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Spre noi succese în 
dezvoltarea agriculturii 

noastre
De curtad, ziarele au publicat proiectul 

de Directive al Congresului aii II-lea al 
P.M.R. cu privire ta dezvoltarea agricul
turii ta următorii 2—3 ani. Acest docu
ment de o importanță covîrșitoare pen
tru viața economică și politică a patriei 
noastre, dovedește pe deplin preocuparea 
de frunite a partidului pentru sporirea 
producției agricole și animale care să 
ducă ta următorii 2—3 ani la asigurarea 
satisfacerii intr-o măsură toi mai mare a 
nevoilor materiale și culturale ale po
porului muncitor.

Infățiștad tabloul marilor realizări ob
ținute pînă în prezent, în urma măsu
rilor organizatorice și economice luate 
de partid și guvern după plenara lărgită 
a C.C. al P.M.R. din august 1953, pro
iectul de Directive arată că ritmul creș
terii producției agricole este încă nesa
tisfăcător față de nevoile mereu cres- 
otade de aprovizionare cu produse agro- 
aliimentare ale populației și ale industriei 
socialiste cu materiile prime necesare.

Pentru a lichida complet rămînerea în 
urmă a agriculturii — veriga hotărî toarne 
în dezvoltarea și întărirea întregii econo
mii naționale, proiectul de Directive, cu
prinde un ansamblu de măsuri economi
ce, organizatorice și tehnice. De îndepli
nirea lor. depinde ta cea mai mare mă
sură ridicarea producției agricole, dezvol
tarea schimbului de mărfuri între oraș 
și sat. întărirea alianței dintre clasa 
muncitoare și țărănimea muncitoare. Una 
dintre. aceste măsuri, menite să ducă la 
Creșterea producției agricole, este iden
tificarea suprafețelor și punerea în va
loare a tuturor rezervelor de terenuri, 
pentru ca suprafața arabilă a țării să 
crească, ajungtad la sfîrșitul anului 1956 
pînă ta zace milioane hectare. In acest 
scop, suprafețele arabile și cultivable se 
vor mări îndeosebi prin reducerea supra
fețelor inundabile, a mlaștinilor, a mără- 
ctaișurilor, a marginilor de drumuri și a 
zonelor de șosea și cale ferată.

Sarcini mari și de răspundere stau în 
fața Comitetelor executive ale sfaturilor 
populare, care trebuie să acorde o aten
ție cu total deosebită punerii în valoare, 
prin trecerea în cultură, a tuturor locu
rilor virane din vetrele satelor și ale o- 
rașelor, întrucît pe aceste terenuri mun
citorii și țăranii muncitori, pot cultiva 
milioane de pomi fructiferi și mii de 
hectare cu cartofi și legume. De aseme
nea vor trebui luate măsuri ca pe mar
ginea tuturor drumurilor. șoselelor și 
căilor ferate, să se planteze pomi fruc
tiferi. In ceea ce privește menținerea su
prafețelor agricole, Directivele Congresu
lui a! II-lea al P.M.R. arată că este ne
cesar să se pună capăt oricăror tendin
țe de risipire a terenurilor bune de cul
tură și să nu se admită sub nici o formă 
schimbarea destinației terenurilor agricole 
pentru scopuri neagricole, decît în anu
mite cazuri excepționale.

Traducerea în viață a măsurilor prevă
zute ta proiectul de Directive va duce 
pînă acolo, încît suprafețele tasămtațate 
cu cereale în 1955 să se extindă pînă la 
7.220.000 hectare, iar în 1956 pînă 1a 
7.360.000 hectare, din oare cu grîu de 
toamnă să fie însămînțate în 1956 pînă 
la 2.740.000 hectare De asemenea m pro
iectul de Directive se mai prevede că în 
anul 1955 suprafața cultivată cu porumb 
să crească pînă la 3.300.000 hectare și 
pînă la 3.400.000 hectare ta anul 1956.

Pentru a se putea ajunge în urmă
torii 2—3 ani la obținerea unei produc
ții globale de Cereale ptaă la 10.500.000

'Continuare in pag. 2-a)

Din cu p r ins ui raionului nostru
In iupla pentru mai mult oțel

Otolarii Combinatului metalurgic „G>h. 
Gheorghiu-Dej” se străduiesc să dea zi 
de zi cît mai mult oțel de bună calitate. 
In lupta pentru depășirea graficului de 
producție, cele mai frumoase succese 
le-au obținut ta perioada de la 1 ta 7 
septembrie echipele conduse de pnimto- 
pitorii Bîrlea Traian și Andruț Gheorghe 
de ta cuptorul 2, care și-au depășit gra
ficul de producție cu 15,7 ta sută, iar 
echipa condusă de primtopitorul Petroes- 
cu Ioan, de la același cuptor, și-a înde
plinit sarcinile de grafic în aceeași pe
rioadă, în proporție de 102,3 la sută.

Rezultate frumoase au obținut și oțeia- 
rii din echipa condusă de Costache Va- 
sile, precum și cei de la ouptorul elec
tric conduși de Kosman Rudy, care în 
primele 7 zile ale lunii septembrie și-au 
îndeplinit sarcinile față de graficul de 
producție cu 102 la sută.

----- o-----

Turnătorii își întrec normele 
de producție

Sectorul turnătorii din cadrul Combi
natului metalurgic „Gh. Gheorghiu-Dej” 
Hunedoara, aduce o contribuție de seamă 
ta îmbunătățirea aprovizionării celorlalte 
sectoare cu piesele necesare.

întrecerea socialistă pe care turnătorii 
au intensificat-o chiar din primele zile 
ale lunii septembrie, a făcut ca aceștia 
să înscrie în munca lor succese de sea
mă. ba turnătoria de oțel, spre exemplu, 
echipele Conduse de Marcu Gheorghe, 
Arimie Simian. Golomboș budovic și 
Melțer Francisc, și-au realizat normele 
față de graficul de producție în primele 
7 zile ale lunii septembrie, în pro
porție de 175 — 191 la sută, iar 
la turnătoria de bronz, turnătorul bo- 
bonț bazăr, a dat împreună cu echipa sa, 
cu 95 la sută mai multe piese peste sar
cinile de normă ce-i reveneau.

Cu un deosebit etan în muncă, lu
crează la turnarea pieselor și muncitorii 
de 1a turnătoria de fontă. Aici, membrii 
echipelor conduse de Spăriosu Ioachim, 
Pis Francisc. și Socol Gheorghe, și-au în
trecut normele de producție în aceeași 
perioadă, cu peste 70 1a sută.

Sala căminului cultural frumos pavoa
zată cu ghirlande de verdeață și lozinci 
lucrate cu mult gust, deveni în scurt 
timp neîncăpătoare pentru cei care veni
seră să se Convingă de roadele bogate ce 
se pot obține prin lucrarea pământului în 
colectiv și după cele mai avansate re
guli agrotehnice. De odată se făcu liniște 
și in tribuna deasupra căreia străjuiau 
portretele conducătorilor partidului nos
tru. luă loc prezidiul. Privirile celor pre- 
zenți, erau îndreptate spre președintele 
gospodăriei colective „Viață Nouă" din 
Sintandrei care trebuia să le vorbească 
despre dezvoltarea gospodăriei și avansul 
ce-1 va primi fiecare colectivist pentru 
munca depusă.

Minutele treceau. După ce Andrășel 
Stelian își dresă glasul și mai privi o- 
dată peste mulțimea din sală începu să 
citească cu voce tare darea de seamă :

— De la înființarea gospodăriei noas
tre. nu a trecut decît un an și ceva, timp 
ta care viața noastră, a celor 16 familii 
care ne-am unit pământul de bună voie, 
a devenit înfloritoare. Dacă atunci ctad 
gospodăria colectivă a luat ființă aveam 
un număr mic de vite, apoi astăzi putem 
spune că ea numără 2 boi. 4 cai, 9 vaci. 
8 viței, 47 oi și altele. Cu statal am con

Pregătiri pentru campania 
agricolă de toamnă

însuflețiți de prevederile proiectului de 
Directive al Congresului al II-lea al par
tidului, cu privire la dezvoltarea agricul
turii în următorii 2—3 ani, țăranii munci
tori din raionul Hunedoara, fac intense 
pregătiri ta vederea executării la timp 
și ta bune Condiții a însămințărilor din 
toamna acestui an.

Pînă 1a data de 4 septembrie a.c. în ra
ionul nostru, s-au executat arături a- 
dtaci de toamnă pe o suprafață de 1523 
hectare și s-au reparat ta 22 centre exis
tente un număr de 117 pluguri cu trac
țiune animală, 14 semănători, 27 triere, 
5 vînturători, precum și alte unelte agri
cole. Fruntași în pregătirea terenurilor 
necesare pentru începerea însămtațărilor 
de toamnă, stat țăranii muncitori din co
munele : Cristur, Hășdat, Peștiș și Sime- 
ria, iar țăranii muncitori din comunele 
Băcia și Catar, stat în fruntea muncilor 
de reparare a uneltelor agricole.

O comună cu toate satele 
electrificate

Pe vîrful munților Rusca, s-a aprins 
nu de mult lumina electrică. Ulițele sa
telor de munte Plop, Păroasa, bătăuș, 
Top! ița și altele, stat luminate ta miez 
de noapte de „bampa lui Ilici”.

Cu eîteva luni în urmă, din satele co
munei Ghelar rămăsese neelectrificat 
numai satul Ruda. Cetățenii satului au pro
mt o muncă hotărîtă pentru a-și reali
za vechea lor dorință ; electrificarea sa
tului. Tovarășii Mănăilă I. Necșa, Viță 
Nicolae, Dan loan, Dan Gheorghe, Popa 
Petru și alții, au fost printre primii care 
au contribuit 1a electrificarea satului 
Ruda. Ei au fost ajutați cu materiale și 
tehnicieni calificați din partea minelor 
de fier Ghelar, care au introdus firele 
electrice.

Azi toate satele comunei Ghelar stat 
electrificate.

PEbMUȘ NICObAE 
coresp. voluntar

S-a împărțit avansul în gospodăria colectivă
tractat și predat 2 boi și o vacă, iar pe 
piață am valorificat 14 purcei de rasă 
bună. Nu mai vorbim de câștigurile și 
produsele pe care le-au dus acasă mem
brii gospodăriei.

Unii din sală, priveau nedumeriți și 
parcă nu le veneau să creadă de cele ce 
auzeau. Din ctad în cînd, schimbau în
tre ei eîteva cuvinte în șoaptă, apoi din 
nou ascultau cu atenție, ca nu cumva să 
scape ceva din cele expuse de preșe
dinte.

— Ba toate acestea — continuă Andre- 
șel — se mai adaugă și recoltele bogate 
pe dare le-am obținut anul acesta și din 
care membrii gospodăriei noastre vor 
duce astăzi acasă o .parte din ele ca drept 
avans de 40 ta suită. Spre exemplu, bă- 
trtaul Richițeanu Vasile a prestat în ca
drul gospodăriei ,120 zile muncă, pentru 
oare a primit 290 kg. grîu, 243 kg. fta, 
476 kg. paie, colectivistul Artean Avram 
pentru cele 164 zile muncă a primit 272 
kg. grîu, 228 kg. fta și 445 kg. paie, iar 
întreaga familie pentru cele 171 zile a pri
mit 441 kg. grîu, 375 kg. fta și altele. 
Cantități mari de cereale au dus acasă 
Popa Prtru (Trata) și Andrășel Aron. 
Ase^toUia» acestor familii care au primit

U.T.M.-iștii produc piese 
de bună calitate

întrecerea socialistă care se desfășoară 
cu avtot ta secția de strungărie a 
I.C.S.H.-uiui, dă posibilitate tinerilor ute- 
miști să cucerească noi victorii în pro
ducție. De pildă, strungarul utemist Un- 
gureanu Aurel, care ta strungirea diferi
telor ptaioane pentru escavatoare aplică 
metoda sovietică Bortchevici, realizează 
zilnic depășiri de normă între 50—80 ta 
sută. Asemănătoare succese obține și 
strungarul Șlpoș loan care permanent 
este preocupat de ridicarea calificării sate, 
asigurând prin aceasta o calitate bună a 
produselor întrectad zilnic norma fixată 
cu 40 ta sută. De asemeni ta sbrungiraa 
pistoanetor pentru autocamioanele „Zis” 
utemistul Ianeoloviei Nicolae își realizea
ză zilnic norma ta procent de 140 Ia sută.

B ANY AI FRANCISC 
coresp. voluntar

O conferință educativă
In scopul educării și mobilizării feme

ilor ta îndeplinirea sarcinilor trasate de 
partbid și guvern, Comitetul raional de 
partid, prin secția „Munca de partid în 
rîndurile femeilor" împreună cu comisia 
de femei de pe lîngă Sfatul popular al 
orașului Hunedoara, au organizat în sea
ra zilei de 6 septembrie a.c. ta grădina 
de vară I.C.S.H., o conferință cu tema : 
„Femeile o mare forță ta lupta pentru 
pace și socialism".

Ba această conferință au participat 
peste 500 de femei, casnice, muncitoare și 
Intelectuale.

Conferința a fost urmată de un frumos 
program artistic prezentat de echipa ar
tistică a cooperativei „Drum Nou” și de 
ansamblu I.C.S.H.

In încheiere a fost prezentat filmul 
„Ultima etapă”.

BOGOȘ ELENA
t corespondentă voluntară

și dus acasă recolte mari, stat mulți în 
gospodăria colectivă.

După prezentarea dării de seamă, nu
meroși participanți s-au înscris 1a cuvînt. 
arătînd felul cum au muncit ei. Butad 
cuvântul, țăranul întovărășit Furca din 
întovărășirea agricolă „16 Februarie" din 
satul Cristur a spus :

— „Ne bucurăm foarte mult de succe
sele voastre. Și noi am lucrat pămtatul 
bine, dar cu toate acestea tot nu am pu
tut să obținem recolte așa de mari ea 
gospodăria voastră colectivă.

Am auzit aici că anul acesta voi ați 
obținut o producție de grîu cu 300—400 
kg. ta hectar mai mult decât ceilalți ță
rani cu gospodării individuale și chiar 
cu mult mai mult decît noi Așa că noi 
ne-am hotărît ca pînă 1a toamnă să 
transformăm întovărășirea noastră în ma
rea gospodărie colectivă”.

★
Tîrziu, ctad înserarea a începui a se 

lăsa peste sat, căminul cultural a fost 
cuprins de mare veselie.' Orchestra și 
cîțiva soliști din ansamblul Combinatu
lui metalurgic din Hunedoara, au prezen
tat un variat și frumos program artistic 
în cinstea colectiviștilor și a oaspeților.
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— — Sărbătoare în satul Alun ==-
Soarele încă nu răsărise când în satul 

Alun începuse un freamăt neobișnuit al 
zilelor de duminică. In dimineața aceia 
de început de toamnă, zeci de țărani 
muncitori împodobeau satul lor cu lo
zinci, verdeață și steaguri. In fața școlii 
elementare, câțiva tineri aranjau intrarea 
în sat, iar alții se ocupau cu ornamen
tarea sălii căminului cultural. Locuitorii 
Alunului, bătrâni, tineri, femei și copii, 
îmbrăcați în frumosul lor port național, 
se îndreptau spre școala elementară, unde 
aveau să sărbătorească un eveniment de 
seamă pentru satul lor: inaugurarea în
tovărășirii zootehnice de creștere a oilor. 
Pe fețele tuturor se putea citi bucuria 
unui fapt împlinit, a unei vieți noi pe 
care au pășit la îndemnul partidului.

In satul acesta, unde altădată nu exis
tau decît cocioabe, astăzi majoritatea 
locuitorilor și-au ridicat case și grajduri, 
s-a construit o școală încăpătoare și fru
moasă pentru ca Copiii să nu mai învețe 
așa cum era acum vre-o 10 ani, în grajdul 
pădurarului Ciurgoi. In anii regimului de 
democrație populară, viața satului a prins 
un alt aspect. Aici unde înainte vreme 
majoritatea satului era neștiutor de carte, 
acum s-au ridicat elemente tinere ca 
Herban Gheorghe, fiul lui Arsenie, oare 
studiază la școala de subingineri din 
București, Stoica Gheorghe fiul văduvei 
Mania, astăzi student la fel ca mulți alții.

★
De multă vreme se frământau țăranii 

muncitori din satul Alun cum să orga
nizeze cît mai bine pășunatul și îngrijitul 
oilor, dar niciodată nu reușeau. Săptă
mânile trecute însă, la propunerea or
ganizației de bază P.M.R. și eu spri
jinul activiștilor raionului de partid, a- 
eeastă frământare a început să se lim
pezească. Intr-o adunare generală a sa
tului. secretarul organizației de bază 
P.M.R.. Herban Aure! (Zicu) a prelucrat 
statutul întovărășirilor zootehnice și a 
explicat avantajele materiale a celor care 
devin întovărășiți. Mulți din țăranii 
muncitori ca Stăncoane Petru (Boboc).

Spre noi succese în dezvoltarea agriculturii noastre
l (Urmare din pag. 1) 

tone, va trebui ca prin aplicarea regalelor 
agrotehnice să se realizeze o producție 
medie la hectar de 1.400 kg. grîu de toam
nă, 1500 kg. porumb, 1300 kg. secară, - 
1500 kg. orz de toamnă, 1200 kg. orz de 
primăvară, 1200 kg. ovăz și 3500 kg. 
orz.

Realizarea acestor producții pune în 
fața comitetelor executive ale sfaturilor 
populare, sarcini de mare răspundere. 
Ele au datoria de a introduce asolamente 
juste și corespunzătoare în G.A.S. și 
G.A.C., dîndu-le ajutor efectiv în elabo
rarea planurilor de cultură. Totodată 
este necesar ca țăranii muncitori cu gos
podării individuale să fie ajutați în 
organizarea producției și rînduirea cul
turilor după plante premergătoare. Să se 
supravegheze ca însămînțatul sfeclei de 
zahăr să se facă eu sămânță iarovizată, 
semănatul florii soarelui să se execute în 
cuiburi așezate în pătrat pe suprafețele 
cultivate în sectorul socialist, iar în sec
torul particular numai pe acele supra
fețe care permit lucrarea cu cultivatorul 
în lung și în lat.

In proiectul de Directive, un loc impor
tant îl ocupă măsurile privitoare la în
tărirea economico-organizatorică a gos
podăriilor colective și a întovărășirilor 
agricole existente, precum și sporirea nu
mărului acestora deoarece acestea aduc 
un aport hotărîtor în lupta pentru re
zolvarea problemei cerealelor în țara 
noastră. Directivele atrag atenția în mod 
du totul deosebit organelor și organiza
țiilor de partid și organelor de stat, a- 
supra faptului că în procesul de for
mare a noi gospodării colective și înto.- 
vărășiri agricole, sau de asocieri simple 
de cooperare, să se respecte cu sfințenie 
principiul liberului consimțământ. O a- 
tenție deosebită se va da organizării de 
asociații pentru cultura sfeclei de zahăr, 
cultura tutunului, legumelor și zarzava
turilor, etc., care dau posibilitatea folo

Popa Petru (Bujac) Câta Aron, Popa Pe
tru (Conci) și alții, nici n-au mai stat 
pe gânduri și s-au înscris imediat în în
tovărășire. Alții, mai puțin convinși au 
plecat spre casă îngîndurați. Cu aceștia 
atât comitetul de inițiativă cît și membrii 
de partid ca Stăncoane Aron, Popa Igna 
(Don) și Popa Petru (Bujac), au dus o 
susținută muncă de lămurire, reușind 
ca într-un timp scurt să facă ca cele 
78 de familii ale satului să pășească de 
bună voie în întovărășire cu un număr 
de 927 oi și 132 hectare de pămînt.

★
Pe la amiaza zilei de 5 septembrie, s-a 

deschis ședința festivă a inaugurării, la 
care au participat sătenii și invitații de 
prin comunele învecinate. In cuvîntul 
de deschidere, tovarășul Mihuț Avram, 
președintele sfatului popular raional, a 
arătat importanța uniri lor în întovără
șirea zootehnică și le-a urat succes în 
lupta de întărire organizatorico-econo- 
mică a întovărășirii. Apoi, la propunerea 
întovărășiților au fost aleși cei 9 membrii 
ai comitetului de conducere, dintre cei 
mai harnici întovărășiți ca : Herban Au
rel. Popa Lazăr (Scripcaru), Stăncoane 
Ileana (Tutu), Căta Aron și alții. In a- 
plauzele puternice ale participau ț.ilor, pre
ședinte al întovărășirii a fost ales co
munistul Herban Aurel.

Printre cei care au ținut să-și exprime 
bucuria succesului, se numără și țăranul 
muncitor Herban Drăgan, care în cuvîntul 
său a spus :

— Tovarăși, mi-e rușine că am ajuns 
de rîsul satului cu codeala mea. Eu, care 
întotdeauna am fost în mijlocul cetățe
nilor cinstiți mi-am plecat urechea la 
zvonurile chiaburilor de prin Ghelar și 
am ajuns să nu mă înscriu decît azi di
mineață, după ce mai discutai cu tovară
șii mei. De acum o să muncesc ca să arăt 
celorlalți că Drăgan a fost el ultimul la 
înscriere, dar nu se va lăsa codaș și la 
muncă.

— Apoi și eu la început credeam că 
după ce ne înscriem oile nu o să mai 
fie ale noastre, spuse Stăncoane Gheorghe, 

sirii muncii mecanizate, sporesc producția 
și veniturile țăranilor muncitori, și îi con
ving în același timp de superioritatea 
muncii în comun.

O condiție dintre cele mai importante 
pentru dezvoltarea producției agricole, 
vegetale și animale — o constituie asi
gurarea investițiilor și totodată realiza
rea la timp și în cele mai bune condi
ții a construcțiilor de ateliere, remize, 
magazii, grajduri, precum și locuințe și 
grupuri sociale în S.M.T.-uri. Așa cum 
se prevede în proiectul de Directive, se 
va aloca pentru dezvoltarea producției a- 
gricole vegetale și animale o sumă de 
3.000 milioane lei în 1955 și 4.000 milioane 
îp 1956. De asemenea se vor construi 20 
ateliere tip S.M.T., iar gospodăriilor co
lective li se vor repartiza din vreme cre
dite și materiale necesare construcțiilor.

Directivele Congresului al doilea al 
partidului cu privire la dezvoltarea agri
cultorii în următorii 2—3 ani, prevăd o 
serie de măsuri și în ceea ce pri
vește stimularea eforturilor țărănimii 
muncitoare pentru sporirea producției a- 
gricole și animale. Astfel, se va îmbună
tăți, începînd cu anul 1955, sistemul de 
colectare a laptelui și a lânii, se va re
nunța la sistemul de calculare a impo
zitului agricol după venit, trecîndu-se 
odată eu anul 1955 la calcularea impozi
tului agricol la hectar și se va îmbună
tăți sistemul de contractare al culturilor 
tehnice, și aceasta pe baza cointeresă
rii materiale a producătorilor.

îndeplinirea acestor măsuri de mare 
importanță vor fi posibile numai j>rin 
cunoașterea profundă a tuturor sarcini
lor ce stau în fața fiecărui om al mun
cii în anii ce urmează. Studierea în amă
nunt și cunoașterea proiectului de Direc
tive. constituie o sarcină permanentă a 
organelor de partid și de stat, care au 
datoria de a populariza prin toate mijloa
cele acest document, care urmărește 
creșterea nivelului de trai al celor ce 
muncesc de la orașe și sate, întărirea și 
înflorirea patriei noastre. - 

dar acum, după Ce am priceput bine sta
tutul, nu mă mai îndoiesc că pe lîngă 
că ele rămân ale noastre, le putem și în
mulți, și apoi pe lîngă asta ce să mai 
spun de celelalte avantaje ce le oferă în
tovărășirea ca reducerea impozitului și 
cotelor, lucru care m-a făcut să nu mai 
stau pe de lături și să pășesc ou în
credere pe drumul acesta ce ni l-a arătat 
partidul.

Rînd pe rînd, participanții la inaugu
rarea întovărășirii în cuvîntul lor și-au 
luat angajamentul de a muncii cu rîvnă 
pentru înflorirea ei, că vor muncii să 
lămurească atît prin vorbe, cît și mai 
ales prin fapte, cunoscuții din satele în
vecinate ca să formeze și ei astfel de 
întovărășiri.

★
Sărbătoarea întovărășiților a continuat 

în ograda cantinei școlii cu niște hore 
așa cum se joacă prin partea locului, 
cu foc, mai ales că aveau oamenii de ce 
să se bucure Pentru o clipă hora se opri, 
sosise un camion cu berbeci de rasă ți- 
gaie, donați de către stat. Odată dați 
jos, în jurul lor se adunaseră mai toți 
oamenii. Nu mai avuseseră ei niciodată 
asemenea berbeci.

„Apoi eu îs om de peste 80 de ani — 
spuse bătrânul Oprișa Balint, sprijinit 
într-o bîtă și mângâind un berbec, — dar 
așa mîndrețe de berbeci n-am prea văzut 
pe la noi și nici prin părțile locului. Ehei ! 
poate oi mai ajunge și eu vremea ca să 
văd în satul nostru oi frumoase, oare dau 
mai multă lînă și lapte, că pînă acum 
aveam din alea jigănite. Să ști că tare-s 
frumoși berbecii. Eu mă duc cu ei aci 
la iarbă” — spuse el îndepărtîndu-se spri
jinit în băț. în urma berbecilor, privin- 
du-i cu dragoste.

Venise seara, dar hora nu se mai ter
mina. Oamenii îndemnau muzicanții să 
cânte mai cu foc, ca să joace mai zdra
văn, să vadă și ceilalți de prin satele 
învecinate, că pe lîngă că sânt primii 
care au format întovărășirea zootehnică, 
sânt primii și la joc cînd e vorba de o 
bucurie. O. TRAIAN

NOUL AN ȘCOLAR
1 septembrie. Vacanța a luat sfârșit 

și pe porțile școlilor au pășit din nou 
zeci de mii de elevi. Unii din ei obișnudți 
cu băncile clasei pășeau voioși pe intră
rile școlii, cu încredere. Alții, străini pînă 
acum de acest nou fel de viață, n-au în
drăznit să vină singuri. Așa s-a întâm
plat și cu Marina Toma. fica furnalistului 
Toma și Lenuța fica oțelarului Miilitaru, 
dare însoțite de mamele lor se îndreptau 
spre școala elementară din centrul ora
șului. La poarta școlii, întâmpinați de în
vățători copii noi veniți se strângeau 
mai tare lîngă mamele lor, în fața a- 
cestor oameni neounoscuți. Cu părere de 
rău, parcă, se despărțiră de mamele lor.

Dar nu trecură însă nici 5 minute și 
înlănțuite la joc, în mijlocul celorlalte 
eleve Marina și Lenuța se împăcau de 
minune cu noua viață.

Clopoțelul a sunt pentru prima oară. 
Clasa prietenoasă împodobită ca pentru 
o zi de sărbătoare, s-a umplut de zum
zetul ca de albine al micuților. Nu avea 
aspectul camerei de acasă. In locul tri
cicletei, aici se găsea numărătoarea cu 
bile, în locul scaunelor din jurul mesei, 
băncile frumos aliniate, iar pe perete 
stătea fixată o tablă mare neagră. Dar 
cuvintele învățătorului le-a făcut să uite 
repede aceste deosebiri :

— Uite aici e banca ta. aici a ta... veți 
învăța acum multe lucruri noi. să scrieți, 
să citiți și să socotiți. Iată aceste linii de 
pe tablă sânt..

★
Curtea școlii medii de 10 ani din ora

șul muncitoresc trăiește din nou freamă
tul tinereții. Grupuri, grupuri de elevi și 
eleve discută cu aprindere despre nou! 
an. iar câteodată cînd vre-unui povestește 
o întâmplare hazlie, petrecută în vacanță,

NOTE BIBLIOGRAFICE
V. Em Galan — BĂRĂGAN

(E.SP.LA.)

In acest prim volum, autorul ne în
fățișează situația grea a agriculturii în 
anii 1947—1948, cînd foștii moșieri și 
oamenii lor, chiaburii și alți dușmani 
ai poporului muncitor, strecura ți pînă în 
cele mai înalte posturi de conducere ale 
acestui sector, încearcă să dezorganizeze 
agricultura, s-o mențină în starea de 
înapoiere de mai înainte.

Eroul principal al romanului, munci
torul Filip Anton, numit director la o 
fermă de stat din Bărăgan, începe lupta 
cu aceste elemente. Mobilizând țăranii 
muncitori din satul apropiat, înconju- 
rîndu-se de oameni cinstiți, Filip Anton 
reușește să închege un adevărat front de 
luptă sub conducerea organizației de 
partid, pentru a preveni sabotajele, a 
descoperi și zădărnici uneltirile dușma
nilor și pentru introducere de metode 
noi, științifice, în agricultură.

*

Maria Banuș — DESPRE PĂMlNT

(E.SP.L.A )

In poemul său „Despre pămînt”, in
spirat din consfătuirea fruntașilor din a- 
gr ic uitucă, porta Maria Banuș a dat ex
presie literară unei teme de vitală im
portanță pentru țara noastră în mo
mentul de față : lupta pentru sporirea 
producției agricole.

Inspirindu-se din lupta victorioasă a 
poporului nostru pentru o viață fericită, 
poeta a scos în evidență adînoa semni
ficație a momentului: țărani fruntași — 
simțindu-se la largul lor în palate — 
discută eu răspundere și competență pro
blemele creșterii producției agricole, fac 
schimb de experiență.

In același timip, poemul conține prin 
personajul „Fostul” o imagine tipică a 
claselor exploatatoare răsturnate de la 
putere, care uneltesc din umbră visînd 
la câștigarea „raiului pierdut” — o ima
gine care îndeamnă la vigilență.

gîlgîitul sonor al râsului, zboară în voie. 
Aici, acum după o vacanță plăcută, 

s-au întâlnit din nou vechile prietene 
Munteanu Elena, fiica turnătorului Mtm- 
teanu Ioachim și MarișCa Doina. încă de 
pe acum ele își fac planuri de viitor. Cs 
o să facem cînd vom termina anul, 
doară sîntem în clase 10-a 1 Elena, frun
tașă la învățătură, preferă literatura și 
muzica, și se gîndește să urmeze una din 
facultățile respective. Doina, încă nu s-a 
hotărât La fel lor și Herti Olga și Saloși 
Eva de asemenea vechi prietene discută 
aprins despre materiile din anul acesta, 
despre felul cum trebuie să-și planifice 
studiul pentru ca să obțină notele cele 
mai bune.

Clopoțelul și-a împrăștiat sunetul prin 
Curtea școlii. Pauza s-a terminat. In clasă 
elevii și elevele ascultă explicațiile pro
fesorului Țandău Augustin cu privire la 
rezolvarea unei ecuații de gradul II, no- 
tîndu-și pe caiete formula de rezolvare.

★
Deschderea noului an școlar a fost un 

prilej de bucurie pentru elevii școlilor din 
raionul nostru. Zeci și sute din ei au 
pășit cu încredere pe porțile școlilor 
pentru a primi din partea profesorilor lor 
noi cunoștințe, pentru a putea deveni 
oameni de bază ai statului nostru. La 
școala medie tehnică siderurgică, la școa
la elementară de 7 ani din satul Alun, la 
școala elementară din Rapoltul Mare, și 
pretutindeni la școlile din raionul nos
tru, în dimineața frumoasă de primul 
septembrie, a început un nou an școlar, 
an în care prin strădania cadrelor didac
tice și a elevilor va fi un an bogat în 
realizări frumoase în domeniul învăță
turii.
s.- ‘ v T. SILVESTRU
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Dezbaterea proiectului Statutului modificat ai P. M._R.
Proiectul Statutului modificat în dezbaterea activului de partid Propunerile

Proiectul Statutului modificat al Parti
dului Muncitoresc Român. care va fi su
pus dezbaterii celui de al doilea Congres 
al partid ului, a fost primit eu m are in
teres de membrii de partid și Candidați, 
<Je către oamenii muinioiii din întreaga 
țară. Acest document, în care este înfă
țișat în mod concis drumul glorios par
curs de partidul marxist-leninist al cla
sei muncitoare din Republica Populară 
Romînă, în care sânt arătate îndatoririle 
și drepturile membrilor săi. structura 
partidului, principiul de organizare, etc., 
a fost citit și studiat îndată după apa
riție, at.ît individual, cât și în adunările 
organizațiilor de partid.

Cu un profund interes a fost dezbătut 
zilele tredute în sala festivă C.F.U. a 
Combinatului metalurgic „Gh. Gheorghiu- 
Dej” Hunedoara, conținutul acestui docu
ment important, de către activul comite
tului raional de partid. Cu acest prilej, 
cei peste 100 de membri de partid au 
ascultat pe tovarășul Boureanu Ștefan, 
prim-seoretar al comitetului raional de 
partid, care a subliniat însemnătatea par
ticipării fiecărui membru de partid la 
dezbaterea proiectului Statutului modi
ficat și de a c'ontribud activ la punerea 
în aplicare a problemelor politicii parti
dului. Tovarășul Marou Nicolae, membru

A începui dezbaterea proiectului de Statut 
în orcțanizafiile de bază

Membrii și eandidații de partid din 
centrele muncitorești și comunele raio
nului nostru, participă eu însuflețire la 
dezbaterea proiectului Statutului modifi
cat al Partidului Muncitoresc Român, în 
cadrul adunărilor extraordinare ale or
ganizațiilor de bază

Pe baza unui plan de muncă întocmit 
de către biroul comitetului raional de 
partid Hunedoara, in primele 3 zile ale 
acestei săptămâni, au avut loc 16 adunări 
extraordinare ale organizațiilor de bază 
în diferite colțuri ale raionului ca de 
pildă : la complexul C.F.R Simeria, Uzi
nele „Victoria” Călan, la grupul minelor 
de fier Ghelar. în Combinatul metalurgic 

în comitetul raional de partid, a citit 
integral acest proiect, după care a fost 
pus în discuția celor prezenți.

La discuții și la lămurirea întrebărilor 
referitoare la unele capitole din proiect, 
au participat un număr însemnat de to
varăși dintre care membri de partid du 
experiență In munca de partid, ca de 
pildă : Popescu Vasile. Manea Gheorghe, 
Buda Victor. Moga Băiuț, Rusu Vasile 
și alții, care au dezbătut amănunțit acest 
document de importanță covârșitoare în 
viața partidului nostru, făcînd în același 
timp și propuneri.

La unele probleme ridicate cu privire 
la capitolele ..Organele superioare ale 
partidului”, ,Grupele de partid din or
ganizațiile fără de partid” și altele, s-au 
dat răspunsuri de către un colectiv for
mat în acest scop, dînd astfel posibilitatea 
fiecărui membru de partid să înțeleagă 
profund documentul și să aducă aportul 
și observațiile lui personale.

La dezbaterea proiectului Statutului 
modificat al partidului s-a dovedit in
teresul, seriozitatea și spiritul de răspun
dere cu oare membrii de partid din acti
vul comitetului raional participă la pro
blemele politice și organizatorice ale 
partidului prevăzute în proiectul Statu
tului modi f icat.

„Gh. Gheorghiu-Dej”, la I.C.S.H., etc., la 
care au participat peste 500 comuniști. In 
dezbaterile care au avut 10c, participanții 
au făcut numeroase propuneri ?n vede
rea definitivării proiectului.

Cu ocazia acestor adunări extraordi
nare, numeroși membri și candidați de 
partid au subliniat necesitatea studierii 
și aprofundării noilor prevederi cuprinse 
in proiectul Statutului modificat ai Parti
dului Muncitoresc Român.

In prezent, și în celelalte organizații de 
bază, continuă să aibă loc dezbaterea do
cumentului, care duipă votarea lui de 
cel de al doilea Congres al P.M.R. va de
veni legea de bază a partidului nostru.

Tovarășul Burghelea loan (Hunedoara) 
propune ca la capitolul „Membrii de 
partid, îndatoririle și drepturile lor”, ali
niatul 2 să aibă următoarea formulare : 
„Cei care exploatează și au exploatat 
munca altora, nu pot fi membri ai 
Partidului Muncitoresc Romîn”.

La articolul 2, punctul d, să se adauge 
„să fie modest în toate acțiunile sale”.

La articolul 2, punctul e, să fie adău
gat ....servilismul, rămășiță a culturii pu
trede burgheze este inadmisibil în acti
vitatea unui membru de partid”.

La articolul 2, aliniatul n, să fie com
pletat : „gâtuirea criticii este inadmisibilă 
în activitatea unui membru de partid și 
posibil de a fi sancționat de organizația 
respectivă”, iar la articolul 10 „exclude
rea din partid a unui membru de partid’ 
se hotărăște de către adunarea generală 
a orgainzației de bază din care face 
parte cu o majoritate de 2/3 din totalul 
membrilor de partid a organizației res
pective”.

Tovarășa Budai Maria (Hunedoara) cere 
ca tinerii să fie primiți pînă la 25 de 
ani. numai dacă sânt membrii U.T.M.-ului.

Tovarășul Spăriosu Gheorghe (Hune
doara) propune ca punctul C, din articolul 
2 să fie completat ou precizarea ca „aCei 
membri de partid la care se constată că 
au capacitate de muncă și pot să ducă 
l-a îndeplinire sarcinile trasate, însă nu 
vor să muncească, să fie excluși din 
partid”. Tot el cere să se precizeze în 
statutul modificat, care este deosebirea 
dintre un membru de partid care înce
tează de a mai fi membru și între cel 
oare este exclus din partid.

Tovarășul Nariță loan (Hunedoara) cere 
ea acei tovarăși care au fost scoși din 
producție în diferite munci de răspundere, 
indiferent de funcție, să se bucure de 
drepturile avute la locul de producție de 
unde au plecat, atunci cînd i se dă sta
giul de candidat.

Tovarășul Gostian Alexandru (Hune
doara) cere ca la pagina 8, din capitolul 
introductiv, rândul 13, să se Completeze: 
„el educă poporul muncitor în spiritul 
internaționalismului proletar”.

Scnson către redacție
Din nou despre lipsuri'e 

P. 1.7 . Hunedoara
In urma nenumăratelor reclamații făcute 

de locuitorii orașului munci oresc. Ofi
ciului P.T.T. Hunedoara, se aștepta ca 
cei din conducerea acestui oficiu să ia 
măsuri în privința destribuirii corespon
denței la timp și la domiciliul fiecărui 
cetățean. Ori, în această privință în ul- 
timile două luni se constată lipsuri tot 
mai greve. Scrisorile sînt lăsate pe la 
alte blocuri, nu la adresa specificată pe 
fiecare. Printre cel care au constatat a- 
cest lucru se numără tovarășa Răduioa 
Margareta și tovarășul inginer Miulescu 
Cornet, care întâmplător au descoperit că 
scrisorile adresate lor erau lăsate pe la 
alte blocuri, iar tovarășul Anghel Mari
nescu și-a mai găsit doar câteva bucăți 
diiintr-o scrisoare ce-i aparținea. 
Locuitorii blocului nr. 2 din stra
da A, își manifestă pe bună drep
tate aceste nemulțumiri, deoarece ei nu 
primesc cu regularitate scrisorile, avizele, 
mandatele și ziarele, ai căror destinatori 
sînt.

Conducerea Oficiului P.T.T. Hunedoara, 
trebuie să tragă cu seriozitate la răspun
dere pe acei factori poștali, care își fac 
serviciul de mântuială și mai ales pe a- 
cei care deservesc orașul muncitoresc.

C. LIVIU
(după scrisoarea unui grup de cititori.'

(iteoa masuri necesare
In ultima vreme, tovarășul Kelemen 

Anton, președintele cooperativei „Furni
ca” din comuna Cristur, a început să 
practice un obicei revoltător pentru ce
tățenii din comună și anume, acela de 
a umbla în stare de ebrietate în timpul 
serviciului. Ceilalți salarieți ai coopera
tivei ca : planifcator, contabil, casier, 
etc., se complac în această situație, deoa
rece atunci cînd președintele îți practică 
obiceiul, ei nu se prezintă la serviciu.

Interesele comune ale oamenilor mun
cii, impun ca tovarășul Kelemen Anton să 
se preocupe mai îndeaproape de z rezol
varea sarcinilor ce stau în fața coope
rativei.

TOPOR IOAN 
corespondent voluntar

Să pregătim temeinic deschiderea 
școlar în sistemul învățămîntului
Mersul nostru înain- HORV1TZ F,MERIC

te pe drumul cons- șeful secției de Propagandă și agitație 
trmirii socialismului, al Corn, raional P.MR Hunedoara 
pune an de an în _____

fața partidului sarcini tot mai mari și din 
ce în ce mai complexe, sarcini a căror 
rezolvare impune cu tărie ridicarea la un 
nivel cât mai înalt a muncii ideologice 
de pregătire și înarmare a membrilor de 
partid și a oamenilor muncii fără de 
partid, cu învățătura marxist-leninistă. 
In acest scop, organizațiile de partid au 
datoria ca prin propaganda de partid să 
lămurească în rîndul maselor justețea li
niei și politicii partidului, pentru ca a- 
cestea la rîndul lor cunosc?nd-o și în- 
sușjnd-o, să o aplice cu perseverență în 
scopul îndeplinirii sarcinilor construirii 
socialismului

Ținând seama de toate acestea, comi
tetul raional de partid și-a îndreptat din 
plin atenția spre buna pregătire a deschi
derii noului an școlar în sistemul învă
țământului de partid. Analizând minuțios 
rezultatele obținute în anul școlar 1953— 
1954, și trăgând învățămintele cuvenite din 
lipsurile, care au existat în anul trecut, 
el a început din timp organizarea te
meinică a anului școlar, instruând direct 
comitetele de partid și birourile organiza
țiilor de bază. t.rărindu-le sarcini con
crete. Totodată comitetul raional de 
partid punând un accent deosebit pe im
portanța covârșitoare a sarcinilor reieșite 
din proiectul de Directive al Congresului 
al II-lea al partidului, cu privire la dez
voltarea agriculturii în următorii 2—3 
ani, a luat hotărârea de a extinde și ma.i 
mult sistemul învățământului de partid 
în satele raionului nostru. Astfel, în anul 
școlar 1954—1955. se vor organiza cercuri 
și cursuri politice în Sîntandrei Bîrce; 
Mică, TeliuC, Alun 'și în alte sate, în

noului an 
de partid

care pînă în prezent 
nu au existat.

Pentru asigurarea 
cercurilor și cursu

rilor cu propagandiștii necesari, atenția 
a fost îndreptată spre cele mai cores
punzătoare elemente care posedă un înalt 
nivel ideologic și care au fost propuse 
comitetului raional de partid spre con
firmare. Pe lîngă propagandiștii cu ex
periență care au muncit bine în anii 
treeuți — dum ar fi Tegară Aurel și 
Topor Petru din combinat, Bocan Avi- 
salan de la Călan, Popa Paula de la Ghe
lar. Mo! do van Francisc din Simeria și 
alții — au fost promovate elemente noi 
în această muncă ca Bacnef Iordan din 
combinat, Nagy Koloman din Simeria. 
Budiiu Clara din Călan și alții, care s-au 
dovedit demni de această încrede-re. Pen
tru continua îmbunătățire a calității în
vățământului de partid a fost organizată 
sistematic pregătirea propagandiștilor, 
punîndu-se Ia dispoziție celor din câmpul 
muncii. materialele pentru studii trimise 
de C.C. al P.M.R.. iar o parte din pro
pagandiștii scoși din producție au fost 
trimiși la cursul de 10 zile, organizat de 
comitetul regional de partid.

O preocupare vădită față de pregătirea 
noului am școlar în sistemul învățămân
tului de partid, a avut-o comitetul de 
partid din Simeria. care urmând îndru
mările comitetului raional, a mobilizat 
intens birourile organizațiilor de bază 
pentru îndeplinirea sarcinilor primite în 
această direcție, obținînd rezultate bune. 
Având asigurate toate materialele nece
sare pentru studiu si frecventând cu re
gularitate ședințele de pregătire și con
sultații, în Cadrul cărora se dezbat pro
bleme de bază din materialul ce se va 
studia în cursul anului, propagandiștii 

din Simeria își însușesc cu succes cunoș
tințele indicate penl'u pregătirea lor. De 
pildă, biroul organizației de bază nr. 1 
„Locomotive” al cărui secretar este to
varășul Irinca Liviu, s-a îngrijit în mod 
specia] de buna pregătire a învățămân
tului de partid, asigurând din vreme pro
pagandiști corespunzători din rândurile 
acelor membri de partid care au ab
solvit ou succes cercurile de studii ale 
istoriei P.C.U.S.

Dacă unele comitete de partid și orga
nizații de bază au înțeles importanța pe 
care trebuie s-o acorde pregătirii noului 
an școlar, trebuie arătat că nu același 
lucru se poate spune și despre comitetul 
de partid al Combinatului, care s-a ocu
pat în foarte mică măsură de aceste pro
bleme. Datorită acestui lucru, la ședințele 
de pregătire a propagandiștilor care au 
loc la cabinetul de partid, participă de 
abia un sfert din numărul propagandiș
tilor din combinat. Mai grav este însă 
faptul că puținii propagandiști din com
binat, care de bine de rău mai frecven
tează aceste ședințe, vin pregătiți șl 
c'a atare nu iau parte activă la discuțiile 
oare au loc. Toate acestea dovedsc că, 
comitetului de partid a.1 Combinatului nu 
a controlat felul în care se pregătesc pro
pagandiștii și nu a stat de vorbă cu unii 
din ei, spre a-i îndruma și ajuta, ci a 
lăsat ca lucrările să meargă de la sine.

O slabă activitate în pregătirea deschi
derii învățământului de partid, desfășoară 
și comitetul de partid a! minelor de fier 
Ghelar. care nu s-a îngrijit să trimită 
nici cel puțin un propagandist la cursul 
de 10 zile, oare funcționează pentru pre
gătirea propagandiștilor scoși din produc
ție. De asemenea, comitetul de partid din 
Călan nu s-a străduit să asigure propa
gandiștilor materialele necesare studiului, 
faipt care prin insuficienta pregăti re a 
acestora, poate să atragă după sine de
ficiente în desfășurarea anului de în- 
vățăimfîmt în cercuri și cursuri.

In ce privește selecționarea viitorilor 
oursanți pentru anul școlar 1954—1955 în 
sistemul învățământului de partid, majo
ritatea comitetelor de partid și a orga
nizațiilor de bază — printre care orga
nizația de bază de la Construcții metalice 
a Combinatului, organizația de bază nr. 1 
din Simeria, organizația de bază de la 
I.C.S.H., Băcia etc., au făcut înscrierea 
cursanților pe baza liberului consimță
mânt și au folosit metoda discutării cu 
fiecare în parte, ținînd seama la încadra
rea lor, atât de dorința cursantului, cât și 
de nivelul politic și ideologic pe care îl are.

Ou totul greșit au înțeles felul în care 
trebuie să desfășoare munca de selec
ționare a cursanților, birourile organiza
țiilor de bază a secțiilor furnale și tur
nătorii din Combinat și altele, care deși 
au primit rn această direcție îndrumări 
și instrucțiuni precise, din vreme, totuși 
dau dovadă de superficialitate în această 
muncă.

La furnale de pildă, în loc ca întreaga 
comisie de selecționare să stea de vorbă 
cu fiecare viitor Cursant în parte, pentru 
a constata nivelul politic al acestuia și 
a-i recomanda forma de învățământ cea.
mai potrivită, s-a mers pe o linie greșită 
și anume : fiecare membru din comisie a 
stat de vorbă separat și la voia întâmplă
rii cu cîte un tovarăș, lucru care nu este 
câtuși de puțin just.

Au mai rămas puține zile pînă la des
chiderea cursurilor în sistemul învăță
mântului de partid. In a.est timp scurt, 
comitetele de partid și birourile organi
zațiilor de bază au datoria să-șl îr. drepte
toată atenția spre lichidarea tuturor 
surilor existente în această direcție, 
asemenea ele trebuie să pună un 
deosebit pe intensificarea pregă 
tative a propagandiștilor și 
grabnic selecționarea cursan 
a-i putea supune pe acești 
ție și a probare 
vor avea loc.



0 nouă victorie în lupta pentru apărarea păcii
' l’ritn respingerea C.D.E., poporul francez. 
b repurtat o însemnată victorie împotriva 
presiunilor exercitate de către S.U.A. de 
a transforma Franța într-o colonie ame
ricană.

Această victorie a dat o lovitură mor
tală „comunității defensive europene” care 
avea ca scop reînvierea militarismului 
Sasoist german împotriva statelor pașnice, 
și a întărit mai mult convingerea popoa
relor că singura cale pentru apărarea 
păcii este propunerea Uniunii Sovietice de 
a se crea un sistem de securitate colectivă.

Refuzând participarea la C.D.E., poporul 
francez și-a spus hotărât cuvîntul că este 
gata de a respinge orice manevră care 
via duce la dezlănțuirea unui nou război. 
Hotărî rea poporului francez de a urma 
numai politica ce urmărește reglementa
rea diferendelor internaționale pe calea 
tratativelor pașnice a fost susținută, do- 
'redită și în cadrul conferinței de la Ge
neva, în urma căreia, focul din Indochina 
a încetat.

întregul popor francez a salutat cu en
tuziasm votuil istoric al Adunării Națio
nale, entuziasm care a fost manifestat 
prin mitinguri, manifestații și întruniri, 
în cadrul cărora cetățeni apairținînd dife
ritelor partide politice, oameni de pro
fesiuni și origină socială diferită, și—au 
exprimat hotărârea de a lupta și pe viitor 
împotriva reînormării Germaniei occiden
tale.

La 31 august, o delegație de muncitori 
de la uzinele de automobile „Citroen” a 
vizitat Adunarea Națională, felicitând pe 
deputății care au votat împotriva trata
tului „armatei europene”. Delegația a pre
zentat deputaților o rezoluție adoptată de 
muncitorii uzinei în care cer continuarea 
luptei împotriva reînarmării Germaniei 
occidentale, convocarea unei conferințe a 
celor 4 mari puteri și crearea unui sis
tem de securitate colectivă, singura cale 
pentru apărarea păcii și securității po
poarelor europene.

Muncitorii și funcționarii de la aerodro
mul Le Bourget din Paris au adresat pri
mului ministru Mendes France, o rezolu
ție in care se spune printre altele ■ „Mun
citorii și funcționarii de la aerodromul 
Le Bourget se pronunță împotriva reînar
mării Germaniei sub orice formă și de
clară că își vor continua lupta pentru în
cheierea unui pact al securității colec
tive”.

In bazinul carboninfer Pas-de-Oalaiis, 
minerii au întîmpinat cu entuziasm vestea 
despre respingerea de către Adunarea 
Națională franceză a tratatului C.D.E., or
ganizând numeroase mitinguri.

Ziarele franceze centrale și locale 
și-au consacrat comentariile și articolele 
de fond hotărîrii Adunării Naționale fran
ceze, care exprimând voința poporului 
francez a respins tratatul „comunității de
fensive europene”.

_________ DIN R. R. BULGARIA

t exterior al noului gimnaziu din ora șui Velingraâ
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In raionul Pirdop s-au înregistrat mari succese în do
meniul învățământului. La Pirdop s-a deschis o școală me
die teoretică, la Koprivștița — o școală de silvicultură, iar 
la Zlatița — o școală de brigadieri și alta de tractoriști. Au 
fost construite școli noi în satele Smolsko și Srednogoreț, 
iar cele din orașele Zlatița și Koprivștița și din satul Ce- 
lopeci au fost reparate radical și lărgite. Dacă înainte de 
9 septembrie 1944 urmau școala medie în total 40—50 elevi 
din acest raion, anul acesta în clasa 8-a au intrat peste 
240 elevi. Anul trecut 99 la sută din absolvenții școlilor ele
mentare și-au continuat studiile. Analfabetismul a fost li
chidat.

Guvernul s-a îngrjit și de pregătirea de cadre pentru 
învățământ. Dacă înainte de 1944 în raionul Pirdop existau 
numai două învățătoare, în prezent numărul acestora se 
ridică la 32 pentru cursul elementar de ciclul I și 46 pen
tru ciclul II.

Ziarul „Liberation” sorie în articolul 
său de fond că „întreaga atmosferă de po
litică internațională s-a schimbat. Piedica 
ridicată în calea stabilirii unei păci trai
nice în Europa a fost înlăturată”.

Ziarul „L’Humaniite” sorie că „comuni
tatea defensivă europeană nu a fost res
pinsă pnintr-uin artificiu de procedură. Vo
tul care a avut loc a fost un vot. asu
pra fondului tratatului. Acei care au vo
tat pentru „problema preliminară” sînt 
după cum au declarat-o ei înșiși, adversari 
ai C.D.E., acei care s-au pronunțat îm
potrivă sînt adopții C.D.E. Totuși, adaugă 
ziarul, nu putem spune că primejdia re
nașterii militarismului german a fost de
finitiv înlăturată. Revanșarzii germani nu 
vor renunța la planurile lor. Victoria ob
ținută este deci o etapă în lupta împo
triva reînarmărti Germaniei”.

întreaga presă subliniază că problema 
păcii în Europa trebuie legată de aceea a 
reglementării pe cale pașnică și demo
cratică a problemei germane.

Alături de poporul francez, această veste 
a victoriei în lupta pentru pace a fost 
salutată cu entuziasm de către toți oa
menii muncii din lumea întreagă.

Potrivit relatărilor ziarului „Unita” la 
1 septembrie. în fața clădirii Ministerului 
Afacerilor Externe a.l Italiei, a avut loc 
o demonstrație prilejuită de respingerea 
de către parlamentul francez a tratatului 
cu privire la „comunitatea defensivă eu
ropeană”. Tineretul a scandat lozincile. 
„Jos cu înarmarea Germaniei !”, „Vrem 
pace”.

La uzinele „Innocenti”, „Pirelli”, „Alfa- 
Romeo” și alte uzine din Milano, au avut 
loc mitinguri ai căror participant au sa
lutat hotărîrea Adunării Naționale fran
ceze. Intr-o serie de regiuni din Italia se 
convoacă conferințe populare speciale în 
legătură cu hotărîrea Adunării Naționale 
franceze.

Luînd cuvîntul la conferința președin
ților consiliilor raionale ale partizanilor 
păcii din Viena, profesorul Brandweiner, 
președintele Consiliului păcii din Austria, 
a subliniat deosebita importanță a hotă
rîrii Adunării Naționale franceze prin care 
ea a respins tratatul cu privire la „comu
nitatea defensivă europeană”.

Presa americană este nevoită să recu
noască că cercurile guvernante din Ame
rica au suferit o gravă infringere prin 
respingerea de către Adunarea Națională 
franceză a C.D.E.

Anunțând știrea despre respingerea de 
către Franța a tratatului „armatei euro
pene”, agenția americană United Press 
subliniază că „proiectul comunității de
fensive europene, pe care Statale Unite 
și-au bazat speranțele și politica timp de 
patru ani. a fost anulat cu o majoritate 
substanțială. Votul oficial a fost de 319 
contra 264 cu privire la o moțiune a gru
pului adversarilor C.D.E., care au cerut 

imediata terminare a dezbaterilor, deoa
rece subiectul în discuție niu mai merită 
alte argumente”.

Numărul mare al articolelor și comen
tariilor apărute în presa americană în 
urma respingerii de către Franța a C.D.E., 
subliniază France Presse, precum și pu
blicarea lor pe prima pagină, dovedește 
„importanța exbrem de mare pe care Sta
tele Unite au acordat-o ratificării de că
tre Franța a C.D.E.”.

Săptămânalul laburist „Tribune” aprobă 
respingerea de către Adunarea Națională 
franceză a tratatului „comunității defen
sive europene” și scrie că mișcarea mun
citorească engleză trebuie să sprijine și 
să promoveze o politică similară.

Această hotărîre a poporului francez de 
a nu servi ea unealtă planurilor imperia
liștilor americani, a produs panică în cer
curile guvernante din S.U.A. însuși pre
ședintele Eisenhower, într-o declarație, a 
fost nevoit să recunoască că hotărîrea par
lamentului francez constituie un grav eșec 
al politicii americane. „Nu se poate nega 
faptul, a declarat Eisenhower, că respin
gerea tratatului C.D.E. de către francezi 
constituie un eșec serios al efortului co
mun al țărilor occidentale... Da, am su
ferit un eșec”.

De asemenea secretarul de stat Foster 
Dulles a făcut o declarație în legătură cu 
respingerea de către Franța al tratatului 
C.D.E El a declamat că „se impune ree
valuarea politicii externe a S.U.A.” și a 
Cerut convocarea consiliului miniștrilor 
țărilor N.A.T.O., precum și noi consultări 
cu cancelarul Adenauer, căruia să i se 
dea posibilitatea să se reînarmeze cît mai 
repede.

Adresindu-se partizanilor europeni ai 
C.D.E., Dulles a declarat că „Statele Unite 
sînt gata să sprijine pe toți cei care în 
Europa occidentală, se găsesc acum prada 
unei grave îngrijorări... Nu trebuie să 
credem că idee® europeană este moartă 
pentru că într-una din cele șase țări, o 
majoritate pare în prezent să se opună 
uneia din manifestările acestei idei”.

Această furie a cuprins și cercurile re
vanșarde de la Bonn. Clica lui Adenauer 
care vede că prin respingerea C.D.E. cade 
și planul de reînviere legală a militaris
mului german, își îndreaptă privirile pline 
de rugăminți către stăpînii de peste o- 
cean, care îi alimentează cu speranțe...

Oricît ar tuna și fulgera Eisenhower, 
Dulles. Adenauer și ceilalți reprezentanți 
ai vânzătorilor de carne de tun, popoarele 
lumii sînt hotărîte să nu se lase intimi
date de amenințările lor, ci să continue 
lupta pentru apărarea și menținerea pă
cii, convinse fiind că numai propunerile 
sovietice privitoare la crearea unui sistem 
de securitate colectivă în Europa, formea
ză o garanție sigură a păcii și dă posibi
litate poporului german să-și unifice țara 
intr-un stat pașnic și democrat.

P. NUȚESCU

Comandamentul francez 
încalcă acordul de armistițiu 

în Vietnam
PEKIN (Agerpres). — Generalul Van 

Tien Dung, șef ul delegației înaltului Co
mandament al armatei populare vietna
meze în Comisia mixtă centrală de armis
tițiu pentru Vietnam, a adresat generalu
lui Delteiil, șeful delegației înaltului Co
mandament al foițelor militare franceze, 
o scrisoare în care protestează împotriva 
recentelor încălcări de către francezi a 
acordului de armistițiu.

Cea mai gravă din aceste acțiuni — se 
spune în scrisoare — este evacuarea for
țată a locuitorilor spre sud.

Forțele militare franceze au atacat, di
rect, sau prin intermediul autorităților 
guvernului Ngo Dinh Diem (din Vietna
mul de sud, N.R.) un mare număr de per
soane pentru a le sili să se evacueze, sau 
au reouns la acțiuni teroriste împotriva 
acelora care s-au împotrivit Astfel de 
acțiuni au avut loc în diferite localități.

Cerem înaltului Comandument al forțe- ( 
lor militare franceze — se spune în scri
soare — să pună imediat capăt acestor în
călcări să readucă la fostele locuințe toate 
persoanele care au fost evacuate în mod 
forțat și" să pună în libertate toate per
soanele arestate pentru că s-au împotri
vit evacuării forțate.

In același timp, cerem ca Inalbul Co
mandament al forțelor militare franceze 
să ia toate măsurile necesare în cadrul 
apropiatei evacuări din Hanoi pentru a 
împiedica acțiuni de jaf, de violare și ares
tări, așa cum s-a întâmplat în timpul eva
cuărilor efectuate de forțele militare fran
ceze în localitățile Bacninh, Vinhphuc. 
precum și în alte localități.

Conferința de la Manilla 
a luat sfîrșit

MANILLA (Agerpres). — Lucrările con
ferinței de la Manilla a celor opt state 
pentru crearea unui bloc militar agresiv 
în Asia de sud-est — S.E.A.T.O. s-au în
cheiat.

Pentru a ascunde opiniei publice mon
diale fondul agresiv al pactului S.E.A.T.O. 
și divergențele care s-au ivit în rîndul 
participau ților Ia conferință, tratativele 
de la Manilla s-au desfășurat cu ușile în
chise. După cum anunță agențiile de pre
să, pactul S.E.A.T.O. a fost încheiat și pa
rafat de statele participante la Manilla și 
anume S.U.A., Anglia, Franța, Australia, 
Noua Zeelandă, Taiilanda, Pakistanul și 
Filipinele.

Atacuri provocatoare 
ale bandelor ciancaișiste 
împotriva R. P. Chineze
PEKIN (Agerpres). — China Nouă.
In dimineața zilei de 7 septembrie 42 

avioane ciancaișiste „F-47”, „PB-4-Y” și 
„B-25” au atacat în două valuri consecu
tive orașul Amoy lansînd peste 50 de 
bombe. In afară de aceasta, un alt atac 
a fost săvârșit asupra localității Sigențun 
la sud de Cinkian și Upu. La Sigențun 
au fost distruse cîteva clădiri, patru locui
tori au fost omorîți, iar doi răniți. La 
Upu au fost rănite două persoane. Uni
tățile de artilerie antiaeriană ale Armatei 
Populare de Eliberare au doborit trei 
avioane și au avariat alte 20. i

In același timp, cinci vase de război 
ciancaișiste și artileria ciancaișistă de pe 
insula Quemoy au deschis focul asupra 
orașului Amoy. Unitățile de artilerie ate 
Armatei Populare de Eliberare au ripos
tat imediat.

La 7 septembrie, avioane ciancaișiste au 
violat spațiul aerian deasupra insulei Pin- 

I tan, precum și deasupra orașelor Sianiu și 
I Fudiu din provincia Fucian.
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