevărat defen
siv. Paralel cu crearea unui sistem efi
cace de securitate colectivă în Europa, 
aderarea altor state la organizația „tra
tatului nord atlantic” ar avea cea mai 
mare însemnătate pentru întărirea păcii 
generale.

Nota Guvernului Sovietic dă o lovitură 
nimicitoare propagandei imperialiste cu 
privire la pretinsa „agresivitate” a Uniu
nii Sovietice și ea reprezintă o nouă do
vadă a consecvenței cu care Uniunea So
vietică urmărește reglementarea pașnică 
a problemelor internaționale litigioase.

Ecoul puternic pe care l-a avut nota 
sovietică imediat după publicarea ei, do
vedește că omenirea întreagă prețuiește 
în mod deosebit lupta dîrză a Uniunii 
Sovietice pentru pace și-i acordă tot 
sprijinul.

Poporul nostru sprijină cu toată încre
derea noua inițiativă a Guvernului So
vietic care aduce o contribuție de ne
prețuit la lupta pentru preîntâmpinarea 
unui nou război mondial.

P. NUȚESCU

intensificării 
Indochina
mai mare parte a echipamentului militar 
de care este nevoie și să finan’^ze cea 
mai mare parte a cheltuielilor necesitate 
de acest război, în special în ce privește 
instruirea, echiparea și menținerea unor 
forțe indigene mai mari”. Cu alte cuvinte 
S.U.A. sînt gata să preia locul francezi
lor în Indochina și în special tutelarea 
regimurilor marionetă.

Apoi, încercînd să justifice înfrîngerîle 
suferite de colonialiștii francez-i în Viet
nam și pregătind totodată terenul în ve
derea unei intervenții largi a forțelor a- 
mericane în Indochina, John Foster Du
lles s-a dedat la o serie de atacuri ca
lomnioase împotriva Republicii Populare 
Chineze.

In încheiere, Dulles a făcut apel la uni
tatea țărilor occidentale „în care se ma
nifestă nerăbdare” față de condițiile im
puse de S. U .A. în cadrul colaborării 
dintre ele. „In multe țări — a spus Du
lles — există persoane care protestează 
arătând că colaborarea guvernelor lor... 
este o dovadă de servitudine și că aceate 
guverne ar trebui să-și dovedească in
dependența”.

pe toate fronturile
PEKIN (Agerpres). — Agenția Vietna

meză de Informații anunță că spre sfîr- 
șitul lunii martie unitățile Armatei Popu
lare Vietnameze au obținut o serie de 
succese în delta Fluviului Roșu și în Viet
namul central.

La 28 martie, forțele populare au dis
trus un post de observație francez la 
Daidinh, situat la 5 km sud-est de Vientrt. 
pe cursul mijlociu al Fluviului Roșu.

In aceeași zi, 70 de soldați francezi 
fost nimiciți în două acțiuni separate — 
33 de soldați inamici au fost uciși la 
Sanstsien, provincia Namdinh și 37 la 
Sontay Unitățile Armatei Populare Viet
nameze au nimicit de asemenea un avant- 
post inamic la Humngnai.

La 23 martie forțele populare care ope
rează în regiunea deltei Fluviului Roșu 
anunță că în această zi unitățile Arma
tei Populare Vietnameze au scos din luptă 
două plutoane în cursul unor lupte cu 
importante forțe inamice care efectuau 
operațiuni de „curățire” în provincia Vin- 
hphuc. Alți 67 soldați au fost nimiciți în 
cursul unei ambuscade la Thuanthau6 pe 
șoseaua Nr. 38, în provincia Baeninh.

In provincia Quingyen, francezii au 
pierdut postul de la Mathon pe șoseaua 
Nr. 18.

★
PEKIN (Agenpres). — Agenția Vietna

meză de Informații anunță că în perioada 
15 februarie—15 martie au fost scoși din 
luptă în sud-estul Vietnamului paste 
1.700 de soldați francezi, printre care doi 
căpitani și numeroși subofițeri.

In cursul aceleiași perioade unitățile 
Armatei Populare Vietnameze și detașa
mentele de partizani care operează în a- 
ceastă regiune au întreprins peste 131 de 
atacuri împotriva trupelor inamice. Peste 
53 de posturi au fost distruse de unită
țile Armatei Populare Vienameze sau pă
răsite de inamic. Forțele populare au dis
trus 40 de camioane, 5 șalupe și 15 va
goane cisterne încărcate cu benzină, pre
cum și o importantă cantitate de mate
rial de război.

In cursul luptelor, 239 soldați din ar
mata marionetă s-au predat unităților Ar
matei Populare Vietnameze.

★
SAIGON (Agerpres). — Forțele Armatei 

Populare Vietnameze continuă să lanseze 
atacuri puternice împotriva trupelor fran
ceze încercuite la Dieii Bien Phu. Agen
ția France Presse anunță că în noaptea de 
4 spre 5 aprilie trupele populare au dez
lănțuit un nou atac’ împotriva sectorului 
nordic al dispozitivului francez de apă
rare.

Situația Critică în care se găsește garni
zoana franceză încercuită și grelele pier
deri suferite de francezi în acest sector 
au silit comandamentul francez să tri
mită noi trupe de întărire spre Dien Bien 
Phu. France Presse anunță că în nopțile 
de 3 și 4 aprilie au fost parașutate noi 
unități de întărire pentru garnizoana în
cercuită la Dien Bien Phu.

----- O— i

pes cur t
• Potrivit știrilor primite din Japonia, 

la 3 aprilie au luat sfîrșit la Tokio lu
crările Conferinței mondiale a pacifiști
lor. La lucrările conferinței au participat 
aproximativ 200 de reprezentanți din 18 
țări. Conferința a adoptat o rezoluție ce- 
rînd reglemntanea pașnică a problemei 
coreene și încetarea imediată a operați
unilor militare în Indochina. Această re
zoluție va fi prezentată conferinței de la 
Geneva.

• Un purtător de cuvînt al statului ma- ( 
jor al mareșalului Juin a declarat că ma
reșalul nu va demisiona din postul său 
de comandant suprem al forțelor armate 
ale organizației nord-atlantice din Europa 
centrală decît în cazul cînd va fi înlo
cuit de un ofițer superior francez avînd 
■aceleași prerogative și atribuții.
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