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Oameni ai muncii de pe ogoare. 
Luptați cu toate forțele voastre pentru 
reușita deplină a campaniei agricole 
de toamnă. Aplicați pe scară tot mai 
largă întregul complex de măsuri a- 
grotehnice. Folosiți fiecare zi bună de 
lucru, în lupta pentru creșterea pro
ducției agricole!

Să asigurăm din vreme 
succesul campaniei agricole 

de toamnă
Proiectul de Directive al Congresului al 

II-lea al partidului nostru, cu privire la 
dezvoltarea agriculturii în următorii 2—3 
ani, a fost primit cu un deosebit interes 
de către toți oamenii muncii din raionul 
nostru. In acest important document, ei 
Văd încă odată exprimată grija partidului 
nostru pentru lichidarea rămînerii în urmă 
a agriculturii față de industrie, pentru 
făurirea unei vieți mai bune și fericite a 
întregului popor muncitor.

Pornind de la faptul că cerealele ocupă 
un loc cu totul deosebit în viața politică 
și economică a țării, proiectul Directive
lor Congresului al II-lea al partidului, 
acordă o atenție mare problemei creșterii 
producției globale de cereale. Mărirea pro
ducției globale de cereale și a producției 
de cereale-marfă, constituie, așa după cum 
arată proiectul de Directive .condiția prin
cipală pentru realizarea unui belșug de a- 
limente în scopul unei mal bune aprovi
zionări a populației muncitoare și a in
dustriei ușoare și alimentare cu materii 
prime agricole necesare.

Un aport însemnat în sporirea produc
ției cerealiere la hectar, sînt chemate să-l 
aducă comitetele executive ale sfaturilor 
populare, care în momentul de față au sar
cina de a ridica pe o treaptă superioară 
capacitatea lor de organizare în ceea ce 
privește asigurarea succesului campaniei 
agricole de toamnă, etapă importantă în 
lupta pentru ridicarea producției agricole 
în anul viitor.

Experiența de pînă acum, a dovedit pe 
deplin faptul că acolo unde a existat o 
preocupare în activitatea comitetelor exe
cutive ale sfaturilor populare pentru popu
larizarea regulelor agrotehnice, rezultatele 
muncii lor nu au întîrziat să se vadă. 
De pildă, membrii gospodăriei agricole co
lective „Viață Nouă” din satul Sîntandrei, 
au obținut anul acesta peste 1400 kg. grîu la 
hectar, depășind astfel Cu mult media ob
ținută de țăranii muncitori din sectorul 
individual. Au obținut recolte superioare 
sectorului individual, și întovărășirile a- 
gricole „16 Februarie” din Cristur, „6 Mar
tie” din Rapoltul Mare și altele.

Aceste exemple, vin să întărească și mal 
mult rolul de seamă pe care îl are lucra
rea pămîntului în comun și cu mijloace 
mecanizate, aplicarea tuturor regulelor a- 
grotehnice, precum și semănatul culturilor 
de toamnă în terenuri bine pregătite, pe 
suprafețele cărora s-au cărat din vreme 
mari cantități de îngrășăminte organice și 
s-au executat arături de bună calitate.

In aceste zile, cînd pretutindeni se mun
cește cu avînt sporit pentru terminarea 
treierișului, recoltatul porumbului, carto
fului. floarea soarelui etc., este necesar 
ca paralel cu executarea acestor lucrări, 
să se treacă de îndată la punerea în stare 
de funcționare a întregului utilaj agri
col, pregătirea temeinică a terenului pen
tru însămînțări, selecționarea și tratarea 
semințelor, etc., lucrări de îndeplinirea că
rora depinde succesul deplin al campaniei 
agricole de toamnă și totodată creșterea 
producției agricole la hectar în anul ce 
urmează.

’In raionul nostru, datorită muncii de 
îndrumare depusă de organizațile de bază 
de la sate în rîndul țărănimii muncitoare, 
s-a reușit ca pînă în prezent să se -tez- 
miriștească 72.41 la sută din suprafața 
totală recoltată și să se execute arături 
adînci de vară, în vederea însămînțarilor 
de toamnă pe mari suprafețe de teren. 
Pentru selecționarea și tratarea semințelor 
s-au organizat în întregul raion un număr 
de 68 centre, prin intermeau.i cărora s-au

(Continuare în pag. 2-a) i.

Spre noi succese în_ agricultură
A început strîngerea recoltei de toamnă

Țăranii muncitori din raionul nostru, 
folosind timpul prielnic de lucru, se stră
duiesc să recolteze din timp și fără pier
deri produsele agricole de toamnă. Ei au 
început încă de pe acum recoltatul po
rumbului și cartofilor. In acest fel, pînă 
la data de 15 septembrie pe întreg raionul 
a fost recoltat porumbul de pe o supra

Gata pentru
Țăranii muncitori din satele raionului 

nostru se pregătesc intens pentru ca în- 
sămînțările de toamnă să se desfășoare 
în Cele mai bune condiții agrotehnice. In 
acest scop, imediat după recoltatul cul
turilor. ei au început să execute arături 
adînci de toamnă. Fruntașă pe raion în 
această direcție este comuna Cristur, unde 
au fost executate arături adînci de toamnă 
pe o suprafață de 649 hectare. Printre cei 
care au muncit du rîvnă pentru a termina

In lumina proiectului Directivelor
In lupta lor pentru ridicarea producției 

agricole, muncitorii și tehnicienii gospo
dăriei anexe „Minerul 4” din Simeria se 
străduiesc să identifice noi terenuri, care 
prin defrișare, desțelenire, sau alte lucrări, 
să devină productive.

Studiind temeinic planul topografic, și 
confruntîndu-I cu situația de pe teren, s-a 
ajuns la concluzia că pentru anul 1955, 
suprafață arabilă a gospodăriei va putea 
crește cu 121 hectare, prin defrișare și 
desțelenirea pămîntului neproductiv. Odată 
cu identificarea acestei suprafețe s-a tre
cut imediat la defrișarea, desțelenirea și

Comună fruntașă pe raion
Pentru buna desfășurare a campaniei 

agricole din toamna acestui an. Comite
tul executiv al sfatului popular al comu
nei Băcia, a luat o serie de măsuri me
nite să ducă la obținerea de recolte bo
gate în anul viitor.

In acest scop au fost înființate 5 cen
tre de condiționat semințe, iar la centre
le de selecționat au fost selecționate 13

________PE DRUMUL BELȘUGULUI________
A trecut doar o săptămînă de la înfiin

țarea întovărășirii zootehnice din satul 
Alun, și în încă două sate de munte din 
raionul nostru țăranii muncitori au pă
șit pe drumul indicat de partid, spre o 
viață mai bună. Cele 88 de familii din 
satele Sohodol și Poenița Voinii și-au u- 
nit pășunile și oile în două întovărășiri 
zootehnice.

Urcînd și c'oborînd dealuri învestmân
tate în haina de sfîrșit de vară a pădu
rilor, la dreapta comunei Lelese, se în
tinde satul Sohodol. Așezarea sa, felul 
de viață și portul național al locuitorilor 
îi dă un aspect pitoresc. Aici, în satul a- 
cesta așezat în inima muntelui, a început 
lupta pentru crearea unei întovărășiri 
zootehnice Ajutați de activiștii raionului 
de partid, membrii organizației de bază 
P M.R. au pornit o susținută muncă de 
lămurire printre săteni. Rezultatele n-au 
întîrziat să se arate. Cei mai harnici ță
rani muncitori din sat au început să-și 
depună cereri de înscriere. Printre ei se 
numărau Lupescu Petru, Oprinescu Pe
tru (Plodi, Enășescu Gheorghe (Iov) și al
ții. Urmînd pilda lor și îndrumați de co
mitetul de inițiativă, rînd pe rînd și cei
lalți țărani muncitori au depus cereri de 

față de 24 hectare.
Fruntașe pe raion în ceea ce privește re

coltatul porumbului și cartofilor se găsesc 
comunele Călan, Siimeria și altele. Numai 
în comuna Călan, s-a cules porumbul de 
pe o suprafață de 7 ha. iar în comunele 
Cristur și Simeria au fost recoltați car
tofii de .pe o suprafață de 13 hectare.

însămînțări
această muncă, sînt țăranii muncitori Du- 
gaci Adam (Cobor) din satul Sîntandrei, 
Oana Iosif din satul Bîrcea Mică, Crișan 
Ariton din Bîrcea Mare și alții .

Demne de remarcat sînt și succesele 
frumoase obținute în această privință de 
țăranii muncitori din comuna Hășdat, care 
au reușit ca pînă la data de 15 septem
brie să execute arături adînci de toamnă 
pe o suprafață de 450 hectare.

transportul îngrășămintelor pentru a o 
face fertilă. Pînă în prezent au fost de
frișate și în parte desțelenite 70 hectare, 
pe care au fost transportate peste 1000 
tone bălegar.

Luptînd pentru îndeplinirea planului 
propus, suprafața cultivată Cu, cartofi va 
crește de patru ori, iar cea cu legume de 
două ori. Pe această suprafață se vor con
strui 200 m. p. răsadnițe și 500 m.p. sere 
pentru producerea de trufandale.

I , Ing. ANTOCI VASILE 
corespondent voluntar

tone sămînță de grîu la care s-a încer
cat și puterea de germinație.

In ceea ce privește reparatul utilajului 
agricol în această comună, în mod deose
bit s-a evidențiat centrul de reparații 
nr. 1, condus de Munteanu Petru, unde 
s-au reparat pînă în prezent numeroase 
pluguri și unelte agricole.

înscriere și așteptau cu nerăbdare ziua 
în care se va inaugura întovărășirea, în 
care intraseră eu peste 120 hectare pă
șune și 662 de oi.

Dimineața zilei de 12 septembrie, i-a 
prins pe țăranii muncitori din Sohodol 
aranjînd ultimele lozinci și ghirlande de 
verdeață pentru a-și împodobi satul. Apoi, 
îmbrăcați în frumosul port național, gru
puri grupuri se îndreptau spre sala unde 
avea să se deschidă ședința de inaugu
rare a întovărășirii. Pe drum, mîndri de 
succesul lor, întîmpinau pe Invitații care 
soseau din satele învecinate, cu zîmbetul 
pe buze, cu urări de bun venit și cu o 
întrebare: voi cînd o să faceți așa ceva ?

— Apoi om fiace-o și noi, răspunse un 
om între două vîrste, venit cu grupul ce
lor din Cerișor că doar dacă e vorba de 
un lucru bun, cine-o fi ăla să-i dea cu 
piciorul...! Am trăit destul de azi pe mîi- 
ne, în trecut. Acum să ducem și noi o 
viață mai sigură, să ne îmbelșugăm casele.

— Așa-i bade Gheorghe, spuse unul 
din întovărășiți pe nume Lupescu Avram. 
Ai dreptate. Doar este calea ce ne-o arată 
partidul și întotdeauna ea a fost bună.

Apoi în sala frumos împodobită înce
puse citirea dării de seamă...

Laminatorii au cîștigat 
„Steagul roșu“ de producție

In după amiaza zilei de 16 septembrie 
a.c., laminatorii Combinatului metalurgic 
„Gh. Gheorghiu-Dej” au primit, într-un 
cadru festiv „Steagul roșu” de producție de 
fruntași pe ramură al C.C. al sindicatu
lui metalurgic și construcțiilor de mașini 
și al Ministerului Metalurgiei și Construc
țiilor de Mașini.

Această înaltă prețuire le-a fost acor
dată laminatoriilor hunedoreni în urma 
realizărilor din primul semestru al aces
tui an, în care ei și-au îndeplinit planul 
de producție în proporție de 115,68 la 
sută, au ridicat productivitatea muncii cu 
35.25 la sută, paralel cu aceasta, reducînd 
prețul de cost cu 2,80 la sută.

Cu prilejul decernării „Steagului roșu” 
de producție de fruntași pe ramură, lami- 
natorii au mulțumit partidului și guver
nului pentru înalta distincție acordată și 
au arătat că, colectivul lor se va strădui 
să mențină acest steag și pe mai departe. 
S-a dat apoi citire angajamentelor prin care 
răspund chemării la întrecere lansată de 
muncitorii, inginerii, tehnicienii și func
ționarii celor 12 întreprinderi din regiu
nea Stalin, în Cinstea celui de al II-lea 
Congres al P.M.R. și celei de a 37-a ani
versări a Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie. Printre altele, laminatorii s-au 
angajat ca în ziua de 30 octombrie să dea 
laminate în contul zilei de 18 noembrie, 
să ridice productivitatea muncii cu 4 la 
sută, să realizeze economii m valoare de 
200.000 lei și altele.

Ofelarîi înscriu noi succese
Oțelarii Combinatului metalurgic „Gh. 

Gheorghiu-Dej” se străduiesc să elaboreze 
cît mai mult oțel de bună calitate. Astfel, 
în primele 14 zile ale lunii septembrie, 
brigăzile utemiste conduse de primtopi- 
torii Lăbuneț Vaier și Ghițulescu Gheor- 
ghe, precum și echipele conduse de Mi
hai Dumitru și Petroescu loan, aplicând 
metodele stahanoviștilor sovietici Matuli- 
neț și Makar Mazai, au reușit să elabo
reze un număr de 27 șarje de scurtă du
rată.

In aceeași zi, pe valea Bunilei, grupuri 
de săteni se îndreptau spre satul Poenița 
Voinei. unde fuseseră Invitați de cei ce-și 
uniseră pășunile și oile în întovărășire. 
Satul așezat la poalele unei coame de 
deal, i-a primit cu o urare de bun venit, 
prin lozinca așezată la intrare.

Prin sat nu se vedea țipenie de om. Toți 
erau adunați în sala căminului cultural, 
unde se desfășura ședința festivă de inau
gurare șl tocmai se alegea comitetul de 
conducere al întovărășirii, în componența 
căruia au intrat cei mai cinstiți și harnici 
cetățeni ca: Preda Dumitru, Rădoane 
Traian, Rădoane Gheorghe și alții.

In încheiere, atît tovarășul Dull, din 
partea comitetului raional de partid, cît 
și tovarășul Mihuț Avram președintele 
sfatului popular raional, au urat întovă- 
rășiților succese în noua lor muncă, în 
consolidarea întovărășirii căreia i-au dat 
numele de „Timpuri Noi”.

Ședința festivă se terminase. In ogradă 
începuse jocul. Peste tot domnea o veselie 
molipsitoare. Se cunoștea că satul Poenița 
Voinii sărbătorea un eveniment deosebit.

T. SILVESTRU



Ancheta „Uzinei Noastre" FOILETON

Ce propuneți pentru extinderea 
suprafeței arabile a raionului ?

In scopul ridicării producției agricole a raionului nostru, prin extinderea suprafeții 
arabile — sarcină de seamă reeșită din proiectul Directivelor Congresului al 11-lea al 
Partidului — colectivul redacțional al ziarului „Uzina Noastră” a deschis începînd cu 
numărul de față o anchetă.

In cadrul acesteia, oamenii muncii de la sate sînt chemați să participe in număr cît 
mai mare cu propuneri concrete, menite să ducă la identificarea suprafețelor și- punerea 
in valoare a tuturor rezervelor de teren existente în raionul nostru, contribuind prin 
aceasta la lupta pentru atingerea în țara noastră, pînă ia sfîrșitul anului 1956, a unei 
suprafețe arabile de 10.000.000 hectare.

Vom mări suprafața
Proiectul Directivelor Congresului al II- 

lea al Partidului Muncitoresc Romîn cu pri
vire la dezvoltarea agriculturii în următorii 
2—3 ani, pun în fața comitetelor executive 
ale sfaturilor populare, sarcini de mare 
răspundere De felul în care ele vor fi 
rezolvate, depinde în mod direct succesul 
în lupta pentru creșterea producției agri
cole în țara noastră. ,

Un mijloc important care există aproa
pe în fiecare comună și cu ajutorul căruia 
poate fi ridicată producția agricolă, îl con
stituie așa după cum reiese din proiect, 
identificarea suprafețelor și punerea în 
valoare a tuturor rezervelor de terenuri. 
Studiind cu atenție proiectul Directivelor 
celui de al doilea Congres al Partidului, 
mi-am putut da seama că și în raza co
munei noastre există posibilități de ridica
re a producției agricole prin acest mijloc.

Astfel. în satul Sîntandrei din comuna 
Cristur. există o suprafață de peste 25 
hectare pășune, care în ultimii ani a fost 
lăsată aproape în părăsire, deoarece nu
mai cca. 30 la sută mai putea fi folosită. 
Analizînd împreună cu tehnicienii secției 
agricole a Sfatului popular raional, situa
ția acestui teren și datorită sondajelor fă
cute. s-a constatat că aceste terenuri pot

Sa punem în cultură terenuri nefolosite încă
Proiectul Directivelor Congresului al II-lea 
al Partidului cu privire la dezvoltarea agri
culturii în următorii 2—3 ani, de la un 
capăt la altul sînt străbătute de perma
nenta grijă manifestată de partidul nos
tru față de ridicarea continuă a nive
lului de trai, material și cultural al po
porului nostru muncitor. Desprinzînd din 
proiect, atât importanța și ajutorul deo
sebit pe care partidul nostru îl acordă a- 
griculturii, cît și căile ce trebuie urmate 
pentru creșterea producției în acest sector 
economic, a fost ușor pentru noi ca să ne 
putem da seama că în raionul nostru e- 
xistă mari posibilități pentru atingerea 
acestui scop.

Ațintindu-ne privirea asupra raionului 
Hunedoara, vom putea observa că noi nu 
am folosit în întregime și în mod just su
prafețele de pășunat — din care pe o bună 
parte au crescut mărăcini, scaeți, etc., fă- 
cîndu-le inaccesibile pășunatului — și nu 
am pus în cultură toate rezervele de te
renuri existente care corespund acestei 
destinații. In această situație se găsesc 
peste 15 hectare ale pășunel din Simeria- 
Biscaria, cea. 25 hectare din terenul de 
pășunat al satului Tîmpa, precum și o 
parte din fînețele comunei Streisîngeorgiu, 
Rapoltul Mare și din alte comune. De ase
menea in raza comunei Streisîngeorgiu și 
Hășdat, un mare număr de țăranii cu gos
podării individuale, au posibilitatea de a 
spori veniturile lor — aprovizionând în 
același timp cu mai multe produse-marfă 
pe oamenii muncii de la orașe — prin 
punerea în cultură a terenurilor înțelenite 
pe care le posedă In satul Batiz, există 
cea. 150 hectare teren deținut de gospodă

„In scopul măririi producției agricole globale, suprafața arabilă a țării urmează să 
crească la finele anului 1956 pînă la 10 milioane hectare...

Se vor mări suprafețele arabile și cultivable, îndeosebi prin reducerea suprafețelor 
inundabile, a mlaștinilor, a mărăcinișurilor, a arboretelor de invazie, a marginilor de dru
muri și a zonelor de șosea și de cale ferată”.

■ (Din proiectul Directivelor, Congresului al
'T-lea al partidului cu privire la dezvoltarea 
agriculturii în următorii 2—3 ani).

Oameni ai muncii din agricultură, luptați cu însuflețire pentru traducerea in viață a 
proiectului Directivelor Congresului al II-lea al Partidului 1 Participați cu toții la anche
ta ziarului „Uzina Noastră” considerînd ca o datorie patriotică scoaterea la iveală a 
oricăror terenuri nefolosite pînă în prezent I Niciun petec de pămînt să nu rămînă nepro
ductiv în raiorul nostru I

arabilă a comunei
deveni productive în urma unei munci 
susținute, duse cU sprijinul efectiv al ță
ranilor muncitori din comună.

In acest scop, prima dată vom curați 
terenul de mărăcini și pietre, și vom face 
nivelarea lui prin astuparea gropilor și 
șanțurilor cu care este presărat. După a- 
ceste pregătiri, cerînd ajutorul S.M.T. 
Orăștie, vom face prima arătură în toam
na acestui an. In primăvara anului viitor, 
după o nouă arătură, vom trece la în- 
sămînțarea ovăzului cu lucernă, care va 
da rezultate bune, datorită însușirilor pe 
care le are terenul. Ovăzul poate fi tăiat 
verde rămînînd astfel lucerna, care prin 
calitățile sale va mări fertilitatea solului.

Faptul că în jurul acestui teren se gă
sesc pămîrsturile arabile ale țăranilor in
dividuali și ale întovărășiților din satul 
Sîntuhalm, de pe care aceștia string re
colte frumoase, îmi întărește și mai mult 
convingerea că munca noastră pentru pu
nerea în valoare a celor peste 25 hectare 
teren, va da rezultatele dorite și va mări 
astfel simțitor suprafața arabilă a co
munei.

FILIP IOAN
președintele Sfatului popular comunal 

Cristur

ria anexă „Minerul 4”, care de mai muiți 
ani a rămas în părăsire înțelenindu-se.

Cultivat cu cartofi, acest teren ar pu
tea asigura îmbunătățirea radicală a a- 
provizionării centrelor muncitorești cu a- 
cest aliment. Conducerea gospodăriei a- 
nexe „Minerul 4” trebuie să lupte cu toată 
hotărîrea pentru desțelenirea imediată a 
acestei mari suprafețe de teren și pune
rea ei în cultură chiar din primăvara a- 
nului 1955, îndeplinind astfel o im,por
tantă sarcină reieșită din proiectul de Di
rective.

Pentru a îmbunătăți bazele furajere din 
raionul nostru, care să ducă în scurt timp 
la o creștere simțitoare a șeptelului de 
animale, secțiunea agricolă a Sfatului 
popular raional va lua urgent măsuri ca, 
pășunile a căror putere de furajare nu 
mai corespunde, să fie desțelenite și semă
nate cu trifoi și lucernă. mărindu-se în 
acest fel randamentul acestora. In același 
timp, tehnicienii noștri vor da tot spriji
nul necesar gospodăriilor agricole colec
tive, întovărășirilor agricole, precum și 
țăranilor cu gospodării individuale, pen
tru a pune în valoare terenurile necultivate.

In acest scop, colectivul nostru de teh
nicieni agricoli va întocmi un plan de ac
țiune concret după care își va desfășura 
munca de identificare a suprafețelor și 
punerea în valoare a tuturor rezervelor 
de terenuri. Mobilizînd toate forțele vor 
lupta cu perseverență pentru traducerea 
în viață a proiectului Directivelor Con
gresului al II-lea al Partidului.

COMȘA MIRCEA
Ing. la secțiunea agricolă a Sfatului 

popular raional Hunedoara

E mult de atonei... Sub razele puternice 
ale soarelui de primăvară, natura se re
deșteptase din amorțirea în care fusese 
ținută în Cursul iernii. Ciripitul păsărele
lor umplu văzduhul de voie bună. Incîn- 
tat de această frumoasă zi a lunei mai, 
am pornit să fac o plimbare prin orașul 
muncitoresc. Trecînd și pe la magazinul 
„Universal” am zărit o stofă de culoare 
gris. Imediat mi-am zis. Iată ocazia de 
a-mi face costum de haine pentru vară, 
așa după cum de mult îmi doream. Nici 
nu stau o clipă pe gînduri și cumpăr 
stofa... Incîntat că am găsit stofă de cu
loare preferată, pornesc către casă 
și cum în drumul meu era coopera
tiva meșteșugărească „Drum Nou” îmi zic. 
Ce-ar fi s-o dau imediat în lucru. Deci, 
intru în cooperativă, unde sînt întâmpinat 
de tovarășul Dragovici Nicolae, șeful sec
ției croitorie bărbătească. După unele dis
cuții mi se ia măsura, rămînînd ca peste 
două săptămîni să merg la probă.

Cele două săptămîni au trecut greu, 
peste dorința mea de a mă vedea îmbră
cat în haine gris. Așa că chiar la terme
nul fixat m-am prezentat la probă.

— Noroc bun tovarășe.
— Noroc, ce dorești dumneata ?
— Am venit să fac proba, știți, la hai

nele acelea gris.
— Nu sînt. gata tovarășe. Treci dum

neata săptâmîna viitoare. Și cu aceste cu
vinte tovarășul Dragovici îmi dădu să în
țeleg că numai avem ce discuta. Ce era 
să fac? Am plecat, ca exact după o săp- 
tămînă să fiu din nou prezent.

— Ai venit pentru probă ?
— Da, răspund eu cam timid, cu teama 

ca să nu am aceleași deziluzii.
încă nu sînt gata, mai avem puțin de 

lucru la ele, în orice caz săptămâna vii
toare poți veni la probă.

Am plecat amărît. Am venit săptă
mâna viitoare, altă săptămână viitoare și 
în fine după 5 săptămîni haina era gata 
de probă. Ce rnîndru m-am simțit când 
am văzut-o pe mine. După încă patru săp
tămîni haina a fost gata. N-ar mai fi 
fost... Cînd am îmbrădat-o parcă eram 
altă arătare... așa de prost venea.

— Tovarășe, dar vedeți nu prea vine 
bine I

Să asigurăm din vreme succesul campaniei agricole 
de toamnă

(Urmare din pag. 1)
curățat 61 tone de semințe. De asemenea 
pentru pregătirea inventarului agricol ne
cesar campaniei de toamnă, au luat ființă 
45 centre de reparat unelte, reparîndu-se 
astfel 205 pluguri și 17 semănători Cu trac
țiune animală, 28 trioare, precum și alte 
unelte agricole .

Dacă unele comitete executive ale sfa
turilor populare ca cele din Cristur, Hăș
dat, Băcia și altele și-au organizat munca 
în așa fel ca odată cu executarea celor
lalte lucrări să se treacă și la pregătirea 
campaniei agricole de toamnă, nu același 
lucru se poate spune despre comitetele 
executive ale sfaturilor populare comunale 
din Călan, Peștiș și Simeria, care au lăsat 
ca pregătirile pentru campania agricolă 
de toamnă să se desfășoare la voia întâm
plării. In comuna Călan, comitetul exe
cutiv al sfatului popular nu a făcut aproa
pe nimic pentru mobilizarea tuturor for
țelor la executarea acestor lucrări, fapt 
care este dovedit prin suprafața mică care 
s-a arat pînă la data de 12 septembrie, 
precum și prin numărul însemnat de ță
rani muncitori care nu și-au reparat încă 
uneltele agricole și selecționat semințele 
necesare.

Recoltele mari dobândite anul acesta de 
colectiviști, țărani muncitori întovărășiți 
și muiți dintre cei cu gospodării indivi
duale, au arătat că în raionul nostru sînt 
posibilități însemnate de sporire a pro
ducției de cereale la hectar, care însă 
cer din partea sfaturilor populare comu
nale mai mult spirit de organizare în 
ce privește popularizarea și aplicarea ce
lor mal avansate metode agrotehnice.

Proiectul de Directive în care sînt ară
tate un mare număr de metode agroteh

nuine.,.
— Cum nu ? haina vine bine, dar cor

pul dumiitale este șoldiu.
— Vă rog, totuși, vedeți poate se mai 

pot repara unele greșeli.
Mai mi-au pus niște vată la umeri,' dar 

haina tot mai prost ședea pe mine. Nu 
am luat-o, ci am lăsat-o acolo pentru re- 
tușare. Mergând peste două săptămîni să 
văd ce-i cu haina, nu mai găsesc pe to
varășul Dragovici, care plecase în conce
diu, ci pe tovarășul Crișan care îi ținea 
locul, iar haina mea aruncată într-un do-lț.

După ce îi povestesc tovarășului Crișan 
pățania, mi se răspunde, că dînsul nu are 
nici-o vină, dar totuși va încerca să re
pare greșeala. Dar poți face ceva cu în
căpățânarea haine! mele ? Nu se lasă deloc 
modelată de mâna măiastră a responsa
bilului. Deci nici tovarășul Crișan nu a 
putut să-i facă retușările și spre conso
lare îmi dă sfatul să aștept reîntoarcerea 
tovarășului Dragovici din concediu.

Era de acuma luna august. Reîntors din 
concediu tovarășul Dragovici rămîne mi
rat că nu mi-am ridicat haina și răspunde 
că nu poate face nimic, pînă nu se reîn
toarce din concediu și tovarășul Gavrilă 
(cel care-mi lucrase haina după croiala 
tovarășului Dragovici).

Așteaptă băiete și reîntoarcerea tovară
șului Gavrilă. In timpul acesta purtam 
pantalonii, iar haina rămăsese să servea
scă muștelor... în atelierul cooperativei 
„Drum Nou” prin buna voință a tovară
șului Dragovici, Crișan și Gavrilă, care 
aruncau vina unul pe celălalt.

Disperat de venirea toamnei, mă în
drept către biroul cooperativei și povestesc 
toată pățania mea tovarășului Cordor 
Ioan președintele.

— Se va face tovarășe, nu avea nici o 
grijă.

Și într-adevăr, acuma nu mai am nici o 
grijă, fiindcă vara a trecut și nu am ne
voie de haina gris, dar cred, că nici coo
perativa meșteșugărească nu trebuie să 
mai aibă nevoie de astfel de oameni „în
curcă lume”, și care dau dovadă de lipsă 
totală de răspundere în fața clienților.

P. NUȚESCU

nice cum ar fi ; executarea dezmiriștitu- 
lui și arăturilor de toamnă, semănatul 
culturilor de toamnă în terenuri bine pre
gătite la timpul optim, însămînțarea în 
rînduri încrucișate, folosirea îngrășăminte
lor organice și chimice, etc., atrage în mod 
cu totul deosebit atenția organizațiilor de 
partid, sfaturilor populare și organelor agri
cole asupra necesității de a îmbunătății în 
mod hotărît cultura cerealelor prin intro
ducerea și respectarea peste tot a regu- 
lelor agrotehnice.

Comitetele executive ale sfaturilor popu
lare au sarcina ca in limita proiectului de 
Directive, să la toate măsurile necesare 
pentru ca semănatul cerealelor să se exe
cute în timp cît mai scurt și la da
tele cele mai optime pentru fiecare zonă, 
astfel ca însămînțatul de toamnă să se 
termine în 20—25 zile de lucru pentru 
fiecare zonă. Organizațiile de bază de la 
sate au datoria de a duce o muncă sus
ținută de lămurire în rândurile țăranilor 
muncitori, pentru ca aceștia să aplice cu 
strictețe toate regulele agrotehnice și în 
special metoda însămînțării griului cu ma
șina în rînduri încrucișate.

Proiectul de Directive trasează organi
zațiilor de partid de la sate și comitetelor 
executive ale sfaturilor populare comu
nale .sarcina de a organiza introducerea 
metodelor înaintate și a tehnicii noi în 
producția agricolă, de a organiza desfășu
rarea largă a întrecerii socialiste în gos
podăriile agricole colective și întovărășiri, 
întrecerea patriotică între comune și sate, 
precum și între țăranii muncitori cu gos
podării individuale, pentru ridicarea pro
ducției la hectar, pentru obținerea de re
colte bogate în anul viitor.



________ ________________ Materiale pentru Congresul al ll-lea al P. M. R.

Dezbaterea proiectului Statutului modificat al P. M. it.
---------------  -------- .— ----------------- 7--------------------------- ----------------
Să rezolvăm cu deosebită grijă cerințele și nevoile oamenilor muncii

Proiectul Statutului modificat al Parti
dului Muncitoresc Romîn, constituie pen
tru toți membrii de partid un prilej de 
analiză a activității lor în lumina învăță
turii marxist-leniniste. El constituie în 
același timp un document de seamă în 
activitatea noastră de viitor.

Datorită faptului că fad parte din apa
ratul organului local al puterii de stat din 
Hunedoara, care printre altele are meni
rea de a rezolva cerințele și nevoile oa
menilor muncii, cu deosebită satisfacție 
am luat cunoștință despre prevederea pro
iectului Statutului modificat, care arată 
că membrii de partid sînt obligați „să 
^întărească zi de zi legătura cu oamenii 
ununcii, să se preocupe cu deosebită grijă 
de rezolvarea la timp a cerințelor și ne
voilor celor ce muncesc de la orașe și 
sate, să lupte fără cruțare împotriva bi
rocratismului, să lămurească oamenilor 
muncii fără de partid sensul politicii și 
botărîrilor partidului, să organizeze și să 
mobilizeze masele la lupta pentru îndepli
nirea sarcinilor trasate de partid”.

Acest aliniat din proiect cu privire la 
îndatoririle membrilor de partid, arată Cu 
deosebită claritate importanța pe care 
partidul o acordă rezolvării cerințelor și 
nevoilor oamenilor muncii

Ținînd seama de indicațiile partidului 
nostru, majoritatea comuniștilor care se

De acord cu
Urmărind îndeaproape, atit ziarele lo

cale, cît și ziarul „Scânteia”, am luat cu
noștință de articolul tovarășului Nicolae Mi
hai din București, care propune ca la ar
ticolul 60, unde se vorbește despre sarci
nile organizației de bază a partidului, să 
se adauge: „luptă împotriva risipei și 
cheltuelid nejuste a fondurilor, împotriva 
hoților și a delapidatorilor, pentru înrădă
cinarea unui regim sever de economii”.

Faptul care m-a determinat să apre
ciez, să fiu de acord și să susțin această 
propunere, este specificul serviciului pe 
care-1 ocup la Banca R.P.R. din localitate.

Această propunere este menită să în
tărească rolul organizațiilor de bază ale 
partidului nostru în vederea îmbunătățirii 
disciplinei financiare în diferite instituții, 
să asigure justa folosire a fondurilor bu
getare de către întreprinderi.

In raionul nostru, sînt numeroase între
prinderi și instituții, unde fondurile bu
getare sînt folosite cu multă pricepere și

Să respectăm cu strictețe îndatoririle de partid
In vederea ridicării și mai mult al ro

lului de avangardă al membrilor de 
partid în construirea socialismului, pro
iectul Statutului modificat definește cu o 
claritate deosebită îndatoririle membrilor 
de partid. In acest document important 
sânt cuprinse prevederi a Căror aplicare 
duc la întărirea capacității de luptă a 
partidului.

Marile sarcini ale construirii socialis
mului obligă pe membrii partidului nos
tru de a lupta activ pentru îndeplinirea 
necondiționată a hotărîrilor sale. De aceea 
este firesc ca proiectul Statutului modifi- 
jcat să prevadă obligația ca membrul de 
'de partid „să fie fruntaș în muncă, să-și 
ridice necontenit calificarea profesională 
și, prin propriul exemplu, să mobilizeze 
pe cei fără de partid la lupta pentru mă
rirea continuă a productivității muncii și 
întărirea disciplinei în muncă, să păzea
scă și să întărească prin toate mijloacele 
proprietatea socialistă, bază sfîntă și de 
neatins a regimului democrat-popular”.

In organizația noastră de bază de la 
oțel aria „Siemens Martin” a combinatu
lui, marea majoritate a membrilor de 
partid îndeplinesc în mod conștiincios a- 
Ceastă cerință a partidului, luptă eu ho
tărâre pentru mărirea continuă a produc

află în fruntea sfaturilor populare comu
nale din raionul Hunedoara, pun un accent 
deosebit asupra acestei probleme, rezol
vând cu multă grijă și la timp propunerile 
și sezisările venite de jos.

In această direcție ne oferă exemple 
pozitive președinții sfaturilor populare co
munale ca: Lațko Ștefan din Băcia, Vi- 
tez Samoilă din Toplița, Stăncoane A. din 
Bunila și mulți alții.

Cu toate acestea trebuie să arăt că în 
raionul nostru există însă și membri de 
partid, președinți ai sfaturilor populare 
comunale, care au o atitudine formală, 
pasivă față de rezolvarea cerințelor și 
nevoilor oamenilor muncii, comuniști care 
se declară de acord cu hotărîrile partidu
lui, iar în realitate le clasează la dosar, 
au atitudini nepăsătoare față de sarci
nile ce le-au fost încredințate, care dau 
dovadă de puțină grijă și energie, pentru 
a asigura îndeplinirea cu succes a propu
nerilor juste, făcute de masa oamenilor 
muncii. Pe asemenea comuniști nu îi se- 
zisează faptul că hotărîrile partidului 
în sectorul ce le-a fost încredințat se în
deplinesc nesatisfăcător.

Astfel de președinți avem în fruntea 
sfaturilor populare comunale din Pești șui 
Mic, Călan și Răcăștie? Acești comuniști 
lucrează de mîntuială, fără energie, nu 
dau dovadă de inițiative și perseverență.

propunerea tovarășului 
în mod just de către conducerile acestora.
Așa de pildă, la cooperativa „Vasile Boai
tă” din Simeria, datorită conducerii juste 
a tovarășului Boșorogan I. fondurile bu
getare au fost cheltuite cu multă minu
țiozitate și pricepere, fapt ce a făcut ca 
cooperativa să fie aprovizionată în con
diții bune, satisfăcând cerințele oameni
lor. Astfel de unități unde fondurile bu
getare sînt folosite în acest fel, sînt nu
meroase în raionul nostru.
Mai sînt însă întreprinderi și instituții, unde 
membrii de partid, conducătorii acestora, 
nu dau importanța cuvenită folosirii în 
modul cel mai just a fondurilor bugetare, 
dând dovadă de slabă disciplină finan
ciară, aducînd astfel pagube statului nos
tru democrat popular

Așa se face că unitatea cooperatistă „în
frățirea” în fruntea căreia se află tova
rășul David Stelian. are zeci de mii de 
lei lipsă în gestiune. Acest lucru a fost 
tăinuit atât de către organizația de bază,

ției. Așa de exemplu, tovarășul Bîrlea 
Traian, datorită faptului că se preocupă 
neîncetat de ridicarea lui profesională, a 
reușit ca în ultimele 3 săptămîni să ela
boreze împreună cu echipa sa, 6 șarje ra
pide de oțel. La fel și candidatul 
Bacnef Iordan a reușit în luna aceasta 
să reducă consumul specific la cochile cu 
8 la sută. Fruntaș în muncă este și co
munistul Pîrva Gașpar și mulți alții, 
care prin exemplul lor personal la locui 
de producție, fac cinste acestei organiza
ții de bază.

Totuși se mai găsesc și aici în organi
zația noastră de bază membri de partid 
care nu dau dovadă de înaltă conștiință 
și răspundere pentru traducerea în fapt 
a indicațiilor partidului și a hotărîrilor 
sale, nu luptă cu hotărire pentru întări
rea disciplinei in muncă și continuă să 
rămînă în coada maselor. Astfel de mem
bru de partid este Pop Ignat, care cu tot 
ajutorul primit din partea organizației de 
bază, continuă să lipsească nemotivat de 
la serviciu, iar cînd vine la lucru dă do
vadă de indisciplină în muncă, chiar ma
nifestă neglijență in păstrarea proprietă
ții socialiste Așa se face ca de nenumă
rate ori melanjcrul la care lucrează șă se 
defecteze și sâ nu funcționeze zile în

Ceea ce ar fi putut să facă astăzi cu 
succes amînau „pe mîine” îngropînd se
zisările oamenilor muncii în hîrțoage bi
rocratice. Așa se explică că cererile ce
tățenilor din satul Josani cu privire la 
construirea căminului cultural să fie a- 
mînate ani de-a rândul de către sfatul 
popular din Peștiș. La fel și sezisările ță
ranilor muncitori din Sîncrai, care timp 
de luni de zile solicită ajutorul sfatului 
popular din Călan. în vederea construirii 
a 3 podețe în satul lor. O atitudine ase
mănătoare s-a manifestat și în activitatea 
sfatului popular din Răcăștie.

Atitudinea formală, pasivă față de re
zolvarea cerințelor oamenilor muncii, con
stituie un mare rău împotriva căruia 
partidul luptă cu hotărîre. O asemenea 
atitudine a comuniștilor din sfaturile 
populare comunale față de sezisările ve
nite de jos, slăbește Capacitatea de luptă 
a partidului. Pentru acest motiv, propun 
să fie înscris în Statutul modificat al 
partidului la capitolul I, aliniatul e : ati
tudinea formală, pasivă față de rezolvarea 
cerințelor oamenilor muncii, este incom
patibilă cu rămânerea în rândurile parti
dului.

NARIȚA IOAN
Membru în org. de bază a sfatului 

popular raional Hunedoara

Nicolae Mihai
cît și de tovarășul David Stelian, timp de 
luni de zile, pînă cînd a fost descoperit în 
urma unui control financiar. La fel, or
ganizația de bază și direcția transportu
rilor din Combinatul metalurgic „Gh. 
Gheorghiu-Dej” în frunte cu tovarășul 
Scurtu Cornel, a tăinuit timp îndelungat 
organelor superioare de partid sumele 
enorme pe care le plătește combinatul 
C.F.R.-ului pentru alocațiile Care se fac 
din cauza slabei organizări a muncii.

Este limpede, că unor astfel de lipsuri 
trebuie să li se pună capăt imediat.

De aceea, consider că trebuie sporită 
capacitatea de luptă a fiecărei organiza
ții de partid, întărită și mai mult disci
plina de partid și de stat; îmbunătățită 
munca organizatorică ; intensificată acti
vitatea comuniștilor oriunde s-ar afla, în 
lupta împotriva lipsurilor, a risipei și a 
cheltueliloc inutile.

PUICAN IOAN 
candidat de partid

tregi, împiedicând astfel activitatea unei 
întregi secții.

Un astfel de membru de partid este 
și tovarășul Bera Sebastian, care de ase
menea cu tot ajutorul primit din partea 
biroului organizației de bază, a membrilor 
de partid, continuă să se mențină în a- 
ceeași stare de indiferență față de ridi
carea calificării lui profesionale. In felul 
acesta nu numai că nu mobilizează pe cei 
fără de partid la lupta pentru mărirea 
productivității muncii, dar este chiar un 
exemplu rău în această privință.

Este lesne de înțeles că partidul nu se 
poate împăca cu o astfel de concepție Cu 
care privesc unii membri de partid înda
toririle lor.

Interesele partidului și ale statului cer 
sporirea simțului de răspundere al fiecă
rui comunist pentru munca ce i-a fost 
încredințată. Respectarea cu cea mai 
strictă disciplină a obligațiilor înscrise în 
Statut, trebuie să fie una singură pentru 
toți membrii de partid, indiferent de pos
tul pe care-1 ocupă

TOMA ADAM
secretarul organizației de bază al 
secției O. S. M din Combinatul 
metalurgic „Gh. Gheorghiu-Dej”.

Din scrisorile adresate 
redacției

Tov. Furca Gheorghe (Hunedoara) pro
pune ca în proiectul Statutului modificat, la 
capitolul „Membrii de partid, îndatoririle 
și drepturile lor”, să se înscrie sancțiune 
cu cea mai mare asprime acelor cadre din 
posturi de răspundere, atît pe tărîm po
litic, cît și economic, care nu sprijină dez
voltarea autocriticii și criticii de jos.

Tov. Cervencovici Andrei (Hunedoara) 
propune ca : cei care au făcut parte din 
alte partide și vor să intre în rîndurile 
partidului, în cazul cînd se admite de că
tre C.C., să aibă o candidatură mai mare 
cu cel p-uițin un an față de persoanele din 
categoria IlI-a.

Tov. Hauer Bartolomeu (Hunedoara) 
propune ca: la capitolul introductiv la 
aliniatul II din pagina 4, în scopul de 
a avea un înțeles mai precis să fie com
pletat în felul următor: „Partidul Mun
citoresc Romîn — partidul marxist-leni- 
nist al clasei muncitoare din Republica 
Populară Română”.

Tov. Scorobete Avram (Ghelar) pro
pune ca : articolul 1, unde se vorbește cine 
poate fi membru al Partidului Muncitoresc 
Romîn și se spune printre altele, „înde
plinește toate hotărîrile partidului și plă
tește cotizațiile stabilite”, să fie formulat 
astfel: „îndeplinește toate hotărîrile parti
dului și plătește la timp cotizațiile stabi
lite”

Tov. Avrămiuc Constantin (Hunedoara) 
propune ca : acei membri de partid care 
nu dau nici o atenție ridicării nivelului 
profesional și refuză categoric de a-și ri
dica nivelul de conștiință, de a-și însuși 
bazele marxism-leninismuiui, să înceteze 
de a mai fi membri de partid.

Tov. Tătar Iordan (Hunedoara) propune 
ca : articolul 4, punctul d, aliniatul 2, să 
fie formulat în felul următor: „Cei care 
au dat recomandări chiar dacă nu fac 
parte din organizația de bază în care ur
mează să fie primit cel recomandat, pot 
să participe la dezbaterea primirii în 
■partid a celui recomandat.

Tov. Stăncioiu Traian, propune ca : la 
punctul a, din articolul 36, în care se vor
bește despre atribuțiile Comitetului Cen
tral care „veghează la apărarea unității și 
purității rândurilor partidului, controlea
ză respectarea disciplinei de partid și . tra
ge la răspundere pe membrii de partid” 
să se adauge „și organizațiile partidului 
care s-au făcut vinovate de călcarea pro
gramului partidului”.

Tov. Velniceru Iuliana (Simeria) propu
ne ca: la articolul 45, unde se vorbește 
despre colegiul de partid de pe lîngă co
mitetul regional să fie formulat în felul 
următor : „președintele colegiului de partid 
se confirmă de către C.C. al partidului și 
răspunde de întreaga activitate a colegiu
lui, atît față de comitetul regional de 
partid, cît și față de C.C. al partidului”.

Tov. Zăvoianu loan (Teliuc) propune ca: 
articolul 68 în care se vorbește despre 
Forțele Armate să aibă următoarea for
mulare : „Șefii organelor politice sînt obli
gați să prezinte sistematic comitetelor lo
cale ale partidului rapoarte periodice a- 
supra întregii munci politice în unitățile 
Forțelor Armate.

Tov. Murgu Viorica (Hunedoara) propu
ne ca: la articolul 73 dare prevede că ; 
„La intrarea în partid candidații plătesc 
o cotizație de intrare de 2 la sută din ve
nitul lunar pe care-1 au” să se adauge 
„iar cei care au un venit lunar pînă la 
200 lei. plătesc 1 leu”.

In scopul dezbaterii temeinice a pro
iectului Statutului modificat al P.M.R. 
redacția ziarului „Uzina Noastră” con
tinuă să-și pună la dispoziție coloanele 
sale pentru publicarea articolelor și 
observațiilor pozitive precum și a ce
lor critice.

De aceea invităm pe această cale 
pe membrii și candidații de partid, cît 
și organizațiile de partid să trimită 
darului observațiile lor.
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Note șî comentarii externe

Revanșarzii vesf-germani își dezvăluie planurile
Diplomația blocului atlantic este ocu

pată zilele acestea Cu căutarea de noi 
forme pentru reînarmarea Germaniei oc
cidentale. Presa americanizată a trecut în 
revistă numeroase variante de soluții po
sibile Ea a ascuns însă cu grijă adevă
ratele planuri ale partizanilor refacerii 
wehrmachtului hitlerist. Astfel, pentru a 
liniști opinia publică, s-a afirmat că, în 
orice caz, cînd se va trece la remilitari- 
zarea Germaniei occidentale, se vor găsi 
„mijloacele eficace” care să permită pre- 
întîmpinarea refacerii necontrolate a ma
șinii de război hitleriste.

Acel'care a dat o lovitură acestor ter
tipuri ale propagandei „atlantice” n-a fost 
nimeni altcineva deeît însuși... cancelarul 
Adenauer: La 4 septembrie, ziarul „Ti
mes”, care apare la Londra, a publicat 
un interviu acordat de șeful guvernului 
de la Bonn. In seara aceleași zile, Ade
nauer a făcut o declarație în fața micro
fonului. In aceste două declarații el a 
expus deschis tot ce au vrut să ascundă 
acei ce în prezent caută să convingă Fran
ța să accepte „noua variantă” a inte
grării Germaniei occidentale în „sistemul 
de apărare” a Occidentului.

Defăimînd în fel și chip Adunarea Na
țională franceză pentru hotărîrea ei de a 
respinge tratatul de la Paris, Adenauer 
a declarat că „singura posibilitate de a 
risipi dezamăgirea încercată de Germania 
din cauza hotărîrii franceze cu privire 
la ..comunitatea defensivă europeană”, 
este acordarea suveranității Republicii 
Federale. In continuare, Adenauer a pre
cizat că în concepția lui „suveranitatea” 
înseamnă în primul rînd acordarea drep
tului la reînarmarea Germaniei occiden
tale. „Dreptul la reînarmare, a spus Ade
nauer, îl cere Germania nu ca ceva deo
sebit, ci ca o parte a suveranității ei”.

Desmințind afirmațiile presei anglo-a- 
tnericane și a personalităților oficiale din 
aceste țări, potrivit cărora forma și pro
porțiile reînarmării Germaniei occidentale 
vor fi strict delimitate prin vreun acord, 
Adenauer a declarat fățiș că guvernul de 
la Bonn va rezolva el însuși toate aceste 
probleme după aprecierea lui. „Reînarma
rea Germaniei, a subliniat Adenauer, tre
buie înfăptuită în proporțiile și în forma 
corespunzătoare politicii urmate pînă în 
prezent de Republica Federală. Republica 
Federală va fi gata, cu toate că va dispune 
de deplmă suveranitate, să-și impună ea 
însăși. în materie de înarmare îngrădi
rile necesare pentru continuarea politicii 
europene”.

O lovitură dată politicii cancelarului de la Bonn

de P. NAUMOV

Așadar, nici un fel de control, nici mă
car fictiv, și nici un fel de îngrădiri. 
Revanșarzii de la Bonn vor decide ei în
șiși asupra formei și proporțiilor înar
mării. Tocmai aceasta este „deplina liber
tate de acțiune pentru militariștii vest- 
germani”, pe care ei o revendică încă de 
mult. Germania occidentală intenționase 
să obțină această „libertate” sub camu
flajul așa-numitei „comunități defensive 
europene”. Același lucru ea îl cere și as
tăzi, cînd această „comunitate” a dat fa
liment.

Din declarațiile lui Adenauer se vede de 
asemenea că cercurile guvernante de la 
Bonn amenință Franța că se vor orienta 
direct spre o axă Washington-Bonn, în 
cazul cînd Franța nu ar accepta poli
tica renașterii wehrmachtului.

Totodată Adenauer a lăsat să se înțe
leagă fără echivoc că Germania occiden
tală, în pofida poziției adoptate de Fran
ța, va lupta ca și pînă acum pentru înfăp
tuirea planului american al unificării poli- 
tico-miilitare a Europei occidentale, în 
frunte cu revanșarzii de la Bonn. „Co
munitatea defensivă europeană” va fi 
(!) Creată într-o formă sau alta...” a spus 
Adenauer, subliniind că el nu are inten
ția să țină seama de votul de „procedură” 
(?!) al parlamentului francez. In cuvinte 
pe înțelesul tuturor, aceasta înseamnă 
amenințarea fățișă de a impune cu sila 
Franței participarea la o grupare mili
tară pe care ea a respins-o recent. Făcînd 
aceste declarații, Adenauer speră în mod 
vădit că S.U.A. vor ajuta Germania occi
dentală să creeze armate puternice cu 
ajutorul cărora el, Adenauer, ar putea în- 
genunchia Franța.

Toate aceste declarații fățișe ar putea 
fi atribuite stării de iritare a cancelarului 
de la Bonn, provocată de eșecul creației 
sale — „comunitatea defensivă europea
nă”. Dar planurile pe care le expune cu 
atîta cinism șeful guvernului de la Bonn 
se bucură de aprobare la Washington și 
Londra. Mai mult deeît atît, Adenauer 
a arătat în declarația sa radiodifuzată că 
între Bonn, Washington și Londra se și 
duc tratative, al căror obiect, după spu
sele lui, este „acordarea suveranității și 
contribuția germană la apărarea lumii li
bere”. „Eu subliniez, a spus Adenauer, 
că aspirațiile noastre și necesitatea contri

buției germane la apărare se bucură de 
deplină înțelegere „în S.U.A. și Anglia”.

Vorbind despre cererea conducerii Par
tidului social-democrat din Germania, de 
a convoca o conferință a celor patru pu
teri, Adenauer a declarat categoric că 
respinge această cerere, arătînd că o a- 
semenea conferință „nu poate fi avanta
joasă” pentru puterile occidentale. Ollen- 
hauer, președintele Partidului social-de
mocrat din Germania, a făcut în legă
tură cu aceasta următoarea justă remar
că : „Cancelarul federal preferă evident 
încercările sale de a salva politica eu
ropeană eșuată, politicii unificării Ger
maniei”

Sinceritatea excesivă a cancelarului de 
la Bonn, care a divulgat lucruri pe cane 
alții au vrut să le ascundă un anumit 
timp opiniei publice, a provocat o anu
mită durere la Londra și Washington.

„Cancelarul federal a rostit în aceste 
zile cuvinte puțin potrivite pentru a a- 
duce o îmbunătățire în relațiile fnanoo- 
germane”, scrie ziarul „Daily Telegraph 
and Morning Post”.

In Franța, declarațiile lui Adenauer au 
fost apreciate ca „un amestec direct și 
inadmisibil în politica franceză”. Ziarul 
„Le Monde” întreabă: Nu au fost oare 
dictate acțiunile cancelarului de la Bonn 
de dorința de a provoca răsturnarea gu
vernului lui Mend^s-France ? După păre
rea acestui ziar, ieșirile lui Adenauer sînt 
îndreptate „împotriva întregii diploma
ții franceze din ultimii 30 de ani”...

Țipetele lui Adenauer, scrie ziarul „Li
beration”, nu sînt în stare să ascundă un 
faliment tot mai accentuat, precum și 
faptul că cancelarul se află în deplină 
derută în fața primejdiei prăbușirii între
gii sale politici”. Intr-adevăr, scrie „Li
beration”, nu poate exista o reînarmare 
a Germaniei fără consimțământul Fran
ței. S.U.A. știu acest lucru și Adenauer de 
asemenea îl știe. Franța nu dorește reîn
armarea Germaniei. Ca și majoritatea ger
manilor, francezii vor pacea și dezarma
rea.

Declarațiile lui Adenauer ridică vălul 
de pe secretele jocului de culise dintre 
Washington, Bonn și Londra. Luînd cu
noștință de ele, cercurile largi ale opiniei 
publice își dau mai bine seama că odată 
cu prăbușirea „comunității defensive eu
ropene”, primejdia renașterii militarismu
lui german agresiv nu a fost ri-tuși de 
puțin înlăturată. ' «— >• >

Bandele ciancaișiste continuă 
atacurile provocatoare | 
împotriva R. P. Chineze

PEKIN (Agerpres) — China Nouă 
anunță noi cazuri de violare a spațiului 
aerian al Chinei de către avioane ciancai
șiste.

La 12 septembrie, un bombardier de pa
trulare de tip „R.B.-4 U” a apărut dea
supra regiunilor de coastă din partea de 
est a provinciei Cijecian și a aruncat 12 
bombe asupra orașului Ciuețiso, Avio
nul inamic a fost pus pe fugă de aviația 
Armatei Populare de Eliberare.

La 10 septembrie un alt avion de tip 
„R.B.-4 U” a apărut deasupra raionului 
Din hai, provincia Cijecian. El a fost de 
asemenea alungat de avioanele Armatei 
Populare de Eliberare.

---•
Condamnarea unor spioni 

americani în R. P. Chineză
PEKIN (Agerpres) — China Nouă 
La 12 septembrie, Comitetul militar de 

control din Șanhai al Armatei Populare 
de Eliberare a dat publicității sentința în 
procesul celor opt persoane, care au făcut 
spionaj în favoarea S.U.A.

Hew Francis Radmond, șeful bandei, a 
fost condamnat la închisoare pe viață.

Doi dintre spioni au fost condamnați la 
moarte, cu suspendarea executării sentin
ței timp de doi ani; ceilalți acuzați au 
fost condamnați la închisoare pe termene 
între 7 ani și închisoare pe viață.

Spionii și-au recunoscut crimele.
Această organizație de spionaj culegea 

informații în primul rînd cu caracter mi
litar și îndeosebi informații despre con
strucțiile de apărare ale forțelor militare 
navale și aeriene de pe insula Liaodun, 
despre puterea de foc a vaselor de război, 
care staționează în regiunea fluviului 
Vampu, în fața orașului Șanhai.

100.000 muncitori japonezi 
în grevă

TOKIO (Agerpres). — 100.000 munci
tori japonezi, care lucrează pentru forțele 
americane de ocupație din Japonia, au de
clarat la 12 septembrie o grevă generală 
de 48 de ore în semn de protest împo
triva refuzului guvernului american de a 
acorda o anumită alocație celor 20.000 de 
muncitori japonezi care urmează să fie 
concediați în curînd.

După Cum relatează agenția France 
Presse, greva aceasta va afecta 700 de 
instalații militare americane din Japonia. ( 
Ea este a doua grevă generală a munci
torilor japonezi care lucrează pentru tru- / 
pele americane.

Comentariile
in

presei occidentale în urma înfringerii lui Adenauer 
alegerile din landul Schleswig-Holstein

PE SCURT

BONN (Agerpres). — „Un examen al 
popularității cancelarului Adenauer”, iată 
cum califică „Manchester Guardian” ale
gerile parlamentare care au avut loc du
minică în landul Schleswig-Holstein și 
ale căror rezultate nu pot fi interpre
tate, după cum subliniază ziarul „Times”, 
deeît ca un eșec al politicii duse cu atîta 
perseverență de Adenauer.

Presa occidentală, îndeosebi presa 
americană, conchide cu îngrijorare că re
zultatele alegerilor din Schleswig-Hols
tein reprezintă o gravă înfrîngere a poli
ticii lui Adenauer.

Corespondentul ziarului „New York Ti
mes” scrie că înfrîngerea suferită de 
partidul creștin-democrat este „o lovitură 
dată politicii externe a cancelarului de 
la Bonn ’

Rezultatele alegerilor — arată „New 
York. Times" — au confirmat tendința 
populației vestgermane de a considera 
reunificarea drept țelul principali al ori
cărei politici germane, țel care s-ar putea 

realiza prin convocarea unei conferințe 
în patru.

„Aceasta, scrie ziarul în continuare, este 
cea de a doua înfrîngere după cea sufe
rită de Adenauer în iunie, cind numărul 
voturilor întrunite de partidul său în ale
gerile din Renania de Nord-Westfalia a 
scăzut cu 30 la sută”.

Ziarul „New York Herald Tribune” 
scrie că „rezultatele alegerilor din Schles- 
wiv-Holstein constituie primul rod amar 
al respingerii de către Franța a tratatului 
armatei europene”.

Ziarul subliniază că partidul social-de
mocrat, care a obținut majoritatea votu
rilor, și-a axat întreaga sa campanie elec
torală pe falimentul politicii externe a 
guvernului Adenauer și pe ideea convo
cării unei conferințe în patru.

Agenția americană United Press vor
bește deschis despre „un declin al presti
giului lui Adenauer și al partidului creș
tin-democrat”, adăugind că „pierderile 
suferite de Adenauer se dat.oresc în mare 

parte respingerii de către Franța a tra
tatului C.D.E.”.

Ziarele franceze de toate nuanțele pu
blică comentarii pe marginea alegerilor 
parlamentare din Schleswig-Holstein sub
liniind că ele au constituit o confirmare 
a falimentului politicii cancelarului de la 
Bonn

„O înfrîngere netă a creștin-democra- 
ților” își intitulează „Le Parisien Libere” 
articolul în care, analizjnd rezultatele ale
gerilor din Schleswig-Holstein; arată că 
ele au exprimat nemulțumirea opiniei pu
blice față de politica partidului creștin- 
democrat.

Ziarul „L’Aurore” anunță că „partidul 
lui Adenauer pierde voturi” în timp ce 
„Le Figaro” publică un articol intitulat: 
„Creștin-democnații înregistrează pierderi 
serioase”.

Revista „France Observateur”, anali- 
zînd actuala situație politică din Ger
mania occidentală, trage concluzia că 
„opinia publică vest-germană nu se mai 
lasă condusă”.

• Editura ,,Pegasus” din Amsterdam a 
publicat traducerea în limba olandeză a 
romanului „Mitrea Cocor” de Mihail Sa- 
doveanu. Cu acest prilej, ziarul olandez 
„De Waarheid” a publicat o recenzie în 
care subliniază calitățile romanului.

• O delegație din Birmanîa, compusă 
din patru membri și condusă de mi
nistrul muncii, Raschid, a plecat la 14 
septembrie în Republica Populară Chi
neză

• Agenția France Presse anunță că gu
vernul francez l-a numit pe Jean Sain- 
teny, fost, guvernator al teritoriilor de 
peste mări, în funcția de reprezentant 
general al Republicii Franceze pe lîngă 
guvernul Republicii Democrate Vietnam.

• După cum anunță agenția United 
Press, fostul președinte al Guatemalei, 
Jacobo Arbenz, a sosit cu avionul la Me- 
xico-City. Timp de două luni el a locuit 
ca refugiat politic la ambasada Argenti
nei. Odată cu Arbenz au sosit la Mexico- 
City și alți refugiați politici, printre care 
Gulliermo Toriello, fostul ministru al Afa
cerilor Externe al Guatemalei. La sosirea 
sa, Toriello a declarat din nou că lovi
tura de stat din Guatemala a fost opera 
americanilor.
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