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Sărbătoarea 
presei comuniste 
La 5 mai 1912, au fost puse bazele pri

mului ziar comunist „Pravda” ai cărui 
întemeietori au fost Lenin și Stalin.

De la înființarea sa, „Pravda” a dobân
dit nenumărate victorii, devenind cel mai 
iubit și prețuit ziar de mase. De atunci 
5 Mai a devenit sărbătoarea internațio
nală a presei comuniste.

Făuritorii presei comuniste, Leniin și 
Stalin, au fost aceia care au făcut din 
■presa sovietică o armă puternică de luptă 
a partidului, un propagandist, agitator și 
organizator colectiv, iubit de mase. Sub 
conducerea partidului, acest ziar a mobi
lizat masele largi, în lupta pentru socia
lism, pentru pace.

Presa comunistă este puternică. Forța și 
tăria ei constau în faptul că răspîndește 
numai adevărul, că ea slujește clasa mun
citoare, mobilizînd-o la lupta pentru o 
viață mai bună.

Da la presa sovietică, întreaga presă 
comunistă a învățat și învață cu consec
vență, să răspîndească cuvîntul partidu
lui, să facă cunoscută maselor linia parti
dului și să lupte pentru apărarea liniei 
sale. In centrul activității presei comu
niste, în frunte cu „Pravda”, stă mobili
zarea maselor la lupta pentru apărarea 
păcii și menținerea ei.

Prin lupta sa, dusă cu scopul de a de
masca' încercările imperialiștilor de a dez- 
lănțui un neu război, presa sovietică se 
bucură de încrederea și respectul întregii 
lumi. O seamă de articole apărute în zia
rul „Pravda”, prin care este exprimată 
dorința sinceră de pace a poporului sovi
etic, găsesc răsunet puternic în întreaga 
lume. Propunerile Uniunii Sovietice, de 
a se face eforturi și a se întreprinde orice 
acțiune care să slujească pacea, care să 
asigure calea spre o înțelegere și Colabo
rare între țări, fac popoarele iubitoare de 
pace din întreaga lume, să privească ou 
multă încredere presa sovietică.

In timp ce presa burgheză întemeiată 
pe minciună, propovăduiește dezlănțuirea 
războiului, apără interesele claselor ex
ploatatoare, presa comunistă în frunte cu 
„Pravda” propovăduiește pacea, luptă 
pentru apărarea intereselor celor ce mun
cesc, pentru libertate și progres, și cul
tivă în inimile oamenilor muncii credința 
în forțele lor, în victoria care trebuie cu
cerită.

Luptînd pentru cauza democrației și so
cialismului, presa comunistă își găsește 
un sprijin puternic în masele largi de oa
meni ai muncii, în corespondenții munci
tori și țărani, care sînt legați de ziarul 
lor prin mii și mii de fire.

Marea autoritate de care se bucură presa 
sovietică în mase, constă în legătura ei 
strînsă cu poporul, care își iubește presa 
sa și vede în ea exponentul intereselor 
sale.

Presa din țările de democrație populară 
și presa comunistă din țările capitaliste, 
desfășoară o activitate multilaterală. Ea 
are în față exemplul măreț al presei so
vietice în frunte cu „Pravda”, drumul ei 
glorios parcurs sub conducerea și grija 
Partidului Comunist.

Pe acest drum, merge ou hotărîre și 
presa din țara noastră, în frunte cu or
ganul Comitetului Central al P. M. R. 
„Scînteia”, care desfășoară o luptă neobo
sită pentru mobilizarea oamenilor muncii 
din țara noastră la lupta pentru pace, la 
lupta pentru construirea socialismului.

Presa din țara noastră își îndeplinește 
cu Cinste măreața sarcină de a educa ma
sele în spiritul devotamentului față de 
cauza lui Lenin și Stalin, de a dezvolta 
dragostea tuturor față de patria sovietică, 

(Continuare in pag. 2-a)

Marea demonstrație a oamenilor muncii din Hunedoara
1 Mai 1954...
încet, încet, vălul opac al nopții se furișease cu multă precauție printre 

înălțimile din împrejurimi și, parcă fugărit și hărțuit fără răgaz de un adversar 
necruțător, se pierde în depărtări. Doar ici, colo, prin văgăunele adinei, prin de
sișul pădurilor înverzite, mai stăruia din ele citeva rupturi mici, neputincioase și 
străvezii. In locul lui, argintiul zorilor primăvăratici se revărsa în toată splen
doarea lui peste orașul fontei și oțelului, scoțând cu putere în relief,atît siluetele 
impunătoarelor blocuri muncitorești, cit și siluetele coloșilor de oțel, în al căror 
pîntec clocotește zi și noapte fonta lichidă. Parcă și natura era mai veselă, mai 
dornică ca de obicei în dimineața aceea însorită a întîiului mai. înnoită cu po
doabele multicolore ale pomilor înfloriți, care deschid sufletul omului și îi insuflă 
bucuria vieții, natura contribuia cu toată bogăția ei la înfrumusețarea sărbătorii 
din acea zi, în care oamenii muncii din lumea întreagă și-au manifestat cu ho-
tarire solidaritatea frățească și uriașa lor

Scăldate în razele strălucitoare ale soa
relui de mai, clădirile orașului frumos 
pavoazate cu flori și ghirlande de ver
deață, cu tablouri, cu drapele roșii și tri
colore, ce unduiau lin în adierea vîntu- 
lui înmiresmat, au schimbat cu desăvîr- 
șire înfățișarea de pînă atunci a străzi
lor. Undele sonore ale difuzoarelor care 
răspîndeau încontinu imnuri de slavă și 
cîntări închinate măreței sărbători a mun
cii, acopereau cu intensitatea lor, frea
mătul ce domnea pe străzi.

In acel timp, Piața Libertății din loca
litate a devenit locul de întâlnire a tu
turor muncitorilor hunedorend. De pe 
arterele principale se revărsau neîncetat 
în piață, coloane nesfârșite de oțelari și 
furnaliști, de laminatori și constructori, 
asemenea unor talazuri uriașe. Curînri pia
ța a devenit o mare de capete, cutremu
rată doar de lozinci scandate, de cântece 
și veselie.

Deodată liniștea a cuprins întreaga

începe demonstrația oamenilor muncii din Hunedoara
Tribuna din Piața Libertății, în care 

au luat loc conducători ai organizațiilor 
de partid din localitate, reprezentanți ai 
organizațiilor de masă, mineri și rumeroși 
fruntași în întrecerea socialistă se impu
nea prin măiestria ornamentației, în care 
culoarea purpurie predomina, ca simbol 
al frăției oamenilor muncii din toată 
lumea. Tabloul celor patru mari dascăli 
ai proletariatului, precum și portretele 
tovarășilor G. M. Malenkov și Gh. Gheor- 
ghiu-Dej, dominau de pe înălțimea tri
bunei, întreaga piață.

Primul grup de demonstranți care și-au 
făcut apariția în piață, era compus din 
micii cetățeni ai republicii: Pionierii. Cu 
frunțile senine, cu zîmbetul copilăriei fe
ricite întipărit pe fața lor îmbujorată, 
purtătorii cravatelor roșii pășeau voioși 
în ritmul cadențat al tobelor și trompe

Cu prilejul zilei de 1 Mai, muncito rii hunedoreni și-au afirmat cu tărie soli daritatea cu oamenii muncii din lumea 
întreagă, precum și atașamentul lor față de partidul și guvernul nostru, față de U.R.S.S., marea țară a constructorilor co
munismului, bastionul de neclintit al păcii. Numeroasele panouri și grafice cu car e demonstranții au trecut prin fața tribu
nei, au exprimat viu marile realizări obținute în lupta pentru întărirea și consolidarea regimului nostru democrat popular, 
în lupta pentru construirea socialismului. In foto : Aspecte din Piața Libertății de la marea demonstrație a oamenilor 
muncii din Hunedoara.

forță.

mulțime adunată în mijlocul pieții. Se 
deschisese mitingul. De data aceasta, di
fuzoarele răspîndeau cuvîntul partidului. 
Tovarășul Boureanu Ștefan prim secre
tar al Comitetului raional de partid, a 
vorbit despre însemnătatea măreței zile 
de 1 Mai, despre realizările însemnate cu 
care muncitorii hunedoreni au întâmpi
nat această zi. El a scos eu tărie în evi
dență condițiile fericite. în care poporul 
munci t ur din patria noastră liberă, sărbă
torește 1 Mai, în contrast cu condițiile 
vitrege ale oamenilor muncii asupriți, din 
țările capitaliste.

Spre sfîrșitul mitingului, în ovațiile în
suflețite și îndelungate ale mulțimii, s-a 
dat citire telegramelor pe care oamenii 
muncii din Hunedoara le-au trimis Comi
tetului Central al P.C.U.S. și Comitetului 
Central al P.M.R.. în care și-au exprimat 
recunoștința fierbinte, pentru viața feri
cită pe care o trăiesc și hotărîrea lor 
dîrză de a merge mereu înainte 

telor, fluturînd în aer batiste roșii, albe 
și zeci de stegulețe.

Peste puțin timp au ajuns în dreptul 
tribunei doi muncitori care purtau pe 
brațele lor vînjoase o stea mare roșie. 
Au urmat apoi cîteva grupuri care de ase
menea purtau pe brațe tabloul celor pa
tru mari dascăli ai proletariatului, ta
blourile conducătorilor P.C.U.S., P.M.R. și 
ale conducătorilor partidelor comuniste și 
muncitorești din țările de democrație 
populară.

Intîmpinați cu ovații și aplauze furtu
noase se îndreptau spre tribună lamina- 
tori'i, fruntașii combinatului siderurgic 
,.Gh. Gheorghiu-Dej” Bucuria și mîndria 
cu oare laminatorii au trecut prin fața 
tribunei, era pe deplin justificată de pa
noul din fruntea coloanei, pe care erau 
scrise date referitoare la producția din 

luna aprilie: „Planul de producție înde
plinit la 27 aprilie ; 247 tone economii la 
păcură și 2100 K.W. la energia eleobrică”.

La mică distanță, în urma laminatorilor, 
veneau harnicii oțelari hunedoreni, care 
în întâmpinarea marii sărbători a muncii, 
au pornit inițiativa patriotică de a da 
„O șarjă pe schimb, oțel de bună cali
tate”. Rezultatele abținute în cadrul în
trecerii socialiste desfășurate sub aceas
tă lozincă, au fost cut se poate de fru
moase, lucru care de altfel era arătat șl 
de graficul purtat de către doi oțelari, pe 
dare se putea citi: „Pe luna aprilie 60 
de șarje rapide elaborate”. Acest lucru a 
făcut ca oțedarii combinatului, în frunte 
cu Lăbuneț Vaier, Costache Vasile și Strar- 
tulat Dumitru, să dea peste planul de, 
producție al sectorului, cu aproape 1000 
tone de oțel mai mult. Priviri calde, 
pline de dragoste, însoțite de ropote de 
aplauze, au urmărit pe bravii oțelari pînă 
departe.

In rînduri compacte au trecut după aceea 
furnaliștii, care alături de ceilalți munci
tori ai Combinatului siderurgic, au obți
nut frumoase succese în întâmpinarea zi
lei de 1 Mad. De pe panourile însoțitoare 
se desprindea: Planul pe luna aprilie a 
fost îndeplinit în proporție de 109,6 la sută, 
realizindu-se în același timp economii în 
valoare de 663.840 lei.

Printre demonstranții care au urmat 
apoi, au fost și muncitorii de la între
prinderea 401 de construcții a Trustului 
4, constructorii orașului muncitoresc din 
Hunedoara. Ei au raportat partidului că 
de la 1 ianuarie pînă în prezent, au ter
minat construcția a 88 apartamente, a 
unui bloc ou 71 garsoniere și a unei far
macii cu cele 7 apartamente necesare per
sonalului ce-o deservește.

Rînd pe rînd, prin fața tribunei au tre- 
out în ovații și aplauze, coloane de de
monstranți din cadrul celorlalte secții din 
combinat și din cadrul întreprinderilor 
din Hunedoara, care au raportat cu mân
drie partidului realizările lor.

Măreața demonstrație a oamenilor mun
cii din orașul Hunedoara a constituit ex
presia vie a solidarității lor cu oamenii 
muncii din lumea întreagă, expresia prie
teniei între popoare și a dragostei ne
mărginite față de partidul și guvernul 
nostru, care din victorie în victorie, ne 
conduce ou pași siguri pe drumul Con
struirii vieții noi.

S. OLTEANU



O comisie permanentă 
activă

Întărind legătura sa cu masele, sfatul 
popular din comuna Rapoltul Mare, cu 
sprijinul organizației de bază sătești, a 
obținut succese importante în rezolvarea 
problemelor obștești. Intre aceste succese 
se numără și ridicarea prin autoimpunere 
a unui cămin cultural, înzestrat cu o bi
bliotecă bogată, irigarea unei suprafețe 
de 15 hectare teren pentru zarzavaturi, 
plantarea unui număr de 380 pomi fructi
feri, îndeplinirea integrală a planului de 
colectări pe anul 1953, terminarea la timp 
a însămînțărilor de primăvară și alte 
multe probleme.

Sfatul popular al comunei Rapoltul 
Mare, dezbătînd în cadrul primei sesiuni, 
problema întăririi legăturii cu masele, a 
luat o serie de măsuri menite să îmbu
nătățească activitatea sa pe această linie.

Pe baza acestor hotărîri, a fost reorga
nizată și complectată comisia permanentă 
agricolă a sfatului popular comunal. După 
reorganizare, comisia a început să lucreze 
pe baza unui plan de muncă, izvorît din 
sarcinile cele mai importante ce stau în 
fața sfatului popular.

Comisia permanentă, și-a creat un ac
tiv puternic de cetățeni, din țăranii mun
citori cane se bucură de autoritate în rîn- 
dul sătenilor și care muncesc cu drag pen
tru rezolvarea operativă a problemelor 
obștești.

Umăr la umăr, cetățenii: Branea Toma, 
Jurj Iosif, Danciu Beniamin, Bozero So
fia, Casta Pantelimon și alții, au depus o 
intensă activitate de masă în cadrul aces
tei comisii permanente, studiind și con
trolând cu pricepere, aplicarea agromini- 
mului în muncile agricole.

In afară de aceasta, comisia permanentă 
a luat legătura cu comisia permanentă a- 
gricolă a sfatului popular raional, cerce- 
tînd cu ajutorul acesteia situația terenu
rilor nedeclarate de chiaburi și alte ele
mente dușmănoase. Ea a studiat de ase
menea problema pășunilor, făcînd sfatu
lui popular raional propuneri importante 
pentru rezolvarea acestei chestiuni.

Comisia permanentă agricolă din Rapol
tul Mare a contribuit și la descoperirea și 
valorificarea multor resurse locale.

Ca urmare a propunerilor cetățenilor, 
se renovează castelul, care ani de zile a 
stat părăsit in apropierea satului. Acest 
castel în scurt timp va fi transformat în- 
tr-o casă de odihnă pentru oamenii mun
cii.

(Urmare din pag. 1)
față de patria noastră, Republica Popu
lară Română. Ea luptă neîncetat pentru 
a-și întări legăturile sale cu masele.

Nenumărate scrisori adresate de oame
nii muncii ziarului „Scânteia”, dovedesc 
încrederea acestora în ziarul de partid, 
ziarul lor, care ascultă vocea maselor, 
care luptă pentru interesele clasei mun
citoare, aia întregului popor.

In decursul istoriei sale, ziarul „Scân
teia” inspirat, din experiența „Pravdei” și 
a întregii prese sovietice, a reușit să-și 
câștige un merit înalt, să-și cîștige în
crederea întregului popor muncitor.

In lupta ce o desfășoară zi de za „Scîn- 
teia” a reușit să trezească în conștiința 
maselor, dragostea față de tot ce se con
struiește în țara noastră, a dezvoltat o 
conștiință nouă, socialistă față de muncă. 
Ziarului „Scînteia” îi revine meritul că 
scoate in evidență tot ce este nou și îna
intat din vîrtejul muncii socialiste, că 
critică și biciuiește birocratismul din în
treprinderile și instituțiile noastre. El are 
menirea de a mobiliza toate forțele și de 
a le face să înainteze pe calea construirii 
socialismului

Zi de zi, pas cu pas, presa locală din

Inifiativa noastră va continua
Ziua de 6 aprilie, zi în care noi oțelanii 

de la Combinatul siderurgic „Gh. Gheor- 
ghiu-Dej” am pornit întrecerea în cins
tea zilei de 1 Mai, sub lozinca ; „o șarjă 
pe schimb, oțel de bună calitate”, a fost 
un eveniment deosebit în lupta noastră 
pentru obținerea unei producții sporite de 
oțel, de calitate bună, la un preț de cost 
redus.

Da început, multora dintre oțelarii noș
tri, nu le venea să creadă că este posibil 
să se reducă durata de elaborare a șar
jelor, sub 8 ore. Insă succesele obținute 
chiar în acea zi, și a doua zi, de echipele 
primtopitorilor Bîrlea Traian, Ghițulescu 
Gheorghe, Petroiescu loan și alții, au fă
cut să se spulbere ultimele rămășițe ale 
acestei neîncrederi.

Datorită muncii asiduu depusă de oțe- 
lari ,indicii graficilor de producție din fața 
fiecărui cuptor, urcau tot mai sus, iar 
odată ou ei, condicile de control înregis
trau și ele alte șarje de oțel, elaborate în
tre 6 și 8 ore. Inițiativa noastră își arata 
tot mai mult roadele.

Eforturile noastre depuse de zi cu zi, 
sub conducerea și îndrumarea organiza
ției de partid, a inginerilor și tehnicieni
lor din sector, precum și folosirea deplină 
a capacității de producție a cuptoarelor, a 
făcut ca noi să elaborăm în cinstea zilei 
de 1 Mai, un număr de 60 șarje sub 8 
ore, lucru care ne-a dat posibilitatea să 
producem aproape 1000 tone de oțel, peste 
prevederile planului.

Cu planul îndeplinit și depășit
Printr-o muncă susținută și bine orga

nizată, fumaliștii hunedoreni obțin zi de 
zi succese însemnate în îndeplinirea și de
pășirea planului de producție. Astfel, la 
furnalul numărul 1, brigada condusă de 
Jurca Simion și-a îndeplinit planul în 
proporție de 107,97 la sută, iar brigada 
condusă de Anton Ioan a elaborat cu 1,7 
la sută mai multă fontă peste plan.

însemnate succese au obținut și brigă
zile conduse de Balaș Petru, Bistrian Ni- 
colae și Sasu Alexandru ce deservesc fur
nalul nr. 3, care prin munca depusă și-au

Un nou magazin sătesc
In satul Petreni, comuna Băcia, se sim

țea lipsa unei cooperative, de la care ță
ranii muncitori să-și cumpere cele nece
sare.

Din inițiativa conducerii cooperativei 
„Vasile Roaită” din comuna Băcia, s-a 
deschis o filială și în satul Petreni. Bine 
aprovizionată ou mărfurile cerute de ță
ranii muncitori, ea a devenit un factor 

Sărbătoarea presei comuniste
țara noastră, se călăuzește după exemplul 
și experiența „Scînteii”. Ziarul „Uzina 
Noastră” organ al comitetului raional de 
partid Hunedoara, și al sfatului popular 
raional, învață neîncetat de la presa so
vietică.

Propagandist, agitator și organizator co
lectiv al maselor din raionul Hunedoara, 
ziarul „Uzina Noastră” se străduiește 
permanent să răspândească cuvântul 
partidului, să mobilizeze pe muncitorii și 
țăranii hunedoreni în lupta pentru o pro
ducție sporită în industrie și agricultură, 
în lupta pentru bunăstarea oamenilor 
muncii de la orașe și sate.

Rețeaua largă de corespondenți, munci
tori și țărani, pe care se sprijină ziarul 
„Uzina Noastră” și care este în continuă 
creștere, face ca ziarul nostru local, să 
oglindească viața clocotitoare și multila
terală a raionului Hunedoara. Corespon
denții sînt aceia, care ajută în mare mă
sură ziarul să cunoască o seamă de reali
zări, de propuneri prețioase făcute de 
muncitori, să scoată la iveală o serie de 
lipsuri și greșeli din diferite sectoare de 
muncă și să propună măsurile menite să 
asigure lichidarea lor

Bucurînd<u-se tot mai mult de prețuirea

Aplicarea cu succes a inițiativei de a 
da „o șarjă pe schimb, oțel de bună cali
tate”, a adus o contribuție de seamă și în 
ceea ce privește reducerea rebuturilor cu 
29 la sută, față de procentul admis.

Faptul că luna trecută, graficele noastre 
au înregistrat o producție vârf, care nu a 
mai fost obținută niciodată în cadrul sec
torului O.S.M. ne-a hotărît, ca această 
inițiativă s-o ducem și pe mai departe și 
să facem din ea o metodă permanentă de 
lucru.

Noi oțelarii de la Hunedoara, sintem 
convinși că, fiecare tonă de oțel dată în 
plus, va duce la mărirea salariului nostru 
real, la o mai bună aprovizionare a indus
triei producătoare de tractoare, mașini, 
unelte agricole, etc.

Pentru noi oțelarii de la cuptoarele Sie
mens Martin, mai mult oțel dat, înseamnă 
mai multă pline, înseamnă ridicarea pe 
o scară mai largă a nivelului de trai ma
terial și cultural al celor ce muncesc, în
seamnă o lovitură dată ațîțătorilor care 
uneltesc un nou război. De aceea, hotă
rârea noastră este ca inițiativa de a da 
„o șarjă pe schimb, oțel de bună calitate”, 
să capete un caracter permanent, iar la 
sfârșitul anului să obținem steagul roșu 
de producție, de oțelărie fruntașă pe țară.

In numele oțelarilor de la 
cuptoarele Siemens Martin

Primtopitori Costache Vasile
Miculic loan 
Forțu Petru 
Petrovici Alexandru

îndeplinit planul între 100,53 la sută și 
101,34 la sută.

Datorită rezultatelor obținute la furna
lele 1, 2 și 3, întreg sectorul furnale vechi 
și-a depășit planul de producție la fontă 
cu 1,31 la sută.

Da furnalul 4, roadele muncii nu au în
târziat să se arate. Toate trei brigăzile 
și-au îndeplinit planul.

însuflețiți de aceste frumoase realizări, 
colectivele de muncitori din acest sector, 
luptă pentru a spori neîncetat producția 
de fontă.

activ în sprijinirea campaniei agricole de 
primăvară. Ea a aprovizionat cu semințe, 
unelte agricole, etc., pe locuitorii satului. 
Azi țăranii muncitori din satul Petreni, 
nu mai sânt nevoiți să străbată drumuri 
lungi, pentru a-și cumpăra cele necesare.

COZAC SOFIA 
corespondentă voluntară

și sprijinul maselor din raionul Hunedoa
ra, ziarul „Uzina Noastră”, sub conduce
rea comitetului raional de partid, luptă 
zi de zi pentru a ridica la nivelul sarci
nilor, conținutul său ideologic și politic, 
pentru a stringe și mai mult legăturile 
saile eu masele, jjentru a-și îndeplini cu 
cinste rolul ir alt pe care îl are ca ziar de 
partid.

Datoria înaltă pentru fiecare membru 
de partid, pentru fiecare activist, pentru 
oamenii muncii din industrie și agricul
tură, etc. este de a contribui la îmbună
tățirea calității ziarului de partid, al zia
rului care slujește interesele lor, care se 
interesează și este preocupat de cerințele 
lor zilnice.

Ziua de 5 Mai, ziua presei comuniste, 
este sărbătorită alături de întreg poporul 
sovietic, de popoarele iubitoare de pace 
din întreaga lume și de oamenii muncii 
din țara noastră. Sărbătoarea internațio
nală a presei, constituie un nou prilej de 
afirmare a dragostei și încrederii popoa
relor progresiste și iubitoare de pace, în 
presa comunistă, în frunte cu glorioasa 
„Pravda” ,care inspiră neîncetat lumii iu
bitoare de pace speranța, că pacea poate 
fi instaurată .și menținută.

DE ZIUA RADIOFONIEI
Ascult cu plăcere emisiunile 

radiofonice
Astăzi se sărbătorește in țara noastră 

ziua radiofoniei. Pentru că sînt unui din
tre ascultătorii parmanenți ai posturilor 
de radio, aș vrea Să scriu câteva rânduri 
despre felul cum m-au ajutat pe mine în 
muncă emisiunile transmise de posturile 
noastre centrate.

Urmăresc permanent „Jurnalul întrece
rii socialiste”, „Din experiența fruntașilor 
în producție” și emisiunile muzicale. Mi- 
am dat seama că urmărind aceste emisi
uni, am multe de învățat.

Mai înainte, când noi oțelarii de la Hu
nedoara și cei de la Reșița eram în între
cere socialistă, căutam fiecare să aplicăm 
noi metode, pentru a putea elabora mai 
mult oțel, Cîștigînd în felul acesta între
cerea. Atunci primtopitorul reșițean, Ga- 
raș, ne-a arătat prin posturile de radio, 
cum a reușit el să scurteze durate de to
pire a șarjelor de oțel. Jnvățînd din ex
periența lui, am reușit să obținem și noi 
șarje cu o durată mai scurtă de topire.

Până nu de mult, eu nu prea înțele
geam muzica de operă și unele concerte 
simfonice. Dar, de cii'd acestea se pre
zintă în montaj literar și în cadrul con
certelor educative, am reușit sâ-mi fac o 
educație muzicală Ș' să ascult cu plăcere 
aceste emisiuni.

PETROVICI ALEXANDRU 
oțehar la C. S „Gh. Gheorghiu-Dej”

Sărbătorirea zilei presei 
sovietice

HUNEDOARA
Cu ocazia sărbătoririi zilei presei sovi

etice, a avut loc în saia cinematografu
lui „Maxim Gorki” din localitate, o cons
fătuire cu corespondenții voluntari, cola
boratorii și cititorii presei, organizată de 
ziarul „Scânteia” în colaborare eu ziarul 
„Uzina Noastră”. Cu acest prilej tovară
șul Bivolu Nicolae, șeful secției econo
mice a ziarului „Scîrteia” și Chițigoi Con
stantin, redactor șef al zterului „Uzina 
Noastră” au făcut în fața celor prezenți 
dări de seamă, asupra activității ziarelor, 
cerând de la corespondenți și colaboratori 
să facă cu acest prilej propuneri pentru 
îmbunătățirea continuă a ziarelor „Scîn
teia” și „Uzina Noastră”.

Da discuții s-au înscris un mare număr 
de tovarăși, care au arătat felul cum se 
ocupă ziarele de vi.'ița Hunedoarei, făcând 
prețioase propuneri pa care redacțiile vor 
căuta a le pune ân aplicare.

Tovarășul Boureanu Ștefan, prim secre
tar al comitetului raional de partid, 
care a condus lucrările consfătuirii, a 
mulțumit participanților pentru ajutorul 
dat ziarelor noastre si în numele oame- 
riilor muncii din raionul Hunedoara, mul
țumește „Scînteii” pentru sprijinul ce-1 
acordă raionului, în fiet are zi.

Redacțiile ..Scînte’a’ și „Uzina N«.?s- 
tră” în încheierea consfătuirii au înmânat 
premii în cărți celor mai buni corespon
denți voluntari.

CĂ LAN
Cu prilejul zilei presei comuniste, mier

curi după masă, la clubul uzinei „Victo
ria” din Călan, în cadrul unei adunări 
festive s-a ținut conferința: „Presa so
vietică — armă puternică în lupta pen
tru comunism”.

Conferința a fost urmărită cu deosebit 
interes. Cei peste 300 de participanți la 
adunare, și-au exprimat prin puternice a- 
plauze dragostea lor pentru glorioasa 
presă sovietică in frunte cu „Pravda”, le- 
ninist-stalinistă, pentru presa noastră co
munistă, pentru Comitetul Central al 
partidului nostru.

In cadrul adunării, au fost piemiați nu
meroși colaboratori și corespondenți vo
luntari ai ziarelor „Uzina Noastră”, „Dru
mul Socialismului”, precum și colectivele 
celor mai active gazete de perete din ca
drul uzinei. Adunarea s-a încheiat cu un 
program artistic.



VIAȚA DE PARTID

Să întărim organizațiile de bază din întovărășiri
Pe ogoarele raionului nostru, muncile 

agricole de primăvară sint în toi. In toa
te comunele au loc însămințările de pri
măvară, iar în cele de șes se desfășoară 
și muncile pentru Îngrijirea semănătu
rilor.

Oamenii muncii din agricultură, luptă 
cu mare avînt pentru îndeplinirea sarci
nilor de răspundere, pe care partidul și 
guvernul nostru le-a trasat gospodăriilor 
agricole colective, întovărășirilor și țăra
nilor muncitori cu gospodării individuale. 
Ei depun toate eforturile pentru a asigura 
anul acesta o creștere considerabilă a re
coltei de cereale, a sfeclei de zahăr și a 
altor culturi. Munca plină de avînt a co
lectiviștilor,. a țăranilor întovărășiți și a 
celor ou gospodării individuale, pentru un 
belșug de produse alimentare, este con
dusă de comuniștii de la sate, de organi
zațiile de partid.

Munca politică desfășurată în rînduri- 
le întoyărășiților, dezvoltă activitatea și 
inițiativa lor. ,.în lupta pentru desfășurarea 
exemplară a. insămânțărilor de primăvară, 
îndeplinirea .cil, succes a planului de msă- 
mînțări, -a culturilor- de păioase, de către 
întovărășirile din raionul nostru, este în 
mare măsură asigurat de munca organi
zatorică și politică a organizațiilor de 
bază.

Datorită întăririi organizatorico-eepno- 
mice a întovărășirilor, a creșterii bazei lor 
materiale și tehnice, precum și intensifi
cării muncii organizațiilor de bază, ies 
la iveală lot mai larg și mai complect re
zervele agriculturii noastre, în sectorul 
socialist. Organizațiile de bază, mobilizea
ză toate forțele, pentru ca anul acesta nici 
o întovărășire din raion să nu rămînă în 
turnă eu muncile agricole.

Ca urmare a muncii desfășurate de că
tre comitetul raional de partid, a cres
cut activitatea comuniștilor de la sate și 
s-au întărit organizațiile de bază din în-

No
Din zi în zi, numărul muncitorilor cali

ficați la locul de muncă, în cadrul 
I.C.S.H.-ului, crește neîncetat. Sub grija 
continuă a lectorilor și instructorilor, ele- 
vii-muncitori își însușesc temeinic noi cu
noștințe iar la terminarea cursului, sînt 
repartizați în producție, la munci califi
cate.

tovărășiri. Astfel de organizații de bază 
din întovărășiri, putem socoti pe cele din 
Rapoltul Mare, Băcia și altele.

Mal sânt «însă și organizații de bază 
din întovărășiri, a căror activitate nu 
corespunde sarcinilor, care cresc mereu. 
Unele din ele n-au învățat să Îmbine în 
mod just munca politică cu cea economi
că, lucru care influențează în rău activi
tatea întovărășirilor. Astfel de organiza
ții de bază, există în întovărășirile din 
Cristur și Hăjdat.

Organizația de bază a întovărășirii din 
comuna Cristur, de pildă, lucrează după 
planurile de muncă ale organizației de 
bază sătești, iar activitatea membrilor de 
partid din întovărășire, este controlată, cu 
totul greșit, de organizația de bază să
tească.

Deși secretarul organizației de bază Am- 
bruș Teodor, este un om plin de dorință 
de a îmbunătăți activitatea organizației 
de bază nu poate face acest lucru, datorită 
faptului că nu este ajutat în muncă.

— „Aici la noi în sat, vin activiști ai 
comitetului raional de partid, dar unii 
dintre ei nu ne înyață cum să ne îmbu
nătățim munca — spune tovarășul Am- 
bruș. — Chiar zilele trecute, au fost aici 
niște tovarăși de la raion. Au stat cîteva 
ore, s-au interesat cum stăm cu cotizația, 
cu abonamentele la ziare și apoi au ple
cat. Nimeni nu ne-a ajutat să întocmim 
un plan de muncă, să organizăm dezba
terile unor probleme în adunările de 
partid, care frământă întovărășirea .noas
tră, să selecționăm și să instruim agita
torii”.

Nici organizația de bază a întovărășirii 
agricole din Hăjdat nu duce o muncă sa
tisfăcătoare în rîndul membrilor de partid 
întovărășiți. Această organizație, cu toate 
că are un secretar priceput, dar nefiind 
ajutat acesta s-a dedăsat în muncă. Dato
rită acestui fript, organizația de bază nu 
a analizat niciodată activitatea comitetu-

i cadre calific
Față de alte sectoare, sectorul nostru a 

obținut succese deosebite în această di
recție. Planul de școlarizare a fost înde
plinit și concomitent cu el și planul de 
producție. Astfel, cadrele calificate in sec
torul nostru au construit în mai puțin de 
5 luni tabăra „Piața Nouă” și o parte din 
tabăra „Stufit”. 

lui de conducere al întovărășirii, nu a 
activizat pe membrii de partid și nu a 
trasat sarcinii pentru bunul mers al înto
vărășirii. Nu este deci de mirare că aici 
s-au săvîrșit o serie de abateri de la prin
cipiile stalului întovărășirilor agricole.

Și în satul Zlaști, există o întovărășire, 
însă activitatea acesteia se desfășoară la 
un nivel slab. La această întovărășire, 
încă din anul trecut, s-a putut observa 
tărăgănarea muncilor agricole. Griul de 
toamnă a fost semănat cu mare întârziere 
și cu metode învechite, într-o arătură su
perficială, fără a se respecta cele mai 
elementare reguli agrotehnice. Tot aici, 
s-aiu manifestat unele acțiuni dușmănoase 
ale chiaburilor, care au răspândit zvo
nuri între întovărășiți cu scopul destră
mării întovărășirii.

Toate acestea se datorase faptului că 
întovărășirea din Zlaști nu are organi
zație de bază, cu toate că există numeroși 
membri de partid, care au pământul în 
întovărășire și care ar putea să formeze o 
organizație de bază activă, capabilă de a 
zădărnici orice acțiuni dușmănoase ale 
elementelor chiaburești.

A întări prin toate mijloacele organi
zațiile de bază, înseamnă în primul rînd, 
a face în așa fel, incit fiecare organizație 
de bază să înfluiențeze efectiv activita
tea gospodărească și de producție a înto
vărășirilor, să urmărească cu strictețe res
pectarea statutului întovărășirilor agrico
le, să desfășoare zi de zi munca pentru 
educarea socialistă a întoyărășiților.

In prezent comuniștii de la sate, își 
concentrează principala atenție, asupra 
asigurării executării exemplare a însă- 
mînțărilor și a altor munci agricole. Da
toria organizațiilor de partid este să re
partizeze în mod just forțele și să asigu
re rolul conducător al comuniștilor în 
aceste munci.

ZOLD g.

t e
Mulți din elevii fruntași ai cursurilor 

de calificare, au primit încadrări superi
oare. Printre aceștia se numără zidarii: 
Căipraru Vasile, Aipostol loan, Dragomir 
loan, dulgherii: Dragomir Arsenie, Ne- 
goiță Aurel, Mega Sterea și alții.

UJEUCÂ PETRU 
corespondent voluntar

Noi succese în munca 
laminatorilor

Muncitorii, inginerii și tehnicienii de la 
secția laminoare, a Combinatului siderur
gic „Gh. Gheorghiu-Dej”, au întâmpinat 
măreața zi de 1 Mai cu noi și frumoase 
succese în muncă, reușind ca prin aplica
rea metodelor de lucru sovietice Turta- 
nov, Jandarova și Voroșin, să-și îndepli
nească planul de producție pe luna apri
lie în proporție de 115,5 la sută.

Tot în cursul lunii aprilie, colectivul 
de laminatori a reușit să facă însemnate 
economii de combustibil, energie electrică 
și să reducă cu mult procentul de rebu
turi. De pildă, consumul de păcură a fost 
redus cu 22,14 la sută, cel de energie 
electrică cu 23,49 la sută, iar rebuturile 
cu 13 la sută.

Cele mai frumoase succese le-a abținut 
maistrul Triifu C., care împreună cu schim
bul său, a dat peste prevederile planului 
de producție cu 16,9 la sută mai multe la
minate. Din acest schimb, în mod deose
bit s-au evidențiat lamiinatorii ; Băidan 
Petru, Andrăișescu loan, Semciud Sarno- 
ilă, Trifu loan și alții.

Urmând exemplul acestui schimb, la- 
minatorii conduși de maistrul Constantin 
Petru, au reușit și ei, Ca printr-o mai bu
nă organizare a locului de muncă, să-și 
întreacă planul cu 14,9 la sută, iar cei 
conduși de Anidrășescu Gbeorghe cu 14,8 
la sută. MUNTEAN U POMP1LIU

corespondent voluntar 
------o-----

Un medic care nu-și 
face datoria

In satul Cinciș, prin grija partidului și 
guvernului, pe lingă multe alte realizări, 
a fost înființat și un dispensar medical, 
bine utilat și încadrat cu personalul sa
nitar necesar. Este dureros însă Că o parte 
din acest personal nu-și face conștiincios 
datoria Printre aceștia se numără și dr. 
Sîrbu Adrian.

Cu toate că sfatul popular și țăranii 
muncitori, îi pun la dispoziție mijloace de 
transport, pentru a vizita comunele și sa
tele înconjurătoare, el refuză acest lucru 
sub diferite pretexte.

Mai mult, atunci cînd locuitorul Vîl- 
cean Petru din satul Lingina și-a fractu
rat mina și piciorul, cu toate că i-a fost 
pusă la dispoziție o căruță, dr. Sîrbu A- 
drian a refuzat să se deplaseze la fața lo
cului, astfel că bolnavul a trebuit să fie 
transportat la Hunedoara.

In nenumărate rînduri, cetățenii care 
vin la dispensar, îl găsesc închis cu di
ferite anunțuri pe ușă.

Este necesar ca organele competente să 
ia măsurile necesare.

Din activitatea stafiei de radioficare a 
combinatului siderurgic „Gh. Gheorghiu-Dej"

Prin munca propagandistică desfășura
tă, stația de radioamplificare a Combina
tului siderurgic „Gh. Gheorghiu-Dej” a 
contribuit din plin la obținerea frumoa
selor succese, în diferitele sectoare de ac
tivitate. Ea a fost un factor activ de po
pularizare și sprijinire a inițiativei oțc- 
larilor de a da „o șarjă pe schimb, oțel de 
bună calitate'', precum și de activizare 
a muncitorilor din celelalte secții ale com
binatului, pentru a-și îndeplini și depăși 
planul.

Programul emisiunilor locale este bine 
întocmit și legat de problemele ce fră
mântă masele de muncitori. De exemplu, 
in luna aprilie, principala problemă pe 
care a fost axată activitatea stației, a 
fost popularizarea rezultatelor întrecerii 
socialiste organizate în cinstea zilei de 1 
Mai. Scoțînd în evidență succesele obți
nute, metodele aplicate, ea a contribuit la 
realizarea și depășirea normelor de pro
ducție de către oțelari, laminoriști, fur- 
naliști, etc

Pentru generalizarea experienței înain
tate în muncă, colectivul redacțional a fo
losit emisiunea „Fruntașii în întrecerea 
socialistă în fața microfonului”. In cadrul 
acsstor emisiuni oțelarii Nyiry Rudolf și 
Lăbuneț Vaier au vorbit pe tema: „Ce 
am văzut și învățat in U R.S.S.”.

In ; .codrul activității’ culturale) progra

mele artistice date de formațiile de ama
tori, au fost mult apreciate de ascultă
tori. In aceste emisiuni și-a dat concursul 
ansamblul comitetului de întreprindere, 
prin recitări, scenete, cînitece și altele. 
Demn de remarcat este faptul că, în ca
drul emisiunilor a fost deschisă emisiunea 
„Sfatul medicului”, unde medicii expun 
diferite referate pe teme locale, pentru 
prevenirea bolilor și accidentelor mai 
frecvente. De asemenea au fost organizate 
raiduri anchetă, privind activitatea ga
zetelor de perete din cadrul combinatului, 
în problema descoperirii rezervelor in
terne.

Materialele critice la adresa persoane
lor care privesc cu ușurință sarcinile de 
plan, care dau dovadă de nepăsare față 
de bunurile poporului, au devenit cu ca
racter permanent. Ele contribuie din plin 
la remedierea lipsurilor. Exemple concre
te în această privință sînt materialele: 
„Să sprijinim efectiv comisiile de inovatori 
din secții”, „Propuneri care nu se rezol
vă”. In urma acestor materiale, s-au luat 
imediat măsuri de îndreptare a lipsurilor.

Totuși, în activitatea stației mai există 
lipsuri care împiedică oa stația de ra
dioamplificare să desfășoare un program 
mai bogat. In primul rînd tov. Garaiacu 
redactor responsabil, nu a avut o preocu
pare permanentă în ceea ce privește creș

terea numărului corespondenților. Mun
ca de recrutare a corespondenților, a fost 
dusă campanie, fără a i se da continuita
te, caracter permanent. Prin acest lucru 
se explică faptul că în ultimul timp, nu
mărul corespondenților a scăzut simțitor 
și astfel colectivul redacțional este lipsit 
de multe informații din secții. Aceasta se 
mai datorește și faptului că în cadrul co
lectivului redacțional a domnit o stare de 
automulțumire. „Avem corespondenți buni 
ca : Voicu Vasile, Staicovici Nicolae, Vrej 
Eftimie și alții, spune tovarășul Garaiacu, 
ce să ne mai batem capul să mobilizăm și 
a Iți oameni ai muncii, pentru a ne scrie”. 
Concepția aceasta este cu totul greșită. 
Redactorul cînd merge pe teren, nu are 
numai sarcina de culegător de date. In 
același timp el trebuie să-și creeze în ju
rul său colaboratori, corespondenți și să 
dezvolte fiecăruia din ei dragostea de a 
scrie.

O altă lipsă a tovarășului Garaiacu este 
aceea că, nu a controlat și tras la răs
pundere redactorii, care nu-și dau inte
resul în redactarea materialelor. Exem
plu în această privință, îl constituie to
varășa Freilich Aglaia care în decursul 
lunilor martie și aprilie nu a scris decît 
cîteva informații. Pe lîngă acest lucru, 
tovarășa Freilich privește sarcinile cu 
foarte multă ușurință. „N-am găsit nimic 
de scris”, este veșnica scuză pe care o în
trebuințează. Oare acolo unde muncesc 
oamenii, unde viața clocotește, unde în 
fiecare zi săgeata graficului se ridică tot 
mai -sius, mi este nimic de scris ? Cu si

guranță că despre aceste lucruri se pot 
scrie multe pagini. Tovarășa Freilich, cu 
toate că a fost îndrumată în muncă, pri
vește sarcinile ca pe o povară și de multe 
ori refuză să le execute.

Abaterile din cadrul colectivului redac
țional se datorase și faptului că tovară
șul Garaiacu nu este destul de exigent, 
permite abateri grosolane unor redactori.

Tovarășul Vlad Nicolae trebuie să-și 
tempereze ieșirile nervoase și să asculte 
îndrumările date. Pentru îmbunătățirea 
muncii în cadrul colectivului, este nea
părat necesar ca redactorii stației să-și 
schimbe atitudinea față de muncă. Tova
rășul Garaiacu să fie mult mai exigent 
în muncă, să controleze și să tragă la răs
pundere pe cei care privesc cu ușurată 
sarcinile de plan.

Lipsa de îndrumare și control a comite
tului de partid, fcare pînă în prezent nu 
a analizat niciodată activitatea colecti
vului redacțional, a făcut să existe în ca
drul lui starea de automulțumire și mai 
ales să existe printre redactori nepăsare 
față de sarcinile trasate. Nu mal vorbim 
de sprijinul comitetului de întreprindere, 
care măcar nici nu cunoaște activitatea 
stației.

Comitetul de partid și comitetul de în
treprindere, trebuie să ia măsuri ca tin
surile relatate să fie remediate, să pri
vească de acum înainte stația de radio
amplificare ca un mijloc care-i ajută în 
muncă, a cărei activitate să contribuie din 
plin la popularizarea metodelor și «>w.- 
ceselor oamenilor muncii.

OLARU T.



COMENTARIU EXTERN

Pe marginea conferinței de la Geneva
La 26 aprilie a.c. s-a deschis la Geneva 

conferința reprezentanților marilor puteri 
și ai altor state interesate în rezolvarea 
pașnică a problemei coreene și a restabi
lirii păcii în Indochina.

Examinarea acestor două importante 
probleme, privind situația din Asia, a fost 
hotărâtă în cadrul conferinței de la Ber
lin a miniștrilor de externe ai U.R.S.S., 
S.U.A., Angliei și Franței.

Reglementarea problemelor coreeană și 
indochineză ar constitui un pas impor
tant pe calea instaurării unei păci trai
nice în Asia, lucru de care depinde în 
mare măsură și slăbirea încordării inter
naționale în general.

Participarea Republicii Populare Chine
ze, la conferința de la Geneva, alături de 
celelalte mari puteri, are o deosebită în
semnătate și în întreaga lume crește miș
carea pentru recunoașterea rolului pe 
care îl joacă R. P. Chineză și pentru res
tabilirea drepturilor ei legale. Popoarele 
din Asia și de pretutindeni își manifestă 
dezaprobarea și indignarea față de poli
tica agresivă pe care o duc 'cercurile gu
vernamentale din S.U.A. față de R. P. 
Chineză.

Desfășurarea evenimentelor din ultimii 
ani a arătat limpede că problemele inter
naționale actuale și îndeosebi problemele 
Asiei, nu pot fi rezolvate fără participa
rea marelui stat popular chinez. „Hotă
rârile adoptate la conferința de la Berlin, 
scrie ziarul indonezian „Haria Rakjat” — 
sînt o mărturie vie a faptului că fără R. 
P. Chineză nu poate fi rezolvată nicio 
problemă internațională litigioasă. Mai 
mult de cît atît, fără China nu poate fi 
restabilită pacea în Asia și rezolvată pro
blema slăbirii încordării internaționale”.

Convocarea conferinței de la Geneva 
constituie un eveniment de o deosebită 
importanță pentru popoarele din Asia, 
care au cunoscut din plin grozăviile celui 
de al doilea război mondial și unde ar
mele de exterminare în masă au făcut ra
vagii înspăimântătoare.

Prima problemă tratată la conferința 
de la Geneva, a fost discutarea reglemen
tării pașnice a problemei coreene Luînd 
cuvîntul reprezentantul clicii lisinma- 
niste, Bion loan Te a încercat să falsifi
ce istoria, căutind să scape de răspunde
re guvernul său și pe conducătorii Statelor 
Unite, care prin politica dusă, sînt răs
punzători de scindarea Coreei și agresiu
nea dusă împotriva poporului coreean. 
Prin calomniile aruncate asupra forțelor 
democratice ale poporului coreean, Uniu
nii Sovietice și R. P. Chineze, ministrul

Sosirea la Geneva a delegației Republicii Democrate Vietnam
GENEVA (Agerpres). — TASS
La 4 mai a sosit la Geneva delegația Re

publicii Democrate Vietnam, condusă de 
Fam Van Dong, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al Republicii Democra
te Vietnam, în vederea participării la dis
cutarea problemei îndoctrineze la confe
rința de la Geneva a miniștrilor Afaceri
lor Externe.

Pe aerodromul din Geneva delegația a 
fost întîmpinată de R. Maurice, șeful Pro
tocolului din Departamentul politic al El
veției : Ch. Dubnule, șeful guvernului 
cantonului Geneva ; Ciu En-lai, ministrul 
Afacerilor Externe al Republicii Populare 
Chineze; Nam Ir, ministrul Afacerilor 
Externe al Republicii Populare Democra
te Coreene ; A. A. Gromîko și V. V. Kuz-

Ședința C. C. al Frontului Unit Democrat
PHENIAN (Agerpres). — La 2 mai a 

avut loc la Phenian ședința Comitetului 
Central al Frontului Unit Democrat Pa
triotic Coreean.

La ședință au participat membrii Bi
roului C. C al Frontului Unit Democrat 
Patriotic Coreean (F.U.D.P.), Pak Den Ai, 
vicepreședintă a Comitetului Central al 

suid-coreean a dovedit că clica lisânma- 
nistă apără interesele războinice ale ocu- 
panților americani și că este departe de 
a acționa în spiritul intereselor poporu
lui coreean. Faptul că Bion loan Te nu 
a făcut propuneri concrete, care să con
tribuie la rezolvarea problemei coreene 
pe baze democratice și că a prezentat 
revindecări ca menținerea la nesfîrșit a 
trupelor americane pe teritoriul Coreei, 
trădează intențiile lisînmaniștilor de a 
păstra Coreea de sud ca o bază de agre
siune americană împotriva părții de nord, 
împotriva R. P. Chineză și Uniunii So
vietice.

Cu totul alta este poziția adoptată la 
conferință, de reprezentantul R. P. D. Co- 
reeane, Nam Ir. El a exprimat dorința 
de pace și de unitate a poporului coreean 
și a făcut propuneri concrete, care des
chid calea spre pace în Coreea, spre uni
ficarea țării și transformarea ei într-un 
stat independent și democrat.

Propunerile reprezentantului R. P. D 
Coreene, nu corespund numai intereselor 
poporului coreean ci și intereselor păcii în 
întreaga lume. Ele au fost susținute cu 
căldură de Ciu En-lai, reprezentantul Chi
nei Populare la conferința de la Geneva, 
care a arătat că în rezolvarea pe cale 
pașnică a problemei coreene sînt intere
sate toate popoarele Asiei, care repre
zintă mai mult de jumătate din populația 
globului și care își manifestă hotărârea 
din ce în ce mai dârz, de a-și rezolva 
singură problemele ,fără amestecul pute
rilor imperialiste, ce au dominat timp de 
secole, regiunile acestui continent.

Reprezentantul sovietic, V. M. Molotov, 
a subliniat că delegația Uniunii Sovietice 
împărtășește în întregime părerea lui 
Ciu En-lai, șeful delegației R. P. Chineze, 
care a exprimat ideea că ar fi de dorit o 
unire a eforturilor țărilor asiatice în ac
țiunea de asigurare a păcii în Asia.

Vorbind despre propunerile lui Nam Ir, 
V. M. Molotov a arătat că ele pot servi 
drept bază pentru adoptarea unei hotă- 
rîri pozitive în problema coreeană.

Toate popoarele iubitoare de pace sînt 
interesate în rezolvarea problemei co
reene, fiindcă atît timp cît Coreea de sud va 
rămîne un cap de pod al agresiunii, pa
cea in Asia va fi amenințată.

Delegația americană nu a reușit să 
opună un plan cât de puțin convingător 
planului de unificare al Coreei, prezen
tat de delegația R. P. D. Coreeană. In 
urma acestui fapt cit și în urma ches
tiunii Indochinei, Dulles s-a pomenit 
aproape izolat.

nețov, locțiitori ai ministrului Afaceri
lor Externe al U.R.S.S., Cian Ven-tian, 
Van Cia-sian, Li-Ke-nun locțiitori ai mi
nistrului Afacerilor Externe al R. P. Chi
neze, precum și de consilierii și experți 
ai delegațiilor Uniunii Sovietice, R. P. 
Chineze și R. P. D. Coreene la conferința 
de la Geneva.

La sosirea la Geneva, șeful delegației 
Republicii Democrate Vietnam a făcut re
prezentanților presei următoarea decla
rația :

„Delegația Republicii Democrate Viet
nam salută cordial poporul elvețian și pe 
cetățenii Genevei.

O sarcină deosebit de importantă a con
ferinței de la Geneva este problema res
tabilirii păcii în Indochina pe baza re

Partidului Muncii din Coreea ; Pak Cian 
Ok și Kim Ir, membri ai Consiliului Poli
tic al C C. al Partidului Muncii din Co
reea., precum și membri C.C. al F.U.D.P. 
și reprezentanți ai diferitelor partide po
litice și organizații obștești.

La cererea lui Pak Den Ai în legătură 
cu propunerea privitoare la reglementarea 
pașnică a problemei coreene — prezen-

La conferința de ia Geneva s-au văzut 
precis intențiile cercurilor agresive din 
S.U.A. în legătură cu chestiunea Indochi- 
nei. Dulles s-a adresat Angliei, Franței 
și altor țări, cu propuneri cu privire la o 
„acțiune unită” în Indochina. La mijlocul 
lunii aprilie Dulles a făcut o călătorie ful
ger la Londra și Paris în vederea obți
nerii acestei „acțiuni unite” prin presiune.

O seamă de evenimente petrecute în 
preajma conferinței de la Geneva și des
fășurarea primelor lucrări ale acestei con
ferințe, au fost de natură să tempereze 
însă zelul războinic american.

Precizând atitudinea Angliei față de 
propunerile lui Dulles, de extindere a 
războiului din Indochina, Churchill a res
pins intr-un discurs ținut în Camera Co
munelor orice participare a Angliei la 
operațiunile militate din Indochina, înain
te de a se cunoaște rezultatele conferin
ței de la Geneva.

Deci nu este surprinzător faptul, că prima 
săptămână a conferinței de la Geneva a 
dus la manifestarea unor dezacorduri din 
ce în ce mai Evidente intre miniștrii de 
externe al Angliei și Franței, de o parte 
și Dulles, de altă parte.

Deosebit de semnificativ în această pri
vință este comentariul corespondentului 
din Geneva al agenției americane „Asso
ciated Press’” care scrie: „Prima săptă- 
mînă a conferinței de la Geneva a dez
văluit grave divergențe de păreri între 
puterile occidentale, care ar putea avea 
urmări grave asupra relațiilor lor vi
itoare...”.

Extinderea războiului din Indochina în
tâmpină rezistență chiar în Statele Unite. 
Astfel cunoscutul ziar „Chicago Tribune”, 
referindu-se la amestecul S.U.A. în Indo
china scrie: „Te cutremuri la gîndul că 
Eisenhower, Dulles și Pentagonul sînt ga
ta să inroleze tineretul american în ar
mată și să-l trimită la moarte în junglă”.

Fresiunea exercitată de izolarea lui Du
lles la Geneva, ostilitatea crescândă a po
poarelor Asiiei și ale lumii întregi: in
clusiv rezistența opiniei publice din Sta
tele Unite, au pus in mare încurcătură pe 
guvernanții americani, fapt care a deter
minat plecarea lui Dulles de la conferin
ța de la Geneva.

Forța presiunii exercitată de popoarele 
iubitoare de pace s-a făcut încă odată 
simțită, iar prestigiul și influența politicii 
de pace a Uniunii Sovietice, R. P. Chi
neze, și a celorlalte țări democratice, au 
reușit să zădărnicească încă odată pla
nurile războinice ale cercurilor imperia
liste.

P. NUȚESCU

cunoașterii drepturilor naționale ale po
poarelor din Vietnam, Khmer și Patet Lao.

Aceasta este năzuința unanimă a po
poarelor Indochinei, a popoarelor din 
Asia de sud-est, precum și a popoarelor 
din întreaga lume.

Delegația Republicii Democrate Viet
nam este gata să contribuie cu toate pu
terile la reglementarea pașnică a proble
mei îndochineze. Ea este convinsă că efor
turile sincere, pozitive ale participanților 
la conferință vor duce la rezolvarea sa
tisfăcătoare a problemei restabilirii păcii 
în Indochina, asigurând în felul acesta 
menținerea păcii și securitatea țărilor A- 
siei, slăbirea încordării internaționale și 
consolidarea păcii generale”.

Patriotic Coreean
tată conferinței de la Geneva de șeful 
delegației Republicii Populare Democrate 
Coreene, Nam Ir, ministrul Afacerilor Ex
terne — la ședință a fost adoptat în una
nimitate un apel al C.C. al F.U.D.P. adre
sat întregului popor coreean și s-a apro
bat textul unei scrisori a C.C. al F.U.D.P. 
către conferința de la Geneva.

Ședința din 4 mai a 
conferinței de la Geneva

GENEVA (Agerpres). — La 4 mai a 
avut loc cea de a șaptea ședință a miniș
trilor afacerilor externe la conferința de 
la Geneva. Ședința a început la orele 15 
(ora locală) și a fost prezidată de minis-, 
teul Afacerilor Externe al Tailandei, Wan’ 
Waithayakon.

In cadrul acestei ședințe au luat cuvîn
tul : Leaster Pearson, ministrul Afaceri
lor Externe al Canadei, Ioseph Lundt (O- 
landa) și Zaude Gabre Heywot, șeful de
legației Etiopiei. Deși politica de forță 
preconizată de S.U.A. a fost dezavuată 
atît de principalii parteneri europeni ai 
S.U.A., cît și de țările asiatice întrunite la 
Colombo, ministrul de externe canadian 
a găsit că este cazul să se pronunțe îm
potriva planului de unificare a Coreei 
propus de ministrul de externe al R.P.D. 
Coreene, Nam Ir. In acelaș sens s-a pro
nunțat și delegatul olandez, Ioseph Lundt.

A luat apoi cuvîntul șeful delegației 
etiopiene, Heywot. Atât delegatul Cana
dei, cît și ceilalți vorbitori, n-au făcut 
nici o propunere concretă cu privire la 
rezolvarea problemei coreene.

Ultimul a luat cuvîntul ministrul de? 
externe tailandez. El a propus că întrucât 
pentru zilele de 5 și 6 mai nu s-a înscris 
nimeni la cuvânt, în aceste zile să se conti
nue schimbul de vederi între delegații 
pentru a se ajunge Ia clarificarea unor 
chestiuni, iar următoarea ședință a miniș
trilor de externe să aibă loc vineri 7 mai. 
Propunerea a fost aprobată de delegați.

----- o------

Dulles va raporta 
conducătorilor parlamentari ai 

partidelor republican și 
democrat în legătură cu 
conferința de la Geneva

WASHINGTON (Agerpres). — Preșe
dintele Eisenhower anunță că secretarul 
de stat al S.U.A., Dulles va face un ra
port confidențial conducătorilor parla
mentari ai partidelor republican și de 
mocrat în legătură ou conferința de la 
Geneva.

Potrivit declarațiilor senatorului Know- 
land, secretarul de stat al S.U.A. ur
mează să-și prezinte raportul joi 6 mai.

----- o-----

P E S CU R T

• Intr-un interviu acordat corespon
dentului ziiarului „Pakistan Times”, Sar
dar Muhammed Attik, însărcinat cu afa
ceri ad-interim al Afganistanului în Pa
kistan. a declarat ; „Nu intenționăm să 
acceptăm ajutorul militar american. Con
siderăm că nu există nici o primejdie de 
agresiune din partea vecinilor noștri ime- 
diați...”

• Agenția France Presse relatează că 
senatorul William Knowland, liderul ma
jorității republicane din senatul S.U.A., 
a afirmat din nou poziția sa față de „in
ternaționalizarea” războiului din Indochina 
„Voi da întregul meu sprijin președin
telui Eisenhower dacă el va propune să 
trimitem trupe în Indochina și sînt gata 
să duc lupta în Congres pentru a face să 
se aprobe o asemenea cerere din partea 
președintelui”, a spus el.

• Agenția vietnameză de informații 
anunță că la 10 aprilie aviatori francezi, 
folosind avioane americane, au bombardat 
în mod barbar localitatea Longhai, o- 
morînd 450 de persoane și rănind alte 200.

• Trei membri laburiști ai Camerei Co
munelor — Charles Royle, John Taylor și 
Kenneth Robinson — și-au înaintat de
misia din partidul laburist. Cei trei de- 
putați votaseră pentru moțiunea prezent 
tată în Camera Comunelor de fruntașul 
laburist de stînga Aneurin Bevan cu pri
vire la dreptul parlamentului de a se opu
ne fabricării bombei cu hidrogen. Deoa
rece conducerea de dreapta a partidului 
a anunțat că va lua măsuri disciplinare 
împotriva lor, ei au hotărît să demisio
neze din partid.
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