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Corespondentul 
voluntar

Oglindind în mod viu munca plină de 
abnegație a poporului nostru muncitor 
pentru rezolvarea sarcinilor construirii 
socialismului, corespondentul voluntar al 
presei noastre comuniste dovedește că 
știe să mînuiască cu măiestrie, atît une
alta cu care construiește viața nouă, cît 
și condeiul.

In fiecare zi sosesc la redacție scrisori 
de la corespondenții voluntari din uzine 
și de pe ogoare, prin al căror conținut 
popularizează succesele pe care muncito
rii și țăranii muncitori le obțin în munca 
lor de zi cu zi. Temele sînt va
riate și inspirate din lupta pe care popo
rul muncitor o desfășoară cu scopul tradu
cerii în viață a politicii partidului și gu
vernului nostru. In lumina Hotărîrii C.C. 
al P.M.R. din 19—20 august, tovarășul 
corespondent Humei Emerich, de la u- 
zina „Victoria” Călan, urmărind realizări
le obținute, a scris operativ și cu mult 
simț de răspundere redacției noastre des
pre acestea. Trăind în permanență prin
tre muncitorii din uzina în care lucrea
ză, tovarășul corespondent Humei Eme
rich, cunoaște îndeaproape munca ce se 
desfășoară în uzină. Nu de mult timp, 
el a scris ziarului despre întrecerea Ca
re a fost inițiată între sectorul furnale 
și sectorul transporturi, în urma căreia 
planul global al sectorului furnale a fost 
îndeplinit în proporție de 101,7 la sută. 
Corespondentul a arătat condițiile de 
muncă care au fost create muncitorilor, 
metodele avansate de muncă pe care ei le 
aplică, precum și obiectivele concrete pe 
baza cărora s-a desfășurat întrecerea. 
Astfel de corespondențe fiind publicate, 
popularizează și extind pe scară largă ex
periența înaintată a muncitorilor care se 
situează fruntași în întrecerea socialistă. | 

In nenumărate rînduri, Corespondenții 
voluntari au dovedit că sînt luptători ac
tivi împotriva lipsurilor, împotriva a tot 
ce este învechit și împiedică mersul nos
tru înainte. De pildă, corespondenții vo
luntari Loghin Pitic, Achim Constantin 
și Mihai Beloiu, în scrisorile lor trimise re
dacției, au scos la iveală o serie de lipsuri 
care se manifestau la oficiul P.T.T.R. Hu- 
rrbdcara. In urma acestor semnalări, or
ganele în drept au luat măsuri pentru în
lăturarea lipsurilor.

Corespondentul voluntar Eodea Traian 
din Combinatul siderurgic „Gh. Gheor- 
ghiu-Dej”, analizînd condițiile de muncă 
create muncitorilor din sectorul turnătorii, 
a scos le iveală necontenit lipsuri care 
dăunează bunei desfășurări a procesului 
de producție. Printr-o scrisoare, el arată 
ziarului că în hala turnătoriilor, din cau
za acoperișului care este spart, plouă pe 
formele de piese, dînd naștere la rebuturi, 
plouă pe instalații, macarale, linii de înal
tă tensiune, etc. Tot în acea scrisoare, 
corespondentul mai arată că o bună parte 
din sticla armată, necesară reparării a- 
coperișului s-a distrus, fiindcă serviciul 
de aprovizionare în loc să o depoziteze 
în loc corespunzător, a depozitat-o în 
dosul atelierului de modelărie.

Diferitele scrisori oare sosesc zilnic la 
redacție, dovedesc adevărata preocupare 
a corespondenților, pentru a înlătura lip
surile ivite în orice sector de activitate. 
Ele confiinmă faptul că autorii acestor 
scrisori sînt oameni înaintați, curajoși, 
care s-au ridicat la înțelegerea probleme
lor de interes general.

In perioada actuală, în întreprinderile
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Din cuprinsul rajqnulm nostru
Succesole sideru rgiști lor

In toate secțiile și sectoarele din cadrul 
Combinatului siderurgic „Gh. Gheorghiu- 
Dej’’, colectivele de muncitori, ingineri 
și tehnicieni, muncesc cu avînt sporit pen
tru îndeplinirea și depășirea sarcinilor 
de producție.

Spre exemplu, tinerii Iohan Mihai, 
Zaharicescu Mircea și Șelaru Ioan de la 
cuptorul nr. 1 al secției prăjitoare ,și-au 
realizat planul de producție în perioada 
de la 1 la 14 iunie, în proporție de 123,07 
la sută, iar prăjitorii Cioabă Gheorghe, 
Sîrbu Ștefan, Gheorghiade Vasale și alții 
de la cuptoarele 3 și 4 și-au întrecut sar
cinile de plan între 13,75 și 16.13 la sută.

Datorită suceselor pe care prăjitorii le- 
au înscris în munca lor, a făcut ca bri
gada utemistă condusă de primtopitorul 
Jurca Simion de la fumailul nr. 1, să-și 
îndeplinească și ea sarcinile de plan în 
aceeași perioadă, în proporție da 101,58 
la sută.

De asemenea oțelarii de la cuptoarele 
Siemens Martin, au el< barat în cele 14 
zile un număr de 23 șarje rapida, succes 
la care o contribuție deosebită au adus 
muncitorii din echipele primtopitorilor 
Bîriea Traian de la cuptorul nr. 2, Be- 
xier Gheoghe de la cuptorul nr. 3, precum 
și cele conduse de primtopitorii Costa- 
che Vacile și Jiescu Silvestru de la cupto
rul nr. 4 Din hala de turnare, tot din 
cadrul sectorului oțelărie, realizări deo
sebite au înscris brigăzile lui Pătruț Mi- 
colae și Belehuz Filaret, care și-au depă
șit sarcinile față de graficul de produc
ție, între 1,6 și 3,4 la sută.

Înseninate economii 
realizate de feroviarii 

simerieni
Mecanicii și fochiștii de la depoul de 

locomotive C.F.R. Simeria, folosesc cu 
mult succes în munca lor metoda econo
mistei sovietice Clavoia Baranovsoaia (pla
nul financiar al locomotivei).

Datorită acestei metode,, care este apli
cată aproape de către fiecare mecanic și 
fochist, s-a reușit ca de la începutul anu
lui și pînă acum, să se economisească o 
cantitate de combustibil, cu care se pot 
pune în mișcare 140 de trenuri, a 1200 
tone fiecare garnitură.

Printre cei care au economisit mai rnuil-
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Se îmbunătățesc condițiile de viață ale muncitorilor

Partidul și guvernul nostru acordă o deosebită grijă creșterii și ușurării continue a condițiilor de viață a oamenilor 
muncii. In Hunedoara acest lucru este viu exprimat de numeroasele măsuri luate în acest sens dintre care trebuie să amintim 
cantinele din cadrul Trustului patru construcții, care servesc muncitorilor diferite feluri de mîncare pe baza unei liste de 
mâncări, precum și autobuzul „Zis" care transportă zilnic muncitorii combinatului care locuiesc la Deva.

In foto stingă: turnătorii Brizan losif, Pedeșteanu Marin, desenatorul tehnic Tocuț Teodor și Bobeș Florica în timpul 
mesei la cantina centrală a trustului.

Dreapta: autobusul „Zis" care transportă muncitorii combinatului.

te tone de-combustibil, se numără meca
nicii Călugăru Teofil, Cioanea Lauren- 
țiu, fochiștii Buciuman Gheorghe și Șo- 
lea Ludovic, care în aceeași perioadă au 
economisit 159 tone combustibil în valoa
re de 27155 lei. Brigada de tineret do pe 
locomotiva 230306 condusă de jiiomistul 
Miheț loan, precum și mecanicii Roit 
Gheorghe, Anghel loan și fochiștii Lo- 
patca Andrei, Vucea Nicolae și Merț Re
mus, de asemenea au obținut succese re
marcabile în realizarea a cît mai multor 
economii.

Tot în cadrul complexului C.F.R. Si- 
meria, realizări de seamă înscriu și nu
meroși muncitori de la secția cazangerie 
și montaj. Aici brigada de calitate con
dusă de montoorui Irimie Traian, din 
care fac parte printre alții și cunoscuții 
Pepenaru Miron și Buda Viorel, își de
pășește zilnic norma cu 20 la sută.

La fel și monteorii Vasiu Laurean și 
Uiaț loan, care-și depășesc norma zilnic 
cj 10 'a sută, se străduiesc să dea cît 
mai repede în circulație locomotivele in
trate în reparație.

Expoziția filatelica
Duminica trecută „Librăria noastră” 

din Hunedoara, prin secția sa de filatelie, 
împreună cu cercul „Prietenii filateliei” 
din Deva, au deschis în incinta cinema
tografului „Maxim Gorki”, prima Expo
ziție filatelică din localitate. Aici sînt ex
puse colecțiile a numeroși muncitori, 
printre care găsim și pe aceea a lui Mi- 
hulka Franoisc muncitor al Combina
tului siderurgic „Gh. Gheorghiu-Dej”, 
care cuprinde emisiuni de timbre din 
R. P. Ungară. Demnă de remarcat este 
și colecția expusă de tovarășul Rubin 
Arcadie, intitulată „Flora în filatelie”.

Fiind bine organizată și avînd un as
pect atractiv, expoziția cuprinde emisiuni 
de timbre din U.R.S.S., R.P.R., R. Ceho
slovacă, R. P. Polonă și din multe alte 
țări. Ghișeul care funcționează în cadrul 
expoziției, este înzestrat cu un bogat ma
terial filatelic, menit să satisfacă cerin
țele celor peste 500 hunedoreni, care vi
zitează zilnic expoziția.

Numărul mare de vizitatori, precum și 
mulțumirile lor exprimate în caietul de 
impresii, ilustrează viu interesul deose
bit, manifestat de muncitorii hunedoreni 

față de această expoziție, care a fost or
ganizată în scopul ridicării continue a 
nivelului lor cultural.

POJAR GHEORGHE 
corespondent voluntar

Grija fața de bunul 
obștesc

Era într-o după amiază din săptămâna 
trecută. Timpul devenise din ce în ce mai 
răcoros, iar atmosfera devenea și ea tot 
mai încărcată. Pe ulițele comunei Călan, 
muncitorii își grăbeau pasul spre cămi
nele lor.

... Furtuna era în plină acțiune. Apale 
începură să inundeze străzile, liniile fe
rate uzinale și C.F.R., precum și uncie 
secții ale uzinei „Victoria” Călan, între- 
ruipînd pentru un moment munca crea
toare a muncitorilor.

Față de această situație, trebuiau 
luate măsuri urgente, care să ducă la în
lăturarea apei și păstrarea bunului obștesc. 
Astfel, la apelul făcut de organele de 
partid și cele sindicale, muncitorii, teh
nicienii și funcționarii din cadrul uzinei 
„Victoria” și ICSMC, au răspuns la timp 
chemării făcute. Organizîndu-se în echipe 
conduse de șefii de sectoare, servicii, și 
secți, au trecut de urgență la evacuarea 
apei și la curățirea, repararea și punerea 
în funcție a liniilor, mașnilor și furnalului 
nr. 1, lucrări ce au fost făcute înitr-un 
timp scurt.

Dintre muncitorii care au dat dovadă 
de mult curaj și egoism în lupta ou apa, 
se numără cei din brigăzile de tineret de 
la furnale, brigada utemistului Todor La
zar și echipa tovarășului Cașutha Titus 
din sectorul turnătorie. De asemenea în 
această acțiune s-au evidențiat în mod 
deosebit tovarășii: Pădurean Romolus, 
Kaitar Augustin, Kejemen Victoria de la 
secția mecanică, Tuza Traian, Havrici 
Constantin, Mihăilescu Aron din cadrul 
secției electrice, Culică Mihai, Crăciu- 
nesra loan și alții de la secția montaj.

Elanul, bărbăția și curajul cu care au 
acționat muncitorii, tehnicienii și funcțio
narii din cadrul acestor două întreprin
deri, dovedesc odată mai mult, că pentru 
ei păstrarea bunului obștesc, constituie 
una din sarcinile de seamă, căreia îi 
acordă cea mai mare atenție

ANDREA GHEORGHE 
corespondent voluntar
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Mai multă atenție întreținerii culturilor
Raici-anchetă organizat de ziarul „Uzina Noastră"

Zilele trecute, redacția ziarului „Uzina Noastră”, în urma constatărilor făcute pe 
teren a întreprins un raid-anchetă asupra felului cum au muncit organizațiile de bază 
și comitetele executive ale sfaturilor populare comunale, in problema muncilor de 
întreținere a cuburilor.

lată constatările făcute pe teren:

In fruntea muncilor agricole
Ploile căzute din abundență în ultimul 

timp, nu au putut împiedica pe întovă
rășiții din comuna Oristur să iasă la ci mp 
pentru a desfășura muncile, de întreținere 
a culturilor, convinși fiind că numai în 
felul acesta pot asigura o recoltă boga
tă, recoltă care va duce la ridicarea ni
velului de trai al poporului nostru munci
tor Avînd drept călăuză învățăturile a- 
grotehnice, țăranii din întovărășirea „16 
Februarie” nu au pierdut nici o clipă pen
tru a da viață hotărârii partidului și gu
vernului cu privire la executarea munci
lor agricole de vară Pentru a antrena 
în aceste munci un număr cît mai mare 
de țărani muncitori, întovărășiți! din 
Cristur au chemat la întrecere socialistă 
toate întovărășirile agricole din raionul 
nostru

Muncind eu mult simț de răspundere, 
întovărășiții au reușit să plivească toată 
suprafața însămânțată cu păioase și să 
prășească cele 14,53 hectare însămânțate 
cu porumb, astfel că astăzi buruienile 
— cel mai mare dușman al culturilor — 
au fost îndepărtate cu totul de pe peri
metrul întovărășirii. Muncind cu elan, în
tovărășiți! Peter Ipan, Mikloș Grigore, 
Zăvălaș Vasile și Furca Iani, s-âu' situat 
în primele rânduri ale evidenițiaților.

In satul Sîntandrei, la gospodăria co

Roadele muncii de agitație
In anul acesta, țăranii muncitori din 

comuna Teliuc, au pornit o luptă și mai 
hotărîtă împotriva buruienilor, cel măi 
mare dușman al recoltelor.

Fără să invoce scuza „timpului nefa
vorabil”, comitetul executiv al sfatului 
popular comunal, a trecut la întocmirea 
unui plan de muncă, izvorît din sarcinile 
hotărârii elaborate de guvern și partid, 
cu privire la îngrijirea culturilor, în care 
scop, a planificat și trasat sarcini con
crete fiecărui deputat. Astfel, în satele 
Cerna, Cinciș și în comuna Teliuc, depu
tății Herban Alexandru, Vitez Ioan, Vlad 
Anica. Zăvoian Simion și Bedea Elisa- 
beta, primind sarcini concrete, au dus o 
susținută muncă mobilizatoare în rîndul 
țăranilor muncitori, prin consfătuiri pe 
circumscripții și convorbiri individuale, 
în scopul unei cît mai bune întrețineri a 
culturilor.

Organizațiile de bază din Teliuc și Cin
ciș — Cerna, ai căror secretari sînt to
varășii Vaida Beni și Zăvoian Nicolae, 
precum și comitetul executiv al sfatului

Rezultatele unei slabe
Lucrările de îngrijire și întreținere a 

culturilor, în comuna Călan sînt mult ră
mase în urmă, datorită faptului că mem
brii comitetului executiv ai sfatului 
popular, în frunte cu tovarășul președinte 
Luca loan, nu au dus o muncă susținută 
în rîndul țăranilor muncitori, pentru exe
cutarea cît mai grabnică a acestor munci. 
Datorită acestei nepăsări, pînă la data 
de 10 iunie nu s-a plivit decît 70 la sută 
din suprafața însămînțată cu păioase și 
nu s-a prășit decît abia 50 la sută din 
culturile prășitoare. Dar și aceste date 
nu corespund cu realitatea de pe teren, 
deoarece buruienile înăbușe Culturile sub 
ochii președintelui Luca Ion, care ocu- 
pîndu-se cu alte probleme ce nu-i aparțin, 
a neglijat instruirea deputaților și a co
misiilor de femei, lucru pe care dacă 
l-ar fi făcut, n-ar fi existat astăzi atîtea 
buruieni în lanurile cu culturi păioase 
și prășitoare.

Unii daputați ca Zigar Crucița și Ro- 
moșan Gheorghe din satul Crișeni, în loc 

lectivă „Viață Nouă” întreținerea cultu
rilor făcîndu-se în mod permanent, va a- 
sigura colectiviștilor o recoltă îmbelșu
gată, iar întovărășiții din același sat au 
terminat complet atît plivitul cît și pră
șitul. In primele rînduri ale colectiviști
lor din Sîntandrei care s-au evidențiat se 
găsesc: Moraru Valeria, Popa Mariea, 
Andreșel Aron, Băda Eleonora, Artean 
Rozația, Sîncrăian Miluș, Tetea Solomon, 
Popa Pironda și alții.

Datorită muncii de agitație desfășura
tă de sfatul popular, prin deputății co
munali, gazetele de perete, stația de ra
dioficare, etc., nici țăranii muncitori cu 
gospodării individuale nu au rămas mai 
prejos. Ei au plivit pînă acuma peste 
90 la sută din totalul suprafeței însă- 
mînțată cu păioase și au prășit toată su
prafața însămînțată cu porumb. Un e- 
xemplu demn de urmat l-au constituit 
țăranii muncitori: Ghilea Iosif, Maniu 
Ladislau și Fu>rea Iosif (Mantu).

Toate aceste realizări ale țăranilor din 
comuna Cristur, nu ar fi putut fi obți
nute, dacă la însămințări nu s-ar fi a- 
plicat regulile agrotehnice, însămînțîndu- 
se în cuiburi dispuse în pătrat, fapt care 
ușurează cu mult munca de întreținere a 
culturilor și care asigură o recoltă bo
gată.

popular, folosind din plin mijloacele de 
agitație ca; gazete de perete, stații de 
radioficare și mai ales pe agitatori, au dat 
viață întrecerii patriotice, care se desfă
șoară cu mu# elan. Astfel, în întrecerea 
între sate s-a evidențiat în mod deose
bit satul Cerna, care a terminat plivitul 
păioaselor încă din 25 mai. Celelalte sa
te au terminat plivitul la 1 iunie, iar a- 
cum au început plivitul pentru a doua 
oară. De remarcat este faptul că prășitul 
porumbului și a cartofului a fost termi
nat, aplicîndu-se regulile agrotehnice. A- 
cest lucru se datorește și faptului că în 
căminele culturale a fost desfășurată o 
largă activitate propagandistică, reliefîn- 
du-se în mod special activitatea căminu
lui cultural din satul Cinciș, al cărui di
rector este tovarășul Moruzi Dumitru, 
care a dus o activitate bogată, în ceea ce 
privește popularizarea hotărârii partidului 
și guvernului cu privire la îngrijirea cul
turilor, precum și a regulilor agroteh
nice ce trebuie folosite in această pe
rioadă.

munci de îndrumare
să desfășoare o muncă de lămurite în 
rîndul țăranilor muncitori, se ocupă mai 
mult de treburile lor personale, nefiind
exemple vii în fața celor care i-au ales.

Directorul căminului cultural din Sin- 
tămăria de Piatră și preșdintele sfatului 
popular din Călan discută despre întreți
nerea culturilor :

— Directorul: chiar in curtea căminu
lui nostru se desfășoară o activitate „vie" 
în această direcție.

— Președintele : foarte bine ! înseamnă 
că în acest scop „folosiți” din plin și că
minul cultural.

Același lucru se poate spune și despre de
putății Munteanu loan (Vânătorul) din 
satul Sincrai, Toma loan din satul Ba- 
tiz și alți deputați din comuna Călan, 
Care sînt inactivi în ceea ce privește an
trenarea țărănimii muncitoare la între
ținerea culturilor la timp și în cele mai 
bune condiții — agrotehnice.

De asemenea unele delegate de femei 
ca: Munteanu Ana, Mendea Ana, Copri- 
șan Rozalia, din satul Călan, Beica Maria 
și Stănescu Maria din satul Strei, nu au

Nepăsare fața de propaganda agricola
In comuna Băcia, datorită atitudinii de 

nepăsare cu care muncile agricole de 
îngrijire a culturilor sini privite de către 
organizația de bază și membrii comite
tului executiv, buruienile de raipiță, pă- 
lămidă și altele, au crescut mai mari de
cît culturile.

Desconsiderând însemnătatea pe care o 
prezintă propaganda agricolă, desfășu
rată prin agitația vizuală, căminul cultu
ral, stația de radioficare, etc, pentru lă
murirea și mobilizarea țăranilor muncitori 
în executarea acestor munci, membrii bi
roului organizației de bază (secretar Bor- 
șey Nicolae) se mulțumesc doar cu șe
dințe interminabile, rupîndu-se de mun
ca practică de îndrumare și control pe 
care trebuiau să o depună în această 
campanie. Faptul că organizația de bază' 
și comitetul executiv al sfatului popular 
duc o muncă de mintuială, este dovedit 
și prin slaba agitație vizuală care există 
în această comună, cît și prin activitatea 
gazetei de perete, care nu are cel puțin 
un articol legat de popularizarea regule- 
lor agrotehnice, a fruntașilor in muncile 
de îngrijire a culturilor, a metodelor lor 
de muncă. Formalismul și comoditatea 
care s-au cuibărit în munca comitetului 
executiv, au dus pînă acolo încit în co- 

• muna Băcia să nu existe cal puțin un 
grafic de urmărire a realizărilor obținute 
în munca de îngrijire a culturilor, iar 
stația de radioficare să fie folosită mai 
mult pentru diferite anunțări, în loc să 
difuzeze materiale în legătură cu îngriji
rea culturilor.

Buruienile mari, care au cuprins hol
dele de cereale din această comună, îți 
vorbesc în chip viu despre birocratismul

Unde lipsește îndrumarea și controlul
Acolo unde lipsește îndrumarea și con

trolul, lucrurile se desfășoară la voia în
tâmplării. Faptul acesta este dovedit de 
starea în care se găsesc culturile situa
te în perimetrul comunei Simeria, unde 
pe lingă faptul că plivitul păioaselor s-a 
făcut în mică măsură, se aplică metode de 
lucru învechite la îngrijirea culturilor. 
Astfel, în satele Săulești și Uroi, țăranii 
muncitori practică încă prășitul cu rarița, 
mușuroiesc porumbul și nu folosesc din 
plin timpul prielnic de muncă.

Lipsind de îndrumarea concretă prin 
consfătuiri și demonstrații practice, pe 
țăranii muncitori, comitetul executiv în 
frunte cu tov. Bucureșteanu loan, comi
sia permanentă agricolă și agentul agri
col Halăsz S., au ajuns pînă acolo, incit 
să raporteze forurilor superioare date 
trandafirii, neeprespunzătoare situației de 

------------------CO NCLUZII--------------------
In urma situației constatate pe teren cu ocazia raidului-anchetă s-a stabilit că 

acolo unde comitetele executive ale sfaturilor populare comunale, cu sprijinul organiza
țiilor de bază P.M.R. au desfășurat o vie muncă politico-mobilizatoare, stadiul muncilor 
de întreținere a culturilor este mult avansat.

Cu totul nesatisfăcător se prezintă situația în unele comune ale raionului nostru 
cum ar fi Călan, Băcia, Simeria și altele unde deputății, comisiile de femei și agi
tatorii nu au fost antrenați de către comitetele executive și de organizațiile de bază 
P.M.R. în munca de mobilizare a țăranilbr muncitori în vederea îngrijirii culturilor la 
timp și în cele mai bune condiții agrotehnice.

Față de modul dezorganizat în care decurge întreținerea culturilor in comunele 
sezisate, fapt care caracterizează rămînerea în urmă a acestora, organele de partid și 
de stat trebuie să ia cît mai grabnic măsuri de îndreptare în lumina hotărîriî gu
vernului și partidului din 29 mai a. c., pentru ca în felul acesta să fie asigurat pe de
plin succesul campaniei de întreținerea culturilor.

făcut apnoaipe nimic privind munca de 
lămurire, pe care trebuia s-o desfășoare 
în rîndul femeilor, mărginindu-se doar 
să ia parte numai la unele ședințe.

Faptul că, comitetul executiv al sfa
tului popular din comuna Călan nu a în
drumat activul obștesc în executarea a- 
cestor munci, a făcut ea țăranii munci
tori Munteanu Eronim din satul Sîncrai, 
Barbu Ioan (Păntilie) din satul Crișeni 
și alții, să se lese influențați de chiaburi 
neglijând astfel întreținerea culturilor.

ce caracterizează activitatea biroului or
ganizației de bază și a sfatului popular, 
care după datele înregistrate m scriptele 
de la sfat, au ferma convingere că, cam
pania de întreținere a culturilor este pe 
sfârșite.

Lăsând ca muncile agricole de îngrijire 
a culturilor să se desfășoare la voia în
tâmplării, tovarășul Lațko Ștefan, preșe
dintele sfatului popular, vine întotdeauna 
tîrziu la serviciu, caz cum ar fi acela din 
ziua de 12 iunie, când nici la . orele 11 nu 
venise la sfat.

Agentul agricol, tovarășul Munteanu 
Petru se mulțumește și el doar numai să 
culeagă unele dale de pe teren, fără a 
arăta țăranilor muncitori că este în in
teresul lor de a lupta pentru mărirea 
producției la hectar și că buruienile nu 
fac altceva decît să aducă pagube recol
telor.

Lațco Ștefan președintele sfatului: — tre
buie să știi că succesul în muncă depinde 
de priceperea cu care folosești toate mij
loacele de agitație.

Horsey Nicolae, secretarul organizației 
de bază P.M R.: — mie îmi spui... doar 
lucrul acesta îl prelucrez în fiecare zi cu 
agitatorii noștrii(').

pe teren. La Uroi, Săulești și Simeria, se 
găsesc și astăzi lanuri mari de păioase 
năpădite de buruieni.

Starea aceasta de lucruri provine și 
de la faptul că, comitetul executiv nu-și 
cunoaște sarcinile izvorâte din hotărârea 
guvernului și partidului cu privire la în
treținerea culturilor, hotărâre care de alt
fel a fost prelucrată doar acuma citeva 
zile în cadru] sfatului popular. Necunos- 
cându-și sarcinile, membrii comitetului e- 
xecutiv și mai ales tovarășii Bucureștea
nu I. și Halâsz S. sub pretextul „timpu
lui nefavorabil”, s-au complăcut într-o 
stare de așteptare a timpului frumos, 
fără a ține seama de importanța urgen
tării acestor lucrări, fără a ieși pe teren 
pentru a exercita un control riguros al 
executării lor.



VIAȚA DE PARTID

Pentru întărirea muncii de partid la 
minele de fier Ghelar

Qlv. serin etn'espoiKli-iil.ii t>t>!unturi
* *

Spre noi succese
Zilele trecute comite- BOUREANU .ȘTEFAN
tul raional de partid primsecretar al comitetului raional P.M.R. etc. 
Hunedoara a ascul- Hunedoara sînt
tat raportul corni- -------- mod
teiului de partid Ghelar (secretar tova
rășul Scorobete Avram) asupra felului
cum s-a ocupat de problema muncii politice 
de masă în vederea educării comuniste 
a oamenilor muncii pentru mobilizarea lor 
la îndeplinirea sarcinilor de plan.

Raportul a oglindit fără îndoială unele 
realizări obținute de comitet, dintre care 
mai importante sînt crearea activului de 
partid și fără de partid, conferințe, etc

In dezbaterile avute pe marginea ra
portului, membrii comitetului raional de 
partid cunoseînd situația de la minele de 
fier Ghelar, au scos la iveală adevăratele 
lipsuri din munca de partid, caracterizând-o 
formală, .lipsită de conținut, ceea ce dove
dește pe deplin că întreg comitetul de 
partid nu s-a preocupat sistematic de cele 
mai arzătoare probleme ale muncii de 
partid.

Oum se explică această situație?
In primul rînd comitetul de partid Ghe

lar nesocotind forța Comuniștilor de la 
locurile de producție, s-a trezit rupt de 
sprijinul lor, lucru ce a făcut ca cele mai 
importante sarcini trasate de partid și 
guvern să se pună anevoios în viață. „Co
mitetul de partid Ghelar, — a spus tova
rășul Hascal Herman membru în comi
tetul raional — nu știe să muncească cu 
oamenii, nu antrenează masa de comuniști 
ța îndeplinirea sarcinilor de plan”.

Membrii comitetului de partid ca to
varășii Scorobete Avram, Munteanu loan, 
Alic Carol și alții, nu merg în mijlocul 
minerilor pentru a apleca urechea asupra 
greutăților ce-i frămîntă. Nu țin expuneri 
politice cu ei, referate sau conferințe 
pentru informarea politică a lor decît doar 
în „ocazii festive”. In ce privește educa
rea minerilor prin munca de agitație, prin 
agitatori în scopul mobilizării lor la în
deplinirea sarcinilor de plan, aceasta este 
încă silabă. Sint secretari ai organizații
lor de bază ca Stanca Gheorghe, Lup Ni
colae, Malea Gheorghe, care neglijează 
în mod nepermis îndrumarea muncii de 
agitație și în special a colectivului de a- 
giitatori care nu au mai fost instruiți încă 
din iarna anului 1954. Așa se explică de 
ce agitatorii ca Dan Mircea, Topliceanu 
Niccdiae, etc. care figurează . în evidența 
agitatorilor ei însă-și nu știu că sînt a- 
gitatori, pentru că nu s-a muncit cu ci și 
prin ,ei în această direcție.

La fel se prezintă situația și cu celelalte 
mijloace de agitație, gazetele de perete, 

stația de amplificare, 
mijloace care 

folosite într-un 
eu totul nesa

tisfăcător.
Lipsuri tot atît de condamnabile se ma

nifestă și în munca de culturalizare a ma
selor, activitatea culturală la Ghelar este 
ea și inexistentă.

Toate aceste lipsuri sau resfrînt în mod 
evident asupra întregii activități a mi
nerilor. Astfel nu este întîmplător ma
nifestările cu totu] străine de morala 
clasei muncitoare, ca acelea a furturilor 
în producție, așa cum s-a întâmplat nu 
de mult cu unii mineri cinstiți cum sînt 
Raiu Nicolae, Spărios Nicolae, Bogdan 
Petru și alții cărora li s-a furat depăși
rile de producție.

Pentru toate aceste stări de lucru se face 
vinovat in primul rînd comitetul de par
tid în frunte cu Scorobete Avram împre
ună cu Munteanu Ioan, Alic Carol și cei
lalți membri ai acestuia, care au dat do
vadă că ei sînt de acord numai în vorbe 
cu hotărârile partidului — însă de fapt 
ei au manifestat o atitudine nepăsă- 
toare față de munca încredințată. Ei nu 
au dat dovadă de energie, inițiativă și 
perseverență. Ceea ce ei puteau să facă 
astăzi cu succes, amânau pe mîine, și a- 
desea munca vie la Ghelar a fost și este 
înmormîntetă în hârtii.

Inchipuindu-și că le este permis orice, 
acești activiști ai comitetului împreună 
cu direcțiunea minei și comitetul de 
întreprindere au transformat mina în- 
tr-o feudă a lor în care au instalat rin- 
dueli „proprii ”o disciplină „proprie”, ne
ținând seama de hotărîriie partidului, gu
vernului, și de opinia masei de partid.

Una din manifestările cele mai con
damnabile aile încălcării disciplinei de 
partid la Ghelar din partea comitetului 
este tăinuirea lipsurilor de către acesta; 
starea reală de lucruri, prezentarea tran
dafirie a rezultatelor muncii.

Toate aceste lucruri revoltătoare, tăinu
irea și denaturarea adevărului de către 
comitetul de partid Ghelar, nu poate fi 
socotită altfel decît o abatere dintre cele 
mai grave de pe linia partidului. De a- 
ceia membrii comitetului de partid și bi
rourile organizațiilor de bază din cadrul 
minei, trebuie să treacă în cei ma: scurt 
timp la lichidarea atitudinii formale față 
de sarcinile de partid și să studieze mai 
mult și mai temeinic pentru a putea să 
conducă cu succes munca de educare co
munistă a oamenilor muncii de acolo 
pentru îndeplinirea sarcinilor de plan.

In cadrul sectoarelor de producție de la 
ICSH, în cinstea zilei de 23 August, nu
meroase brigăzi și echipe de producție, 
s-au luat la întrecere, pentru obținerea 
celui mai înalt indice de depășire a nor
mei.

Astfel, s-au încheiat contracte de între
cere socialistă între brigăzi, stabilindu-se 
indici de îndeplinire a normei, care va
riază între 1,40 și 1,70. Brigăzile conduse 
de tinerii constructori Tecuță Dumitru și

Uu nou dispensar — policlinica
In cadrul Trustului 4 construcții Hune

doara, săptămâna trecută a luat ființă la 
tabăra de la Buituri un nou dispsnsar- 
policlinică.

Localul este construit modern, având 
instalație de apă, lumină electrică, etc. 
Pe lingă policlinică, funcționează un sta

Primele brigăzi artistice de agitație
Fe lingă ansamblul artistic al ICSH- 

ului au luat ființă de curînd patru bri
găzi artistice de agitație, care prin depla
sările ce le efectuează, au sarcina să con
tribuie la educarea oamenilor muncii în 
spiritul nou, al atitudinii față de muncă. 
Bucățile muzicale, seheciurile și scenetele 
care fac parte din repertoriul acestor bri
găzi, sînt legate de problemele locale, sa
tirizând și biciuind cu tărie birocratismul,

Pentru înflorirea satului nostru
Au trecut aproape 2 ani de cînd în sa

tul Boș s-a aprins pentru prima dată 
„lampa lui Mici”. De atunci și pînă în 
prezent, viața țăranilor muncitori s-a 
schimbat. Având instalată în casele lor 
lumină electrică, peste 20 de locuitori și- 
au cumpărat aparate de radio, iar la că
minul cultural s-a instalat un aparat de 
cinematograf, care prezintă diferite fil
me educative, pentru țăranii muncitori.

Necesitățile folosirii curentului elec
tric sînt tot mal mari și astfel țăranii 
muncitori din satul Boș au cerut spri
jin muncitorilor de la întreprinderile co
munale Hunedoara — Deva secția elec
trică, pentru a le confecționa un transfor
mator de înaltă tensiune.

Consfătuirea cu țăranii muncitori din 
Rapoltul Mare

Necula loan, și-au fixat în contractul de 
întrecere un indice de îndeplinire a nor
mei de 1,43. Din primele zile de muncă, 
brigada condusă de utemistul Tecuță 
Dumitru și-a depășit angajamentul luat, 
realizând un indice de 1,56. Asemănătoare 
rezultate, a obținut și echipa condusă 
de tînărul Țăruș Vasile, care lucrează la 
transporturi în sectorul exploatări uti
laje, realizînd un indice de 1,69 la sută.

BERKOVICI BENO

ționar cu 20 de paturi, înzestrat cu apa
rate speciale pentru cură și tratament.

Medicii și personalul sanitar, care de
servesc policlinica și staționarul, se stră
duiesc să redea pe^acienți cît mai repede 
producției, complet însănătoșiți.

F. BOBEȘ

delăsarea în muncă a unora, demaecînd în 
același timp uneltirile veninoase ale duș
manilor poporului.

Astfel, duminica trecută, două din a- 
ceste brigăzi s-au deplasat în satele Ra- 
polt și Cinciș, unde programele pe care 
le-au prezentat în față țăranilor munci
tori, s-au bucurat de un frumos succes.

COCA VICTOR

Ințelegîndu-le dorința, muncitorii au 
confecționat un transformator din mate
riale recuperate, pg care l-au și instalat 
zilele trecute în satul Boș, deoarece cei 
existent, față de cerință, avea capacitate 
redusă. In această muncă s-au evidențiat 
în mod deosebit tehnicienii Rădic Mir
cea și Suciu Abel, care au' lucrat la con
fecționarea și instalarea transformatorului 
Da asemenea deputății Dălîngă Petru, 
Andruț Simion, Munteanu Norica, ală
turi de țăranii muncitori Crăciun Vasile, 
Oprea Nicolae și alții, au muncit la con
struirea cabinei pentru transformator.

ANDRUȚ MIRCEA

Corespo n dent ui voI u o tar
pag 1>

din raionul nostru, flacăra întrecerii so
cialiste se întețește, muncitorii sînt ho- 
tărîți |să cinstească ziua de 23 August cu 
rezultate deosebite. La obținerea acestor 

- rezultate, sînt chemați să-și dea contribu
ția corespondenții voluntari, care prin 
scrisul lor să popularizeze metodele îna
intate de muncă, să lupte neobosit pentru 
descoperirea rezervelor interne ale între
prinderilor și a oricărei inițiative me
nite să ducă la îndeplinirea înainte de 
termen a planului. Calitatea producției, 
creșterea productivității muncii, regimul 
de economii, respectarea disciplinei in 
muncă — sînt de asemenea sarcini mă
rețe, care stau în față corespondenților 
voluntari, în perioada actuală.

Pcipuilarizînd exemplele bune și criti- 
cîndu-le pe cele rele, corespondentul se 
va face cunoscut, iubit și respectat de to
varășii lui de muncă, el va ajuta în mod 
concret la buna desfășurare a muncii în 
întreprindere sau pe șantierul unde lu
crează, va ajuta la îndeplinirea sarcini
lor de plan, ce revin industriei noastre 
socialiste.

In agricultură, cu fiecare zi ce trece, 
muncile agricole înaintează într-un ritm 
tot mai rapid. Toate forțele sînt îndrep

tate acum spre executarea lucrărilor de 
întreținere a culturilor după cele mai 
avansate metode agrotehnice, se fee de ase
menea pregătiri pentru recoltat, dezmi- 
riștit, treierat, insâmînțări și arături a- 
dînci de toamnă. Corespondenții sătești 
sînt chemați să popularizeze pe țăranii 
muncitori fruntași în agricultură și ex
periența acestora, să informeze operativ 
ziarul, despre felul cum sînt aplicate me
todele agrotehnice, foloasele de pe urma 
acestora, despre desfășurarea întrecerii so
cialiste și patriotice în cinstea zilei de 
23 August.

Atît în agricultură, cit și în întreprin
deri, organizațiile de partid sînt datoare 
să sprijine munca corespondenților vo
luntari și să-i apere cu hotărîre împo
triva acelora care ar încerca să le pună 
piedici în activitatea lor, împotriva gî- 
tuitorilor criticii de jos, dușmani înrăiți. 
ai mersului nostru înainte.

Corespondenți voluntari, muncitori și 
țărani, în cinstea celei de a 10-a aniver
sare a eliberării patriei noastre, contri
bute prin scrisul vostru la îndeplinirea 
mărețelor sarcini, pe care partidul și gu
vernul le pune în fața poporului munci
tor, pentru construirea socialismuliuj.

Pentru a veni în sprijinul țăranilor 
muncitori cu sfaturi practice, în Ceea ce 
privește sporirea producției agricole, zia
rul „Uzina Noastră" a organizat în ziua 
de 13 iunie o consfătuire în comuna Ra
poltul Mare pe tema „Cum trebuie să 
muncim pentnu întreținerea culturilor”. 
La consfătuire au participat corespon
denții voluntari ai ziarului și numeroși 
țărani muncitori fruntași în muncile a- 
grieole. Cu această ocazie, tovarășul ingi
ner Cantemir Mircea, colaboratorul zia
rului în problemele agricole, a prezentat 
un referat în legătură cu muncile agri
cole ce trebuie executate în perioada ac
tuală, pentru a asigura culturilor o dez
voltare naturală, precum și metodele a- 
grotehnice cele mai indicate, prin a căror

EDITURA CONSILIULUI CENTRAL AL SINDICATELOR

„Din munca unor comisii de aprovizionare și cantina"
In broșura „Din munca unor comisii de 

aprovizionare și cantină”, trei responsabili 
ai Comisiilor de aprovizionare și can
tină, de pe lîngă comitetele de întreprin
dere: „Constantin David” București,
G.A.S. „Bobîlna” — comuna Sacbiz, ra
ionul Sighișoara, și „23 August” Bucu

aplicare se sporește producția la hectar. 
Cei peste 400 de țărani muncitori, care 
au fost prezenți la consfătuire, au ascultat 
cu mult interes sfaturile inginerului, an- 
gajîndu-se să le aplice întocmai.

Luând cuvântul tov. Berzunțeanu Icn, di
rectorul căminului cultural, a arătat că ță
ranii muncitori din comuna Rapolt sînt ho- 
tărîți să răspundă întocmai chemării la 
întrecerea lansată de țăranii muncitori 
din întovărășirea „16 Februarie” din co
muna Cristur, îneît sarcinile pe care par
tidul și guvernul le pune în fața agri
culturii, să le îndeplinească cu cinste.

După terminarea consfătuirii, o echipă 
artistică din cadrul ICSH-ului a prezen
tat în fața țăranilor muncitori un frumos 
program artistic.

rești, expun experiența comisiilor res
pective.

Din această lucrare activiștii sindicali 
din comisiile de aprovizionare și cantină 
pot învăța cum să muncească pentru a 
contribui la îmbunătățirea aprovizionării 
tehnicienilor și funcționarilor din între
prinderile respective
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Din viața oamenilor muncii de sub călcîiul imperialismului
Imperialiștii absorbiți de ideea domina

ției mondiale, se pregătesc pe scară din ce 
în ce mai largă de un nou război. Pac tot 
ce le stă în putință pentru a infringe 
voința de rezistență, cu care întîmpină 
popoarele lumii această intenție a lor.

Unul din modurile cu care încearcă să 
înșele privirea omenirii, este propovădu- 
irea așa numitului „mod de viață ameri
can”, care nu este în realitate, decît jug 
și aservire imperialistă, sclavie a popoare
lor și ignorarea elementarelor drepturi o- 
menești ale celor ce muncesc.

In înmulțirea deținătorilor de mici ac
țiuni. ei văd așa zisa democratizare a ca
pitalului!, majoritatea populației deve

nind prin aceasta, capitalistă. In loc sa
și dea seama cît de reprobabilă este fapta 
continuei și crescîndei pauperizări a oa
menilor muncii, pe care o camuflează și 
la care-i duce o nelastă politică fiscală, 
ei caută să arate prin această politică, 
o nivelare a venițjfrilor marilor și micilor 
capitaliști, o nivelare a veniturilor bur
ghezilor și proletarilor. Se ascund și fug 
mereu de marele adevăr care le apare 
în cale pe orice drum că, poporul ameri
can va lichida pauperizarea majorității 
sale covîrșitoare, numai cînd va nimici 
sistemul economiei sale capitaliste. Popo
rul american își dă seama acum, că teoria 
democratizării capitalului este un sofism 
și în fața sa, va avea soarta unui sofism. 
Poporul american vede că niciodată mag
nații capitalismului american n-au ob
ținut profituri mai uriașe ca în ultimul 
timp, că impozitele percepute de la popu
lație au crescut și ele, de 12 ori față de 
1937/1938. O asemenea sporire nu se pu
tea obține decît prin impunerea muncito
rimii [a impozite uriașe, în timp ce -mo- 
nopoliștii plătesc ca impozite sume ne
însemnate. Aproape totdeauna sumele a- 
cestea sînt restituite monopoliștilor, sub»
formă de comenzi militare de stat, ex
trem de avantajoase.

O mare răspândire în sistemul im
punerii fiscale în S.U.A. o au taxele per
cepute asupra mărfurilor de larg consum; 
unt. tutun, margarină, zahăr, ele. De a- 
semenea impozitele indirecte apasă cu 
toată greutatea lor asupra consumatorilor 
cu salarii mici, muncitori și mici fer
mieri. Sumele de miliarde de dolari rea
lizate din impunerile fiscale, sînt cheltuite 
în scopul pregătirii războiului.

Cu toată creșterea producției de răz
boi, există în S.U.A. 3.000.000 de șomeri 
totali și 10.000.000 de șomeri parțiali. 
Existența șomajului în masă, duce la în
răutățirea condițiilor de viață și a si

Conferința
Ședința

GENEVA. (Agerpres) — De la cores
pondentul special.

Ședința din 15 iunie a conferinței de 
la Geneva a miniștrilor Afacerilor Ex
terne a fost consacrată dezbaterii pro
blemei coreene.

Nam Ir, ministrul Afacerilor Externe al 
Republicii Populare Democrate Coreene, 
a supus conferinței propunerile delega
ției Republicii Populare Democrate Co
reene cu privire la garanțiile asupra con
dițiilor de pacificare în Coreea.

Ciu En-lai, ministrul Afacerilor Exter
ne al Republicii Populare Chineze, a ros
tit un discurs în care a arătat că pro
punerile făcute de V. M. Molotov în șe
dința din 5 iunie au avut rolul de a sin
tetiza toate problemele asupra, cărora se 
putea ajunge la un acord, dar opoziția ma
nifestată față de aceste propuneri de de
legația Statelor Unite și de alte delegații 
ce urmează linia politică. americană a do
vedit lipsa de dorință de a se ajunge la 
un acord.

Ciu En-lai a arătat că dacă conferința 
s-a dovedit a nu fi în stare să ajungă la 
un acord asupra unificării pașnice a Co- 
reei, este de datoria ei să adopte măsuri 
care să consolideze pacea în Coreea și să 
creeze condițiile unificării pașnice a Co
reei.

Ciu En-lai a sprijinit propunerile fă-

tuației materiale a întregii ctase munci
toare In lucrarea „Problemele economice 
ale socialismului în U R. S S.” marele 
Stalin arată că: „Dacă există o armată 
de rezervă a șomerilor, ai cărei membri 
n-au din ce trăi, decît din vînzarea for
ței lor de muncă, șomerii nu pot să nu 
facă parte din rîndurieâ clasei munci
toare. dar dacă face parte din rindurile 
clasei muncitoare situația lor mizeră nu 
poate să influențeze asupra situației mate
riale a muncitorilor, ocupați în producție”.

Lenin a arătat încă în 1913, că în pri
vința perfecționării metodelor de exploa
tare a muncitorilor, capitalismul american 
se află în frunte. Monopoliștii americani 
știu să stoarcă de la o zi la alta, de pe 
muncitori, o cantitate tot mai mare de 
muncă In 9-10 ore de muncă, muncitorul 
a ajuns să muncească de 3 ori mai mult, 
forțele lui să fia epuizate fără milă, ener
gia lui vitală se consumă de 3 ori mai 
repede și deci ajunge în pragul marții, 
tot mai devreme. In momentul de față în 
multe întreprinderi ale industriei de răz
boi americane, ziua de lucru este de 15 
ore și sub pretextul „secretului militar”, 
se interzice sindicatelor să capete infor
mații despre situația muncitorilor din a- 
ceste întreprinderi.

Urmare a acestei intensificări a muncii, 
mortalitatea și accidentele de muncă în 
producție, cresc într-un ritm cum se poa
te mai accelerat. După chiar datele bi
roului de statistică a muncii, în 1951 erau 
peste 2.(100.000 muncitori grav acciden
tați în producție, din cauza lipsei celor 
mai elementare măsuri de protecție a 
muncii. Femeile și copii pentru aceeași 
muncă primesc un salar mu|t mai mic 
decît muncitori bărbați.

Pentru a justifioa criza agrară din ce 
în ce mai adîncă „ideologii” imperialis
mului au lansat celebra teorie a „fertili
tăți mereu descreăcînde a solului”. Așa 
încearcă ei să explice continua scădere 
a nivelului de trai al fermierilor mici 
și mijlocași După datele oficiale ale Mi
nisterului Agriculturii din S.U.A., în mo
mentul de față, datoriile fermierilor au a- 
tins suma gigantică de 14.000.000 dolari. 
Impozitul federal de venituri de la fer
mieri a crescut de la 50.000.000 dolari în 
1942, la 675.000.000 dolari în 1950. In pe
rioada după cel de al II-lea război mon
dial s-au ruinat peste 700.000 de fermieri. 
In fiecare an, un număr imens de ferme 
sînt vîndute la licitație, iar sute de mii de 
fermieri iau calea orașelor, unde în cău
tarea zadarnică de lucru, îngroașă rindu
rile șomerilor. Dar regimul acesta nu în

de Ia Geneva
din -1 5 i u nie

In momentul de față, a declarat V. M. 
Molotov, discuțiile au arătat că majori
tatea participanțillor la conferința de la Ge
neva fac imposibilă ajungerea la o înțe
legere chiar și în privința primilor pași 
urmărind restabilirea unității naționale a 
Coreei. Delegația sovietică — a declarat 
V. M. Molotov — se va strădui să obțină 
ca, in viitor, toate posibilitățile să fie 
folosite în vederea ajungerii la un acord 
asupra reglementării pașnice a problemei 
coreene pe baza creării unui stat coreean 
unit, independent și democratic

Susținînd propunerile făcute de Nam 
Ir în ședința de marți, V. M. Molotov a 
supus spre examinare, în numele delega
ției sovietice, un proiect de declarație co
mună a participaruților la conferință, în 
care să se consemneze faptul că statele 
participante la conferința de la Geneva 
au căzut de acord ca în așteptarea regle
mentării definitive a problemei coreene, 
pe baza creării unui stat coreean, unit, 
independent și democratic, să nu fie în
treprinsă nici o acțiijne care ar putea ame
nința menținerea păcii în Coreea.

Participanții la conferință își exprimă 
convingerea că Republica Populară De
mocrată Coreeană și Republica Coreeană 
vor acționa în interesul păcii, în confor
mitate cu declarația propusă.

cute de Nam Ir și a propus ținerea unor 
ședințe restrinse cu participarea celor 
cinci mari puteri și a celor două părți ale 
Coreei, pentru a se discuta măsurile pri
vind consolidarea păcii în Coreea.

V. M Molotov, ministrul Afacerilor Ex
terne al Uniunii Sovietice, a arătat in cu
vântarea sa că propunerile făcute de de
legația sovietică la 5 iunie asupra, princi
piilor fundamentale ale reglementării pro
blemei coreene puteau constitui o bază 
pentru reglementarea pașnică în Coreea 
El a arătat că aceste propuneri, care au 
fost sprijinite de către Republica Populară 
Democrată Coreeană și Republica Popu
lară Chineză, au fost respinse de celelalte 
state prezente la conferință, care sub adă
postul steagului Organizației Națiunilor 
Unite au dus timp de trei ani un război 
în Coreea

V. M. Molotov a arătat că acest grup 
de state nu dorește să se găsească mij
loacele pentru a se ajunge a rezolvarea 
problemei coreene.

V. M. Molotov a arătat că refuzul de 
a se crea un organism pe întreaga Coree 
pentru organizarea de alegeri dovedește 
lipsa de respect față de drepturile po
porului coreean, căci o măsură ea ale
gerile pe întreaga Coree trebuie să fie 
îndeplinită de coreenii înșiși, de poporul 
corean însuși. f-a 

seamnă numai ruinarea muncitorilor și a 
fermierilor. El este însoțit și de o cruntă 
discriminare rasială, manifestată prin per
secutarea negrilor, care sînt lipsiți de 
orice drepturi. Salariile muncitorilor ne
gri sînt mult mai mici decît ale celor
lalți, cu aceeași calificare.

Capitaliștii americani obțin anual apro
ximativ 4.000.000.000 dolari din supraex- 
ploatarea poporului negru. Negrii în cel 
mai bun caz, duc viața de mizerie a 
deținuților din lagărele fasciste. Ei nu 
au voie să urmeze cursul de învățământ 
superior, să se căsătorească cu albi, să cir
cule în trenuri sau tranvaie la același loc 
cu albii. Discriminarea rasială se extin
de și asupra slavilor și în general asupra 
naționali taților neangio-saxone.

Nu mai puțin, accelerat este ritmul de 
pauperizare a oamenilor muncii și în 
restul țărilor de sub dominația capita
listă. In India, declară reprezentantul in
dian la sesiunea Comitetului Executiv 
al Federației Mondiale a Tineretului De
mocrat, care a avut loc în ianuarie la 
Stockholm, lipsa de pămînt face ca peste 
50.000.000 de tineri, fii de mici proprietari, 
de muncitori agricoli, de arendași sau de 
mici fermieiri, să ia calea vagabondajului 
copleșiți de mizerie, sub toate aspectele 
sale, dintre care în primul rind a foa
metei.

In Iran fii de țărani săraci sînt ne- 
voiți încă la vîrsta de 7—8 ani să pără
sească familiile părinților, pentru a-și 
căuta de lucru și astfel să-și asigure 
singuri existența. Dar cîștigui lor este 
foarte mic, declară delegații la aceeași 
sesiune de la Stockholm — un tânăr cio
ban lucrînd din zorii zilei și pînă târ
ziu, cîștigă pe un an o sumă echivalentă 
cu 60 kgr. de pîine .un dolar și 80 cenți.

Lipsa de pămînt și șomajul, fac aceleași 
ravagii în Africa de Sud și Brazilia. In 
Africa de Sud tineri: negri semnează 
contracte, prin Care acceptă munci ce 
constau în săpături de pămînt, stînd cu 
capul în jos. Pentru a mări producția, 
e folosită barbara metodă a bătăii, iar 
dacă tinerii ne mai putînd suporta supli
ciile unor asemenea condiții de muncă, fug. 
sînt urmăriți cu cîini dresați și odată 
prinși sînt puși în lanțuri.

Toate aceste fărădelegi, săvîrșite de 
marii magnați ai trusturilor, pe care caută 
să le ascundă prin anumite manevre po
litice, nu pot rămâne ascunse popoarelor, 
care luptă pe toate căile de a-și căpăta 
libertatea și de a-și croi un viitor fe
ricit.

Pl-of. UNGUR IOAN

Declarația Partidului Comunist 
din S. U. A.

NEW YORK. (Agerpres) — Partidul 
Comunist din S.U.A. a dat publicității o 
declarație adoptată la recenta conferință 
a reprezentanților organizațiilor partidu
lui comunist din 11 regiuni ale State
lor Unite. 4

„Milioane de oameni, se spune în de
clarație, se pronunță în modul cel mai 
botărît împotriva războiului și a folo
sirii bombei cu hidrogen. Ei iau atitudine 
pentru încheierea unui armistițiu în In
dochina și împotriva primejdiei inten
sificării și extinderii războiului din In
dochina Ei își dau seama că dacă acest 
război nu va lua sfârșit cît mai curînd, 
el air putea provoca un război mondial ou 
folosirea bombei cu hidrogen...

. . Năzuința spre pace, tratative și co
merț crește pretutindeni — cu excepția 
cercurilor guvernamentale, a mccarthiști- 
lor, aliați ai guvernului, și a unor gru
pări din conducerea partidului democrat 
care propovăduiesc războiul”.

In continuare, în declarația Partidului 
Comunist din S.U.A. se subliniază că în 
Europa occidentală, America Latină, 
precum și în Statele Unite, amenința» 
în prezent „de criza economică care se 
apropie”, se intensifică cererile de extin
dere a comerțului dintre Răsărit și A- 
pus.

Criza de guvern din 
Franța

• Agenția France Press transmite că 
Presse transmite că după întrevederea 
avută la 14 iunie cu Laniel, Mendes 
France, însărcinat cu formarea guver
nului, a declarat:

„Este evident că în actuala situație 
centrul tuturor preocupărilor este pro
blema Indochinei. Cu toții trebuie să 
ne concentrăm atenția asupra răspunderii 
care decurge din aceasta precum și a- 
supra celor două aspecte ale acestei pro
bleme: aspectul local și militar și aspectul 
diplomatic de la Geneva”.

Mendes France a anunțat că intențio
nează sâ se întâlnească cu generalul 
Guillaume și eu șefii de stat major ai 
celor trei armate, precum și cu persona
lități militare bine informate asupra si
tuației dm Indochina, pentru a primi de 
la aceștia lămuriri care să-i permită să 
facă propuneri concrete în fața Adună
rii Naționale.

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

P E SC U R Ț

• Agenția France Presse transmite căi 
maiorul Saliah Salem, prim adjunct al pri
mului ministru al Egiptului, a semnat un 
acord militar cu Arabia Saudită, in ca
drul „pactul-ui interarab de securitate co
lectivă”. Prin încheierea noului acord ță
rile arabe încearcă o restabilire a echili
brului came este amenințat de încheierea 
pactului agresiv turco-pakistanez și de 
intenția Irakului de a se ralia acestui 
pact.

• La 14 iunie, Curtea vest-germană din 
Karlsruhe a început procesul împotriva 
activiștilor din conducerea Partidului Co
munist din Germania — Oskar Neumann, 
K.arl Dieckel și Emi] Bechtel, acuzați de 
„a fi pregătit o trădare de stat”. „Crima” 
lor constă în faptul că ei au luat parte ac-, 
tivă la referendumul popular împotriva 
remilitarizării organizat în Germania oc
cidentală în anul 1951.

• Potrivit unei comunicări a serviciu
lui de informații din Cuba, profesorul 
Juan Marinello, președinte al partidului 
socialist-popular din Cuba, a fost arestat
de poliția secretă a dictatorului Batista.
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