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Corespondentul voluntar 
popularizator al noului

Sporesc succesele în cinstea zUei de 1 Mai
Un sprijin din ce în ce mai activ al partidului în rezol

varea multor probleme ce le ridică construcția pașnică din 
țara noastră, sînt corespondenții voluntari. Ei sînt cei care 

popularizează și extind inițiativele bune, în scopul perfecțio
nării necontenite a procesului de producție, în scopul creșterii 

producției in industrie și agricultură.
Numai în primul trimestru al acestui an, la redacția ziarului 

au sosit numeroase scrisori de la corespondenții voluntari. In 
ele corespondenții voluntari s-au ocupat de creșterea neînce
tată a productivității muncii, reducerea continuă a prețului de 
cosi, aplicarea metodelor înaintate în agricultură, etc. De e- 
xeniplu, tovarășul inginer Niță loan din Combinatul metalur
gic „Gh. Gheorghiu-Dej”, ne-a informat zilele trecute despre 
succesele în munca de inovații, despre dezvoltarea neîncetată 
a acesteia. Această acțiune ce cuprinde mase din ce în ce mai 
'largi, ne scrie în continuare corespondentul voluntar, a făcut 
ca numai în primele trei luni ale acestui an, numărul inova
țiilor prezentate să crească cu 5 la sută, față de aceiași pe
rioadă a anului trecut, iar economiile se ridică la peste 220.000 
lei.

Despre succesele furnaliștilor din Călan în aplicarea meto
dei sovietice Filipov, ne scrie corespondentul voluntar Humei 
Emeric. El ne informează că datorită aplicării juste a acestei 
metode, furnaliștii și-au îndeplinit planul pe luna martie cu 
2 zile mai devreme, iar procentul de declasate a scăzut con
siderabil.

Și-au depășii angajamentele luate
„Rapoităm partidului și guvernu

lui că angajamentele pe care ni le- 
am luat în cinstea zilei de I Mai, 
au fost îndeplinite și chiar depăși
te”.

Acestea au fost cuvintele rostite 
de furnaliștii uzinei „Victoria” Că
lan la sfîrșitul lunei martie a .c.

împletind cunoștințele lor practi
ce cu metoda maistrului sovietic A. 
Filipov, acest harnic colectiv a reu
șit să dea peste plan cu 9,3 la sută 
mai multă fontă față de 1,2 la 
sută cît le era angajamentul. In

acelaș timp, declasatele au fost re
duse cu 36 la sută, prețul de cost 
operativ cu 6,77 la sută, iar con
sumul specific de combustibil cu 
3,9 la sută.

Echipele conduse de prim-topitorii 
Bozdoc Aurel de la furnalul nr. 1 
și Munteanu Ionașcu de la furnalul 
nr. 2, precum și celelalte echipe de 
furnaliști au realizat totodată un 
indice de utilizare pe totalul furna
lelor în proporție de 102,2 la sută.

HUMEL EMERIC 
corespondent voluntar

Un nou record 
la furnalul 6

In cea de a doua jumătate a lunii 
martie, muncitorii de la furnalul nr. 6 
din Combinatul metalurgic „Gh. 
Gheorghiu-Dej”, au dat cea mai mare 
producția înregistrată de la construi
rea furnalului pînă în prezent. Zilele 
trecute, la acest furnal s-a realizat 
un nou record. Producția obținută 
în primele 6 zile ale lunii aprilie în
trece realizările dobîndite în cea de 
a doua jumătate a lunii martie cu

Primele succese

Cu aceași dragoste și mîndrie ne scriu corespondenții vo
luntari despre succesele minerilor din raionul nostru, de lupta 
•lor pentru mai mult minereu extras, despre aplicarea meto
delor înaintate de muncă și despre organizarea bună a muncii. 
Tovarășul Pelmuș Nicolae și Dragota Anton, arată în cores
pondențele lor realizările obținute de numeroase brigăzi și 
echipe ce aplică metoda prin surpare. Brigăzile și echipele con
duse de Toma Moise (Zali) Preda Dumitru, Bodea Ioan, Preda 
Andrei și alții, ne scrie tovarășul Pelmuș, lucrează de pe acum 
în contul lunilor viitoare. Organizarea bună a locului de mun
că precum și măsurile practice luate pentru extinderea între
cerii socialiste, arată tovarășul Dragota, au făcut ca din ziua 
de 1. aprilie minerii din Ghelar să lucreze în contul primei 
decade a lunii mai.

In cinstea zilei de 1 Mai, munci
torii de pe șantierul 401 Construcții 
Hunedoara s-au angajat să dea în 
folosință pînă la sfîrșitul lunii apri
lie a. c. un număr de 45 apartamen
te în Orașul muncitoresc, 12 aparta
mente și casa transformatorului la 
mina Teliuc, precum și două bărăci 
la Ghelar.

Lucrînd cu avînt sporit în cadrul 
întrecerii ce se desfășoară, harnicii 
constructori au reușit ca pînă în 
ziua de 6 aprilie să-și realizeze prL- 
mul angajament în proporție de 60

la sută, iar celelalte două în propor
ție de 33 la sută.

Realizările cele mai de. seamă au 
fost înregistrate de brigada zidaru
lui Csiki Ludovic,- care în luna mar
tie și-a depășit sarcinile de plan cu 
70 la sută, brigada de dulgheri con
dusă de Holtzingher Matei cu o de
pășire a planului de 65 la sută, pre
cum și de membrii brigăzii în fruntea 
căreia se află cunoscutul zugrav- 
vopsitor Petraș Petru care în acelăș 
timp și-au realizat sarcinile în pro
porție de 13fTla sută.

Folosind rezervele interne

2,4 la sută. In ziua de 6 aprilie, a fost 
realizată cea mai mare producție 
zilnică înregistrată de la punerea în 
funcție a acestui minunat agregat. 
Fonta produsă în această zi, depă
șește cu 14 la sută producția medie 
zilnică planificată pe luna aprilie.

54 procente peste plan

Zeci de corespondenți voluntari printre care se numără tov. 
Marinovici Gheorghe, Ileana Florincaș, Tănase Ioan, Dumi
trescu Alexandru și alții, informează ziarul cu multă compe
tență și operativitate despre metodele noi de muncă, despre 
rezultatele obținute în urma aplicării lor.

Lupta țărănimii muncitoare pentru a smulge pămîntului re
colte îmbelșugate, transformările ce au avut loc în ultimii ani 
în viața satelor, sînt oglindite în numărul din ce în ce mai 
mare de scrisori ce ne sosesc de la corespondenții sătești. To
varășul Filip Ioan și Berzunțeanu loan, ne scriu despre mă
surile luate de colectiviștii și întovărășiții din comunele Ra- 
poltul Mare și Cristur, pentru a însămînța cartofii și porumbul 
în cuiburi așezate în pătrat. Despre succesele obținute de ță
ranii muncitori în campania agricolă din. acest an, despre 
lupta lor cu timpul neprielnic, ne scriu tovarășii Colceru Gheor
ghe, Jude Laurean. Cozăc Sofia și alții.

Ințelegînd menirea lor de comandanți ai opiniei publice, co
respondenții voluntari, pe /lîngă faptul că popularizează suc
cesele obținute, critică pe calea scrisului lipsurile ce se ma
nifestă în diferitele sectoare de activitate. Organizarea proastă 
a aprovizionării cu tuburi a fabricii de oxigen a fost subiectul 
unei scrisori a tovarășului Greff Ludovic. In urma sezisării 
acestui fapt, direcția tehnică a Combinatului a luat măsuri 
pentru aprovizionarea permanentă a fabricii cu tuburi.

înainte vreme, la atelierul elec
tric din Combinat,, sîrma rezultată 
prin demontarea motoarelor elec
trice era trimisă pentru retopit, de
și, o mare parte din ea putea fi fo
losită.

Preocupați de problema recondi- 
ționării acestei sîrme, colectivul 
compus din Smitt Wilhem și Zăvo- 
ianu Maxim, ajutat de maistrul Re- 
siga Vasile, a studiat și confecțio

nat o mașină de izolat, cu ajutorul 
căreia se poate reizola cu fire de 
bumbac sîrma de bobinaj cu dia
metrul de 2 pînă Ia 4 milimetri.

Prin punerea în funcțiune a ace
stei mașini, în ultimele două luni, a 
fost' reizolată o cantitate de peste 
350 kg. sîrmă de bobinaj, din care 
se pot executa circa 50 bobine pen
tru magneții diferitelor macarale.

Numeroase șantiere ale l.C.S.H - 
ului, prin buna organizare a mun
cii, reușesc să-și îndepl'neasca și să 
depășească planul de producție. Prin
tre ele se numără și șantierul 3 care 
și-a depășit planul de producție pe 
luna martie cu 54 la sută și a rea
lizat economii în valoare de 29.636 
lei. Cele mai frumoase realizări, le-au 
obținut brigăzile conduse de tov. Sze- 
key Ștefan, Reich Vladimir, Dierman 
Alexandru și Benedefy Ladisau care 
au realizat indicii între 173 și 215.

MOISII GHEORGHE 
corespondent voluntar

Dezvoltarea industriei și agriculturii, înzestrarea lor cu ma
șini perfecționate în scopul creșterii producției, cere ca me
todele înaintate de muncă să fie extinse în masele largi de 
oameni ai muncii. Corespondenții voluntari, ca purtători ai cu- 
vîntului opiniei publice, au datoria de onoare de a scrie des
pre felul cum se desfășoară întrecerea socialistă, ce inițiative 
și metode noi se ivesc, cum duc țăranii muncitori lupta pen
tru a obține în anul în curs o producție de cel puțin 2000 kg. 
porumb la hectar. Corespondenții voluntari ce ne scriu despre 
aceste lucruri trebuie să zugrăvească oamenii și lupta lor pen
tru a birui greutățile, cum se ocupă organizațiile de partid, 
comitetele sindicale și conducerile administrative a instituțiilor 
de dezvoltarea metodelor noi, criticînd cu tărie pe cei care frî- 
nează dezvoltarea noului.

Organele și organizațiile de partid trebuie să-i sprijine neîn
cetat pe corespondenți în munca ce o duc pentru popularizarea 
noului, să crească noi corespondenți din rîndurile muncitorilor 
și țăranilor muncitori, deoarece mișcarea corespondenților vo
luntari constituie, o contribuție din ce în ce mai însemnată la 
opera de construire a socialismului. ..—----- - . .

-r

— In
Apa cristalină a izvoarelor de mun

te alerga cu vioiciune, șerpuind 
prin văile împădurite ale munți
lor ce ascund în pîntecul lor bo
gății nemăsurate.

Sus, pe coama dealului ce se ri
dică semeț un grup de case noi — 
comuna Ghelar, care cunoaște o lar
gă dezvoltare în anii puterii popu
lare — veghează parcă împrejurimile 
îndepărtate, asemenea unui vrednic 
păstor.

★
Lumină, apoi întuneric! întune

ric de nestrăbătut fără ajutorul lăm
pilor de carbit ce le purtam în mi
nă. Eram în adîncime. Urmam cu 
atenție însoțitorul, care pășind îna
inte îmi povestea aspecte din viața 
și faptele eroice ale minerilor, ale 
acelor oameni harnici care duc o 
luptă continuă cu stîncile de mi
nereu pentru a asigura hrana fur
nalelor hunedorene. Îmi povestea 
cum minerii din Ghelar și-au depă
șit cu mult planul de producție în 
trimestrul I al acestui an, accen- 
tuînd mai cu seamă pe avîntul între
cerii ce se desfășoară în cinstea zi
lei de 1 Mai.

Ce fapte minunatei Ce oameni 
curajoși! Aceasta înseamnă că din 
minereul dat peste plan, furnalele 
noastre vor putea da in pius in
dustriei grele mari cantități de metal.

abatajele Ghețarului
După citeva minute de mers, 

zgomotul specific de mină ne în- 
tîmpină cu ciocănituri înfundate. 
In noaptea galeriilor, luminițe în
depărtate făceau să se distingă fi
gurile minerilor ce lucrau de zor... 
Aici, un grup de mineri — două 
femei și un tînăr — ioveau cu pu
tere în stînca de piatră ce se sfă- 
rîma în bucăți căzînd la picioarele lor.

— Noroc tovarăși 1
— Noroc bun — ne-a fost răs 

punsul dat de minera Riza Maria, 
tovarășa ei și tinărui ce-și ștergea 
fruntea aburită de sudoare.

— Cum merge treaba ? Ce greu
tăți aveți — întrebă inginerul Voi- 
na Verachim, învăluindu-i cu o pri
vire plină de grije.

— La noi, tovarășe inginer trea
ba merge bine. De altfel ca întot
deauna. Nu ne vom lăsa mai pre
jos ca luna trecută.

— Da, brigada „6 august” a ti
neretului, luna trecută a avut ce
le mai frumoase rezultate. Despre 
asta ne vorbesc cele 92 procente 
de minereu date peste plan în luna 
martie — se adresează normatorul 
Bobora Petru inginerului, caic în
clină din cap afirmativ.

...Iui cițiva metri, intr-un abataj 
cu galerii spațioase, curate și bine 
îngrijite își desfășura munca bri
gada lui Toma Moise (Zale). Sub

zguduirile uniforme ale perfora
torului, minerul Bistrian Arsenie se 
lupta cu stînca de minereu, care 
parcă încăpățînindu-se nu vroia să 
cedeze. Privirea dîrză a acestuia, 
fixată la rădăcina burghiului ce 
sfredelea furios stînca, părea a 
spune : Vei fi tu piatră dar noi s:n- 
tem mineri ojeliți! Rezistența îți 
va fi fără de folos. Și după încă 
două găuri și o împușcătură, piatra 
se prefăcu în mii de bucățele.

— Cu astfel de oameni ne min- 
drim. Ca el sînt mulți la noi in 
mină, interveni șeful brigăzii Toma, 
care era de față. Cu mineri ca: 
Seleja Simion, Roșeanu loan, ute- 
mistul Lupu Ioan și ceilalți mem
bri ai brigăzii nr. 29, vom reuși 
ca cele 450 tone de minereu ce ne
am angajat să le dăm peste plan 
în cinstea zilei de 1 Mai, să le tri
mitem furnaliștilor înainte de ter
men—

★
Razele binefăcătoare ale soarelui, 

furișate prin gura minei, străpun
geau întunericul, făcîndu-ne să ne 
dăm seama că ne apropiem de ieșire.

Cu gindul la faptele harnicilor 
mineri, Ia cele văzute în mină, 
mă îndepărtam de Ghelar convins 
că ziua de 1 Mai va fi întîmpinată 
cu noi și însemnate succese.

JICARERANU IOAN



Ancheta „Uzinei Noastre"

Ce propuneți pentru reducerea prețului de cost?
Incepînd cu nr. 13 din 1 aprilie, ziarul „Uzina Noastră" a deschis ancheta cu pri

vire la reducerea prețului de cost. In această privință mai mulți muncitori, ingi
neri și tehnicieni din întreprinderile raionului nostru au trimis redacției propu
neri concrete prin aplicarea cărora se pot realiza reduceri însemnate a prețului de 
cost.

Publicăm în acest număr propunerile tovarășilor: Pașcău loan și Ceaușu Du
mitru.

Să extindem metodele noi de muncă
In secjia noastră sint nenumărate rezer- ghiulare survenite de la modificarea frîne-

Căminele culturale, în sprijinul 
campaniei agricole de primăvară

ve interne care înainte vreme nu se folo
seau. Pentru reparațiile vagoanelor între
buințam materiale noi, scoase de la maga
zie. Conducerea secției, sprijinită de orga
nizația de partid și comitetul sindical, a 
analizat această situație și a tras concluzia 
că majoritatea reparațiilor se pot executa 
din materiale recuperate, în aceleași con- 
dițiuni calitative și la un preț de cost cu 
mult mai redus. Astfel, am început să con
fecționăm din butoanele cap-arc tip Sthas- 
ben. — care depășeau uzura admisă — bu- 
loane tip M.A.V., iar din butoanele de acest 
tip, care sint subdimensionate facem altele 
de 3/4 pentru cutiile de tampoane de la- va
goane .

Pentru ca în secția noastră să obținem 
și pe mai departe o reducere simțitoare a 
prețului de cost, propun ca din materialele 
recuperate, cum ar fi de pildă axele triun-

Să se ia măsuri fehnico-organizatorice
La punctul nostru de lucru S. P. C. lotul 

„A" din cadrul șantierului 3 Construcții 
Hunedoara, propun în legătură cu reduce
rea prețului de cost, să se introducă mica 
mecanizare prin înlocuirea brațelor de 
muncă cu benzi transportoare prin releu la 
săpături, iar scoaterea blocurilor de zgură 
care se găsesc în timpul executării săpă
turilor să se facă cu o macara „Pionier", 
ridicînd astfel considerabil productivitatea 
muncii. Intrucît la noi se fac mari strangu
lări în producție din cauza unor utilaje care 
se defectează prea des, propun ca mecanicii 
de la betoniere, benzi, etc., să lucreze în a- 
cord cu brigada respectivă, lucru care pînă 
in prezent n-a existat, cointeresînd în a-

REALIZĂRI DIN INDUSTRIE

Sporește producția de fontă
Răspunzînd chemării la întrecere în cin

stea zilei de 1 Mai. lansată de furnaiiștii 
uzinei „Victoria” Călan, furnaiiștii hunedo- 
reni luptă pentru îndeplinirea angajamente
lor luate de a da 500 tone fontă peste pre
vederile planului.

Slrăduindu-se să folosească întreaga ca
pacitate a furnalelor, muncitorii din brigada 
condusă de prim-topitorul Culda Avram, 
de la furnalul 1, în primele 5 zile ale lunii

O fabrică cu
Colectivul de muncă al fabricii de produ

se lactate din Simeria, s-a angajat să dea 
în cinstea zilei de 1 Mai, peste sarcinile de 
plan 25 de tone brînzeturi, 2 tone unt și să 
ridice valoarea producției globale cu 13,4 
la sută. Realizarea acestor frumoase anga
jamente a constituit obiectivul de seamă 
în munca colectivului. De pildă, în lu
na martie planul de producție al fabricii a 
fost realizat în proporție de 102,5 la sută,

Reparații de
La secția V-a vagoane Simeria-Triaj, co

lectivul de muncitori, tehnicieni și ingineri, 
se preocupă îndeaproape de îmbunătățirea 
calității reparațiilor la vagoane. Datorită 
acestui fapt, încă din anul 1954, pînă în 
prezent, această secție se menține fruntașă 
pe țară, în ceea ce privește reparațiile de 
bună calitate.

In luna martie de pildă, echipele de 
muncitori conduse de tovarășii: Golberg 

lor, să se mărească producția bunurilor de 
larg consum ca : osii pentru căruțe și capse 
înfundate pentru acestea. Propun de ase
menea să se extindă metoda de lucru a tov. 
Lovas loan, fruntaș în producție, care con
stă în alezarea suporților la vagoane fără 
a se demonta, deoarece înainte demontîndu- 
se acești suporți, erau necesare 3 brațe de 
muncă, care în 24 de ore, alezau 8 suporți. 
Prin metoda tovarășului Lovas se execută 
același volum de lucrări de un singur mun
citor în numai 8 ore.

In cinstea zilei de 1 Mai, propun să se 
pună în aplicare inovația tovarășului Bedea 
Avram, care constă dintr-un laminor pen
tru confecționarea diferitelor dimensiuni de 
cuie spintecate necesare atît de mult repara
țiilor la vagoane.

PAȘCAU IOAN
șeful secției a V-a vagoane Simeria Triaj

cest fel pe mecanici de a întreține și repa
ra la timp și în bune condițiuni utilajele cu 
care lucrează.

In ceea ce privește descoperirea și valo
rificarea imenselor rezerve interne ce se gă
sesc pe șantierul nostru, propun ca din cu
poanele de fier beton să se confecționeze 
scoabe de diferite dimensiuni, precum și. 
containiere,' ce ne sint necesare și care aduc 
însemnate economii.

Propun de asemenea să se folosească 
un cofraj de 4—5 ori și nu de 2—3 ori curn 
s-a obișnuit pînă în prezent, folosindu-se 
totodată și cuiele rezultate din desfacerea 
altor cofraje.

CEAUȘU DUMITRU 
maistru, șantierul 3 Construcții Hunedoara

aprilie și-au depășit planul cu 11,57 la su
tă, brigada a 11-a, îndrumată de Bistrian 
Nicolae și-a depășit sarcinile de plan cu 
10,88 la sută iar a utemistulul Bistrian 
Gheorghe de la furnalul nr. 2 — furnalul 

tineretului — cu 5,49 la sută.
In medie, planul prevăzut pe cele 5 zile 

ale lunii a fost îndeplinit în proporție de 
101,57 la sută.

mari realizări
Pe sortimente, cea mai mare producție a fost 
realizată la brînzeturi, unde în luna martie 
cantitatea acestor produse a sporit cu 159 
la sută, iar a untului cu 240 la sută. Frun
tași în muncă pentru dobîndirea acestor re
zultate sînt utemistul Nicula Oprea, briga
dier I la secția de pasteurizare a laptelui, to
varășul Răcudanu Dumitru șeful secției re
cepție, tovarășa Bălan Elena muncitoare la 
secția de distribuție și alții.

bună califafe
Mihai, Fodor Nicolae, Preda loan și Rov- 
nî Iuliu, au executat cele mai bune lucră
ri de tîmplărie la vagoane, realizînd în 
același timp și o depășire a planului de 
reparații de 7 la sută. De asemenea, în a- 
ceiași perioadă de timp, brigada de tineret 
condusă de tovarășul Vlad loan, care lu
crează la șasiuri, și-a depășit planul de pro
ducție cu 15 la sută.

Prin munca educativă culturală ce o des
fășoară în rîndul maselor de țărani munci
tori, căminele culturale constitue un sprijin 
deosebit de important în asigurarea succe
sului muncilor agricole de primăvară.

In raionul nostru, majoritatea colective
lor de cămine culturale au avut o preocu
pare vădită față de această problemă. Prin 
întrebuințarea celor mai bune metode de mun
că, ele au contribuit la îmbogățirea cuno
ștințelor țăranilor muncitori, la convinge
rea lor că numai respectînd regulile agro
tehnice, pot obține reclote sporite.

Astfel, colectivul căminului cultural din 
Rapoltul Mare, al cărui director este tova
rășul Berzunțeanu Ioan, a organizat, cu 
sprijinul inginerilor de la secția agricolă a 
raionului, un curs agrotehnic cu durata de 
3 Juni și un cerc agrotehnic. Ca urmare a 
muncii de lămurire dusă de către colectivul 
de conducere al căminului cultural, au fost 
atrași un mare număr de colectiviști, în
tovărășiți și țărani muncitori cu gospodării 
individuale, care au frecventat cu regula
ritate aceste cursuri. Totodată. în cadrul 
căminului cultural s-au ținut o serie de con
ferințe cu caracter agrotehnic, care în mare 
măsură au dat rezultatele dorite. De pildă, 
în urma conferinței: „Importanța alcătuirii 
centrelor de germinație", aproape fiecare 
țăran muncitor și-a încercat puterea de în- 
colțire a semințelor.

O altă metodă folosită de colec
tivul căminului cultural" pentru a îmbo
găți cunoștințele țăranilor muncitori, a fost 
și aceia că directorul căminului dădea cărți 
agrotehnice elevilor de la școala elementa
ră pentru a le duce părinților. După citirea 
acestora, țărani muncitori, discutau despre 
conținutul lor cît și despre învățămintele 
trase din ele.

O activitate rodnică în această direcție 
a desfășurat și colectivul căminului cultu
ral din Șăulești, al cărui director este to
varășul Berea loan. Pe lîngă numeroasele 
conferințe cu caracter agrotehnic ținute aci 
și organizarea mai multor consfătuiri cu 
țăranii muncitori s-a dus și o intensă mun

SFAT AGRICOL

j Să aplicăm metode agrotehnice înaintate 
la însămînțarea sfeclei de zahăr

i Sfecla de zahăr este una din principalele 
culturi tehnice cu o mare însemnătate pen
tru economia națională, deoarece asigură 
materia primă pentru fabricarea zahărului, 
aliment neapărat trebuitor pentru oamenii 
muncii.

Pentru stimulare? producătorilor care cul
tivă sfeclă de zahăr, statul le acordă în
semnate avantaje menite să încurajeze șî 
să cointereseze pe producător pentru a luc
ra mai bine pămîntul și a obține recolte spo
rite la hectar..

Una dintre lucrările menite să asigure 
o producție ridicată la hectar este însămîn
țarea sfeclei care trebuie făcută respec- 
tîndu-se întocmai regulile agrotehnice. îna
inte de semănatul sfeclei se execută lucrări
le de pregătire a terenului care constă în 
grăpatul arăturii adînci de toamnă în pri
mele zile de desprimăvărare, îndată ce se 
poate ieși la cîmp. In cazul cînd nu s-a făcut 
arătură de toamnă, atunci se ară' la 18-20 
cm. cît mai timpuriu, și se grăpează pă
mîntul, lăsîndu-se timp să se așeze pînă în 
ziua semănatului. Semănatul făcut în ară
tură de primăvară dă întotdeauna însă pro
ducții mai mici la hectar.

O altă lucrare care se face înainte de semă
nat este pregătirea seminței. Una din me
todele înaintate care se aplică semințelor de 
sfeclă de zahăr pentru a se asigura un 
spor cît mai mare de recoltă este iarovizarea 
semințelor. Prin iarovizare se grăbește în- 
colțirea semințelor înainte de a fi semănate. 
Semințele iarovizate răsar maî repede, mai 
uniform, iar lanul de sfeclă nu prezintă go
luri. Astfel, plantele se dezvoltă mai bine 
și se pot obține sporuri de producție de 
2000-9000 kg. la hectar, totodată crescînd 
și procentul de zahăr cu 2.5 la sută față 
de sămînța neiarovizată.

Iarovizarea seminței se face prin udarea 
în mai multe rînduri cu o anumită cantitate 
de apă, după care sămînța se face grămadă 
pentru ca să se încălzească pînă la 150 șf 
să înceapă încolțitul la un număr de 3-5 la 
sută semințe. Cantitatea de semințe pe care 
vrem s-o iarovizăm se pune direct pe po

că de difuzare a cărților agrotehnice în rîn
dul acestora. In acelaș timp, echipa artistică 
a căminului a prezentat numeroase progra
me artistice, al ăror conținut specific a- 
gricol, mobiliza activ pe țăranii muncitori 
la munciile agricole de primăvară.

Cu toate acestea însă, în raionul nostru 
mai există unele cămine culturale ale căror 
colective și directori nu se interesează în
deaproape de culturalizarea maselor, de 
sprijinirea campaniei agricole, prin mobili
zarea țăranilor muncitori. Printre acestea 
se numără căminele culturale din Toplița, 
Chitid, Valea Sîngiorgi și altele.

Tovarășul Cepăreanu Traian de exemplu, 
directorul căminului cultural din Toplița, 
nu s-a străduit cîtuși de puțin să formeze 
un colectiv activ de conducere al căminu
lui. mulțumindu-se numai a-1 forma pe tur
tle, fapt în urma căruia nu poate exista nici 
activitate. Astfel, biblioteca căminului cul
tural care este înzestrată cu peste 700 de 
volume, stă închisă de mult timp, cu căr
țile aruncate în dezordine. Deși există în 
sat 5 învățători care ar putea contribui la 
educarea maselor, totuși nu a fost înființat 
în sat nici un cerc de citit și nici programe 
artistice nu au fost prezentate. La acest 
cămin, conferințele educative se țin numai cu 
ocazia petrecerilor. Acelaș lucru se poate 
spune și despre căminele culturale Chitid, 
Valea Sîngiorgi, Călan și altele, care prin 
complecta lor inactivitate nu contribue cu 
nimic la culturalizarea maselor de țărani 
muncitori, la mobilizarea acestora pentru 
îndeplinirea sarcinilor agricole.

Ținîndu-se cont de toate acestea, este ab
solut necesar să se pună capăt inactivității 
manifestate de unele colective de conducere 
ale căminelor culturale. Numai lichidînd cu 
lipsurile existente și desfășurind o intensă 
activitate cultural-educativă și mobilizato- 
rică în rîndul țăranilor muncitori, cămine
le vor putea aduce contribuția lor la suc
cesul muncilor agricole de primăvară.

ALEXANDRESCU C.
șeful secției culturale a sfatului popular 

. raional Hunedoara

deaua unei magazii răcoroase sau în pivniță,- 
socotindu-se cîte 20 kg. sămînță la m.p. pe 
podea. Cantitatea de apă ce se dă la 20 kg. 
sămînță este : 4,5 litri de apă la prima ume
zire; 4,5 litri apă după 8-10 ore de la prima 
umezire; 4,5 litri de apă după 8-10 ore de 
la a doua umezire; 4,5 litri apă după 8-10 
ore de la a treia umezire. In total se dau 
18 litri apă la 20 kg. sămînță.

După fiecare umezire, sămînța se lasă în 
strat de 30-40 cm. grosime. Umezirea se fa
ce cu ajutorul unei stropitoare, lopătîndu-se 
mereu pentru ca apa să se amestece cu să
mînța și să fie suptă de aceasta. După ce 
s-a dat întreaga cantitate de apă, sămînța 
se strînge în grămadă de cca—80 cm. șî 
se lasă așa pînă ce temperatura din interio
rul grămezii se ridică pînă la 15°. Cînd au 
apărut la un număr de 3—5 Ia sută din să- 
mînțe rădăcioarele, grămada se desface în 
dimensiunile pe care sămînța a avut-o după 
fiecare umezire și se lopătează pentru ca 
sămînța să se svînte, temperatura scăzînd 
la 6—8°. După aceasta, timp de 8 zile să
mînța se lopătează 2—3 ore în- timpul zilei 
și nopții pentru ca să nu germineze sau 
să mucegăiască. După 10-12 zile și anume 
cînd sămânța este încolțită în' proporție de 
10-15 la sută, se poate semăna. Semănatul 
trebuie să se facă cu mașina, avîndu-se 
mare grijă, ca sămînța să curgă uniform 
din mașina de semănat.

Semănatul cu mașina se face Ia 40-45 cm. 
distanță între rînduri la o adîncime de 3 
cm. în terenurile mai grele și Ia 4 cm. în 
terenurile ușoare.

Cantitatea de sămînță la hectar trebuie 
să fie de 25—30 kg., asigurîndu-se astfel 
o densitate mai mare de 10—12 plante la 
m. p.

Semănatul sfeclei de zahăr trebuie să se 
facă în aceeași zi cu pregătirea terenului și în 
cel mai scurt timp posibil. Dacă se întîrzie 
cu semănatul, producția de sfeclă șî canti
tatea de zahăr scade simțitor. Rezultă deci 
că în sporirea producției la sfecla de zahăr, 
o mare însemnătate o ape însămînțarea în 
epoca optimă,
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VIAȚA DE PARTID

Să îmbunăfăfim munca propagandiștilor
Din activitatea cooperației

Propagandistul este figura centrală a în- 
vățămîntuluî de partid. Partidul a încredin
țat propagandiștilor o muncă nobilă. Ei sint 
chemați să ducă în mase mărețele idei ale 
teoriei marxist-leniniste, să ajute cadrele 
noastre să se înarmeze cu cunoașterea legi
lor dezvoltatării sociale, știința construirii 
noii societăți.

In raionul nostru, sînt numeroși propa
gandiști care-și însușesc în mod creator 
știința marxist-leninistă și aplică diferitele ei 
teze la viața practică, legîndu-le cu eveni
mentele ce se desfășoară și cu sarcinile tra
sate de partid și guvern. Așa de pildă, 
propagandiști ca Lăcătuș Dumitru din 
Combinatul metalurgic „Gh. Gheorghiu- 
Dej”, Noja Septimiu de la I.C.S.H., Furduî 
Toma de la minele de fier Ghelar, Sîrbu I. din 
Teliuc și alții, se străduiesc să-și însușească 
esența teoriei revoluționare și să înarmeze 
pe ascultătorii lor cu cunoștințe temeinice. 
In cercurile unde acești propagandiști con
duc învățămîntul de partid, acolo cursanțil 
au acumulat temeinice cunoștințe politice, 
iar prin faptul că ei vin întotdeauna bine 
pregătiți și documentați la seminarii, cursan- 
ții se simt atrași pentru a cunoaște noi și 
noi probleme, venind astfel cu regularitate 
Ia lecții, lucru ce a făcut ca frecvența să fie 
întotdeauna peste 90 la sută.

l.a fel și propagadistul Nagy Alexandru 
de la uzinele „Victoria" Călan, care expune 
cu pricepere, profund și pe înțelesul tuturor 
materialul prevăzut în program, reușește să 
antreneze pe toți cursanții la discutarea 
problemelor, făcînd astfel posibilă ridicarea 
calității învățămîntului la nivelul sarcinilcr.

Dacă sînt un număr mare de cercuri șt 
cursuri unde propagandiștii își fac conștiin
cios datoria încredințată de partid, nu tre- 
bue să uităm că mai există și o serie de 
greutăți care împiedică desfășurarea nor
mală a învățămîntului de partid. In unele 
cercuri de studiu și cursuri, calitatea învă
țămîntului e sub nivelul sarcinilor, con
vorbirile decurg într-un mod șablon și rupte 
de viață. Acest lucru, în primul rînd se 
datorește propagandiștilor care nu dau a- 
tenția cuvenită muncii încredințate de partid. 
Dc pildă, la spitalul unificat din Hunedoara, 
propagandistul Podaru loan, uitîndu-și sar
cina încredințată de organizația de bază, a 
neglijat într-un mod condamnabil desfășu
rarea învățămîntului de partid în cadrul a- 
cestei instituții. Deși au trecut mai multe 
săptămîni de cînd nu s-a mai predat nici o 
lecție, biroul organizației de bază care răs
punde direct de educarea politidă a tuturor 
comuniștilor și candidaților de partid, nu â 
luat nici un fel de măsuri în această direcție.

La fel se prezintă învățămîntul de partid 
și în cadrul U R.C.C. Hunedoara unde biroul 

organizației de bază P.MR. mulțumindu-se 
cu faptul că are un propagandist și un nu
măr mare de cursanți înscriși cu numele, nu 
se interesează de felul cum se desfășoară 
învățămîntul de partid, felul cum studiază 
comuniștii și dacă se țin cu regularitate 
convorbirile. Astfel stînd lucrurile, nu este 
de mirare faptul, că propagandistul Cristea 
Traian, nu-și face datoria, că învățămîniul 
de partid se desfășoară defectuos, cu o 
frecvență cu mult scăzută față de posibilită
țile existente.

Unii propagandiști, neținînd cont de fap
tul că una din sarcinile principale pentru 
ridicarea nivelului lor ideologic-teoretic 
este participarea la seminariile ce se țin la 
cabinetul de partid, refuză de a se prezenta 
periodic la pregătirile ce se fac acolo. Un 
astfel de propagandist este tovarășul Meti- 
șan Aurel de la gara călători Hunedoara, 
care cu toate că a fost sezisat de mai mul
te ori nu a mai dat pe la cabinet încă din 
luna februarie. Față de această atitudine a 
propagandistului, organizația de bază este 
datoare să ia măsurile cuvenite.

O delăsare condamnabilă în privința în
vățămîntului de partid a manifestat-o și bi
roul organizației de bază din sectorul trans
porturi a Combinatului metalurgic „Gh. 
Gheorghiu-Dej“, în frunte cu secretarul 
Crăciunescu I. care consideră învățămîntul 
de partid ca o sarcină în plus, lăsîndu-o ast
fel numai în seama propagandiștilor. Astfel, 
seminariile se țin cu o frecvență scăzută, iar 
la cursuri nu se practică discutarea proble
melor teoretice. Mai e oare cazul, după toa
te acestea, să ne mirăm de ce rezultatele 
învățămîntului de partid încă nu au început 
să se arate ?

Nimic nu este mai străin propagandei de 
partid, ca modul abstract și dogmatic de a 
trata problemele teoretice. Pentru marxism 
este caracteristică legătura organică a teo
riei cu practica. De aceia, în desfășurarea 
seminariilor o grijă deosebită a organizații
lor de partid trebuie să fie aceia de a lega 
cu pricepere tema studiată de sarcinile im
portante ale zilei. Cu toate acestea, Comi
tetul de partid din Combinat, nu ține pe 
propagandiști la curent cu evenimentele, 
nu învață pe aceștia să expună materialul 
într-o legătură indisolubilă cu practica și 
astfel, o mare parte din seminarii nu-și a- 
ting scopul propus.

îmbunătățirea muncii cu propagandiștii 
este una din cele mai .importante condiții 
ale ridicării nivelului propagandei, chezășia 
creșteri continue a nivelului ideologic și 
politic al învățămîntului de partid, al în
tregii munci, de călire marxist-leniniste a 
cadrelor noastre, a tuturor comuniștilor.

ZOLD GAVRILA

Hotărîirea partidului și guvernului cu pri
vire la desființarea sistemului de aprovi
zionare pe bâză de cartele și rații a pus în 
fața comerțului socialist, sarcini imediate și 
deosebit de importante. Astfel, URCC Hu
nedoara, prin munca conștientă depusă pen
tru aplicarea acestei hotărîri, a reușit să 
vîndă marfă în valoare de 31.000 lei, iar 
planul trimestrial pe cooperative a fost în
deplinit cu 103 la sută. In acest trimestru, 
s-au vîndut alimente de 1.725.000 lei, metalo- 
chimice de 271.000 lei. La îndeplinirea pla
nului pe trimestrul I 1955, lucrătorii din 
cadrul comerțului socialist și-au înzecit e- 
forturile în muncă, străduindu-se ca printr-o 
continuă îmbunătățire a deservirii consuma
torilor să depășească planul.

Printre cei care an contribuit la realiza

Rezultatele tragerii la sorfi a libretelor de economii 
cu cîștiguri

Sucursala raională C.E.C. Hunedoara a- 
nunță că la data de 3 aprilie 1955 a avut 
loc tragerea la sorți a libretelor cu cîștiguri 
în orașul Iași. In urma acestei trageri au

Libretele cu seria nr. 239 cîștigător cu 250% față de soldul mediu trimestrial
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Depunătorii a căror librete de economii 
cu cîștiguri au terminațiile de mai sus sînt

Cursurilor de sanminim să
Pentru ca muncitorii din sectorul alimen

tar să aibe cunoștințele necesare sanitare, 
Sanepidul a organizat un curs de sanmini- 
mum alimentar. Cu toate că acest curs func
ționează de mult timp, conducătorii T.A.P.L. 
și O.C.L. Alimentara (Szalosi Carol și Dra
go Artur) nu au luat măsuri pentru ca sa- 
lariații instituțiilor respective să le frec
venteze cu regularitate. De aceiași neglijen
ță în buna funcționare a cursurilor, dă do

BIBLIOGRAFIE
„NOUL TORENT** 

de H. TEUNOV

Volrunnul „Noul torent" rejptrezintă prima 
traducere românească din literaitiuna po- 
porulud Kiabardin — unul diinitae cete mai 
vechi popoare din Kaukaz.

Autorul schițelor cuprinse akn este scri
itorul din R3.S.A. Kabardia, Hacim Teu- 
nov, care prin scrierile siate ne oferă un 
bun prilej de a cunoaște unele aspecte in

rea planului pe acdst trimestru se numără 
tovarășul Micu Constantin de la filiala Boj 
și Pireu Ioan de la cooperativa „Vasile 
Roaită" din Simeria. La fel și vînzătoruT 
Stremțeanu Iacob de ia magazinul „Uni
versal" din Călan, care numai în ziua de 
deschidere a vîndut marfă în valoare de 
25.000 lei. Acești vînzători, pe lîngă de
pășirea planului de desfacere, manifestă un 
respect deosebit față de cumpărători, fapt 
în urma căruia a reușit să nu aibe nici un 
fel de reclamați! din partea acestora.

Nu în aceași măsură a căutat să îndepli
nească planul cooperativele „Furnica" din 
Cristur și „Minerul" din Ghelar. care au 
realizat doar 71.8 la sută din plan.

ieșit cîștigătoare libretele de economii cu 
cîștiguri ale căror numere au următoarele 
terminații: 

rugați a trece pe la unitatea emitentă spre 
a li se înscrie cîștiguri le în librete.

li se dea toată atenția
vadă și tovarășul Dr. Mihai și tovarășa Dr. i 
Stefănescu, care nu s-au prezentat nicioda- ■ 
tă la curs pentru a ține lecții, lucru care a i 
contribuit de asemenea la scăderea frecven
ței cursanților.

Conducătorii T-A.P.L. și O.C.L. Alimenta- i 
ra sprijiniți de secția Sănătate-oraș, vor l 
trebui să i-a măsurile necesare pentru 
buna desfășurare a cursurilor.

DARAMUȘ ERICA <"*' 
corespondentă voluntară ț‘

teresante din viața nouă a țării sete, ne 
ajută să înțelegem specificul ei, să ne 
apropiem de oamenii ce trăiesc aei.

„Noul torent" este o culegere apreciată 
în Uniunea Sovietică oa una din. cele mai ’ 
izbutite realizări ate tinerei literaturi Ka- 
bandine, a cărei înflorire a început după ' 
Marea Revoluție Socialistă din Octombrie.

Mai multă atenție gazetelor de perete
In Combinatul metalurgic „Gh. Gheorghiu- 

Dej", printre colectivele de redacție care 
desfășoară o activitate satisfăcătoare, se 
numără și cel al gazetei de perete „Meta
lurgistul", organ al „Comitetelor P.M.R. 
U.T.M. și sindical din Combinat. Dovedind 
o cunoaștere profundă a importanței pe ca
re o are gazeta de perete și o justă orien
tare în alegerea celor mai arzătoare prob
leme ce trebuie tratate, acest colectiv schim
bă articolele cu regularitate la timpul pre
văzut, reușind ca de fiecare dată numărul 
nou al gazetei să fie îngrijit și atractiv, 
capabil să stîrnească interesul maselor de 
muncitori. In numărul de față „Metalurgis
tul" publică articole legate de gospodărirea 
chibzuită a materialelor și materiilor prime, 
de mărirea producției de fontă, oțel și lami
nate prin aplicarea metodelor de muncă so
vietice — probleme legate de stimularea 
criticii de jos, de învățămîntul politic. Prin 
caricaturi reușite și foiletoane, colectivul de 
redacție biciuește usturător manifestările da 
îngîmfare, neglijență, risipă, etc.

Urmînd acest exemplu bun și colectivele 
gazetelor de perete din secțiile Turnătorii șl 
Construcții metalice, desfășoară o vie acti
vitate. Gazeta de perete „Turnătorul" de 
exemplu, popularizează succesele deosebite 

obținute în cinstea zilei de 1 Mai de mun
citorii acestei secții, cum ar fi: îndeplinirea 
planului de producție pe luna martie cu 7 
zile mai devreme de către turnătorii de fon
tă. lucru la care au contribuit în mare mă
sură echipele de formatori conduse de Piss 
Francisc, Bikfalvi Alexandru, Gostian Teo
dor și alții. In acelaș timp gazeta publică 
articole de analiză care critică cu tărie su
perficialitatea în muncă de care dau dovadă 
unii muncitori, inactivitatea postului U.T.M.

- de control, trasînd clar linia ce trebuie s-o 
urmeze aceștia, pentru a lichida cu lip
surile.

In felul acesta muncesc numai unele co
lective de redacție ale gazetelor de perete, 
iar majoritatea au căzut într-o adîncă lîn- 
cezeală. Acest lucru, este Cu atît mai dău
nător, cu cît s-au molipsit de lîncezeală și 
colectivele de redacție din principalele sec
ții ale Combinatului: furnale, oțelărie și 
laminoare.

Despre inactivitatea colectivului de redac
ție al gazetei de perete „FurnaHstul" de la 
furnalele vechi — din care fac parte tovară
șii Deac Iosif, Ratz Andrei, Oprișan Mar
cel și alții, cît și despre „îndrumarea" și 
„controlul" organelor de partid din acest 
sector, vorbește starea gazetei de perete cît 

și panoul „Vorbește postul U.T.M. de con
trol" care „a tăcut" de mult timp. Pe lîngă 
faptul că prezintă un exterior neîngrijit, 
gazeta de perete „Furnalistul" este împovă
rată de articole cu un conținut general, ce 
datează de la începutul lunii martie a. c. 
In aceeași situație se găsește gazeta de pe
rete „Furnalistul" de la furnalul 6. din 
al cărui colectiv de redacție fac parte to
varășii Cerna Rudolf, Crișan Ana, Hotarescu 
Ovidiu și Grecu loan.

La secția laminoare, articolele gazetei de 
perete sînt îngălbenite de vreme și tratează 
evenimente de mult trecute: Nu se poate cre
de că acestea ar fi o urmare a „însușiririi" 
criticii de către biroul organizației de bază 
P.M.R. despre care într-un articol vechi, 
semnat de Martin Victor, se spune: „Biroul 
organizației de bază nu a căutat să folo
sească toate formele de agitație din plin...”. 
De asemenea la gazeta de perete „Scînteia 
de oțel" de la O.S.M. articolele publicate pe 
lîngă faptul că sînt vechi, nu pot fi citite 
deoarece majoritatea sînt căzute între ca
dru și geam, întregind aspectul dezordonat 
al gazetei de perete. In ce privește gazeta 
de perete „Strungul" din secția mecanică, 
este suficent să arătăm că majoritatea lo
curilor pentru articole stau goale de mult 
timp, iar celor două articole publicate li 
se poate ghici „vîrsta" după întroduceri ca
re încep așa : „Sîntem în ajun de 8 Mar
tie...". Intr-o situație identică se găsește și 

gazeta de perete „Dinamo" de la Atelierul ; 
electric.

De remarcat este faptul că, colectivele de ? 
redacție ale acestor gazete de perete — cu ' . 
excepția celor de la, „Metalurgistul", „Tur- { 
nătorul" și „Constructorul vieții noi" (G. »•’*' 
metalice) — au o trăsătură comună : pentru 
ele „nu vine" ziua de 1 Mai, și de aceia n>u 
„suflă" niciun cuvînt despre acest mare eve
niment.

Principala lipsă care a contribuit în mod 
direct la inactivitatea acestor colective de 
redacție, se datorește în egală măsură orga
nelor de partid din secțiile respective cît , 
și Comitetului de partid al Combinatului, 
care nu îndrumă și nu sistematizează activi
tatea colectivelor de redacție, ale gazetelor 
de perete.

Aceasta fiind situația, birourile organiza
țiilor de bază din secții, sprijinite de Comi
tetul de partid al Combinatului, au datoria 
să treacă fără întîrziere la activizarea colec
tivelor de redacție ale gazetelor de perete, 
cărora să le imprime o orientare justă în 
tratarea la timp a celor mai importante pro
bleme ale locului de producție, dîndu-le 
practic tot sprijinul necesar, pentru ca a- 
cestea la rîndul lor, să facă din gazetele , 
de perete un adevărat mijloc de mobilizare 
activă a maselor în lupta pentru creșterea 
producției și productivității muncii, pentru ( 
îndeplinirea cu succes a sarcinilor de plan. \
- - - S. IONESCU



N OTE ȘI 
pAvocafii wehrmachiuîuj 
la lucru"

Avocații englezi ai wehrmachtului au a- 
cum de făcut față unei sarcini nu prea 
ușoare. Ei încearcă să i convingă pe englezi 
că armata vest-germană nu va reprezenta 
nici un fel de primejdie pentru pacea in 
Europa, iar soldații noului wehrmacht vor 
fi „băieți de treabă1'.

Dar, nu este vorba numai de viitorii sol
dați vest-germani, ci și de acei care îi vor 
comanda — foștii generali hitleriști. Tocmai 
pe aceștia vor să-i scuze reacționarii en
glezi.

In acest scop, tribuna este pusă la dis
poziția în primul rînd a criminalilor de răz
boi naziști. Ziarul englez „Daily Herald" 
relatează că la Londra au fost editate o 
serie de cărți scrise de fasciști notorii. A- 
ceste cărți se tipăresc în tiraje mari, iar 
presa reacționară engleză le face o zgomo
toasă reclamă prezentîndu-le drept „noută
ți" literare interesante.

Printre aceste „opere" se află memoriile 
lui Adolf Galland, general în aviația hit- 
ieristă, unul din alintații „fiihrerului". A- 
ceste memorii se intitulează: „Primul și 
ultimul". Autotul memoriilor, scrie despre 
faptele sale de arme, vrînd să treacă drept 
viteaz, aviator excelent și un om de inimă, 
Prietenul lui Galland, Hans Ulrich Rudei, 
scrie în cartea sa „Pilot pe un bombardier 
în picaj", apărută în editura „Youth Orion 
Books" ; „Lumea își îndreaptă din nou pri
virile spre soldatul german și spre forța 
lui dinamică". In cartea „Am fost pilot al 
fiihrerului1 „asul" fascist Heinz Knocke, 
descrie măiestria sa de pilot.

Așadar, autorii acestor cărți și împreună 
cu ei editorii lor susțin intr-un singur glas 
că fasciștii germani sînt „oameni curajoși". 
De ce n-ar fi ei folosiți în prezent în cadrul 
blocului Atlanticului de nord ?

Dar încercările de a scuza pe criminalii de 
război hitleriști au avut un efect contrar 
asupra opiniei publice engleze. Ziarul „Daily 
Herald" condamnă aceste încercări.

„A «?at faliment..."
Ziarul „Die Neue Zeitung", pe care au

toritățile militare americane de ocupație îl 
tipăreau pentru populația germană din Ger
mania occidentală, și-a încetat de mult apa
riția.

Presiunile S.U.A., Angliei 
si Franței asupra 

guvernului austriac
1 LONDRA (Agerpres). — TASS

După cum s-a anunțat, înalții comisari 
ai Angliei, S.U.A. și Franței au înmînat 
cancelarului austriac Julius Raab o de
clarație comună în legătură cu apropiata 
călătorie a delegației guvernamentale aus- 
triaoe la Moscova. Judecînd după textul 
acestei declarații, scopul ei este de a exer
cita presiuni asupra guvernului austriac 
în ajunul călătoriei și a-1 împiedica 
să obțină rezultate pozitive conorete în 
cursul tratativelor sovieto-austriace, li- 
mitînd misiunea lui Raab la Moscova la 
obținerea unor „explicații" din partea gu
vernului sovietic cu privire la poziția lui 
în problema austriacă. „Cele trei guverne, 
se spune în declarație, consideră că ho? 
tărîrea guvernului austriac de a accepta 
invitația sovietică de a veni la Moscova 
va avea drept rezultat o explicație utilă".

In declarație se sublinează că problema 
tratatului de stat cu Austria privește 
toate cele patru puteri, totuși, în loc să 
sprijine propunerea sovietică cu privire 
ia ținerea unei conferințe a celor patru 
puteri în problema austriacă, autorii de
clarației propun să se limiteze discutarea 
problemelor tratatului cu Austria la o con
ferință a ambasadorilor celor patru pu
teri la Viena, după întoarcerea de la Mos

cova a delegației guvernamentale aus- 
triace.

COMENTARII EXTERNE
In corul cu multe voci al presei occiden

tale reacționare, acest ziar se remarca prin 
faptul că era deosebit de strident și conți
nea cele mai năstrușnice născociri calomni
oase antisovietice și cele mai înverșunate a- 
tacuri împotriva forțelor democratice din 
Germania. Ziarul „Die Neue Zeitung" costa 
destui bani autoritățile americane. Pe zi ce 
trece devenea însă tot mai limpede că citi
torii se săturaseră de mult de informațiile 
mincinoase ale ziarului care încetase să le 
mai facă vreo impresie. Numărul de abonați 
scădea neîncetat... Atunci bossii din aparatul 
propagandiștilor al S.U.A. au hotărît că 
este mai rentabil să investească dolari în 
ziare vest-berlineze, chipurile, „independente" 
(în realitate subvenționate de americani) ca 
de pildă „Tagesspiegel" și „Abend". Și du
pă „o matură chibzuință" au hotărît ca zia
rul falimentar „Die Neue Zeitung" să-și în
ceteze apariția.

„I se pregătește oare 
un om în loc călăului?"

Dictatorul fascist Franco, are insomnii: 
el este pradă unor presimțiri funeste. Ce năz- 
bîtii au început să scrie revistele 1 Iată de 
pildă titlul unui articol din revista- america
nă „Națion" : „Ce se va întîmpla după moar
tea lui Franco ?”; răsfoiești „United States 
News and Warld Report1' — și vezi scris 
cu litere mari : „Cînd Franco va muri....", 
tocmai aceste puncte îl neliniștesc.

Franco șimte cum îi fuge pămîntul de sub 
picioare. Regimul său sîngeros este șubred. 
Nemulțumirea din țară crește. Cercurile 
reacționare din Spania, care pînă în ultimul 
timp îl sprijineau pe Franco, se gîndesc 
astăzi să reinstaureze monarhia în țară.

încă acum cîțva ani, Franco a fost nevoit 
să proclame că Spania este regat. Dar el a 
știut să cîștige timp, rezervîndu-și dreptul 
de a desemna pe viitorul rege și precizînd 
că acesta se va șuii pe tron numai după 
moartea sa. „Caudillo" a reușit mult timp 
să amîne alegerea urmașului său. Recent 
însă, el a fost silit să facă un pas în această 
direcție.

După întîlnirea lui Franco cu Don Juan 
de Bourbon, fiu al ultimului rege al Spa
niei, Alfons al XHI-lea, și pretendent la tron, 
„drepturile" dinastiei Bourbonilor în Spania 
au fost recunoscute în mod oficial. Deacum 

Conferința de presă a lui Dulles
WASHINGTON (Agerpres). — La con

ferința de presă din 6 aprilie, secretarul de 
stat al S.U.A., Dulles, a făcut o declarație 
în legătură cu cea de-a șasea aniversare a 
tratatului antlanticului de nord (N.A.T.O.). 
Dulles a elogiat acest bloc militar agresiv.

Fiind întrebat dacă este cu putință or- 
anizarea unei conferințe oficiale a miniș

trilor Afacerilor Externe ai celor patru 
puteri la San Francisco în luna Iunie, 
Dulles a răspuns că, după părerea sa, 
acest lucru este puțin probabil. El a afir
mat că procesul de pregătire a unor ase
menea conferințe este extrem de complex 
și a pus la îndoială posibilitatea termi
nării sale pînă atunci. Fiind întrebat cînd 
s-ar putea organiza o astfel de conferință 
a celor patru puteri, Dulles a expus un 
fel de ^calendar, potrivit căruia, în con- 
ormitate cu voința cercurilor guvernante 
ale S.U.A., ar urma să se desfășoare eve
nimentele. El a declarat că S.U.A. speră 
că ratificarea acordurilor de la Paris va 
fi desăvîrșită la sfîrșitul lunii aprilie sau 
în prima jumătate a lunii mai. După 
aceasta, a spus el. urmează să aibă loc 
sesiunea Consiliului N.A.T.O., la care mi
niștrii Afacerilor Externe ai țărilor 'parti
cipante la acest bloc vor proceda la un 
schimb de păreri în problema conferin
ței oelor patru puteri. Potrivit răspunsu
lui dat de Dulles, nu este exclusă posibi

litatea unei conferințe preliminare a ță

înainte fiul lui Don Juan — Don Juan Car
los „își va continua studiile" în Spania, 
sub supravegherea lui Franco. In ianuarie, 
prințul Juan Carlos a sosit la Madrid.

Dar, chiar recunoscîndu-i pe Bourbom, 
Franco a reușit să-și lase o portiță de ieșire. 
Ziarele caută și pînă astăzi să ghicească — 
cine va fi desemnat ca rege : Don Juan, care 
a rămas la Lisabona sau odrasla sa care 
s-a stabilit la Madrid ? Cît privește pe „Cau
dillo", el preferă după cît se pare, candi
datura celui din urmă, căci după așa-zisa 
„lege privitoare la moștenirea puterii" rege 
al Spaniei, poate deveni doar o persoană 
care a împlinit vîrsta de 30 de ani. Cum 
însă prințul Carlos nu are decît 17 ani, 
Franco ar putea să rămînă în acest caz la 
putere în mod „legal". In această perioadă 
el va da lui Don Juan Carlos o „educație" 
care va asigura călăului Franco un demn 
înlocuitor.

După cum relatează ziarul „Times", în 
primii doi ani augustul Don va studia la 
Academia militară din Saragosa, apoi va 
petrece doi ani la Academia de artilerie din 
Segovia, alți doi ani la Școala de aviație 
din Cartagena și, în sfîrșit, aproximativ doi 
ani la Universitatea din Madrid, unde prin
țul, pentru a da un lustru civil acestei pre
gătiri pur militare, va studia „științele poli
tice și economice.

Precizînd scopurile acestui program de in
struire a monarhului, Franco a explicat în- 
tr-un interviu acordat ziarului falangist 
„Arriba" că monarhia, care „după moartea 
sa” va înlocui pe față regimul fascist, „nu 
trebuie desigur confundat cu sistemul mo
narhic liberal parlamentar" care a existat 
în Spania înainte de 1931. Intr-adevăr! 
reacțiunea spaniolă nu intenționează ni
cidecum să relaxeze presa bine strînsă a foa
metei și terorii. Pa lîngă aceasta, unchii 
de dincolo de Ocean au făcut aluzia, după 
cum s-a exprimat delicat revista americană 
„United 'States News and World Report" 
că „problema sistemului care va veni să în
locuiască regimul lui Franco reprezintă un 
interes deosebit pentru S.U.A.", că Statele 
Unite care crează baze militare pe pămînt 
spaniol, „sînt direct interesate în stabilita
tea politică a Spaniei în viitoarele două de
cenii".

Ultimul cuvînt îl are însă poporul spa
niol care nu va tolera planurile de înlocuire 
a unui călău cu altul 1

rilor N.A.T.O. înainte de sesiunea Con
siliului N.A.T.O., în scopul pregătirii te
renului pentru discutarea problemei con
ferinței celor patru puteri. Dulles a fost 
de părere că în cadrul sesiunii consiliul 
va examina ordinea de zi, data și locul 
convocării acestei conferințe a celor pa
tru puteri. După aceasta, potrivit păre
rii lui Dulles, urmează să aibă loc un 
schimb de păreri între puterile occiden
tale și U.R.S.S. in problema conferinței și 
mai ales a ordinei ei de zi, a datei și lo
cului convocării.

Descriind această lungă procedură, care 
are în mod vădit scopul de a tergiversa 
convocarea unei conferințe a celor patru 
puteri, Dulles a declarat totodată că el 
personal nu privește cu optimism posi
bilitățile realizării unei reglementări po
litice importante cu Uniunea Sovietică în 
problemele principale. El a arătat însă că 
o consecință a ultimei evoluții a eveni
mentelor ar putea fi, eventual, tratatul cu 
Austria

Un corespondent i-a pus lui Dulles o în
trebare cu privire la relațiile dintre 
S.U.A. și Franța în problema Indochinei. 
Duties a recunoscut că în Indochina s-a 
creat o situație extrem de dificilă și că 
există unele divergențe între S.U.A. și 
Franța.

Numire în guvernul
U. R. S. S.

MOSCOVA (Agerpres). — TASS
Printr-un decret al Prezidiului Sovietului 

Suprem al U.R.S.S. a fost • creat Ministe
rul unional pentru construcția de întreprin-, 
deri ale industriei carbonifere al U.R.S.S., 
predîndu-i-se acestui minister organizațiile, 
și întreprinderile, pe baza unei liste apro
bate de Consiliul de Miniștri al U.R.S.S.

Prezidiul a numit ca ministru al con
strucției de întreprinderi ale industriei car
bonifere al U.R.S.S. pe Leonid Gheorghevicî 
Melnicov, eliberîndu-1 din funcția de amba
sador al U.R.S.S. în Republica Populară 
Romînă.

Conferința națională a 
Partidului Comunist Chinez

Rezoluția cu privire la planul cincinal 
de dezvoltare a economiei naționale

PEKIN (Agerpres). — China nouă 
ransmite:

La 31 martie, conferința națională a 
Partidului Comunist Chinez a adoptat o 
rezoluție cu privire la proiectul primului 
plan cincinal de dezvoltare a economiei 
aționale a Republicii Populare Chineze. 

In rezoluție se spune :
Conferința națională a Part'duilui Co

munist Chinez aproabă proiectul primului 
plan cincinal de dezvoltare a economiei 
naționale a Republicii Populare Chineze 
prezentat de Comitetul Central și rapor
tul asupra primului plan cincinal prezen
tat în numele Comitetului Central de to
varășul Cen Iun. Conferința națională con
sideră că acest plan constituie un pas im
portant pe calea spre înfăptuirea liniei 
generale a partidului în perioada de tre
cere. Tovarășii din partid sînt datori ca, 
sub conducerea Comitetului Central, să 
unească strîns masele populare de toate 
naționalitățile din țară, să muncească cu 
atenție și zel, să învingă greutățile, să de
pună toate eforturile pentru sporirea pro
ducției și să respecte un regim sever de 
economii în lupta pentru îndeplinirea și 
depășirea acestui plan.

Conferința națională propune Comitetu
lui Central să aducă modificările necesare 
în proiectul de plan cincinal, pe baza pă
rerilor expuse la această conferință și 
după aceea să-l prezinte spre examinare și 
aprobare celei de-a doua sesiuni a Adună- 
tii reprezentanților populari din întreaga 
Chină a primei legislaturi.

Noi ciocniri armate înfre 
trupele egiptene și israeliene

CAIRO (Agerpres). — TASS
Zarele egiptene publică un comunicat 

al comandamentului armatei egiptene, cu 
privire la o nouă ciocnire armată dintre 
trupele egiptene și israeliene în regiunea 
orașului Gaza.

In comunicat se spune că la 4 aprilie 
forțe armate israeliene au mitraliat pozi
țiile trupelor egiptene în această regiune. 
Forțele armate egiptene au deschis la rîn- 
dul lor focul. Schimbul de focuri a du
rat două ore. In timpul ciocnirii doi egip
teni au fost uciși și alț' doi răniți. Comu
nicatul reproduce o declarație a posturilor 
de radio israeliene în care se spune că 
partea israeliană a avut doi morți, doi 
grav răniți și 15 răniți ușor.

PE SCURT

• Presa daneză anunță că guvernul da
nez a respins propunerea S.U.A. de a 
cumpăra din Statele Uinte grîu și alte 
mărfuri pe coroane daneze. „Berlingske 
Tidende" scrie că acest refuz a fost de
terminat de condiția pusă de S.U.A. ca 
50 la sută din aceste mărfuri să fie trans
portate de vase americane.

• In ciuda protestului opiniei publice 
din Belgia, senatul belgian a ratificat 
acordurile de la Paris cu 142 voturi contia 
2 șt o abținere, 30 senatori au lipsit de la 
vot. împotriva acordurilor au votat cei 
doi senatori comuniști. Un independent ca
tolic s-a abținut de ia vot.»
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