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Pentru buna aprovizionare 
cu legume și zarzavaturi
Preocupat de nevoile oamenilor muncii 

din raionul nostru. în problema aprovi
zionării centrelor muncitorești cu legume 
și zarzavaturi, ca una din sarcinile im
portante puse de plenara lărgită a C.C. 
al P.M.R din august anul trecut, — bi
roul comitetului raional de partid Hu
nedoara. a analizat în ședința sa din zi
lele trecute, felul cum s-a desfășurat 
munca, pentru aprovizionarea cu legume 
și zarzavaturi, stadiul în care se află ac
țiunea de contractare a terenurilor pen
tru cultivarea de legume și zarzavaturi.

Raportul prezentat de secția economică 
a Comitetului raional de partid, a oglin
dit rezultatele obținute pînă la data de 
1 aprilie în ce privesc contractările fă
cute de unitățile cooperatiste și O.C.L. 
Aprozar, precum și unele cauze care au 
împiedicat realizarea pianului în între
gime.

Astfel, planul contractărilor de terenuri 
legumicole al U.R.C.A.D., a fost realizat 
în proporție de 80 la sută, iar din cele 
60 hectare dare trebuiau contractate de 
O.C.L Aprozar pînă la 1 aprilie, s-au con
tractat 50,41 hectare.

Biroul raional de partid Hunedoara, a 
apreciat în ședința sa, că rezultatele ob
ținute în unele comune de către organi
zațiile contractante, se datorase în mare 
măsură muncii politice desfășurate de 
organizațiile de bază, care au sprijinit și 
îndrumat cooperativele sătești, au spri
jinit sfaturile populare comunale, făcîn- I 
du-le să privească eu multă răspundere I 
problema cultivării legumelor și contrac
tarea acestora în proporții cît mai mari.

Rezultatele muncii depuse, sînt concre
tizate în comunele Raipolt, Băcia, Simeria 
veche, satul Tîrnpa și altele. Faptul că 
întovărășirile agricole din comuna Ra- 
polt și satul Tîrnpa au fost printre pri
mele care au contractat terenuri pentru 
cultura de legume și zarzavaturi, fiind 
îndemn și pentru țăranii cu gospodării 
individuale, oglindește munca plină de 
interes a cooperativelor, sprijinite fiind 
de comitetele executive și organizațiile de 
bază.

Unii activiști din cooperație au depus 
de asemenea mult interes în realizarea 
planului. Strădania lor a fost încununată 
de succes. Printre aceștia sînt ; Cobzaru 
Mihai și Amza Gheorghe de la U.R.C.A.D., 
Săbău Lsbiț.ia și Pădurean Ioan de la 
cooperativa „Vasile Roaită” din Simeria 
și alții, care au contribuit mult la reali
zarea planului de contractări.

Din analiza făcută, biroul raional de 
partid a constatat că o serie de lipsuri, 
care au înfrânat realizarea integrală a pla
nului de contraotări pînă în prezent, se 
atribuie însăși secției economice a comi
tetului raional de partid, care nu și-a 
îndeplinit cu energie și pînă la capăt 
sarcina ce-i revenea din hotărârea cu pri
vire la îmbunătățirea sistemului de apro
vizionare cu legume și zarzavaturi a 
muncitorilor. Sînit încă comune ca ; Cris- 
tur, Stneisîngeorgiu, Că'lan și chiar unele 
întovărășiri agricole, unde contractările 
se desfășoară într-un ritm anevoios. A- 
prozarul și cooperația nu depun eforturi 
pentru a realiza planurile ce le revin, iar 
în comune și sate nu solicită ajutorul 
sfaturilor populare, a deputaților și mem
brilor birourilor organizațiilor de bază. 
Tovarășii din cadrul Aprozar-ului sau a 
U.R.C.A.D.-ului însărcinați cu munca de 
contractări, muncesc superficial, la în- 
tîmplare, fără să simtă răspunderea pen
tru această problemă importantă, pusă în 
fată de partid și guvern.

(continuare în pag. 2-a)

IN CINSTEA ZILEI DE 1 MAI
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O șarjă pe schimb, 

oțel de bună calitate
De la acțiunea patriotică a oțelarilor 

hunedoreni, de a da „o șarjă pe schimb, 
oțel de bună calitate”, a trecut doar o 
săptămînă. In acest timp, harnicii oțe- 
lari au reușit ca prin împletirea acțiunii 
lor. ou metoda vestitului oțelar sovietic 
Matulineț, să întreacă cu mult prevede
rile graficului de producție.

De pildă, muncitorii din echipa con-' 
dusă de prim-topitorul Costache Vasile 
de la cuptorul nr. 4 a dat în ziua de 13 
aprilie peste cifra de grafic cu 91,8 la 
sută mai mult oțel, ce a fost elaborat cu 
durata de topire sub 8 ore. In aceeași zi, 
succese deosebite au înscris și oțelarii 
conduși de prim-topitorul Lăbuneț Vaier 
de la același cuptor, care și-au întrecut 
graficul de producție cu 31,3 la sută.

Angajamentul luat în cinstea zilei de 
1 Mai, de a spori producția de oțel, prin 
„o șarjă pe schimb, oțel de bună cali
tate”, a făcut ca și echipele prim-topitori- 
lor Mihăilă Simion, Forțu f’etru și Drîngă 
Alexandru, să-și întreacă cu mult pre
vederile graficului de producție. Echipa 
în fruntea căreia se află oțelarul Drîngă 
Alexandru, a obținut în ziua de 13 apri
lie o realizare de grafic de 10,8 la sută.

Faptul că întreaga activitate a colecti
vului de muncitori, ingineri și tehnicieni 
de la cuptoarele Siemens Martin, este în
dreptată asupra îndeplinirii angajamentu
lui luat în cinstea zilei de 1 Mai, de a da 
patriei mai mult oțel, a făcut ca în pe
rioada de la 6-13 aprilie să se elaboreze 
15 șarje, cu durata de topire sub 8 ore.

Succesele furnaliștilor 
hunedoreni

Fumaliștii hunedoreni, la fel ca oțela- 
rii, laminatorii și ceilalți muncitori, in
gineri și tehnicieni din secțiile mari și 
mici ale combinatului siderurgic „Gh. 
Gheorghîu-Dej”, și-au luat angajamentul 
ca în cinstea zilei de 1 Mai să dea pa
triei o producție de fontă mai mare ca 
pînă acum.

Muncind cu multă însuflețire chiar de 
la începutul lunii aprilie, fumaliștiii ce 
deservesc furnalul nr. 3 au reușit ca în 
primele 9 zile, să dea peste planul de 
producție cu 6,48 la sută mai multă fon
tă. La obținerea acestui rezultat, o con
tribuție de seamă au adus-o fumaliștii 
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In clișeu (dela stingă la dreapta): Costache Vasile, Lăbuneț Vaier, Stratulat Dumitru și Petrovici Alexandru, oțe
luri de la combinatul siderurgic „Gh Gheorghiu-Dej”, fruntași ai întrecerii socialiste.

Cinste oțelarilor care realizează o șarjă pe schimb, oțel de bună calitate !

din echipa prim-topitorului Isac Mihuț, 
care și-a depășit planul cu 15,28 la sută, 
încărcătorul Cojocaru Constantin și alții.

Succese frumoase în întâmpinarea zilei 
de 1 Mai, au dobîndit în aoeleași zile ale 
lunii în curs și tinerii de la furnalul nr. 1, 
unde planul pe întreg furnalul a fost rea
lizat în proporție de 102,46 la sută.

In rândul celor care s-au evidențiat se 
numără tinerii Anton loan, frații Jurca 
și Petrică Mircea din schimbul maistru
lui Zlătior loan.

Muncă încununată 
de succes

Colectivul de muncă din stația C.F.R. 
Simeria, conștient că de felul cum ma
nevrează vagoanele ou mărfuri, depinde 
în mare măsură îndeplinirea planului în 
'anumite sectoare de bază și șantiere de 
construcții din întreprinderita orașului 
Hunedoara, a pornit o luptă d'îrză în ve
derea creșterii volumului de circulație a 
trenurilor.

In acest scop, un număr de 55 munci
tori de la serviciul „Tranzit”, aplicînd Cu 
succes metodele avansate Sovietice Ma
medov (de încărcare și descărcare a va
goanelor în mod planificat), Crasnov și 
Cojicarev (de manevrare a vagoanelor 
pentru compunerea și descompunerea 
garniturilor), au reușit să depășească tra
ficul de mărfuri pe trimestrul I a anului 
în curs cu 8,19 la sută, iar indicele de 
încărcare a vagoanelor cu 18 la sută.

Datorită aplicării acestor metode, co
lectivul de muncă al stației a reușit să 
reducă timpul de descărcare a unor măr
furi, de la 4 ore cît era planificat la 3 
ore și jumătate. O muncă susținută în 
obținerea de succese cît mai mari, o de
pun tovarășii Milencovici Emanoiil șeful 
stației, impiegatul Drăghici Gheorghe, 
precum și alți muncitori din cadrul a- 
cestei stații.

Fruntași în muncile 
agricole — fruntași la 

predarea cotelor
Odată cu executarea la timp și în bune 

condițiuni a muncilor agricole de primă
vară. numeroși țărani muncitori din ra
ionul nostru, se achită cu cinste și de 
predarea cotelor de lapte și came către 
stat.

In comuna Băcia, de pildă, unde plan’’’ 
de colectare a cărnii este îndeplinit pe 
primul și al doilea trimestru, în procent 
de 99 la sută, înitovărășiții Șoilea Nistor și 
Pădureanu David și-au predat aproape 
în întregime cota de came pe anul 1954 
și o bună parte din Cota de lapte. La fel, 
țăranul muncitor Munteanu Petra cu 
gospodărie individuală, și-a predat toată 
cota de came pe anul în curs. De ase
menea țăranii muncitori Spineanu Adam 
din satul Totia și Oeoiișan loan din sa
tul Tîrnpa, au predat din cola anuală de 
came mai mult de 50 la sută.

Țăranii muncitori, Lăscău Mircea și 
Furca Aron din comuna Cristo,r, Mun
teanu Gheorghe (Rață) din satul Nădăș- 
ti.a Inferioară și alții care au eșit prin
tre primii la muncile agricole de primă
vară, sunt totodată și fruntași ia preda
rea cotelor Către stat.

Grăbesc însămânțările 
din epoca 11-a

Membrii întovărășirii agricole „7 No
iembrie” din comuna Hășdat, care au ter
minat printre primii pe raion însămânță
rile din epoca I-a, au semănat pînă la 
data de 8 aprilie, o suprafață de 4 ha. 
cu porumb, precum și alte suprafețe cu 
culturi din epoca Il-a.

Urmînd exemplul întovărășiților și ță
ranii muncitori cu gospodării individu
ale din această comună, grăbesc însă- 
mînțările din epoca Il-a, însămânțând 
pînă la aceeași dată 6 hectare ou po
rumb. Fruntași în muncile agricole de 
primăvară în această comună sînt: în
tovărășiții Lup Victor și Naghi Iosif, iar 
dintre țăranii muncitori cu gospodării in
dividuale ; Judele loan (Fekeș), Galfi Ște
fan și Gășpărescu Gașpar.

Succese frumoase în campania însă- 
mînțărilor de primăvară, au înregistrat 
în același timp și țăranii muncitori din 
comuna Rapoltul Mare, care de asemenea 
au semănat 5 ha. cu porumb și 3 cu fa
sole.

In această comună. în mod deosebit, se 
evidențiază țăranii muncitori David Ioan. 
Oană Simion, Florea Emanoil și Guțiu 
Petru.

Pînă la aceeași dată, .în. întregul ra
ion, au fost însămânțate din epoca Il-a 
15 ha. cu porumb, 5 ha. cu fasole și peste 
10 ' ha. cu plante de nutreț.



Să extindem semănatul porumbului in cuiburi dispuse in patrat
(Cor sfăturrea fă rănilor fruntași în aplicarea 
regulelor agrotehnice din raionul Hunedoara)

Plouase aproape toată noaptea. In spre 
ziuă, începu să bată un vînt ușor și rece, 
vestind că mantia albă a zăpezii a pus 
din nou stăpînire pe crestele vărgate ale 
munților. Pe bolta îndepărtată a cerului, 
norii albicioși ca de fum, fugeau grăbiți 
înspre apus. Geana răsăritului care înce
puse să pună stăpînire pe întunerecul 
nopții, anunța că va fi o zi limpede și 
frumoasă. Aerul curat al dimineții și mi
rosul plăcut al pămîntului reavăn de 
primăvară, se făcea tot mai simțit în 
inima celui care privea natura trezită din 
nou la viață.

★
Odată cu primele raze ale soarelui de 

aprilie, străzile orașului Simeria, au cu
noscut o vie animație. încă din primele 
ore ale dimineții, pilcuri, pilcuri de co
lectiviști, țărani muncitori întovărășiți și cu 
gospodării individuale, îmbrăcați în haine 
de sărbătoare, se îndreptau grăbiți către 
clubul muncitoresc „Filimon Sîrbu”, unde 
urma să aibă loc prima consfătuire a ță
ranilor fruntași în aplicarea regulelor a- 
grotehnice, din raionul Hunedoara.

La intrarea în club, privirile tuturora 
se opreau curioase asupra panoului dan 
stânga, unde la loc de cinste erau așezate 
fotografiile țăranilor muncitori, care anul 
trecut au luptat pentru obținerea unei 
recolte bogate. Tot aici, de jur împrejur 
era organizată o expoziție cu planșe, care 
exprimau roadele aplicării regulelor mi
nime agrotehnice și modul cum se face 
însămînțatul culturilor prășitoare în cui
buri așezate în pătrat. In timp ce tehni
cienii secțiunii agricole raionale, expli
cau participanților conținutul fiecărei 
planșe în parte, din sala frumos pavoa
zată. se auzeau discuții aprinse care se 
încinseseră între colectiviști, întovără
șiți și țărani cu gospodării individuale. 
Cu cît soarele se ridica tot mai sus pe 
bolta albăstrue a cerului, cu atît sala 
clubului „Filimon Sîrbu” devenea tot mai 
plină. Rînd pe rînd. băncile erau ocupate 
de oameni cu fețele arse de soare și cu 
palmele bătătorite de coamele plugului. 
Apoi încet, încet, sala gălăgioasă deveni 
neîncăpătoare pentru cei peste 500 ță
rani care s-au adunat în acea duminică, 
ca să-și împărtășească unii altora, me
todele lor de muncă.

...Deodată se făcut liryște și la masa de 
pe tribună, iau loc în aplauze furtunoase 
prezidiul ce a fost ales de către partici
pant la consfătuire. Pe fața celor din 
sală, se putea citi bucurie și dragoste, 
deoarece de la această consfătuire, ei vor 
pleca la casele lor, înarmați cu noi cu
noștințe, pentru a putea smulge pămîn
tului roade cît mai bogate.

Cuvîntul inginerului agronom 
Ranta Gheerghe

In acest an, se pune un mare accent pe 
sporirea producției la toate culturile pră
șitoare și îndeosebi pe sporirea produc
ției la hectar a porumbului. Sporirea pro
ducției de porumb, pe lîngă hărnicia fie
cărui producător, mai necesită și aplica
rea unei metode avansate de însămînțat, 
Această metodă este însămînțatul porum
bului în cuiburi așezate în pătrat.

Experiența colhozurilor și sovhozurilor 
din U.R.S.S., a dovedit că prin aplicarea 
acestei metode se pot obține producții 
sporite de porumb. Acest lucru, s-a mai 
dovedit și la unele gospodării agricole de 
stat și colective din țara noastră. Prin 
însămînțatul porumbului în cuiburi așe
zate în pătrat se înțelege a pune po
rumbul în rînduri drepte, în cuiburi care 
au aceeași distanță pe rînd ca și între 
rînduri. Distanța este de 70/70 cm. Insă- 
mînțatul porumbului în cuiburi așezate 
în pătrat, are o serie de avantaje. Planta 
are mai multă lumină și aer, se hrănește 
în condițiuni mai bune cu substanțele 

nutritive ce se găsesc în pămînt. Pentru 
ca aceste substanțe nutritive să fie folo
site de plantă în vederea creșterii și dez
voltării ei, pe lîngă lumină și aer, mai 
are nevoie de apă și căldură.

Prin aplicarea acestei metode, se folo
sesc mai puține semințe la hectar — nu
mai 15 kgr., în Ioc de 30-50 kgr. cît se a- 
plică la alte metode de însămînțat. Dar, 

marele avantaj constă în faptul că a- 
ceastă metodă oferă producătorului con
diționale cele mai bune pentru prășitul 
porumbului cu mijloace mecanizate. Pră
șitul se poate executa fie cu prășitoare 
acționată de tractor, sau trasă de un cal, 
de-a lungul și de-a latul holdei.

Prin prășitul porumbului cu mijloace 
mecanizate, câștigăm timp și reducem 
brațele de muncă. Spre exemplu, un om 
poate prăși cu sapa la prașila l-a un hec
tar de porumb în 8 zile, iar Cu prășitoa- 
rea 2 oameni prășesc un hectar într-o 
singură zi. (un om la cal și altul la pră
șitoare).

Calitatea prășitului mecanic, este mai 
bună decât aceea a prășitului manual, de
oarece prășitul mecanic se poate face la 
timp și astfel putem păstra apa în pă
mânt, asigurînd un spor de recoltă de* 
200-300 kgr. la hectar. Marcarea terenului 
pentru aplicarea acestei metode, se face 
cu o unealtă simplă numită „marcator” 
sau greblă mare. Această greblă are fi
xați la distanța de 70 cm. colți de lemn 
de esență tare, lungi de 22 cm.

★
In urț^a celor expuse de inginerul 

Ranta Gneorghe, numeroși participanți au 
pus întrebări în legătură cu însămînțatul 
porumbului așezat în pătrat, du>pă care 
un mare număr de colectiviști, întovără
șiți și țărani ou gospodării individuale 
s-au înscris la cuvînt, arătînd oum au 
muncit și cum au luptat ei pentru Creș
terea producției agricole la hectar.

Cuvîntul colectivistului 
Andrăț.el Stelian

înainte de a intra în gospodăria colec
tivă, nici vorbă nu auzeam de aplicarea 
regulelor minime agrotehnice. Pămîntul 
îl lucram așa după cele apucate din bă- 
trîni și cu unelte înapoiate.

In primăvara anului 1953. la îndemnui 
partidului, am format împreună cu alte 
familii de țărani săraci și mijlocași, gos
podăria agricolă colectivă „Viață Nouă” 
din Sîntandrei. La început, a trebuit să 
depunem o muncă serioasă, deoarece pă
mîntul comasat nu era îngrășat și ogo- 
rit din toamnă. Așa, că am cărat zeci 
de care de gunoi pe tarlaua destinată în- 
sămînțării culturilor mari, după care am 
arat cu tractoarele sosite de la S. M. T. 
Orăștie Ia o adîncime de 18-20 cm. Ime
diat după ce am arat, am și grăpat, ca nu 
cumva să se piardă apa ce s-a strâns din 
zăpadă sau ploi.

Sămîrța am ales-o așa după cum ne 
învață agrominimul, de la mijlocul porum
bului, lăsînd afară semințele de la vîrf 
și rădăcină, întruoît acestea nu sânt bune 
de însămînțat. Prima prașilă am făcut-o 
cu prășitoarea, atunci când planta avea 
2-3 frunze, iar a doua prașilă i-am dat-o 
cu sapa de mînă. După aceea conform re- 
guielor agrotehnice i-am tras și restul de 
prașilă atunci cînd era nevoie. Pe drept 
cuvînt, putem spune că am scos peste 
4$00 kgr. știuleți la hectar, recoltă pe 
care nimeni din membrii colectivei n-au 
obținut-o cînd lucrau individual.

Gospodăria noastră colectivă, a mai re
coltat, datorită muncii depuse și respec
tării regulelor agrotehnice, cantitatea de 
19.900 kgr. cartofi la hectar și 60.000 
kgr. sfeclă furajeră la hectar. Anul a- 
cesta, noi ne-am hotărît să însămânțăm 
întreaga suprafață destinată cultivării de 
cartofi în cuiburi așezate în pătrat și 
peste 50 la sută din suprafața destinată 
culturii de porumb, tot după această me
todă.

Cuvîntul țăranului întovărășit 
Boldin Nicolae

Cînd m-am înscris în întovărășirea a- 
gricolă „1 Mai” din satul Batiz, mi-a ră
mas o bucățică de pămînt rău lîngă pă
durea Călanului. Anul trecut, ginerele 
meu nu mă lăsa să mai însămânțez acel 
petec de pământ, deoarece nu scoteam a- 
proape nimic de pe el. Totuși eu nu m-am 
lăsat bătut. Cînd a venit timpul de în
sămânțat porumbul, am pus plugul în 
car și am pornit-o spre acel petec de te
ren. După ce l-am arat la o adîncime de 
18-20 cm., i-am dat imediat cu grapa de 
mărăcini, ca să netezesc terenul și tot
odată să nu dau voie să iasă apa din 
pămînt.

Cum am făcut însămînțatul porumbu
lui ? Prima dată am trecut la marcarea 
terenului în lung și-n lat cu ajutorul unei 
sfori, pe care am legat la distanță de 
vre-o 60 cm. cîte un semn, iar acolo unde 
se înitretăiau liniile, am tras cu sapa și 
am pus Cîte 2-3 boabe de porumb. Acea
stă metodă am învățat-o de la tehnicia
nul care se ocupă cu cultivarea duhanu- 
lui în comuna noastră. Nu am nevoie să 
mint, dar să fi văzut cum a eșit porum
bul, parcă erau cătanele aliniate. Ți-era 
mai mare dragul să privești acea bucă
țică de pămînt. Ce credeți, cât am scos 
în toamnă ? Așa să ajung paștâle de nu 
am scos trei care încărcate cu porumb, 
pe cotă vreme înainte abia reușeam să 
scot un car.

Cuvintul țăranului întovărășit 
Peter loan

Odată cu lucrarea pămîntului pe tarlale 
întinse și cu tractoarele statului și eu — 
ca de altfel toți membrii întovărășirii 
noastre agritole „16 Februarie” din Cris- 
tur — am început să string recolte bo
gate. Trebuie să știți că, cu cît pămân
tul este mai bine lucrat și la timp, Cu 
atît el rodește mai mult. Anul trecut spre 
exemplu, noi am obținut o producție de 
cartofi și porumb la hectar, cu mult mai 
mare față de cea obținută de țăranii cu 
gospodării individuale.

Această consfătuire, atît pentru mine 
cât și pentru dumneavoastră, trebuie să 
constituie o adevărată școală. De ce spun 
aceasta ? O apun fiindcă puțini dintre noi 
am aplicat noua metodă a însămînțării în 
cuiburi așezate în pătrat, iar acei care au 
apliicatrO îi ounosc bine rezultatele. As
tăzi am puitut să-mi dau seama și mai 
bine despre importanța și avantajele a- 
castei mct.C'da' șl sîntem hotăriți ca și 
noi întovărășiții să însămânțăm o supra
față de 8 hectare cu porumb așezat în 
pătrat, iar în calitate de deputat, am să 
lămuresc pe toți țăranii muncitori din 
circumscripția mea, ca să aplice și ei 
această metodă, care dă o producție mare 
la hectar.

La demonstrația practică
După cîteva minute de mers, partici- 

panțil se opriră în fața unui teren, unde 
agronomul Ranta Gneorghe, cu ajutorul 
unui marcator tras de un cal. a demon
strat practic cum se face însămînțatul în 
cuiburi așezate în pătrat. Deși timpul era 
destul de înaintat, totuși partdcipanții nu- 
și puteau lua ochii de la terenul marcat, 
sorbind în același timp cu lăcomie cuvin
tele agronomului.

Această consfătuire — zise unul din cei 
prezenți — constituie pentru nod. o ade
vărată școală, cu ajutorul căreia noi vom 
putea în acest an, o producție
sporită la hectar.

Cînd sirena atelierelor principale CFR 
Simeria anunță sfîrșitul primului schimb 
de lucru, străzile orașului cu mulțimi de 
oameni, își petreceau musafirii, care a- 
nul acesta cu ajutorul celor învățate la 
consfătuire, vor cultiva porumbul după 
metoda așezării în cuiburi dispuse în pa
trat. contribuind pe această cale la creș
terea producției agricole la hectar, la ri
dicarea nivelului de trai al celor ce mun
cesc.

A. BÂU.NIȘTEANU

CĂRȚI NOI 

pentru ținerii țărani muncitori

Editura Tineretului a tipărit de cu
rând. în cadrul colecției literare „Ogoa
re noi”, cîteva cărți pentru tineretul 
muncitor de la sate. Două dintre aces
tea: „POVESTE MOȚEASCĂ” de Va- 
sile Căbulea și „BOABE DE GRIU” de 
Ana Lungu sînt inspirate din viața ță
rănimii muncitoare din patria noastră; 
a treia lucrare, „CHEMARE”, de A. 
Dunaevschi, redă aspecte din munca ti
neretului sovietic.

In „POVESTE MOȚEASCĂ” este pre
zentată povestea tristă a vieții din tre
cut a țăranului sărac Ifrim Jude, din 
Țara Moților și drumul nou pe care a- 
cesta pășește înscriindu-se în coopera
tiva de producție „Horia” din satul Va
lea Vidrenilor.

Succesele pe care Ifrim le obține în 
cadrul cooperativei îl face să se bucure 
din plin de roadele muncii sale.

Nuvela „BOABE DE GRlU” redă as
pecte ale muncii de colectivizare ce se 
desfășoară în satele țării noastre.

Eroul cărții este țăranul mijlocaș Pa
vel, care abia după ce se convinge de a- 
vantagiile vieții de colectivist, se înscrie 
în întovărășirea agricolă.

Figura centrală din cea de a treia lu
crare, „CHEMARE” de A. Dunaevschi, 
este tînăra Valia Doinicova, care dato
rită perseverenței sale în muncă ajunge 
din simplă colhoznică, inginer agronom.

Povestea vieții Valiei se aseamănă cu 
cea a tuturor tinerilor sovietici, în fața 

cărora sînt larg deschise cele mai largi 
posibilități de dezvoltare în toate dome
niile de activitate.

Scrise într-o formă accesibilă maselor 
largi, lucrările acestea ajută pe oamenii 
muncii din țara noastră să vadă roa
dele muncii în colectiv, inarmîndu-i cu 
o bogată experiență în munca de trans
formare socialistă a agriculturii.

Pentru buna aprovizionare 
cu legume și zarzavaturi

(Urmare din pag. 1)

Aceste lipsuri scoase la iveală de mem
brii biroului raional și încă multe altele, 
au fost cunoscute de secția economică, 
dar eu toate acestea, ele au fost trecute 
cu vederea. Ea nu a luat măsuri severe 
și imediate pentru a îndrepta situația, 
pentru a orienta organizațiile contrac
tante în direcția realizării planului de 
contractări.

Deși sânt cunoscute cazurile când la 
cooperație și în special la O.C.L. Aprozar 
mai există încă în funcții destul de im
portante elemente necorespunzătoare, duș
mănoase. care pun piedici în buna desfă
șurare a muncii, secția nu a făcut aproape 
nimic pentru a promova elemente capa
bile și cinstite, interesate în buna apro
vizionare a oamenilor muncii din raionul 
Hunedoara.

De asemenea, ajutorul organelor din a- 
paratul de stat s-a dovedit nesatisfăcă
tor. Multe din comitetele executive ale 
sfaturilor populare comunale ca cele de 
La Călan, Cristur, Streisîngeongiu, etc. ne
controlate și neîndrumate de sfatul popu
lar raional, nu au dat atenție muncii de 
contractare a terenurilor legumicole, nu 
au explicat țăranilor muncitori avanta
jele pe care le obțin in urma încheierii 
de contracte pentru producerea de legume 
și zarzavaturi. Ca urmare a acestui fapt, 
mulți dintre țăranii muncitori, necunos- 
cînd Hotărârea guvernului și partidului 
cu privire la îmbunătățirea sistemului de 
contractare a legumelor, semințelor de 
legume, fructelor și strugurilor de masă, 
nu au încheiat nici pînă în prezent con
tracte de acest fel.

Biroul comitetului raional de partid, cu
noscând situația contractărilor din raio
nul nostru, ținând cont de lipsurile re- 
eșite în cadrul ședinței sale și în special 
de faptul. că în raionul nostru și mai eu 
seamă în orașul Hunedoara se simte lipsa 
de legume și zarzavaturi, lipsă care tre
buie grabnic lichidată, a elaborat mă
suri menite să îmbunătățească această si
tuație.



_yiAȚA DE PARTID

Comitetul de partid Simeria luptă pentru avîntul întrecerii socialiste
Datorită faptului că raionul nostru este 

un important centru industrial, transpor
tul feroviar joacă un rol deosebit in ceea 
ce privește aprovizionarea uzinelor și în
treprinderilor cu diferite materiale de 
construcții, cu materii prime, etc. precum 
și satisfacerea cerințelor călătorilor, al 
cărui număr este în continuă creștere.

De aceea complexului C.F.R. Simeria îi 
revine sarcini multiple în privința for
mării și expedierii, încărcării și descăr
cării, reparării și punerii în funcție a 
trenurilor. Bucurîndu-se de ajutorul per
manent al partidului și guvernului, ce
feriștii simerieni măresc din an în an 
producția de transporturi. In anul 1953 
pi au reușit să-și îndeplinească planul în 
ore normă cu 108,6 la sută, iar producti
vitatea pe cap de salariat cu 104,9 la sută. 
De remarcat este faptul că stația de că
lători Simeria, depășindu-și indicele pla
nului de producție Cu 16.61 la sută, a câș
tigat încă din anul trecut, steagul' roșu 
de producție, devenind stație fruntașă pe 
regionala Timișoara.

Baza acestor succese o constituie in
tensa activitate politică pe linie de pro
ducție a ceferiștilor din Simeria. activi
tate ce-și găsește expresia în marea am
ploare a întrecerii socialiste. Peste 90 la 
sută din muncitorii complexului C.F.R. 
Simeria, participă la întrecere și au an
gajamente individuale, iar 55 de ceferiști 
de la stația de călători, aplică metodele 
sovietice de muncă, Mamedov, Crasnov și 
Cojicarev, metode ce constau în planifica
rea la încărcare și descărcare, manevrare 
pentru compunerea și descompunerea tre
nurilor. Datorită aplicării acestor me
tode. traficul de mărfuri transportate în 
primele 3 luni ale anului 1954, a fost de
pășit cu 8,19 la sută.

Toate acestea constituiesc o dovadă vie 
a creșterii conștiinței socialiste a ceferiș
tilor, a interesului lor profund pentru îm
bunătățirea necontenită a muncii în com
plexul Simeria, și totodată se con
firmă cu tărie activitatea comitetului de 
partid, care organizîndu-și just munca, a 
știut să mobilizeze oamenii la rezolvarea 
principalelor sarcini din diferitele sec
toare ale complexului și să sprijine dez
voltarea iniițiailivei creatoare a feroviari
lor.

La însămânțatul cartofilor în cuiburi
In urma Hotărîriii Consiliului de Mi

niștri și C.C. al P.M.R. cu privire la în- 
s anunțarea porumbului și a cartofilor 
în cuiburi dispuse în patrat, gospodăriile 
de stat, gospodăriile anexe, gospodăriile 
colective, întovărășirile agricole și o parte 
din țăranii muncitori cu gospodării in
dividuale, au studiat și aplicat această 
nouă metodă.

In raionul nostru, gospodăria anexă 
„Minerul” din Bîrcea Mică și gospodăria 
colectivă din Sîntandrei, se găsesc în 
primele rînduri ale acestor acțiuni.

*
Pe câmpul „La Biriu ăl Mare”, cum îi 

spun bătrinii din Sîntandrei doi oameni, 
cu. o unealtă „curioasă” pentru mulți din 
săteni, trasă de un cal, marcau linii drepte 
în lungul și apoi în latul tarlalei, pe care 
nu peste mult timp, vor veni și restul de 
colectiviști să însămânțeze cartofii în cui
buri dispuse în pătrat, așa cum au învățat 
din sfaturile agrotehnice publicate în zia
rul „Scânteia” și așa cum le-a explicat zi
lele trecute agronomul Ranta Gheorghe.

In timp ce pe taria, marcarea terenu
lui era pe terminate. în sediul gospodă
riei se adunaseră mulți colectiviști, pen
tru a alege cartofii. întrecerea la alege
rea cartofilor era în toi. Priițtre cele mal 
harnice erau Popa Marica (Truică), Mo
rar Valeria, Artean Rozalia și altele.

— Hai Valerio ! să-i dăm zor să ter
minăm alesul cartofilor înaintea celor 
care marcă terenul— spuse candidata de 
partid Fopa Marica. Și așa din vorbă în 
vecbă. mai cu câte. o glumă, căruța mare 
a gospodăriei a fost repede încărcată și

Comitetul de partid și-a îndreptat a- 
tenția încă de la începutul anului, asu
pra tuturor organizațiilor de bază, asu
pra grupelor sindicale și organizațiilor 
U.T.M. din complex. în vederea înlătu
rării unor lipsuri și dificiențe ce se mai 
manifestau în întrecerea socialistă, în
tărind a.s-tfel munca politică de masă și 
controlul îndeplinirii angajamentelor.

In urma acestui fapt, s-au încheiat noi 
contracte de întreceri. în care s-au în
scris obiective concrete. Astfel de con
tracte sânt ale tovarășului Stanescu Vio
rel impiegat la tranzit și Drăghici Gheor
ghe impiegat de mișcare. In aceste con
tracte sânt prevăzute reducerea staționă
rii a vagoanelor la încărcare și descăr
care cu 99 la sută, economii la curent 
electric și combustibil cu Î0 la sută, iar 
la imprimate cu 5 la sută.

îndrumat de comitetul de partid, co
mitetul de întreprindere a organizat îm
preună cu direcția, consfătuiri de produc
ție pe grupe sindicale, punînd problemele 
principale ale producției, în dezbaterea 
colectivelor de muncitori.

Pe baza criticilor și sezisărilor făcute de 
muncitori, s-au luat măsuri ca muncitorii 
să primească la timp documentația teh
nică necesară, defalcarea planului pe sec
ții, etc.

Urmărind să țină viu interesul mase
lor de muncitori pentru întrecere, co
mitetul de partid a cerut administrației 
să ia măsuri pentru asigurarea evidenței 
întrecerii, prin grafice zilnice pe secții.

Totodată comitetul de partid a îndru
mat comitetul de întreprindere să dea o 
mai mare atenție publicității întrecerii, 
folosind larg formele variate ale agita
ției politice de masă. Pînă nu de mult 
se urmăreau doar rezultatele obținute de 
fruntașii în întrecerea socialistă, acum a 
început să fie urmărite și afișate zilnic 
și săptămânal rezultatele obținute de fie
care muncitor în întrecere.

In avantgarda întrecerii socialiste se 
găsesc mecanicii locomotivelor. Astfel în 
întrecerea pentru parcurgerea a cel pu
țin 509 km. în 24 ore, participă zeci de 
mecanici fruntași, printre care cei mai 
buni mecanici ai regionalei Timișoara ; 
Cionea Laurențiu, Călugăru Teofil, Blaga 
Iosif, etc.

Feroviarii simerieni calculîndu-și posi

pornită spre tarla. In urma ei, femei și 
bărbați, eu sa>pele pe umăr, se îndreptau 
veseli spre locul de muncă.

— Acum să ne împărțim munca to
varăși — zise Andrășel Stellan, președin
tele gospodăriei, celor care sosiseră. Dum
neata bade Avram și dumneata bade Pe
tru, veți face cuiburi, iar voi femei
lor veți așeza cartofii în cuiburi. Nu 
uitați însă că înainte de a pune cartofii, 
să puneți și gunoiul.

Cartofii mari și frumoși se terminau 
repede din coșul harnicelor colectiviste. 
De abia mai pridideau cei care urmau 
să astupe cuiburile.

— Ehei! exclamă bătrînul Popa Petru, 

Colectivistul Andrășel Avon și colectivista Artean Maria, cu ajutorul marcatorului 
•pregătesc terenul pentru însămînțatul cartofilor în cuiburi dispuse în pătrat.

bilitățile, au hotărît să economisească în 
trimestrul I al anului 1954, combustibil și 
lubrefienți, în valoare de 10.000 lei.

Ei și-au îndeplinit cu cinste angaja
mentele luate.

Personalul de la secția IlI-a mecanică, 
a început de asemenea lupta pentru o ca
litate excepțională a muncii. Se desfă
șoară din ce în ce mai larg întrecerea 
pentru confecționarea de calitate supe
rioară. a pistoanelor, matrițelor pentru 
locomotive și cuzineților.

Printre cei care se află antrenați în 
întrecere, se numără tovarășii ; Groza 
Valentin, Ghilea Ioan, Pop Gheorghe și 
alții.

Un factor important în lupta pentru 
dobândirea unei calități superioare a pro
duselor. în întrecerea socialistă, este ri
dicarea calificării muncitorilor. Comitetul 
de partid a dat o atenție deosebită aces
tei probleme, desfășurând munca politică, 
pentru ca un număr cât mai mare de 
muncitori să se înscrie la școala de cali
ficare și să urmeze cu regularitate cursu
rile

Cu toate succesele obținute în întrece
rea socialistă, există unele lipsuri. Ast
fel s-ar fi putut obține rezultate și mai 
bune, dacă comitetul de partid acorda o 
atenție și mai mare îndrumării organi
zației U.T.M., pentru ca aceasta să cre
eze posturi utemiste de control. O gre- 
șailă serioasă este că membrii comitetu
lui de partid nu s-au străduit ca or
ganele administrative să se preocupe mai 
mult de serviciul controlului tehnic, în 
așa fel, ca nici-o reparație de vagoane 
sau locomotive să nu iese necontrolată 
din ateliere.

Comitetul de partid este hotărît să pună 
capăt acestor lipsuri. De aceea va des
fășura o largă muncă organizatorică și 
politică în mobilizarea tuturor salariați- 
lor din complex, pentru a da circulației 
materiale rulante, reparate în bune con- 
dițiuni.

Munca comitetului de partid va fi ori
entată în special asupra conducerii orga
nizațiilor de masă și îndeosebi asupra 
comitetului de întreprindere, pentru a se 
dezvolta necontenit întrecerea socialistă

RUSU VASILE
membru în comitetul de partid, al 

complexului C.F.R. Simeria

dispuse în patrat
să vezi ce cartofi frumoși vom scoate noi 
de pe aceste hectare. O să se minuneze 
țăranii muncitori din sat și mulți alții 
care vor trece pe șoseaua asta de țară 
și vor vedea lucrul nostru după această 
metodă !

Prima zi la însămînțatul cartofilor în 
cuiburi dispuse în pătrat, era pe sfârșite.

Mulți dintre țăranii muncitori care tre
ceau în ziua aceea pe șosea, se opreau, 
priveau, mai intrau în vorbă cu cîte un 
colectivist și poate mulți din ei porneau 
spre casă cu gîndul să aplice și ei a- 
ceastă metodă nouă, care le va ușura 
munca la prășit și le va aduce mai mult 
belșug în casă.

T. OLARI U

Ni se semnalează că...
...Datorită controlului superficial ai pro

cesului tehnologic, furnalul nr. 4 și 6 dau 
fontă de calitate inferioară, cu un conți
nut ridicat de siliciu și mangan, fapt care 
îngreunează munca oțeiarilor .a elabora
rea șarjelor.

De asemenea, serviciul aprovizionării 
din cadrul combinatului siderurgic „Gh. 
Gheorghiu-Dej” în frunte cu tov. Vulsan, 
nu se îngrijește în suficientă măsură, ca 
sectorul O.S.M. să fie aprovizionat la 
timp cu limonita necesară.

Datorită acestei slabe preocupări, se 
îngreunează munca oțeiarilor, oare . sînt 
angrenați în a da „o șarjă pe schimb, oțel 
de bună Calitate” în cinstea zilei de 1 Mai.

PETROVICI ALEXANDRU 
corespondent voluntar

★

...Ospătarul Olariu de la restaurantul 
„Metalul” din Hunedoara, nu dă restul 
de” bani consumatorilor.

Astfel în una din serile trecute, dîn- 
du-i-se pentru o consumație de 41 lei 
suma de 45 lei, a „uitat” să mai dea res
tul și eu un „mulțumesc” a dispărut prin
tre mese.

Toate acestea se petrec sub privirile 
binevoitoare ale responsabilului restau
rantului și ale conducerii T.A.P.L. care 
nu înțelege să controleze sistematic în 
muncă pe gestionari și ospătari și să în
depărteze pe aceia care nu fac' cinste co
merțului nostru de stat.

BODEA TRAIAN 
corespondent voluntar

★
...Tovarășii de la centrul de difuzare a 

presei din Hunedoara, manifestă dezinte
res în ceea ce privește buna difuzare a 
presei.

Din această cauză, multe ziare printre 
care și „Uzina Noastră” ajunge la abonați 
cu mari întârzieri. De exemplu, ultimul 
număr al ziarului -care a apărut pe data 
de 9 aprilie, nu a fost primit de munci
torii de la complexul 4 I.C.S.H., nici pînă 
in ziua de 14 aprilie a.c. La fel se face 
și difuzarea revistelor. Din 12 reviste la 
Care au fost abonați muncitorii pe luna 
martie, nu s-a primit nici una. Acest lu
cru a făcut ca în luna aprilie, numărul 
abonamentelor să scadă, întrucât ziarele 
și revistele nu ajung la abonați.

Faptul câ difuzarea presei se face cu 
mari întârzieri dovedește că tovarășul Pi
tic, responsabilul centrului de difuzare a' 
presei, muncește într-un mod cu totul bi
rocratic, fără a Controla dacă ziarele a- 
jung la destinație. Atitudinea tovarășu
lui Pitic nu dovedește altceva decî-t îm
păcarea ou lipsurile și dezinteres față de 
problemele presei, lucru ce aduce mari 
prejudicii față de cuvântul tipărit.

UJEUCA PETRU 
corespondent voluntar

*

...Simțindu-se nevoia unui vestiar la 
cecția prăjitoare a combinatului siderur
gie „Gh. Gheorghiu-Dej”, muncitorii a- 
cestei secții au propus conducerii lor, 
construirea acestuia.

Propunerea muncitorilor s-a lovit însă 
de birocratismul care domnea în con
ducerea secției furnale, de care aparține 
secția prăjitoare. Timp de doi ani de zile’ 
— din 1950 pînă în 1952 — cererea lor a 
rătăcit de la un șef la altul. Odată apro
bate fondurile necesare, a fost însărcinat 
inginerul Ciortea Iosif și maistrul Petri- 
ceanu cu executarea acestei lucrări.

De atunci și pînă în prezent au mai tre
cut 2 ani și construcția vestiarului se gă
sește în aceeași stare ca la sfîrșitul anu
lui 1952, — adică lucrările de abia sînt 
începute.

Muncitorii secției prăjitoare, pe bună 
dreptate se întreabă. Cînd oare aiu 
de gînd tovarășii mai sus arăta ți să ter
mine lucrările începute și pînă cînd sec
ția care răspunde de aceste lucrări va 
trata cu nepăsare cererile muncitorilor ?

Igna loan și Suciu Nicolae 
corespondenți voluntari



NOTE Șl COMENTARII EXTERNE
.................................................... ..................................      jk

..Garanții eficiente împotriva agresiuniî“
Recenta notă a Guvernului Sovietic con

tinuă să se afle în centrul atenției opiniei pu
blice mondiale. Noile propuneri sovietice 
sînt aprobate de masele populare, sânt 
sprijinite activ de organizațiile democra
tice, sînt discutate pe larg în presă ; nu
meroși oameni de stat fac declarații în 
legătură cu aceste propuneri. Din comen
tarii rezultă că propunerile sovietice, în 
ciuda propagandei dușmănoase desfășu
rate de americani, se bucură de sprijinul 
activ și din ce în ce mai puternic al po
poarelor.

Este demn de remarcat faptul că în ul
tima vreme tonul presei americane s-a 
schimbat simțitor. De unde pînă nu de 
mult ea. lăsa impresia că. punctul de ve
dere american, care se rezumă la refu
zul de a accepta propunerile sovietice, 
este împărtășit și de ceilalți membri ai 
blocului nord-atlantic, în prezent este ne
voită să recunoască că lucrările stau cu totul 
altfel. Ziarul „Wew York Herald Tribune” 
a fost nevoit să recunoască „forța de a- 
tracție” a propunerilor sovietice; ziarul 
„Christian Science Monitor” repetă îh- 
tr-una despre „marea lor eficacitate” ; 
„New York Times” recunoaște că „nota 
a propus Franței o nouă soluție în dilema 
ei chinuitoare în legătură cu înarmarea 
Germaniei și a făcut să crească opoziția 
față de guvernul italian în ajunul discu
tării problemei Ou privire la comunita
tea defensivă europeană”.

Mărturisirile pe care a fost nevoită să 
le facă presa americană echivalează cu 
recunoașterea faptului că dispare impasul 
creat în mod artificial de diplomația și 
propaganda S.U.A. în problemele asigu
rării securității europene.

Principiul simplu al unirii eforturilor 
tuturor popoarelor europene în vederea a- 
sigurării securității unice își găsește ex
presia în formula cunoscută și înțeleasă 
de fiecare om: „toți pentru unul, unul 
pentru toți”. In spatele acestei formule stă 
experiența vieții .popoarelor In prezent 
acest principiu poate și trebuie să fie a- 
plicat în relațiile dintre state. Acest lu
cru îl cer toți oamenii cinstiți.

..New York Herald Tribune” afirmă că 
inițial „unii dintre consilierii d-lui Dulles 
l-au convins că Statele Unite trebuie să 
răspundă la notele rusești pînă în cî- 
teva ore (!), pentru a preveni larga lor 
discutare și răspândire... „După cum se 
știe numai acei care nu au ce spune se 
tem de discutarea unei probleme. Decla
rația pripită a departamentului de stat 
nu a prevenit însă și nu putea să preîn- 
tîmpine nici răspîndirea informațiilor des
pre propunerile sovietice, nici discutarea 
lor. După părerea lui „New York Times”, 
acțiunile departamentului de stat „au pus 
o nouă armă în mlîinile celor ce critică 
alianța anglo-americană”.

Agenția engleză Reuter recunoaște la 
rîndul ei că propunerile sovietice „după 
părerea a numeroase persoane care cri
tică politica dusă de alinți (din cadrul 
tratatului nord-atlantic — N.R.) oferă po
sibilitatea rezolvării problemelor coexis
tenței în Europa”

Asemenea mărturisiri își au semnifica

Fabrici de produse alimentare 
în R. P. Ungară

In cursul anului 1954 în R. P. Unga
ria vor fi construite o serie de fabrici de 
produse alimentare. Astfel, la Râkospaloba 
dela periferia Budapestei va fi instalată 
o nouă fabrică care,- prin procedeul hi- 
drolizei, va fabrica alcool și drojdie de 
bere. Aceasta va fi construită după pla
nuri sovietice, cu ajutorul tehnicienilor 
sovietici. O fabrică de produse lactate, cu 
o capacitate zilnică de 25.000 litri lapte 
va fi construită la Debrețin. Alte trei fa
brici de același fel vor fi înființate la 
Mateszalka, la Gyongyos și la Eger. O 
fabrică de produse lactate va fi insta
lată de asemenea la Gone unde se va 
fabrica anual aproximativ 1.500 chintale 
de brînză. La Repcekaj va fi construită 
o fabrică pentru prepararea apei de Selitz 
artificială. Aici se va produce și ghiață 
artificială.

ția lor întrucât ele dovedesc înțelegerea 
justă a politicii externe sovietice care 
pornește de la recunoașterea posibilității 
și a oportunității coexistenței pașnice a 
diferitelor sisteme sociale ; acesta este 
tocmai principiul care stă la baza notei 
din 31 mantie a Guvernului Sovietic. 
U.R.S.S. consideră că cu toate deosebirile 
orânduirilor lor sociale, toate popoarele eu
ropene sînt interesate în menținerea și 
întărirea păcii. Uniunea Sovietică se stră
duiește ca în problema apărării păcii să 
nu existe două lagăre nici în Europa, nici 
în restul lumii; de aceea ea cheamă toate 
statele europene să renunțe la crearea de 
grupări militare îndreptate una împotriva 
alteia și în locul lor să formeze un la
găr unit al tuturor statelor europene care 
să năzuiască spre asigurarea securității 
lor și spre întărirea păcii în Europa.

Ecourile care le-a avut nota Guvernu
lui Sovietic peste hotare confirmă că a- 
ceastă idee găsește tot mai multă înțele
gere și sprijin în toate țările europene.

Din ecourile de peste hotare la nota 
Guvernului Sovietic din 31 martie mai 
rezultă că cercurile largi ale opiniei pu
blice din toate țările salută și sprijină 
activ eforturile sovietice îndreptate spre 
reducerea înarmărilor și forțelor armate 
ale statelor și spre realizarea unui acord 
care să asigure neadmiterea folosirii e- 
nergiei atomice în scopuri de distrugere 
și de exterminare în masă a oamenilor.

„Opinia publică mondială cere tot mai 
insistent interzicerea armei atomice — 
a fost nevoit să recunoască ziarul „Chris
tian Science Monitor”. Opinia publică 
mondială „s-a năpustit” — după cum se 
exprimă ziarul — asupra politicii ame
ricane în problemele energiei atomice. In
tr-un articol redacțional intitulat „Ideile 
împotriva bombelor”, același ziar subli
niază că forța acestor idei care pune stă
pânire pe mințile milioanelor de oameni 
nu poate fi subapreciate.

Presa străină acordă atenție și propu
nerii cuprinse în nota Guvernului So
vietic din 31 martie de a se lua măsuri 
pentru asigurarea unei situații în care 
„organizația tratatului nord-atlantic să 
înceteze să fie o grupare de stat închisă 
și să fie deschisă pentru aderarea altor 
state europene, ceea ce paralel cu cre- 
earea unui sistem eficace de securitate 
colectivă în Europa, ar avea cea mai mare 
însemnătate pentru întărirea păcii gene
rale”.

In legătură cu aceasta se discută cu 
însuflețire declarația Guvernului Sovietic 
care a arătat că este gata să examineze 
împreună cu guvernele interesate pro
blema participării U.R.S.S. la tratatul 
nord-atlantic.

încercările departamentului de stat al 
S.U.A. de a obține respingerea acestei 
propuneri importante este condamnată în 
Europa occidentală. Ziarul elvețian „La 
Suisse” scrie în legătură cu aceasta: 
„Puterile occidentale au declarat tot tim
pul că Uniunea atlantică are un caracter 
defensiv și nu agresiv; o confirmare în 
acest sens ar fi faptul că porțile ei sînt 
deschise pentru toată lumea. Va fi foarte

<Dui țările de dem.&eruție ț^pulară
* *

In S M. T.-urile din Republica Populară Albania
Stațiunile de mașini și tractoare din 

R. P Albania s-au pregătit temeinic și 
din vreme în vederea însămînțărilor de 
primăvară. Marea bătălie a însămînță
rilor de primăvară se desfășoară cu suc
ces în R. P. Albania.

In această perioadă a muncilor agri
cole, S.M.T.-urile au de efectuat lucră
ri însemnate. Suprafața care va fi însă
mânțată în primăvara aceasta este cu 
aproape 38 la sută mai mare decît su
prafața însămînțată în primăvara anului 
trecut. S.M.T.-urile vor efectua mai multe 
lucrări de prașilă față de anul 1953.

Pentru a face față acestor lucrări, au 
fost sporite mijloacele tehnice ale S.M.T.- 

greu să admitem că Uniunea atlantică 
este deschisă tuturor dacă porțile ei vor 
fi închise cu brutalitate în nasul primu
lui candidat”.

Ziarul englez „Daily Mirror” ajunge la 
o concluzie care desminte categoric obiș
nuitele declarații oficiale ale guverne
lor puterilor occidentale asupra caracte
rului și scopurilor tratatului nord-atlan
tic : „Deși în Europa occidentală se con
sideră nepoliticos să se vorbească despre 
NA..T.O. (Organizația tratatului nord-a
tlantic — N.R.) ca despre o organizație 
îndreptată în mod exclusiv împotriva Ru
siei, ea are în realitate tocmai un ase
menea caracter”.

Răspunsurile guvernelor S.U.A., An
gliei și Franței la nota sovietică vor arăta 
în mod inevitabil dacă conducătorii tra
tatului nord-atlantic împărtășesc această 
apreciere.

In ceea ce privește propunerea sovie
tică cu privire la participarea S.U.A. la 
sistemul asigurării securității colective în 
Europa, mulți comentatori amintesc că la 
examinarea în cadrul conferinței de la 
Berlin a proiectului’ sovietic al „tratatu
lui general european” referirile la fap
tul că acest proiect nu prevede participa
rea nemijlocită a S. U. A. au constituit 
„principalul argument pe care l-au for
mulat miniștrii occidentali pentru a-și 
motiva refuzul de a accepta această pro
punere”. De aci ar rezulta că în prezent 
dificultățile în calea realizării unui a- 
cord ar trebui să disipară. Comentatorul 
agenției Reuter, căruia îi aparțin cuvin
tele mai sus citate, consideră că acest 
lucru „face ca Occidentul să fie foarte 
prudent” (!) în formularea refuzului de a 
accepta propunerile sovietice. Acest în
demn la „prudență” are, se vede, moti
vele sale întrucît unii reprezentanți ai 
cercurilor guvernante din Occident ca
ută în prezent diferite șiretlicuri pentru 
a respinge propunerile sovietice.

Cercurile opiniei publice din țările eu
ropene nu pot să nu aprecieze în mod 
corespunzător și propunerea Uniunii So
vietice potrivit căreia pînă la unificarea 
Germaniei Republica Democrată Germană 
și Republica Federală ar putea fi părți 
în tratatul cu privire la securitatea co
lectivă în Europa. In Belgia, după cum 
rezultă din știrile transmise de agenția 
Reuter, chiar .și în cercurile guverna
mentale a început din nou să se vorbea
scă despre oportunitatea retragerii tru
pelor de ocupație din Germania.

Ziarul conservator englez „Yorkshire 
Post” consideră însă că principala „defi
ciență” a propunerii sovietice Constă toc
mai în faptul că ...„ar trebui să se re
nunțe la crearea comunității defensive 
europene și să se retragă trupele aliați- 
lor din „Germania”.

Multe ziare străine arată nu fără te
mei că puterile occidentale nu vor mai 
reuși să treacă sub tăcere fondul propune
rilor sovietice sau să se eschiveze de la 
discutarea lor. Aceste propuneri • sînt dis
cutate pe larg de întreaga opinie pu
blică.

(„Pravda")

urilor. Lucrările pregătitoare în vederea 
însămînțărilor din primăvara anului aces
ta au fost efectuate cu ajutorul unui nu
măr de mașini a căror forță motrice de
pășește cu 54 la sută pe cea din anul 
trecut.

Zeci de tineri tractoriști au studiat la 
școala de mecanică agricolă din Kavaya. 
Alți tractoriști urmează în prezent cursu
ri de calificare.

Anul acesta, colectivul S.M.T.-ului din 
Lușnia a chemat la întrecere toate S.M.T.- 
urile din R. P Albania, care în prezent 
muncesc cu abnegație pentru a obține ti
tlul de S.M.T. fruntaș.

SPORT

Pe marginea comportării 
echipei Metalul

Ultimul meci susținut de echipa Me
talul în compania . echipei C.C.A., dove
dește că atunci când întreaga echipă este 
animată de dorința de a învinge, acest 
ludru se poate realiza. Victoria obținută, 
se dătorește în primul rînd dîrzeniei ou 
care au luptat metalurgiștii pentru fie
care minge și apărării bune efectuată de 
aceștia. Se poate afirma cu destulă tărie, 
că a fost cel mai frumos joc desfășurat 
de metalurgiști, până acum.

Făeînd comparație între comportarea 
echipei, în meciul ou Dinamo Orașul Sta
lin și C.C.A., s-a putut observa o îmbu
nătățire simțitoare a jocului, în ultimul 
meci. In jocul cu Dinamo Orașul Stalin, 
între apărare și înaintare exista un gol. 
Acest lucru se datora în primul rînd in
terilor, care nu au făcut legătură între 
cele două compartimente (înaintare și 
apărare). In meciul cu C.C.A. acest lucru 
a fost remediat și aportul interilor a 
fost efectiv. Acest lucru a făcut ca ata
curile supranumertce ale militarilor să 
fie oprite la marginea careului de 16 me
tri (mai ales în repriza a doua). De ase
menea se poate spune că în acest med 
s-a folosit schimbul de locuri cu toate că 
a fost sporadic. Animatorul acestor 
schimburi de locuri a fost ex
trema dreaptă (Voinescu II), care însă 
din păcate nu a fost înțeles de unii din 
coechipieri (exemplu Tomeanschi, etc). 
Se impune ca de acum înainte tovară
șul Kotormany antrenorul echipei, să in
siste mai mult asupra acestui lucru.

De asemenea execuția paselor a fost 
făcută ou mai multă precizie, decît în jo
curile anterioare, cînd 40 la sută din ele 
erau date greșit sau numai pe aripa 
stângă.

Pentru obținerea unor rezultate mai 
bune este neapărat necesar să se insiste 
asupra condiției fizice a jucătorilor, pen
tru ca meciul să fie jucat în același ritm, 
timp de 90 de minute. O problemă care 
se pune în fața antrenorului echipei este 
și aceea a execuțiilor tehnice, pe care o 
parte din jucători nu le stăpînesc îndea
juns.

Orientarea tactică, de asemenea, tre
buie să fie făcută în funcție de adver
sar și teren. In primul rînd trebuie să se 
insiste asupra paselor scurte, pe jos, care 
duc la micșorarea eforturilor fizice ale 
jucătorilor, precum și asupra deschideri
lor lungi pe extreme.

Este adevărat că pînă acum unele an
trenamente au fost făcute pe un teren 
necorespunzător, lucru care de altfel a 
innfluențat comportarea jucătorilor pe ade
văratul teren de joc. Vinovată de aceas
tă stare de lucruri se face conducerea 
combinatului, care nu a urgentat lucră
rile, pentru a se termina amenajarea sta
dionului din localitate.

Pentru comportarea avută în meciul 
cu C.C.A., întreaga echipă se evidențiază 
și în special Voinescu II care a fost tot 
atît de bun în înaintare ca și în apărare, 
cît și portarul Niculescu care a salvat 
mingi periculoase. Trebuie evidențiat an
trenorul Kotormany care a știut să 
orienteze bine echipa și mai ales să-i in
sufle voința de luptă. O TRAIAN

Semănăturile de primăvară 
în Coreea de nord

Țăranii muncitori din Coreea de nord 
au început anul acesta însămin țările de 
primăvară cu două săptămâni mai devre
me decît de obicei.

Suprafața însămânțată cu orz pînă la 
data de 20 martie a depășit cu 74,5 la 
sută pe cea din anul trecut.

Printre regiunile în care au început 
muncile agricole de primăvară se numă
ră și provincia Hamhînul de sud, a că
rei climă este mai rece decît cea obiș
nuită în Coreea de nord.

Pe lîngă orz, țăranii au semănat orez, 
cartofi și legume.

In cadrul campaniei însămînțărilor de 
primăvară, țăranii muncitori au organi
zat pe larg întrecerea. Ei folosesc me
tode agrotehnice înaintate și o cantitate 
mai mare de îngrășăminte decît anul 
trecut.
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