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Oameni ai muncii de pe ogoare! 
Folosiți fiecare zi bună pentru în
grijirea și întreținerea culturilor. Res
pectați întocmai regulele agrotehnice 
care asigură o recoltă bogată. Mun
ciți cu toate forțele voastre, pentru a 
asigura pîinea poporului nostru mun
citor.
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Toată atenția îngrijirii și 
întreținerii culturilor

In raionul Hunedoara datorită muncii 
entuziaste desfășurată de organelle de 
partid și de stat din sectorul agricol, fo
losirii din plin a timpului prielnic și a 
întregii capacități de lucru a atelajelor, 
campania însămînițărilor din primăvara 
acestui an s-a terminat.

Avînd în permanență în mijlocul lor 
pe inginerii și tehnicienii secției agricole 
raionale, țăranii muncitori din raionul 
nostru au reușit să execute arăturile și 
îhsămînțările de primăvară în cele mai 
bune oondițiuni agrotehnice, folosind se
mințe de cea mai bună calitate și o can
titate cu mult mai mare de îngrășăminte 
naturale față de alți ani. Faptul că anul 
acesta au fost organizate consfătuiri cu 
fruntașii recoltelor bogate însoțite de de
monstrații practice, a făcut ca să se în
sămânțeze mari suprafețe de porumb, car
tofi și floarea soarelui, după metoda în- 
sămînțării în cuiburi așezate în pătrat.

Odată cu executarea însămînțărilor de 
primăvară, comitetele executive ale sfa
turilor populare, cu ajutorul organizațiilor 
de partid, au dus o susținută muncă de 
lămurire în rândul țăranilor muncitori, 
prin stațiile de radioficare, conferi’.'te la 
cămine culturale, gazete de stradă, etc., 
arătîndu-le, că paralel Cu efectuarea a- 
cestar munci, o atenție deosebită trebuie 
acordată întreținerii și îngrijirii culturi
lor de toamnă. Datorită acestui fapt, s-a 
reușit ca pînă în ziua de 17 mai să se pli
vească în întregul raion o suprafață de 
peste 1950 hectare cu grîu, orz, ovăz, și 
secară. Tot pînă la aceeași dată, s-a mai 
prășit o suprafață de 123 hectare cu le
gume și zarzavaturi.

In fruntea muncilor agricole pentru în
grijirea și întreținerea culturilor, s-au si
tuat membrii gospodăriei agricole colective 
„Viață Nouă” din satul Sîntandrei și ță
ranii muncitori din comuna Cristur, care 
au plivit culturile, pe o suprafață de 231 
hectare și au prășit alte 28 hectare cu 
cartofi și legume timpurii.

De asemenea în comunele Hășdat și Că- 
lan, țăranii muncitori au executat între
ținerea culturilor pe o suprafață de peste 
230 hectare.

Dacă unele comitete executive ale sfa
turilor populare comunale au înțeles că 
muncile agricole nu se termină odată cu 
efectuarea însămînțatului, ci eie continuă 
cu îngrijirea culturilor, plivilul lor, pră- 
șitul, etc., nu același lucru se poate spune 
despre comitetele executive ale sfaturilor 
populare din comunele: Kăcăștia, Pe-știș, 
Lelese, Teliuc și altele. In aceste comune, 
președinții sfaturilor populare și secre
tarii lor consideră că dacă însămînțările 
s-au terminat, nu mai este nevoie să se 
muncească și pe mai departe cu același 
elan, pentru a antrena masele de țărani 
muncitori la întreținerea și îngrijirea cul
turilor. Ori știut este că, a lăsa lucrările 
agricole de întreținere a culturilor să se 
desfășoare de la sine, înseamnă a lovi în 
creșterea nivelului de trai al poporului 
muncitei.

Comitetele executive ale sfaturilor popu
lare au datoria de a privi ou mai mult 
simț de răspundere sarcinile care le re
vin în actuala campanie. Ele au sarcina 
de a antrena pe toți deputății comuaiali și 
comisiile permanente de femei de pe 
lingă sfaturile populare, în mobilizarea ță
rănimii muncitoare, în bătălia pentru o 
recoltă bogată.

Acuma, cînd în ultimul timp au căzut 
ploi din abundență și buruienile cresc 
mai repede decît cerealele, sfaturile popu
lare și organizațiile de bază de la sate 
au datoria să arate țăranilor muncitori 
că buruienile sânt dușmanul principal al 
plantelor cultivate, iar plantele dare nu
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cuprinsul raionului nostru
Ofelariî și laminatorii înscriu 

noi succese
Muncind cu avânt sporit în vederea mă

ririi producției de oțel, oțelarii hunedorenl 
reușesc să elaboreze tot mai multe șarje 
rapide și să înscrie noi succese în pro
ducție. De exemplu, la cuptorul nr. 4 
primtopitorii Stratulat Dumitru, Lăbuneț 
Vaier și Costache Vasile, împreună cu e- 
chipele lor, elaborînd în perioada de la 
1-17 mai 27 șarje rapide, au reușit să-și 
depășească graficul de producție pe cup
tor în medie cu 19 la sută. Echipele con
duse de primtopitorii Petroiescu loan, 
Bînlea Traian și Andruț Ghoerghe, care 
deservesc cuptorul nr. 2 de asemenea dînd 
8 șarje rapide, au depășit prevederile gra
ficului de producție cu peste 8 la sută.

Succese frumoase în realizarea și de
pășirea sarcinilor de producție au înscris 
și laminatorii, care în cele 16 zile ale lu
nii în curs, și-au depășit planul pe sec
tor cu 3,5 la sută, reducînd în același 
timp rebuturile cu 15 la sută, iar decla
satele cu 0,09 la sută față de procentajul 
admis.

In cadrul acestui sector, fruntași în în
trecerea socialistă, s-au situat laminatorii 
din schimburile conduse de maiștrii Trifu 
loan și Constantin Petru, care și-au de
pășit prevederile planului ou 6,6 la sută, 
respectiv 5,6 la sută.

Realizări ale constructorilor 
orașului muncitoresc

Cu toate că de o vreme încoace, ploile 
dad destul de des asupra Hunedoarei, 
constructorii noului oraș muncitoresc des
fășoară munca cu însuflețire. Brigada 
complexă condusă de zidarul Craus Toma, 
organizată după modelul brigăzii lui 
Gheorghe Cioc de pe șantierul cinemato
grafic de la Buftea, lucrînd la blocul 41 
după metoda zidăriei în lanț, a reușit ca 
de la 1 mai și pînă în prezent să ralizeze 
zilnic depășiri de plan care variază între 
20-30 la sută.

împreună cu membrii brigăzilor pe oare 
le Conduc, realizări frumoase au înscris 

-de asemenea și zidarii Olteanu loan, Dîr- 
lea Damian și alții. Exeeutînd lucrări de 

NOI REALIZĂRI GOSPODĂREȘTI

Zi de zi, se înfiripează tot -mai mult în conștiința oamenilor muncii 
din factorii principali care contribuie efectiv la lupta însuflețită pe care 
dului, o duce pentru construirea vieții noi.

In clișee: (stingă) Interiorul secției „Strungărie" din cadrul atelierelor centrale de reparații I.C.S.1I. Aici sînt orîn- 
mult spirit gospodăresc numeroase strunguri și mașini, care cu puțin timp în urmă fuseseră răsfirate prin diferite 

locun de nea ale sectorului.
. „ (^Te^ta) ,Un “T* strada V- M- Molotov Hunedoara unde s-a început lucrările de canalizare, lucrări care
jac parte din planul de înfrumusețare al orașului nostru.

convingerea că spiritul gospodăresc este unul 
poporul nostru muncitor sub conducerea parti-

zidărie la blocul 40, brigada complexă 
condusă de Olteanu loan și-a realizat pla
nul în proporție de peste 132 la sută, iar 
cea a lui Dîrlea Damian care lucrează 
la blocul 32 și 62 în proporție medie de 
112 la sută.

Datorită muncii pline de avînt, pe care 
harnicii constructori o desfășoară, noul 
oraș muncitoresc se dezvoltă necontenit, 
iar în aurind alte locuințe noi vor fi re
cepționate și date în folosință siderurgiș- 
tilor hunedoreni.

„Festivalul primăverii*1
In orașul nostru se desfășoară între 16 

mai și 24 iunie, „Festivalul primăverii”.
In cadrul acestei frumoase activități 

culturale, echipele artistice ale întreprin
derilor din orașul Hunedoara, vor pre
zenta în grădina de vară I.C.S.H., în fața 
muncitorilor programe artistice variate.

Deschiderea acestui festival, a fost fă
cută de „Centrul școlar profesional side
rurgic”, care a prezentat un bogat pro
gram, compus din coruri, dansuri, popu
lare sovietice și românești, recitări și bu
căți orchestrale, executate de orchestra de 
balalaici a școlii.

In fiecare duminică, oamenii muncii din 
orașul Hunedoara, au ooazia de a vedea 
echipele de artiști amatori, din cadrul a 
12 întreprinderi din localitate, prezentând 
bogate programe artistice, care vor con
tribui la ridicarea nhelului lor cultural, 
la o petrecere oît mal plăcută a timpului 
liber

Fruntașii satului
Cu toate că ogoarele comunei Ghelar 

sînt situate pe un loc accidentat, cu dealuri 
și văi greu accesibile, totuși țăranii mun
citori din această comună au reușit să 
termine muncile agricole de primăvară 
cu 4 zile înainte de termenul stabilit. în
dată după terminarea acestor munci s-a 
început plivitul semănăturilor de toamnă 
și de primăvară. Astfel într-un timp re
lativ scurt s-a plivit 30 la sută din 
totalul suprafețelor însămînțate în acea
stă comună.

Paralel cu plivi'tuil semănăturilor, țăra
nul muncitor Lăscuțoi Nicolae deținăto

rul drapelului de fruntaș la muncile agri
cole de primăvară, a predat statului boii 
contractați care se îngrășaseră în ultimul 
timp cu 90 kgr. mai mult, primind drept 
răsplată suma de 8137 lei, 3 kgr. talpă, 
7 suluri de piele pentru încălțăminte, iar 
cu procentajul de 10 la sută din totalul 
banilor primiți poate să-și cumpere la 
preț redus orice marfă și materiale de 
construcție de bună calitate. Pe lîngă 
toate acestea s-a bucurat și de alte bene
ficii ca : scăderea totală a cotei de carne 
pe anul 1954, iar a cerealelor cu 250 kgr.

De astfel de drepturi, în urma predării 
vitelor contractate, s-au bucurat încă 6 
familii de țărani muncitori din comuna 
Ghelar. Printre acești țărani muncitori, 
se numără fruntași în executarea munci
lor agricole de primăvară: Alic loan 
(Știuț), Lăscodan Maria, Alic Nicolae (Bă- 
loni), Alic Nicolae (Căpău), Malea Ioan 
(Sufflet) și alții.

FLORINCAȘ ILEANA 
corespondentă voluntară

Expozifia de arfe plastice
In ziua de 16 mai a.c., din inițiativa 

cercului de arte plastice de pe lîngă clu
bul „Alexandru Sahia” al Combinatului 
siderurgic „Gh. Gheorghiu-Dej”, în ora
șul Hunedoara a fost deschisă o expozi
ție de arte plastice, unde artiștii amatori 
localnici și-au exipus cele mai bune lu
crări. Printre cele mai de seamă, se nu
mără medalioanele sculptate în lemn, re- 
prezentînd aspecte din munca oțelurilor 
furnaliștilor și lăcătușilor, executate de 
Mott Andrei, precum și lucrări artistice 
în lemn ale sculptorului Moraru Filimon.

înzestrat cu peste 50 de picturi origi
nale și reproduceri, salonul în care sînt 
expuse, este vizitat de mulți oamenii ai 
munoii din Hunedoara. Cele moi repre
zentative lucrări de pictură sînt: „Dra
gostea de mamă”, de Forro Arnold, „Pei
saj” de Lada Ludovic și tabloul „1907” de 
Lăzărescu Liviu.

De remarcat sînt și statuetele executate 
de Iuhas Gheorghe, reprezentând priete
nia dintre ostașul sovietic și romîn și su- 
dora autogenă la locul de muncă.



Pentru o mai bună deservire a populației
(Consfătuirea, lucrătorilor clin corner(ul de stat și cooperatist organizată de

Ou fiecare zi ce trece, se face tot mai 
mult simțită grija și atenția pe oare parti
dul și guvernul nostru o acordă satisfa
cerii cerințelor mereu crescânde ale po
porului muncitor. In urma măsurilor eco
nomice luate de partid și guvern, pe în
tinsul patriei noastre se construiesc noi 
fabrici și se dezvoltă necontenit industria 
alimentară și a bunurilor de larg Consum. 
Oamenii muncii călăuziți de dorința lor 
fierbinte de a contribui la construirea 
vieții noi în patria noastră, se străduiesc 
să sporească neîncetat producția bunuri
lor alimentare și de larg consum, pentru 
a pune la dispoziția maselor populare 
mărfuri din ce în ce mai îndestulătoare. 
Faptul că magazinele din orașul nostru 
oferă în prezent consumatorilor cantități 
de mărfuri cu mult mai însemnate și mai 
variate decît în anul trecut, exprimă viu 
preocuparea centrală a partidului și gu
vernului nostru, în ceea ce privește ridica
rea nivelului de viață al celor ce muncesc.

Cu toate acestea, în Hunedoara s-a 
constatat însă — în urma scrisorilor pri
mite de redacția ziarului „Uzina Noastră” 
— că in cadrul comerțului de stat și coo
peratist mai există o serie de lipsuri, care 
nu au nimic comun cu comerțul socialist 
și care au stîrnit uneori indignarea ma
selor do consumatori.

In scopul îmbunătățirii muncii de de
servire a consumatorilor, cu ajutorul co
mitetului raional de partid, ziarul „Uzina 
Noastră” a organizat duminică 16 mai 
a.c. în sala cinematografului „Maxim 
Gorki” o consfătuire a lucrătorilor din co
merțul de stat și cooperatist din Hune
doara, la care au fost prezenți peste 250 
de pai’tioiipanți.

Cele patru referate care au fost pre
zentate de către tovarășa Junie Dona pur
tătoare a insignei de fruntașă în comer
țul de stat pe țară, Mureșan Pavel ges
tionarul magazinului cu produse indus
triale de la O. T., Muzicaș Ștefan, ospătar 
la restaurantul „Metalul” și de Crișan Eli- 
sabeta casieră la magazinul alimentar Nr. 
10, au pus în lumină metodele bune pe 
care ei le întrebuințează în muncă, me
tode în urma cărora au reușit să câș
tige încrederea consumatorilor și să în
lăture în bună parte nemulțumirile care 
existau mai înainte. Din referatele pre
zentate a reieșit de asemenea, că numeroși 
lucrători din cadirul comerțului de stat și 
cooperatist oare și-au însușit cu perse
verență prevederile deciziei Nr. 2200 — 
referitoare la îndatoririle lor — au obți
nut frumoase succese în lupta pentru 
buna deservire a consumatorilor, cîștigînd 
stima și respectul acestora. In același timp 
însă, unele elemente care sînt străine de 
această decizie cum ar fi: Seghejdi Ana, 
Popa Vasile, Kraițer Ștefan și alții, do
sesc marfă, iau suprapreț, etc., știrbind 
astfel prestigiul lucrătorilor cinstiți din 
comerț

Toată atenția îngrijirii și întreținerii culturilor
(Urmare din pag. 1)

se pot prăși, trebuie plivite mereu, pînă 
cînd buruienile dispar. In același timp, 
trebuie combătută cu tărie mentalitatea 
profund greșită a unor țărani muncitori, 
care încă mai practică metoda de a face 
mușuroi la porumb.

Pentru a obține în acest an o recoltă 
bogată, care să asigure din plin satisfa
cerea nevoilor mereu crescînde ale popu
lației muncitoare cu produse agricole și 
a industriei cu materiile prime necesare, 
organizațiile de partid și sfaturile popu
lare sînt chemate de a-și aduce întreaga 
lor contribuție în această^ direcție, de a 
supraveghia în permanență ca chiaburi- 
mea satelor să nu saboteze respectarea și 
aplicarea întocmai a regulelor agrotehnice 
de îngrijire a culturilor. Agitatorii tre
buiesc instruiți în așa fel de către secre
tarii organizațiilor de bază, încât să lă
murească pe fiecare țăran muncitor în 
parte asupra importanței ce o prezintă 
îngrijirea și întreținerea culturilor pentru

ziarul,,Uzina Noastră'6)
In cadrul discuțiilor care au urmat a- 

poi pe marginea referatelor prezentate, cei 
peste 20 tovarăși care au luat cuvîntul, 
au arătat în mod critic și autocritic felul 
în care se desfășoară munca în cadrul uni
tăților din care fac parte. Ei au scos în 
evidență cauzele lipsurilor existente, pre
cum și posibilitățile de lichidare a aces
tora.

Principala cauză Care dă maștere la o 
serie întreagă de lipsuri și care atrage 
după sine nemulțumirea maselor de con
sumatori, a reieșit că constă în insufici
enta pregătire profesională a unei părți 
din lucrătorii din comerțul de stat, pre
cum și în concepțiile învechite de care 
nu au reușit să se debaraseze unii dintre a- 
ceștia. Acest lucru se datorește atât con
ducerii unităților comerciale din Hune
doara, cit și comitetelor de întreprindere, 
care desfășoară o slabă muncă politico- 
educativă în rândul lucrătorilor din co
merț. Superficialitatea de care au dat do
vadă în muncă comitetele de întreprin
dere de la O.C.L. Alimentara, Produse in
dustriale, Aprozar și T.A.P.L., a infllu- 
iențat în rău și activitatea grupelor sin
dicale, care sînit cu totul departe de a-și 
trăi adevărata lor viață. Dovada cea mai 
bună în această direcție, o constituie și 
faptul că numeroasele brigăzi de bună 
deservire oare existau s-au dezorganizat, 
întrecerea socialistă între vînzători, ra
ioane sau unități nu există, după cum nu 
există nici stimularea morală a celor 
mai cinstiți, conștiincioși și harnici lu
crători.

Deși în unele unități au fost organizate 
cîteva schimburi de experiență în cadrul 
cărora vînzătorii mai experimentați au 
împărtășit și altora metodele lor de bună 
deservire, totuși rezultatele n-au fost prea 
strălucite, deoarece aceste schimburi nu 
au avut continuitate.

Particiipanții la discuții au arătat de a- 
semenea că mai există încă unii gestionari 
și chiar șefi de servicii comerciale (tov. 
Popovici de la magazinul Comaliment), 
oare nu numai că nu se străduiesc să-i. 
înarmeze pe subalternii lor cu prevede
rile deciziei 2200, dar ei înșiși nu cunosc 
aceasta. Ca atare, numeroși vînzători cum 
ar fi Dincă Teodor, Oargă Nicolae, Mun- 
țiu loan, Manolache Mihai și alții, se 
prezintă în fața consumatorilor cu un as
pect dezordonat, servesc dezinteresați pe 
consumatori, și de multe ori cînd unii 
cumpărători solicită o anumită marfă, din 
comoditate ei răspund „nu este”, deși în 
realitate ea se găsește din abundență în 
magazin.

— „Mai avem gestionari ca Susan Petre 
de la grădina de vară — a spus tovarășul 
Moraru Alexandru — oare în loc să su
pravegheze munca din unitatea sa, se în
chide în birou ou prietenii, unde petrec 
nestingheriți. Același lucru îl face și cu 

economia noastră națională, să le arate că 
este în interesul lor și al tuturor celor ce 
muncesc, de a lupta pentru obținerea unor 
recolte bogate.

In fiecare comună, sfaturile populare 
trebuie să popularizeze prin toate mijloa
cele pe țăranii muncitori fruntași în e- 
xecutarea acestor lucrări, să critice pe cei 
codași, folosind în acest scop căminele 
culturale, stațiile de radioficare, gazetele 
de perete și alte mijloace de propagandă.

In tot timpul desfășurării muncilor a- 
gricoile de îngrijire și întreținere a cul
turilor, țăranii muncitori au înalta în
datorire patriotică de a respecta întocmai 
aplicarea regulelor agrotehnice pentru fie
care cultură în parte și să execute lu
crări de bună calitate.

Cu ajutorul întrecerii socialiste și pa
triotice, să facem îngrijirea culturilor la 
timp și în cele mai bune condiițiuni agro
tehnice, pentru a obține în anul acesta 
o producție sporită de cereale la 
hectar.

organele de control, în fața cărora se plo
conește cu smerenie, tocmai pentru a-și 
acoperi lipsurile în care se scaldă.

Din «discuțiile care au avut loc, a mai 
reeșit, că o lipsă fundamentală a condu
cerii unităților comerciale și a gestionari
lor de magazine este și aceea, că nu ur
măresc condicile de sugestii și nu țin 
cont de propunerile juste ale cetățenilor 
făcute în scopul îmbunătățirii muncii de 
deservire. Datorită acestui lucru, în ca
drul consfătuirilor de producție, în loc să 
fie dezbătute aceste propuneri, precum și 
metodele bune ale vînzătorii or fruntași, 
se discută lucruri de mică importanță, 
care nu îmbunătățesc eu nimic munca.

In ce privește modul dezorganizat în 
care se muncește în cadrul unităților „A- 
prozar", a reieșit <;ă vinovat de acest 
lucru se face conducerea acestei unități 
(director Mermezan Gh.) care nu s-a stră
duit să ia măsuri de îndreptare. Aceiași 
slăbiciune a manifestat-o și secția comer
cială a sfatului popular orășenesc (șeful 
secțiunii Moraru Alexandru), care, deși 
cunoștea faptul că chioșcurile „Aprozar” 
se deschid la orele 6 și se aprovizionează 
cu marfă neselecționată de abia la' orele 
10, totuși nu a tras la răspundere pe cei 
vinovați do acest lucru.

Pairticipaniții la discuții au adus în ace
lași timp o critică justă ziarului „Uzina 
Noastră”, în sensul că prea puțin s-a 
ocupat de popularizarea elementelor cin
stite, cum ar fi : Sehenel Agneta, Lauren- 
țiu Maria, Pleșa Vasile, Suciu Elena și 
alții din cadrul comerțului de stat și coo
peratist, de popularizarea metodelor bune 
ale acestora, care prin conștiinciozitatea 
și devotamentul de oare au dat dovadă 
în muncă, »e bucură de un bun prestigiu 
în fața oamenilor muncii.

★
Consfătuirea lucrătorilor din cadrul co

merțului de stat și cooperatist din orașul 
Hunedoara, a constituit pentru partici- 
panți un prilej de cunoaștere reală a ac
tivității lor, a sarcinilor ce le revin, pre
cum și un prețios ajutor, care a constat 
în învățămintele trase din propriile gre
șeli. Angajamentele pe care lucrătorii din 
comerț și le-au luat cu această ocazie, do
vedesc hotărîrea lor sinceră de a face o 
cotitură în munca pe care o desfășoară, 
pentru ca în felul acesta, deservirea ma
selor de consumatori să decurgă în cele 
nuai optime condițiuni.

Tovarășul Oprinescu Gheorghe secre
tar al comitetului raional de partid, care 
a luat cuvîntuil în încheierea consfătuirii, 
a cristalizat și mai mult sarcinile de mare 
răspundere care stau în fața lucrătorilor 
din comerț, în fața comitetelor de între
prindere și conducerii unităților comer
ciale, sarcini de a căror îndeplinire, de
pinde în mare măsură îmbunătățirea con
dițiilor de viață a celor ce muncesc.

S. OLTEANU

In ajutorul celorlalte 
secții și sectoare

Numeroși muncitori din sectorul turnă
torie al Combinatului siderurgic „Gheorghe 
Gheorghlu-Dej”, dau o atenție deosebită 
în ceea ce privește aprovizionarea în bune 
condițiuni a celorlalte secții și sectoare cu 
diferite piese de schimb. Printre aceștia 
se află și echipa de formatori condusă de 
tovarășul Sculeanu Ioan de la turnătoria 
de fontă, care executând anumite piese 
pentru sectorul furnale, își depășește nor
ma zilnic’ cu peste 80 la sută, precum și 
cea condusă de formatorul Piss Francisc 
cu o depășire de 185 la sută.

La fel ea în sectorul turnătorii și în 
secția mecanică sânt numeroși muncitori 
care sporesc producția de piese. Spre e- 
xemplu, strungarul Balaj Alexandru, a- 
plicînid metoda sovietică de strungire 
Bikov-Bortkievici, a reușit ca din data 
de 17 mai să strungească piese în con
tul lunea februarie 1956. Tot în cadrul a- 
cestei secții, succese deosebite au înregis
trat și strungarii Heffner Wiliam, Samoi- 
leScu Ilâe, oare din aceeași dată produc în 
contul anului 1955, lăcătușul Ruisu Aurel, 
șlef uitorul Feher Laddstau și alții.

F o i l e t o n

dllo... eeAitrala...
După ce învîrtesc de zor maneta tele

fonului, mai strig odată :
— Alo, alo ! centrala...?
Nimic. Și iar invirt maneta telefonului, 

așteptînd nerăbdător răspuns din partea 
operatoarelor. Dar zadarnic. Nici glasul și 
nici mina obosită de acest efort, nu mă 
mai ajutau să obțin legătura cu tovară
șul președinte de la sfatul popular.

— Aloo!... mai strig odată obosit.
— Zrr, brrr, grr... (!) un sunet strident 

și prelung îmi asurzi urechea.
— Ce doriți ?
— In sfîrșit, zic, dați-mi sfatul popu

lar... pe tovarășul președinte...
— Alo ! sfatul popular ?
— Nu tovarășe, aici „Aprozarul”.
— Scuzați, eu am vrut sfatul popular.
Și iarăși încep să învîrt maneta telefo

nului.
— Tovarășă operatoare, tovarășă ope... 

ptiu... firar să fie... mi-a închis telefonul. 
Alo, alo !... revenii disperat, vreau să vor
besc cu sfatul popular... cu tov. președinte.

— Aveți sfatul.
— Mulțumesc... Alo!... tovarășul preșe

dinte ?
— Ce președinte tovarășe ?
— Cu tovarășul Adespi, președintele 

sfatului...
— Greșală tovarășe aici e Abatorul.
Uff... răsuflai agitat ridicînd ochii în 

tavan. Și iar începui vlăguit, „munca” la 
telefon.

Am primit mai repede răspunsul cen
tralei ca de obicei. Dar din nou m-a pur
tat prin alte instituții din oraș și 
după aproximativ o jumătate oră de 
efort cu „sufletul la gură”, am obținut 
sfatul popular.

— Alo! sfatul ? Vreau să vorbesc cu 
tovarășul președinte.

— A plecat acum cîteva minute, îmi 
răspunse o voce. Dacă îl căutați mai re
pede, puteați vorbi cu el.

— Mulțumesc...
Care va să zică nu am avut norocul să 

vorbesc cu tovarășul președinte, pentru 
că a trebuit să fac ocolul Hunedoarei mai 
întîi prin telefon.

Strașnică pățanie. Numai un singur lu
cru mă consolează. Că nu sînt singurul 
„voiajor” în orașul Hunedoara, care alerg 
în căutarea unui număr prin toate insti
tuțiile. Mă gîndesc adesea; De ce oare 
n-ar „voiaja” de la telefoane, operatoarele 
Marina Ana, Zoica Maria și Zoldi Eca- 
terina, pentru a scuti publicul hunedorean 
de a intîmpina greutăți în convorbiri te
lefonice.

Pentru aceste considerente am convin
gerea că organele competente vor lua 
măsurile necesare.

C. TlRGOCNEANU

Atitudine nejustă față de 
consumatori

Corespondentul nostru voluntar E. To- 
dosoiu, ne sezisează că la magazinul nr. 2 
mixt al cooperativei „înfrățirea” din ora
șul tineretului, din cauză că vînzătoarea 
Constantinescu Mariana stă la taifas cu 
diferiți clienți cunoscuți, restul de cum
părători sînt nevoiți să aștepte timp în
delungat pînă să fie serviți. Mai mult, a- 
tunoi cînd un client cere condica de re- 
clamații, vînzătoarea respectivă refuză să 
i-o dea. Condamnabil este faptul că și 
gestionarul magazinului, tovarășul Be- 
retki Iosif se asociază vînzătoarei, cău- 
tînd să explice cumpărătorilor că se mai 
„greșește” cîte odată și nu e cazul ca 
toate „mărunțișurile” astea să fie scrise 
în condică.

In felul acesta cetățenii deposedați de 
dreptul de a veni cu propuneri și suges
tii, continuă să fie deserviți prost de per
sonalul acestui magazin, fața de care con
ducerea cooperativei „înfrățirea” nu a 
luat nici un fel de măsuri.



VIAȚA DE PARTID

Munca organizafîei de bază din Rapoitul Mare pentru 
formarea gospodăriei colective

In comuna Rapoitul Mare acum 3 ani, 
din inițiativa țărănoilor muncitori, a luat, 
ființă întovărășirea agricolă „6 Martie”. 
In cei câțiva ani de existență, această în
tovărășire a obținut rezultate din cele mai 
frumoase, fapt care a convins pe mulți 
țărani muncitori din această comună de 
marile avantaje ce le prezintă lucrarea 
pământului în comun. Datorită acestor re
zultate, încă de la începutul acestui an, 
țăranii muncitori ca: Filip Ioan, Gavril 
Iacob, Gogoașa Iilie și alții, au făcut ce
reri pentru întemeierea unei gospodării 
colective. Imediat după primele cereri 
prezentate, comitetul raional de partid a 
trimis în comuna Rapolt un activist de 
partid care să îndrume organizația de 
bază să ducă mai temeinic munca de lă
murire, pentru a atrage și alți țărani 
muncitori pe calea gospodăriei agricole 
colective.

îndrumată de comitetul raional de 
partid, organizația de bază din comună a 
ținut o adunare, în cadrul căreia s-a dez
bătut pe larg problema muncii de lămu
rire pentru întemeierea gospodăriei și a 
dat sarcini concrete membrilor de partid. 
In această ședință, s-a luat hotărârea de 
a se forma un comitet de inițiativă.

In felul acesta, comitetul da inițiativă 
a fost constituit din 7 țărani muncitori, 
care făcuseră printre primii cereri de în
scriere în gospodăria colectivă, oameni 
cinstiți și de nădejde, respectați de toți 
locuitorii comunei. Din acest comitet fac 
parte: Popovici Aurel, secretarul organi
zației de bază din întovărășire, Bozero So
fia deputată în sfatul popular raional, cure 
în anul 1952 a vizitat Uniunea Sovietică, 
unde a văzut viața minunată a colhozni
cilor, țăranii întovărășiți Lăscău loan, 
Statală Simion, Duma Aurel, președintele 
sfatului popular Ciocan loan, precum și 
secretarul organizației de bază set Groza 
Ioan.

Atit organizația de bază din sat, cit 
și organizația de bază din întovărășire, 
au sprijinit și îndrumat comitetul de ini
țiativă să-și întocmească un plan de 
muncă concret, a organizat echipe de agi
tatori, alcătuite din membri și nemembri 
de partid.

In scopul unei pregătiri temeinice, a 

membrilor comitetului de inițiativă și a 
agitatorilor, activiștii comitetului raional 
de partid, au prelucrat statutul model și 
alte materiale despre gospodăria colec
tivă. S-a stabilit ca fiecare echipă să ducă 
muncă de agitație în sectorul în oare lo
cuiește. Astfel, agitatorii: Berzunțeanu 
loan, Frica Maria, Ștefănescu Aurora, Jar 
Alexandru, Todea Natalie, Todea Stela, 
Jurj Valentin, Oana Simion, Crenel’ Ale
xandru și alții, desfășoară zilnic o largă 
muncă de agitație.

Echipele de agitatori însă intimpin.au și 
unele greutăți. Unii țărani muncitori șo- 
văiaiu dan diferite pricini. Organizația de 
bază a cerut sprijinul comitetului raional 
de partid, pentru organizarea unei vizite 
la gospodăria agricolă colectivă de la 
Sîntandrei. Aici țăranii muncitori au ră
mas uimiți de rezultatele colectiviștilor 
și de belșugul din casele lor. Ei au văzut 
că recoltele gospodăriei au fost mult mai 
bogate, decît recoltele obținute în gospo
dăriile țărănești individuale și chiar în 
întovărășirea agricolă. Țăranii muncitori 
din Rapolt au văzut că gospodăria colec
tivă are vite frumoase, sute de păsări, 
construcții noi, etc. Au mers apoi la ca
sele colectiviștilor. Aceștia le-au arătat că 
pentru zillele de muncă prestate în gos
podăria colectivă, au primit de două ori 
mai multe bucate, decît atunci când lu
crau de unul singur pe petecele de pă- 
mîta.

In urma acestei vizite, organizația de 
bază a propus comitetului de inițiativă să 
organizeze o adunare, la care să fie invi
tați și țăranii săraci și mijlocași, oare nu 
au fost la vizită în Sîntandrei. Bozero So
fia care este membră în comitetul de ini
țiativă, a povestit ce a văzut în gospo
dăria colectivă din Sîntandrei, precum și 
cele văzute cu doi ani în urmă în marea 
țară a constructorilor comunismului. In 
urma acestor acțiuni, au mai făcut cereri 
de înscriere în gospodăria colectivă încă 
5 familii de țărani muncitori.

Convingîndu-se că vizitele la gospodăria 
colectivă, contribuie mult la lămurirea ță
ranilor muncitori, organizația de bază a 
îndrumat comitetul de inițiativă să orge- 
nieze alte vizite.

In același timp, organizația de bază din 
Rapoitul Mare a îndrumat comitetul de 
inițiativă. să organizeze adunări la cămi
nul cultural, unde să se țină conferințe 
despre minunatele realizări ale colhozni
cilor sovietici. Organizația de bază a tra
sat sarcină directorului căminului cultu
ral Berzunțeanu loan, să țină în fiecare 
duminică conferințe în fața țăranilor 
muncitori și să atragă în această acțiune 
și pe ceilalți învățători din comună.

In zilele trecute, comitetul de inițiativă 
a invitat pe inginerul agronom Cantemir 
Mircea de la secția agricolă a sfatului 
popular raional, să vorbească țăranilor 
muncitori despre însemnătatea ce o are 
aplicarea științei agrotehnice sovietice în 
agricultura din țara noastră.

Datorită muncii desfășurate de comite
tul de inițiativă, îndrumat de organiza
ția de bază, numărul cererilor de înscriere 
în gospodăria colectivă, a crescut în luna 
mai la 25 familii.

Organizația de bază a îndrumat comi
tetul de inițiativă să se preocupe de în
tocmirea proiectului de comasare a pă
mântului și să stabilească resursele eco
nomice ale gospodăriei colective, care se 
va organiza

Dar, în munca depusă de organizația de 
bază pentru îndrumarea comitetului de 
inițiativă mai sânt și lipsuri. Organizația 
de bază nu s-a preocupat în mod suficient 
de lămurirea și atragerea a mai multor 
țărani muncitori, membri de partid și ță
rani întovărășiți ca aceștia, să facă cereri 
pentru gospodăria colectivă, nu le-a a- 
rătiat că a lupta pentru colectivizare e o 
mare datorie pentru fiecare membru de 
partid.

Secția agrară a comitetului raional de 
partid și organizația de bază, au datoria 
de a studia în amănunțime problemele ce 
trebuie rezolvate înainte de constituirea 
gospodăriei agricole colective, ca aceasta 
să se facă pe baze trainice. Să lupte cu 
perseverență, ca pînă la constituire gos
podăria colectivă, să întrunească un nu
măr mai mare de țărani muncitori, lă
muriți de însemnătatea ei, hotărîți de a 
lupta ou efortiuri sporite, pentru dezvol
tarea șa înflorirea gospodăriei agricole co
lective.

G. ZObD

Noia Bibliografică

„Ră Z b O î U
de MIHU DRAGOMIR

Poemul lui Mihu Dragomir descrie 
drama pe care a trăit-o tînăra generație 
din țara noastră, între cele două răz
boaie mondiale, demascînd cu putere ca
racterul criminal și ■ mârșav al războiu
lui desiănțuit de clica hitleristă și anto- 
nesciană împotriva Uniuni Sovietice.

Gonc'entrîndu-și atenția asupra bio
grafiei eroului, poetul începe prin des
crierea copilăriei acestuia. Astfel citi
torul urmărește felul în care burghezo- 
moșierimea pregătea din fragedă tine
rețe pe fill patriei noastre — pe bănci
le școlii, în premilitărie și armată — pen
tru a servi drept carne de tun.

Aruncat în războiul prădalnic și de 
jaf împotriva Uniunii Sovietice, eroul 
liric — venit în contact cu lealitatea 
asupra războiului și ajutat de Sandu 
fostul său coleg de școală — înțelege că 
poporul nostru a fost tîrît într-un răz
boi nedrept, împotriva voinței sale și 
demască ou tărie politica antonesciană, 
arătând că de pe urma acestui război 
profită ciiasele exploatatoare cu oame
nii lor din guvern, finanțe, industrie, 
armată.

Prezentând astfel uri tablou impresionant 

al războiului nedrept, poemul reușește să 

trezească în inima cititorului ură împotri
va ațâțătorilor la război și un puternic 

îndemn la lupta pentru pace.

ANUNȚ
Casa de edonomii și consemnațiuni C.E.C. 
aduce la cunoștință că încasarea impo
zitelor, taxelor și primele de asigurare 
A.D.A.S., de la populație, se face și de că
tre toate unitățile C.E.C. din orașe și co
munele reședință de raion.

Plata impozitelor și primelor de asigu
rare A.D.A.S., se pot face fără notă de 
plată întocmite de circumscripțiile finan
ciare, plătitorii nemai fiind obligați să se 
deplaseze la circumscripțiile financiare.

Folosind unitățile C.E.C. pentru plata 
impozitelor, taxelor și primelor de asigu
rare A.D.A.S., vă economisiți timpul.

Informații la toate unitățile C.E.C.

Să stîrpim dușmanii recoltelor
Tot timpul vieții lor, plantele sini ata

cate de insecte, viermi, rozătoare, boli și 
altele. Dintre acestea, insectele și bolile 

provoacă pagubele cele mai mari. Apari
ția lor este cauzată de condițiile de cli
mă și hrană. Pentru a evita dezvoltarea 
și înmulțirea dăunătorilor plantelor, se 
fac asolamente, se distrug haturile, se 
face dezmiriștirea, arătură de toamnă, 
etc. Pagubele pot fi micșorate și după 
apariția acestor dăunători prin măsuri de 
izolare și combatere. După plantele pe care 
le atacă, dăunătorii se pot grupa astfel:

Dăunători ai plantelor
din cultura mare

Pe cereale și mai ales pe grîu, orz de 
toamnă și secară, au apărut, încă din 
cursul lunii aprilie, larvele gîndacului 
ghebos. Aceștia sînt niște viermi lungi de 
vreo 3 cm., cu corpul format din inele, 
iar Ia cap cu fălci puternice, cu care rod 
frunzele lăsînd numai nervurile. Acești 
dăunători produc pagube deoarece atacă 
plantele tinere.

Pentru combatere trebuie să se încon
joare vetrele de plante atacate cu un șanț 
lat de 30-40 cm și adînc de 30 cm, in care 

să se pună nitroxan. De asemenea, vetrele 

se voi prăfui cu nitroxan în cantitate de 
30 kg la ha sau se va stropi cu o solu
ție de verde de Paris și var.

încă un dăunător al cerealelor este gân
dacul bălos al ovăzului. Acesta este un 
gîndac ou corpul albastru lucios, capul 
negru, iar spatele și picioarele de culoa
re roșie-portocalie. Atît gîndacul, cît și 
larva lui rod frunzele cerealelor și în spe
cial ale ovăzului. Plantele atacate nu pot 
fi folosite ca nutreț, deoarece vitele nu le 
mănîncă fiind murdărite de esc remontele 
larvelor. De aci și numele de gîndac bă
los.

Un mijloc practic de combatere a gîn
dacului bălos este măturarea larvelor 
zilnic din vetrele cu plante atacate, cu o 
mătură de nuiele. Prin măturare, larvele 
cad la pămînt, iar pînă a doua zi, cînd 
sînt măturate din nou, ele nu se pot urca 
pînă la frunze și nu au ce mânca. In fe
lul acesta, prin repetarea lucrării în fie
care zi, larvele mor din lipsă de hrană, 
iar ovăzul se reface. Cînd nu s-au luat 
măsuri din timp și atacul este mare, tre
buie cosite vetrele cu plante atacate și 
acoperite imediat cu paie, sau stropite cu 
petrol și apoi arse pentru ca larvele să 
moară. Se mai pot întrebuința prafuri 

ca D.D.T. sau nitroxan în cantitate de 
20 kg la hectar.

Da culturile de sfeclă a apărut in acest 
an în cîteva regiuni gărgărița sau răți- 
șoara sfeclei. Este un gîndac mic de cu
loare neagră, cu un cioc puțin lățit, care 
atacă sfecla cînd abia a răsărit, retezîn- 
du-i tulpinile. Larvele ei rod rădăcinile 
sfeclei, provocând veștejirea frunzelor și 
scăderea procentului de zahăr. Deoarece 
pagubele pricinuite de acest dăunător sînt 
mari, trebuie să-1 combatem imediat ce 
i-am observat apariția In acest scop se 
înconjoară culturile de sfeclă cu șanțuri 
adînci de 35 cm și late de 25 cm. In 
ele cad gărgărițele, care trebuiesc apoi 
adunate și distruse. Se mai fac prăfuiri 
cu nitroxan agricol — 30 de kg la hec
tar.

Ca mijloace agrotehnice de combatere 
se recomandă aplicarea îngrășămintelor 
suplimentare și executarea la timp a lu
crărilor de întreținere, care crează con
diții favorabile dezvoltării plantelor, fă- 

”du-le mai rezistente la atacurile in
sectei.

La rapiță, pagube mari provoacă gîn
dacul roșu al rapiței. Așa cum îl arată și 
numele, gîndacul este roșu-cărămiziu, cu 
pete negre Atît gîndacul cît și larvele 
sale atacă ridichea, muștarul, rapița, etc. 
roz’înd frunzele și bobocii florilor. Pentru 
combatere se ard vetrele cu plante ata
cate, sau se fac prăfuiri cu substanțe in
secticide ca D.D.T., nitroxan agricol, etc.

Dintre plantele de nutreț, lucerna este 
cea mai atacată de insecte. Dintre aces

tea, buburuza sau gărgărița lucernei pri- 
cinuiește pagube însemnate acestei cul
turi. Insecta seamănă cu buburuza obiș
nuită dar este puțin mai mică și are cu
loarea roșie închisă. Atacul se manifestă 
pe frunze sub formă de pete albe. Pentru 
combatere se recomandă cosirea plante
lor, lăsîndu-se din loc in loc fășii neco- 
siteț capcane) în care se string insectele 
și larvele lor. Apoi, acesțe fășii se pră- 
fuiesc cu D D.T., nitroxan agricol, etc.

Dăunătorii plantelor
în grădina de legume

Pe plantele tinere de varză apare pri
măvara păduchele cenușiu care provoacă 
pe frunze pete galbene acoperita cu ceară. 
Frunzele atacate se îngălbenesc, iar recolta 
scade. Ca măsuri de combatere se reco
mandă stropirea plantelor atacate cu apă 
rece aruncată cu presiune mare pentru a 
da jos insectele ; sau stropirea cu pro
duse pe bază de nicotină ; cu emulsie de 
săpun ori ou D D.T. în cantitate de 2 la 
sută.

Oameni ai muncii de pe ogoare ! Luptați 
cu toată hotărîrea pentru stîrpirea dău
nătorilor, asigurând astfel recolte din ce 
în ce mai mari.

Nu lăsați lucrul de azi pe mîine. Dis
trugeți prin toate mijloacele dușmanii re
coltelor. întrețineți în bune condiții cul
turile, executând la timp prășitul și pli
vim!

intimpin.au


0 importantă conferință de presă 
a delegației R. D. Vietnam la Geneva

GENEVA (Agerpres). - - De la trimisul 
special.

Marți a avut loc la Geneva o conferință 
de presă a delegației R. D. Vietnam la 
conferința de la Geneva. In cadrul aces
tei conferin'e purtătorul de cuvînt aii de
legației R. D Vietnam, referindu-se la 
știrile tendențioase, răspîndite în occident, 
în legătură cu problema evacuării răni- 
ților de la Dien Bien Fu, a arătat că a- 
ceste știri au drept scop să absolve auto
ritățile franceze pentru sabotarea preme
ditată a evacuării răniților luați prizo
nieri la Dien Bien Fu.

După ce a amintit obligațiile asumate 
de Franța în cadrul tratativelor ce au a- 
vut loc la Geneva în privința evacuării 
prizonierilor răniți, purtătorul de cuvînt 
al delegației Republicii Democrate Viet
nam a declarat că armata populară viet
nameză nu a făcut niciodată vreo discri
minare rasială sau națională. El a preci
zat că la Dien Bien Fu autoritățile fran
ceze au trimis trupe de elită, care inclu
deau numai o optime de vietnamezi, și 
nu o pătrime, cum a declarat comanda
mentul conpului expediționar francez. Este 
deci normail ca numărul răniților din ar
mata baodaistă să fie foarte mic.

In executarea acordului asupra răniți
lor, a declarat purtătorul de cuvînt al 
delegației Republicii Democrate Vietnam, 
Republica Democrată Vietnam a făcut do
vadă umanitarism și respectare strictă 
a acordului. Autoritățile franceze au sa
botat iot timpul evacuarea răniților, in- 
vocînd că vremea nu-i bună, că aerodro
mul e impracticabil, etc.

Concluzia care se poate trage este că 
autoritățile franceze n-aveau nici o grijă 
față de evacuarea răniților. Motivul prin
cipal al acestei atitudini constă în fap
tul că autorităților franceze le este frică 
de adevăr. Autorităților franceze le este 
teamă că prizonierii răniți eliberați vor 
vorbi despre situația corpului expedițio
nar francez în cursul asediului fortăreței 
Dien Bien Fu și despre tratamentul uman

Poporul din Patet-Lao își apără drepturile naționale
Șeful delegației Republicii Democrate 

Vietnam la conferința de la Geneva, Fam 
Van Dong, a prezentat propunerea de a 
se invita la conferință reprezentanți ai 
guvernelor de rezistență din Khmer și 
Patet-Lao. Această propunere a fost spri
jinită de V. M. Molotov și de Ciu En-lai.

Politicienii și diplomații puterilor occi
dentale, care nu vor să țină seama de 
faptele istorice, să privească realitatea în 
față, declară că statele democratice din 
Khmer și Patet-Lao ar fi, Chipurile, state 
„fantomă”. Dar însăși viața dovedește ne
temeinicia acestor afirmații cu totul gra
tuite.

O serie de fapte, în legătură cu statul 
Patet-Lao, arată în modul cel mai evi
dent că balivernele imperialiste ou „fan
tome” sânt pe de-antreg U născocite.

Din aceste fapte reiese că guvernul ^de

Un militar american a cerut azil politic autorităților cehoslovace
PRAG A (Agerpres). — Cetekia
La 15 mai, în cadrul unei conferințe 

de presă care a avut loc la Agenția Te
legrafică Cehoslovacă, s-a anunțat oficial 
că la 14 mai a trecut frontiera de stat a 
Cehoslovaciei dinspre Germania occiden
tală James Davis, militar din trupele de 
ocupație americane care a cerut autorită
ților cehoslovace azil politic.

Davis a adresat guvernului cehoslovac

Mișcarea
NEW YORK (Agerpres). — TASS :
Din Honduras se anunță că greva mun

citorilor de la plantațiile de banane ale 
societății „United Fruit Company” din 
Honduras continuă. Potrivit relatărilor 
coresponetului ziarului „New York Ti
mes”, la grevă participă 25.000 persoane. 

și generos acordat de armata populară 
vietnameză după ce au fost luați prizo
nieri, fapt recunoscut și de către profe
sorul doctor Huard și generalul Cogny, în 
mesajul său radiodifuzat din 13 mai.

Generozitatea cu care s-a purtat ar
mata populară vietnameză se poate vedea 
și din declarația făcută de șeful serviciu
lui medical francez. La Dien Bien Fu, me
dicul maior Gravet. In declarați® sa el a 
spus printre altele :

In momentul în care trupele franceze 
la Dien Bien Fu au capitulat, noi am fost 
impresionați de perfecta corectitudine a 
soldaților armatei ' populare vietnameze 
la adresa trupelor franceze în general și 
a răniților in special.

Noi am propus autorităților vietnameze 
să permită doetoriloir și infirmierilor fran
cezi să conținute să-i îngrijească pe ră
niții de război. Această cerere a foot ime
diat satisfăcută. Trebuie să fi fost la Dien 
Bien Fu în timpul asediului, a continuat 
maiorul Gravet, pentru a cunoaște con
dițiile materiale îngrozitoare în care ne
am aflat timp de 56 de zile. După căde
rea fortăreței Dien Bien Fu, numeroși ră
niți au venit din toate sectoarele și noi 
am putut conta numai pe asistența efec
tivă a armatei democrate vietnameze. 
Pentru prima oară după mai mult de o 
lună, trupele, franceze au putut lua o 
masă caldă. Noi am primit do asemenea 
medicamente și bandaje, armata populară 
vietnameză trimi țîndu-na. încă un grup 
medical pentru a ne ajuta.

Răniții de război și noi înșine, a decla
rat maiorul medic Gravet, sîntem pro
fund recunoscători armatei populare viet
nameze de la Dien Bien Fu și președin
telui Ho Și Min.

Unii răniți francezi ajunși la Hanoi au 
declarat și ei că în timpul prizonieratu
lui le-a fost asigurat un tratament uman. 
Membri sanitari francezi căzuți prizonieri 
la Dien Bien Fu, într-o scrisoare adre
sată președintelui Ho Și Min, i-au mulțu
mit pentru comportarea armatei populare 
vietnameze.

rezistență dm Patet-Lao se bucură de 
sprijinul întregului popor. Datorită aces
tui sprijin, mișcarea de rezistență a obți
nut mari succese. In primăvara anului 1953 
au fost eliberate provincia V orașul San 
Nea, iar în primăvara aceasta unitățile 
populare din Patet-Lao au eliberat' vailea 
Nam-H-u, podișul Boloven și provincia 
Fong-Suli. Regiunile eliberate ocupă un 
teritoriu de 220.000 de kilometri pătrați, a- 
dică peste jumătate din țară. In aceste 
regiuni locuiesc’ peste 1 milion de oameni, 
adică jumătate din întreaga populație din 
Patet-Lao.

Guvernul de rezistență din Patet-Lao 
a aplicat reforme și măsuri democratice 
îndreptate spre transformarea economiei 
țării, spre ridicarea nivelului de trai al 
populației. Drept rezultat a fost făurită o 
economie independentă care poate satis
face nevoile mișcării de rezistență.

o scrisoare în care declară că a fost sub
ofițer în armata americană, în care a ser
vit din 1942. El a participat la două răz
boaie printre oare, după cum a declarat 
Davis, „timp de 13 luni la războiul ab
surd din Coreea” și a fost rănit de două 
ori. „După ce am fost rănit în Coreea, a 
declarat Davis, am fost trimis în S.U.A.. 
iar de acolo în Germania occidentală unde 
mi-am dat seama că politica S.U.A. este

grevisră din Honduras ia amploare
Reprezentanții greviștilor au prezentat 
societății „United Fruit Company” urmă
toarele revendicări: mărirea salariilor în 
ansamblu cu 50 la sută, îmbunătățirea a- 
sistenței medicale, a condițiilor de locuit 
și a sistemului de învățămînt. După ourn 
reiese din relatările corespondentului,

Rezultă clar că conducătorii francezi au 
vorbit în mod fals despre principiile 
umanitare în legătură cu răniții de la 
Dien Bien Fu, urmărind scopuri politice 
și de propagandă. Răspunderea revine au
torităților franceze, a declarat în înche
iere purtătorul de cuvînt al delegației Re
publicii Democrate Vietnam, dacă nu-și 
vor evacua răniții.

Ziariștii care umpleau marea sală în 
care s-a ținut conferința de presă a de
legației Republicii Democrate Vietnam au 
urmărit cu multă atenție precizările fă
cute de purtătorul de cuvînt al delega
ției Republicii Democrate Vietnam.

In după amiaza zilei de 18 mai, purtă
torul de cuvînt al delegației franceze a 
anunțat că va ține o conferință de presă. 
Ea a urmărit să contracareze puternica 
impresie făcută asupra ziariștilor de pre
cizările delegației Republicii Democrate 
Vietnam. In acest scop delegația fran
ceză a căutat să prezinte, într-o versiune 
proprie care contravine adevărului, pro
blema răniților de la Dien Bien Fu. In 

.acest scop purtătorul de. cuvînt francez 
a făcut cunoscut că între delegația fran
ceză și delegația Republicii Democrate 
Vietnam, la conferința de la Geneva, vor 
avea loc contacte directe pentru a se 
lămuri problema răniților de la Dien Bien 
Fu.

Fiind întrebat dacă există într-adevăr 
un document semnat asupra bombardării 
drumului 41 de către aviația franceză în 
timpul evacuării răniților de la Dien Bien 
Fu, purtătorul de cuvînt a confirmat a- 
ceasta. El a pretins însă că acordul a fost 
revocat deoarece generalul Navarre nu 
și-ar fi dat seama la început că drumul 
ar putea fi folosit în scopuri strategice 
de armata populară vietnameză.

întrebat dacă există vreo dovadă că ar
mata populară vietnameză folosește în 
scopuri militare drumul 41, în prezent, 
purtătorul de cuvînt francez a spus că 
nu există nici o dovadă.

Ducind o luptă eroică împotriva cotro
pitorilor străini, poporul din Patet-Lao a 
declarat în repetate rînduri că năzuiește 
spre pace, că vrea să trăiască în pace și 
prietenie cu toate popoarele, inclusiv cu 
poporul francez. Iată de ce poporul din 
Patet-Lao aprobă în unanimitate lucră
rile conferinței de la Geneva, care trebuie 
să examineze problema restabilirii păcii 
în Indochina. Poporul laoțian cere de a- 
semenea în unanimitate ca reprezentanții 
săi să participa la examinarea problemei 
îndoctrineze la conferința de la Geneva.

Participarea reprezentanților guvernului 
de rezistență din Patet-Lao cît și ai gu
vernului de rezistență din Khmer la lu
crările conferinței de la Geneva cînd se 
examinează problema indochineză, este 
una din condițiile succesului acestei con
ferințe. (Agerpres)

o politică nefastă. Am înțeles că această 
politică a răpit viața multor camarazi de 
ai mei, a adus distrugeri Coreei pașnice, 
iar pe mine m-a transformat într-un sol
dat care provoacă ură... In anii în care 
am servit în armata americană, am înțeles 
că această armată nu apără interesele po
porului american-, ci este silită să lupte la 
mii de mile de patrie pentru interesele 
monopoliștilcr americani”.

conducerea societății „Standard Fruit Com
pany” (sucursala societății „United Fruit 
Company”), care își desfășoară activitatea 
în regiunea marelui port din Honduras, 
la Ceiba, speriată de creșterea mișcării 
greviste a cerut „ajutor militar” guvernu
lui.

Cu prilejul celei de a 3oo-a 
aniversări a reunirii 
Ucrainei cu Rusia

KIEV (Agerpres). — TASS
La Kiev a avut loc sesiunea jubiliară 

a Sovietului orășănesc Kiev consacrată 
aniversări a 300 de ani de la reunirea 
Ucrainei ou Rusia.
Cu acest prilej a luat cuvîntul M. Si- 
nița, secretar al comitetului orășănesc de 
partid, oare a arătat că în primele patru 
luni ale anului curent industria din Kiev 
a produs peste pian produse în valoare de 
sute de milioane de ruble.

An de an Kievul — capitala Ucrainei 
— devine tot mai frumos și mai bine ame
najat. In ultimii trei ani, în orașe au fost 
construite și date în folosință case de lo
cuit cu o suprafață totală de 551.000 m.p.

★
La Pereiaslav-Hmelnițki, localitatea unde 

în urmă cu 300 de ani a fost semnat actul 
istoric al reunirii Ucrainei cu Rusia, a 
avut loc sesiunea comună a sovietelor re
gional Kiev, raional și orășănesc Pereias- 
lav-Hmelnițki.

La lucrările sesiunii au participat: A. 
I. Kiricenko, prim-secretar al C.C. ai Pair-I 
tidului Comunist din Ucraina ; N.T. Kail- 
cenko, președintele Cosiliului de Miniș
tri al R.S.S. Ucrainiene ; D. S. Korotcemko, 
președintele Prezidiului Sovietului Su
prem al R.S.S. Ucrainiene.

G. Grișko, secretar al Comitetului re
gional Kiev al Partidului Comunist din 
Ucraina, a ținut raportul cu privire la ani
versarea a 300 de ani de la reunirea 
Ucrainei cu Rusia.

★
Cu prilejul aniversării a 300 de ani de 

Ia reunirea Ucrainei cu Rusia, la 14 mai a 
început la Moscova festivalul filmului 
ucrainean. In decurs de 10 zile, pe ecra
nele cinematografelor, precum și la pala
tele de cultură și cluburi vor fi prezen
tate cele mai bune realizări ale cinema
tografiei ucrainiene — „Pumnul de fier”, 
„Omul cu 1000 de fețe”, „In câmpiile 
Ucrainei” și altele, precum și numeroase 
filme documentare.

P EL SCURT
• Direcția difuzării filmelor din R.P.R. 

și Oficiul difuzării filmelor din R. P. Chi
neză au semnat la Pekin contracte cu 
privire la dreptul de difuzare a filmelor 
și jurnalelor sonore în cele două țării.

• In legătură cu sechestrarea ilegală
de către gomindaniști, cu participarea 
activă a unor avioane ale S.U.A., a vaiseJor 
poloneze „Praca” și „Gottwald”, ministrul 
Afacerilor Externe al Poloniei a adresat 
telegrame președintelui sesiunii Adunării 
Generale și secretarului general al O.N.U. 
In telegrame se cere ca O.N.U să ia mă
surile necesare pentru eliberarea imediată 
a echipajelor și restituirea celor două vas^ 
poloneze capturate. ■'

® Agenția France Presse anunță că 
ministrul de Externe francez, Bidiault, și 
ministrul de Externe englez, Eden, vor 
pleca în cursul zilei de 21 mai de la Ge
neva la Paris, unde vor asista la ceremo
niile cu prilejul anivensării a 50 de ani 
de la încheierea „Antantei cordiala”.

® Intr-un interviu acordat coresponden
tului ziarului ., Al-Ahram”, comandantul 
suprem al forțelor armate din Egipt, ge- 
ncrailufl-maior Abdel Hakim Amer, s-a 
prounuțat cu hotărîre împotriva pairt-icipă- 
rii Egiptului și a celorlalte țări arabe la 
blocurile militare imperialiste, inclusiv la 
pactul turco-pakistanez.

• Ministerul Afacerilor Externe al R.S.S.
Ucrainene a adresat recent directorului
general al U.N.E.S.C.O., L. Evans, o scri

R.S.S.soare în care anunță că guvernul
Ucrainene a hotărît. să ratifice statut
Organizației Națiuhilor Unite pentru p> 
blemele învățământului, științei și cultu
rii și a împuternicit pe ambasadorul 
U.R.S.S. in Anglia să semneze acest sta
tut în numele guvernului R.S.S. Ucraine
ne. Ministerul Afacerilor Externe al R.S.S. 
Bielorusă a trimis de asemenea lui L. Evans 
o scrisoare cu un conținut analog. La 12 
mai ac., ambasadorul U.R.S.S. în Anglia, 
I. A. Malik, împuternicit de guvernele 
R.S.S. Ucrainene și R.S.S. Bielorusă, a 
semnat la Londra statutul U.N E.S.C.O.
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