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Să îndeplinim cu cinste 
angajamentele luate în 

cinstea zilei de 23 August
Apropierea zilei de 23 August — cea 

de a 10-a aniversare a eliberării patriei 
noastre de către glorioasa armată sovie
tică — a stîmit un viu interes în rîndul 
tuturor oamenilor muncii din întreaga 
țară, care cu două săptămîni în urmă, 
au pornit o întrecere însuflețită, pentru 
a întîmpina această zi cu noi și impor
tante succese în muncă.

Inițiativa patriotică, pornită în cinstea 
marei sărbători de către muncitorii, teh
nicienii, inginerii și funcționarii din cele 
13 întreprinderi bucureștene, care și-au 
luat primii angajamente sporite în între
cerea socialistă, a găsit un larg răsunet 
și în mijlocul colectivelor de muncă din 
întreprinderile raionului nostru. Răspun- 
zînd chemării muncitorilor și tehnicieni
lor din Capitală, siderurgiștii de la Hu
nedoara și-au luat la rîndul lor angaja
mentul de a da un nou avînt întrecerii 
socialiste pornite în cinstea zilei de’ 23 
August. Spre exemplu, furnaliștii sau an
gajat, printre altele, să dea pînă la acea 
dată, 1300 tone fontă peste prevederile 
planului de producție, să reducă procentul 
de declasate cu 2 la sută față de cel ad
mis, oțelarii să dea în ziua de 22 august 
prima șarjă în contul zilei de 1 septem
brie, să elaboreze pa o boltă de silică 
cel puțin 220 șarje, față de 190 elaborate 
în mod normal, iar laminatorii sâ lucreze 
în ziua de 23 August în contul zilei de 
8 septembrie, să reducă rebuturile cu 5 
la sută față de procentajul admis, etc.

In același timp, siderurgiștii s-au mai 
angajat să realizeze economii în valoare 
de 4.000.000 lei, să livreze pentru agri
cultura noastră sooialistă 45.000 sape. 
2000 fiare de plug, însemnate cantități de 
târnăcoape, șine pentru căruțe și altele.

Angajamentele muncitorilor, tehnicieni
lor și inginerilor de la Complexul C.F.R. 
Simeria, printre care figurează depășirea 
planului în valori constante cu 4 la sută, 
reducerea stocului de materiale supranor- 
mative cu 25 la sută față de normativul 
pe 1954, reducerea staționării va
goanelor încărcate și descărcate cu 2 la 
sută, sînt dovezi grăitoare care oglindesc 
dragostea cu care oamenii muncii din ra
ionul nostru întîmpină ziua eliberării lor 
de sub jugul exploatării și asupririi ca
pitaliste.

Cu succese deosebit de frumoase s-au 
angajat să întîmpine ziua de 23 August 
și colectivele de muncitori și tehnicieni 
din cadrul grupului minelor de fier Ghe
țar și Teliuc, a uzinei „Victoria” Călan, 
întreprinderea de Construcții siderurgice 
Hunedoara, Trustul 4 construcții și altele. 
De pildă, muncitorii și tehnicienii de la 
întreprinderea 3 construcții , Hunedoara, 
s-au angajat ca în cinstea marii sărbă
tori. să reducă prețul de cost cu 1,5 la 
sută față de cel planificat, să realizeze 
economii în valoare de 100.000 lei și să 
mărească productivitatea muncii cu 5 la 
sută față de planificat. Colectivul de mun
citori, tehnicieni și ingineri de la între
prinderea 401 construcții Hunedoara, și-a 
luat angajamentul să dea în folosință oa
menilor muncii, un număr de 92 aparta
mente, cu 3 zile înainte de termen, să de
pășească sarcinile planului de producție 
cu 5 la sută, să organizeze o expoziție pe 
șantierul O.M. în legătură cu construcți
ile din trecut și marile Construcții socia
liste de astăzi, 4 biblioteci volante pe ștn- 
tierul O.M., Dobra, Zlaști și Teliuc, iar cu 
fruntașii în întrecerea socialistă, 5 ex
cursii la stațiunile climaterice și balneare, 
etc.

(Continuare în pag. 3-a)

Din cuprinsul raionu
================ ★

Cu planul îndeplinit înainte de termen
In cadrul consfătuirii de producție, care 

a avut loc zilele trecute, cînd muncitorii 
Combinatului siderurgic „Gh. Gheorghiu- 
Dej” au răspuns chemării la întrecerea 
socialistă lansată de colectivele celor 13 
întreprinderi din București, laminoriștii 
combinatului și-au luat angajamentul ca 
în ziua de 22 august să dea produse la
minate, în contul zilei de 8 septembrie, 
sporind productivitatea muncii cu 4 la sută.

Intensificînd întrecerea socialistă, pen
tru traducerea în fapte a angajamentelor 
luate, laminoriștii hunedoreni au obținut 
o mare victorie, îndeplinind pînă la orele

Angajamentele luate prind viață
Căutând să traducă în fapte angajamen

tele luate în cinstea zilei de 23 August, 
constructorii de la Hunedoara au pornit 
cu avînt sporit întrecerea socialistă, în 
vederea obținerii de noi succese pe frontul 
producției. De pildă, brigada complexă 
condusă de Craus Toma, care lucrează la 
construcția blocului de pe șantierul O.M., 
își întrece zilnic planul la turnarea beto
nului cu 35 m.c., față de norma planifi
cată, iar echipa de transportori condusă 
de Rizea Nicolae, depășește norma cu 
21,30 la sută.

Datorită muncii depuse, pînă la data de 
29 iunie, au fost terminate 9 apartamente

Noi realizări în
Colectivul de tehnicieni și ingineri ai 

Cabinetului tehnic din cadrul uzinei „Vic
toria” Călan, se preocupă îndeaproape de 
ridicarea nivelului tehnic și profesional al 
muncitorilor. Datele înregistrate de bi
blioteca Cabinetului tehnic dovedesc că 
numărul noilor cititori care studiază me
todele de muncă înaintate, crește mereu. 
De pildă, de la 1 aprilie, pînă în prezent, 
numărul cititorilor permanenți a crescut 
cu 245 de muncitori. In același timp, nu
mărul cărților tehnice, revistelor și tra
ducerilor din limba rusă se ridică la 9.103. 
Rezultatul acestei activități a bibliotecii 
tehnice se resimte din plin în munca de 
inovații, unde de la începutul anului pînă 
în prezent s-au făcut 80 de propuneri de 
inovații dintre care 29. s-au pus în apli
care, 30 sînt în experimentare pentru con
fecționarea prototipului, iar 13 în studiu. 

____ DIN MAREA ȚARĂ A SOCIALISMULUI

Colhozurile raioanelor din sudul Uniunii Sovietice au trecut la strîngerea re
coltei. Pe timpii lucrează mașini agricole de o înaltă tehnică.

In foto: culegerea griului de toamnă din colhozul „Pobeda” regiunea Rostov.

15 ale zilei de 25 iunie, planul întregului 
sector pe luna iunie.

La obținerea acestor rezultate, o contri
buție deosebită au adus muncitorii din 
schimburile conduse de maiștrii Trifu 
loan și Andreșescu Gheorghe, care prin a- 
plicarea metodelor sovietice de muncă 
Turtanov și Moruzov, au reușit să înde
plinească graficul de producție în propor
ție de 104,98 la sută, respectiv 101,55 la 
sută. De asemenea s-au mai evidențiat și 
laminoriștii Topliceanu loan, Baidan Pe
tru, Bairos Ioanis și alții.

din acest bloc, Cu 2 zile înainte de ter
men.
Frumoase succese în muncă, înscriu și con

structorii blocului nr. 41, unde în fruntea 
întrecerii socialiste se situează echipa de 
transportori a lui Gavrilă Ștefan și zidarii 
conduși de Olteanu loan, care au realizat 
indici de normă între 1,20—1,45, în cursul 
acestei spătămîni.

Mihai și parchetarii din echipa condusă de 
Ionescu Petru ce lucrează la blocul 37, 
și-au realizat normele în proporție de 130 
și 133 la sută.

munca de inovații
Printre inovațiile puse în aplicare, se 

numără și a tovarășului Stanciu Aron 
lăcătuș sculer și Ungur loan maistru scu
ler, care constă dintr-un dispozitiv de fi
letat bacuri Streler pe strung pentru ni- 
pluri de radiatoare, cu ajutorul căreia 
productivitatea muncii a crescut cu 300 
la sută, rezolvîndu-se și problema procu
rării acestor bacuri din străinătate. Au
torii acestei inovații au fost premiați și 
au primit totodată certificat de inovatori.

In munca de inovații, o contribuție de 
seamă a adus și tovarășul Achimeț Za- 
haria maistru lăcătuș, care prin confec
ționarea unei mașini ferestrău circular 
pentru tăierea tuburilor de fontă de cana
lizări s-au putut valorifica din tuburile 
rebutate, zeci de tone.

HUMEL EMERICH
corespondent voluntar

lui nostru
★ ========================

In fruntea întrecerii
Angajamentele luate de oțelarii Combi

natului siderurgic „Gh. Gheorghiu-Dej”, 
în cinstea zilei de 23 August, capătă zi 
de zi viață. Hotărî ți să obțină noi succese 
în producție, ei au intensificat întrecerea 
socialistă, în scopul de a întîmpina cu noi 
succese ziua eliberării patriei noastre de 
către glorioasa armată sovietică. Astfel, 
oțelarii din echipa condusă de primtopi- 
torul Brînzei Dumitru, în perioada de la 
23 la 28 iunie, au elaborat cu 17,2 la sută 
mai mult oțel, față de graficul de produc
ție. In aceeași perioadă, echipa primtopi- 
torului Petrovici Alexandru a reușit să 
dea patriei mai mult oțel, depășindu-șî 
graficul de producție cu 14,8 la sută.

Demne de remarcat sînt și rezultatele 
obținute de primtopitorul Beder Gheor
ghe, care în ultimele 4 zile a depășit cu 
regularitate planul de producție ou 19 
la sută.

In cinstea conferinței 
regionale U. T. M.

Intr-una din zilele trecute, tineretul din 
sectorul cariere de la întreprinderea de 
construcții siderurgice Hunedoara, a lu
crat într-un schimb de onoare, consacrat 
conferinței regionale U.T.M.

Cu acest prilej, echipa condusă de tâ
nărul Sava Aron de la cariera de nisip 
a I.C.S.H.., a realizat 3 norme din planul 
lunar. Membrii din echipele conduse de 
Butilă Toma și Ionescu Dumitru, de ase
menea și-au îndeplinit planul de produc
ție în ziua schimbului de onoare, în pro
porție de 291 la sută.

La cariera de piatră unde în a- 
ceeași zi, sarcina de plan a fost depășită 
cu 45 la sută, cele mai de seamă realizări 
le-au obținut minerii din echipele conduse 
de Moga loan, Vasile Ștefan și Nicoară 
Pompiliu.

Demn de arătat este și faptul că, mun
ca însuflețită pe care a desfășurat-o pînă 
acum acest colectiv, a făcut posibil ca în 
prezent să extragă piatră și nisip pentru 
construcțiile din orașul Hunedoara, în 
contul lunei iunie anul 1957.

★

In sovhozurile din Siberia, Ural și re

giunea Volgăi, unde pe păminturile înțe- 

lenite și virgine au fost însămânțate pen

tru prima dată 500 000 ha. de grîu, mei 

și alte culturi cerealiere, starea păioase- 
lor este mulțumitoare.

Sovhozurile continuă să primească ma
șini noi. Un număr de 37 sovhozuri noi 

au și primit peste 700 combine „Stali- 

neț-6” și aproximativ 1.000 de autocami

oane pentru transportul cerealelor la ele

vatoare. In total. în sovhozurile care va

lorifică pământuri înțelenite și virgine vor 

lucra în timpul campaniei de recoltare a- 

proximativ 3.000 de noi combine. (Ager- 

pres).



Cum trebuie organizată o arie de treieriș Pentru o justă Folosire a colțurilor roșii
Una dintre sarcinile de frunte pe care 

partidul și. guvernul le pune în fața or
ganelor de partid și de stat, întregii țără
nimii muncitoare, în campania agricolă de 
vară, este și acea a organizării ariilor. In 
raionul nostru, experiența căpătată în 
anii trecuți, a dovedit pe deplin că orga
nizarea cu pricepere a ariilor, dă posibi
litate țăranilor muncitori să-și treiere pă- 
ioasele la timp, fără pierdere, să le depo
ziteze in bune condiții, să treacă din timp 
la pregătirile pentru executarea însămîn- 
țărilor de toamnă și să se achite totodată 
în mod conștiincios de îndatoririle patrio
tice in ceea ce privește cotele către stat. 
Pentru a veni și mai mult în sprijinul ță
ranilor muncitori, comitetul executiv al 
sfatului popular raional și cele ale sfatu
rilor populare comunale, trebuie să a- 
corde o atenție deosebită organizării ari
ilor și să dea îndrumări practice pe teren.

Locul pe care se va face treerișul griu
lui, arzului, secării și ovăzului, trebuie să 
fie uscat, fără buruieni, și nivelat, mai 
ales acolo unde se va instala tractorul și 
batoza Pentru a preveni incendiile și a 
se ușura strîngerea boabelor căzute pe 
jos, locul pentru arie trebuie să fie fe
rit de vînturi și inundații, aproape de dru
muri accesibile vehiculelor, aproape de 
sursele de apă și la o distanță de cel pu
țin 200 metri de calea ferată. Mărimea 
ariilor se cere să fie făcută în funcție de 
suprafața însămînțată cu păioase, de pe 

. care recolta se strînge și se clădește în 
stoguri. Pentru prevenirea incendiilor, este 
necesar să se are în jurul, ariilor o fișie 
de 5 m. lățime acolo unde ariile sînt fă
cute pe miriști și de 2 metri lățime, unde 
Sînt făcute pe pășuni.

Batoza trebuie să fie așezată cu fața 
în partea de unde bate vîntul, pentru ca 
acesta să nu sufle contra ieșirii paielor, 
și este necesar să fie legată permanent 
de tractor printr-un cablu, ca să poată fi 
scoasă ușor în caz de incendiu. La o dis
tanță de 2-4 metri, de batoză, va fi așe
zat cântarul, care în prealabil a fost ve
rificat.

Fiecare proprietar de batoză este obli
gat, ca odată cu așezarea garniturii de 
treier pe arie, să aducă și pompa de in
cendiu in perfectă stare de funcționare, 
iar celor care nu dispun de astfel de pompe 
le vor fi asigurate de către sfatul popular

Primele succese în îndeplinirea angajamentelor
Muncitorii, tehnicienii și funcționarii 

întreprinderii 3 construcții din Hunedoara, 
și-au luat în cinstea zilei de 23 August 
frumoase angajamente.

Muncind cu avînt pentru traducerea lor 
în viață, colectivul șantierului A, în frunte 
cu comunistul Szasz Gavrilă, a obținut 
prima victorie zilele trecute, cînd "5 pre

Să desfășuram o largă muncă politică 
în campania agricola de vară

Pe tot cuprinsul țării noastre ritmul lu
crărilor de întreținere a culturilor e în 
continuă creștere. In mai multe regiuni a 
început secerișul primelor culturi. Oame
nii muncii de la sate au pornit lupta pen
tru strîngerea recoltei din anul 1954. Re
colta din anul acesta trebuie ștrînsă fără 
întârziere și fără pierderi, iar paralel cu 
acestea trebuie executate lucrările de în
treținere la culturile prășitoare, desmiriș- 
titul și dusă muncă de lămurire pentru 
îndeplinirea integrală a planului de, co
lectare.

In vederea înfăptuirii cu succes a sar
cinilor trasate de partid și guvern, mo
bilizarea masei oamenilor muncii de la 
sate în acest scop, cere din partea organi
zațiilor de partid o muncă neobosită pen
tru îmbunătățirea și intensificarea mun
cii politice la sate.

Datorită muncii politice intense pe care 
au desfășurat-o organizațiile de bază în 
majoritatea comunelor din raionul nos
tru, muncile agricole de întreținerea cul
turilor sînt mult avansate, iar în comu
nele Hășdat, Cristur, Rapoltul Mare, și al
tele țăranii muncitori sînt gata să în
ceapă bătălia pentru strîngerea recoltei.

Dacă în numeroase comune unde orga
nizațiile de bază au înțeles sarcina de 
mare răspundere ce le revine, de a în

comunal respectiv. Pe arie, mai este nece
sar să fie tot timpul un plug în stare de 
funcționare, ca în caz de incendiu, arînd 
de jur imprejur să localizeze focul.

Este foarte important, ca la fiecare arie 
să se facă și oițe o groapă pentru fu
mători, la o distanță de 100 de metri, care 
să fie dotată cu un jgheab de apă, pen
tru a se arunca mucurile de țigări acolo. 
Atunci cînd se va face amenajarea ari
ilor, se va ține seama și de locul pentru 
adăpostul carburanților, care se reco
mandă să. fie la o distanță de 150 metri 
de arie, într-un loc umbrit, bine adăpos
tit și vizibil. Fiecare arie trebuie să fie 
dotată cu un post de observație așezat în
tr-un punct înaintat, în așa fel încît paz
nicul să poată vedea toată aria, atît în 
timpul lucrului cît și atunci cînd nu se 
lucrează. Sfaturile populare comunale se 
vor îngriji ca pe fiecare arie să fie asi
gurate grămezi de nisip și butoaie cu 
apă, care să fie așezate lingă fiecare stog 
sau pe grupe de stoguri.

Pentru a se putea evita pierderile ce 
ar putea fi provocate de ploi, se reco
mandă ca stogurile să fie clădite în bune 
condiții, de cei mai pricepuți țărani din 
sat. Distanța dintre două grupe de sto
guri, trebuie să fie de cca. 10—15 metri, 
iar între două stoguri din aceeași grupă, 
de 2 metri. In afară de aceasta, ariile să 
fie curățate cel puțin odată pe zi, adu- 
nîndu-se toate boabele scuturate și pa
iele rămase. Deosebit de important este 
ca pe fiecare arie să se organizeze o bo
gată agitație vizuală, prin fotomontaje, 
ziare, broșuri și gazete cetățenești, la care 
să se scrie articole legate de treieriș, sco- 
țîndu-se în evidență țăranii muncitori 
fruntași, precum și să demaște chiaburii 
care caută să saboteze asigurarea pîinii 
poporului muncitor. Tot în vederea pre
venirii incendiilor, ariile vor avea pichete 
de incendiu’ dotate Cu găleți, tîrnăcoape, 
sape, etc "iar pentru accidentele care s-ar 
putea ivi. se va organiza cîte un post de 
prim ajutor-, Înzestrat cu toate medica
mentele necesare.

Sfaturile populare comunale sînt da
toare să organizeze ariile de treeriș, asi- 
gurîndu-se în felul acesta executarea tre- 
ierișului la' timp, în bune condiții și fără 
nici o pierdere.

Ing. agronom RANTA GH.

dat întreprinderii de electro-montaj, sta
ția provizorie de conexiuni, cu 6 zile îna
inte de termen. In mod deosebit s-au evi
dențiat tehnicianul Hrubi Carol, dulghe
rul Nijnic Pavel, echipa de săpători con
dusă de tovarășul Ribar Emeric și alții.

BURGHELEA IOAN
— corespondent voluntar 

tâmpina aceasta campanie cu o temeinică 
pregătire, mai există încă și comune ca 
Peștișul Mic, Cerbăl și Teliuc, unde or
ganizațiile de bază nu au făcut totul, în 
vederea mobilizării țăranilor muncitori la 
lupta pentru plinea poporului. Așa se ex
plică, că în aceste comune încă nu a fost 
reparat întregul atelaj necesar treierișu- 
lui și cetățenii nici în momentul de față 
nu cunosc locul unde sînt fixate ariile.

In această campanie, organizațiile de 
bază sătești au datoria să explice siste
matic oamenilor muncii de la sate că, fo
losirea întregii forțe de muncă a mașini
lor, a atelajelor pentru întreținerea cul
turilor și strîngerea recoltelor, constituie 
sarcina lor imediată și de cea mai mare 
însemnătate. Trebuie să se arate că soarta 
recoltei depinde în mod hotărîtor de lu
crările ce trebuie executate acum, de 
executarea în bune condiții a secerișului și 
treerișului

Un rol important in campania aceasta îl 
are întrecerea patriotică. De aceea orga
nizațiilor de bază le revine sarcina de a 
se ocupa cu grijă deosebită de extinderea 
organizată a acestei metode, care trebuie 
organizată și urmărită, în așa fel, incit să 
cuprindă pe toți țăranii muncitori din fie
care sat. să devină cu adevărat factorul

Unul din mijloacele principale, cu a- 
jutorul căruia comisia muncii culturale 
de masă de pe lingă comitetul sindical de 
secție, desfășoară munca de ridicare con
tinuă a nivelului politic, ideologic, profe
sional și cultural al oamenilor muncii, îl 
constituie colțul roșu In Combinatul si
derurgic „Gh. Gheorghiu-Dej” experiența 
colțurilor roșii fruntașe, a dovedit că în 
urma muncii bine organizate, rezultatele 
nu întîrzie să se arate.

Astfel, colectivul de conducere al col
țului roșu din cadrul secției O.S.M., prin 
activitatea bogată pe care o desfășoară în 
baza unui plan de muncă, cu sprijinul bi
roului organizației de bază și a comite
tului de secție, reușește să mobilizeze pe 
oamenii muncii, în lupta pentru realizarea 
și depășirea sarcinilor de plan, în lupta 
pentru extinderea metodelor înaintate de 
muncă și contribuie efectiv la întărirea 
disciplinei și atitudinei socialiste față de 
muncă.

Pe lingă conferințele cu caracter poli
tic, cultural și profesional, ținute în ca
drul colțului roșu, colectivul de condu
cere antrenează pe muncitori în studie
rea cărților tehnice de specialitate, orga
nizează recenzii, precum și schimburi de 
experiență între echipe. Printre cititorii 
fruntași, care in urma celor învățate din 
cărți, au obținut frumoase rezultate în 
producție, se numără primtopitorii Petro- 
vici Alexandru, Brînzei Dumitru. Lăbuneț 
Vaier, șeful de brigadă Ciobanu Gheor
ghe, maistrul Popescu Gheorghe și alții. 
De pildă, maistrul Popescu Gheorghe oare 
printre altele a studiat și cartea „Mai 
mult oțel de calitate superioară” de Pri
valov, a tras multe învățăminte în orga
nizarea locului de muncă, luarea probe
lor de oțel, încărcarea cuptorului, etc 
Drept rezultat schimbul coridus de el a 
obținut cea mai bună calitate de oțel și

Tot mai multe
Străduindu-se să dea viață angajamen

telor luate în cinstea celei de a 10-a a- 
niversări a eliberării patriei noastre, co
lectivul de muncitori din cadrul secției 
valorificare a deșeurilor din cadrul Com
binatului siderurgic „Gh. Gheorghîu- 
Dej” Hunedoara, dau zilnic peste normă 
însemnate cantități de unelte agricole, 
necesare țărănimii muncitoare.

Astfel, în perioada de la 1-25 iunie, 
echipa forjarului Nica loan, care lucrea
ză la lățirea sapelor, a depășit norma de 
producție in medie cu 42 la sută, iar e- 
chipa tovarășului Pribil Francisc a pre
sat cu 30 la sută mai multe sape, față 
da prevederile normei. Frumoase reali
zări au obținut și muncitorii Mitrică Pe- 

principal de mobilizare a celor ce mun
cesc la sate, în lupta pentru traducerea în 
viață a sarcinilor izvorîte din hotărârile 
partidului și guvernului.

Pentru a mobiliza oamenii muncii de la 
sate în lupta. pentru reușita campaniei, 
organizațiile de bază trebuie să vegheze 
asupra felului cum sînt folosite căminele 
culturale, astfel ca acestea să devină in 
actuala perioadă centre ale muncii poli
tice de masă. Prin conferințe și lecții, 
prin organizarea cititului și audițiilor ra
diofonice în colectiv, priri spectacole or
ganizate, căminele culturale trebuie să 
arate țăranilor muncitori însemnătatea 
campaniei și contribuția pe care fiecare 
dintre ei are datoria s-o aducă la succe
sul acesteia. Alături de activitatea cămi
nelor culturale, e nevoie să se folosească 
multiple forme și mijloace pentru lămu
rirea țărănimii muncitoare, asupra felu- 
lului în care să-și ducă munca pentru 
cîștigarea bătăliei strîngerii recoltei.

O atenție deosebită va trebui să dea 
organizațiile de bază sătești, muncii de 
agitație la arii. Anul acesta numărul ari
ilor electrificate în raionul nostru va fi 
mai mare decît anul trecut. De asemenea 
vor fi arii radioficate. Acest lucru consti
tuie un foarte bun mijloc pentru urmări
rea rezultatelor întrecerii, pentru popu
larizarea fruntașilor, demascarea unelti
rilor chiaburești.

întreaga muncă politică, în campania de 
vară, trebuie împletită cu larga populari
zare a desfășurării conferinței internațio

își realizează zilnic graficul de produc
ție în proporție de 105—145 la sută.

Cu totul altfel se prezintă situația în ca
drul sectorului turnătorii. Colțul roșu de 
aci, care majoritatea timpului stă închis, 
nu are plan de muncă, după cum nu are 
nici comitet de conducere. Ca atare, nu 
poate fi vorba despre activitate. /.ceasta, 
în ciuda faptului că în cadrul sectorului 
există anumite lipsuri și defecțiuni în ce 
privește calitatea pieselor și care prin stu
dierea cărților de specialitate, sau prin 
ținerea unor conferințe cu caracter pro
fesional, ar putea fi înlăturate. Condam
nabil este și faptul că, secretarul organi
zației de bază P.M.R. Mușa Balint, pre
ședintele comitetului de secție, Sifoișan 
Nicolae și secretarul organizației de bază 
U.T.M. Toderici Petru, deși cunosc bine 
toate acestea, stau pasivi fără să mani
feste un cît de mic interes în activizarea 
și sprijinirea colțului roșu.

De aceași pasivitate dau dovadă și or
ganele de partid și sindicat din Cadrul 
secțiilor: construcții metalice, furnale, 
mecanică și altele, unde colectivele de 
conducere ale colțurilor roșii desfășoară 
o slabă activitate în rîndul muncitorilor.-

Lipsa de răspundere cu care este tra
tată problema colțurilor roșii din unele 
secții ale combinatului, nu mai poate dăi
nui. De aceea se impune ca. comitetele 
de secții, cu sprijinul efectiv al birourilor 
organizațiilor de bază P.M.R., să ia în cel 
mai scurt timp măsuri de înviorare a ac
tivității colțurilor roșii, pentru că Aces
tea să constituie — după terminarea ore
lor de lucru — locul de întîlnire al mun
citorilor, unde să se poată discuta pro
bleme legate de organizarea muncii, de 
buna desfășurare a întrecerii socialiste, in 
scopul obținerii de noi realizări în pro
ducție.

uneite agricole
trache și Dobra Ioan de la polizatul unel
telor confecționate, depășind zilnic norma 
cu 34 la sută.

O contribuție valoroasă la obținerea, a- 
cestor succese, a adus-o și tov. Josan loan 
șeful secției, care preocupat fiind de ușu
rarea eforturilor fizice ale muncitorilor, 
a inițiat înlocuirea foarfecii manuale, ne
cesară conturării sapelor, cu o foarfecă 
mecanică, acționată prin transmisie. A- 
ceastă foarfecă a fost confecționată din 
resurse locale și prin punerea ei în func
ție, productivitatea muncii a crescut în 
medie cu 300 la sută.

CERNESCU VICTOR 
corespondent voluntar

nale de la Geneva pentru pace și securi
tatea popoarelor din lumea întreagă.

Educînd oamenii muncii de la sate în 
spiritul participării lor cit mai active la 
strîngerea recoltei și la îndeplinirea inte
grală a planului de colectări, munca poli
tică este menită să sporească neîncetat 
vigilența revoluționară a țărănimii mun
citoare și să-i Întărească convingerea că 
prin obținerea unei recolte bogate, se dă 
încă o lovitură ațâțătorilor la un nou răz
boi.

Munca de lămurire și convingere dusă 
în rîndul țăranilor muncitori, mobilizarea 
lor în campanie, necesită folosirea rațio
nală a întregului aparat, pe care organi
zațiile de bază il au la dispoziție. In a- 
ceastă muncă dusă cu multă răbdare și 
pricepere, e nevoie să fie antrenați toți 
agitatorii, — în deosebi birourile organi
zațiilor de bază, — intensificînd folosi
rea activelor de partid și fără de partid, 
care sînt chemate să aducă o contribuție 
importantă în desfășurarea muncii politice 
de lămurire și convingere a țărănimii 
muncitoare.

In desfășurarea campaniei, organizați
ile de bază trebuie să întărească legătu
rile cu masele, să activeze astfel, încât 
bătălia recoltei să contribuie la întărirea 
alianței clasei muncitoare cu țărănimea 
muncitoare. Mobilizând pe oamenii muncii 
de la sate, organele de partid și de stat, 
trebuie să facă totul pentru ca strîngerea 
recoltelor, treierișul și colectările să fie 
dtise la bun sfîrșit.



Pentru îmbunătățirea muncii brigăzilor 
și a posturilor uf emisie de control

Deputății sînt în fruptea acțiunilor

In scopul întăririi muncii brigăzilor și 
a posturilor utemiste de control, în cinstea 
zilei de 23 . August, comitetul raional UTM 
a inițiat analiza muncii brigăzilor și a 
posturilor utemiste în fiecare organiza
ție de secție și organizație de bază, ur
mată fiind de o ședință de analiză, în ve
derea unui schimb de experiență pe raion, 
la care vor fi decernate două steaguri ale 
comitetului raional UTM; unul brigăzii 
cu cele mai frumoase rezultate și unul ce
lui mai activ post utemist de control din 
raion.

Biroul raional a hotărît ca aceste cons
fătuiri să se țină trimestrial, începînd de 
jos și pînă pe raion, în scopul de a se 
scoate în evidență metodele de muncă 
folosite de brigăzile utemiste și de a ri
dica pe o treaptă superioară calitatea 
muncii celor 216 brigăzi utemiste și a ce
lor 37 posturi UTM de control din raio
nul nostru.

Din consfătuirile de pînă acum a reie
șit că printre cei care au aplicat metode 
de muncă înaintate se numără brigada de 
oțelari condusă de Lăbuneț Vaier, de la 
Combinatul siderurgic „Gh. Gheorghiu- 
Dej”, care în luna mai a dat 12 șarje ra
pide, brigada tovarășului Cazan Alexan
dru de la turnătoria aceluiași combinat, 
care din 1952 pînă în prezent este frun
tașă în întrecerea socialistă și dă produse» 
de bună calitate, și brigada tovarășului 
Ioneecu Petru fierar betonist de la ICSH 
care lucrează în contul anului 1958.

In desfășurarea acestor consfătuiri s-au 
manifestat lipsuri, precum și greutăți 
care pe viitor trebuie înlăturate. Astfel,

Pîine cu
Zilele trecute am cumpărat o pîine albă 

de la un magazin alimentar din oraș și 
m-am îndreptat spre casă. In drum, m-am 
întâlnit cu un vechi prieten care lucrează 
la fabrica de pâine și cu care am înjghe
bat discuții felurite. Printre altele, el a 
început să-mi povestească despre munca 
lui, precum și despre lipsurile care mai 
există în cadrul fabricii de pîine.

Se plângea omul că grija față de utilaje 
nu constituie o preocupare pentru con
ducere și că nepăsarea manifestată în a- 
această privință, aduce mari greutăți în 
muncă. Eu nu prea am aprobat în sinea 
mea, știind că fabrica este dotată cu uti
laj nou și deci defecțiunile sînt excluse.

Ou totul de altă panere am fost, când a- 
juns acasă am început să mă înfrupt cu 

la Combinatul siderurgic „Gh. Gheorghiu- 
Dej”, două din referatele prezentate la con
sfătuiri, au fost întocmite Cu multă su
perficialitate, încât în urma lor nu s-au 
putut trage prea multe învățăminte.

Vinovat de aceasta se face comitetul or
ganizației de bază U.T.M. prin tovarășii 
Moldovan Nicolae și Macovei Constantin, 
care au tratat cu ușurință sarcina primită 
de a ajuta la întocmirea acestor referate.

La fel, direcția I.C.S.H. nu a delegat pe 
nimeni la această consfătuire și nu a par
ticipat nici un șef de sector, cu toate că 
toți au primit invitații din partea organi
zației UTM de la ICSH. Astfel, o serie de 
greutăți întâmpinate de brigăzile din ca
drul întreprinderii care au fost arătate de 
altfel în cadrul consfătuirii rămân necu
noscute de către organele de conducere. 
De exemplu ; tovarășul Poiană Emil, a a- 
rătat că ar fi necesar să se construiască 
încă una, sau chiar două rampe de spă
lat mașini, pentru a da posibilitate tutu
ror șoferilor să-și poată îngriji mașinile 
la timp și în bune condiții, sau tovară
șul Voicu de la hidrotehnic care a arătat 
că nu i se asigură lucru în mod continuu 
din partea sectorului și altele.

Nici comitetele de întreprindere ale 
combinatului și ICSH-ului nu au conside
rat necesar de a delega pe cineva din 
membrii lor să ia parte la aceste consfă
tuiri. Dacă vor fi remediate aceste lip
suri, pe viitor, consfătuirea pe raion va 
reuși să constituie o adevărată școală de 
educare a brigăzilor U.T.M. și a posturi
lor utemiste de control din raionl nostru.

GUȚIU EMIL
secretar al comitetului raional UTM

. . șurub
poftă din franzela rumenă. La un mo
ment dat am simțit cu durere cum mi s-a 
spart în bucățele o măsea, în timp ce în 
gură am simțit un corp tare și greu. Era 
o piuliță de circumferința unei monede de 
25 de bani și care făcea parte din com
ponența franzelei.

In urma acestei pățanii, mă gândeam 
că avea dreptate muncitorul brutar. Uti
lajele fabricii de pîine se desfac și curg 
prin aluatul de pîine, fără să se ia mă
surile cuvenite de către conducere.

Dacă acest lucru va continua, sînt con
vins că încet, încet/ fabrica va ajunge să 
aibă plus de făină și minus de piese pen
tru utilaj.

BINU IOAN
corespondent voluntar

Preocupnndu-se de înfrumusețarea co
munei. comitetul executiv al sfatului 
popular diin Ghelar sprijinit în deaproape 
de deputați, a pornit acțiunea de curățire 
și pietruire a drumurilor din comună, care 
se găseau în stare proastă. Astfel, depută
ții din centrul muncitoresc Ghelar, în 
frunte cu Toma Petru, au mobilizat mai 
mulți cetățeni, care prin muncă volun
tară au curățit drumul pe o lungime de 
cea. 200 de metri, evidențiindu-se în mod 
deosebit minerii fruntași în producție Să- 
bău Vasile, Pelmuș Nicolae și alții.

Urmînd exemplul celor de mai sus, și 
locuitorii din circumscripția nr. 6 în frunte

Mai multă grijă față de prefabricate
Pe șantierul O. M. Hunedoara o serie de 

elemente prefabricate sînt sparte din cau
za manipulării care se face fără nici un 
simț de răspundere, sau sînt aruncate pe 
tot cuprinsul șantierului la voia întâm
plării.

Tov. Tolman Daniel, șeful șantierului 
deși cunoaște toate aceste lipsuri, nu a 
făcut nimic pentru a le remedia, ci se 
mulțumește să afdrme că toate acestea, se 
datoresc calității proaste a prefabricate
lor, lucru neadevărat.

Pe urmele materialelor publicate 
„Mai multă atenție întreținerii culturilor"

Datorită faptului că muncile .de întreți
nere a .culturilor in raionul nostru, se des
fășoară în condiții nesertisfăcătoare, ziarul 
„Uzina Noastră” a organizat un raid-an- 
chetă. în urma căruia a publicat în nu
mărul 25 din 18 iunie cercetările de pe 
teren, scoțînd la iveală și lipsurile mani
festate în munca comitetelor executive 
ale sfaturilor populare în această pro
blemă.

In scrisoarea de răspuns trimisă redac
ției, comitetul executiv al sfatului popu
lar raional arată că lipsurile semnalate 
de ziar au fost cercetate pe teren și co
respund realității. In scopul lichidării lor 
comitetul executiv a luat o serie de mă
suri.

Astfel, în comunele unde s-au semna
lat lipsuri au fost trimiși membrii din

★

In ziarul „Uzina Noastră” Nr. 24 (257) 
din 11 iunie a.c. a fost criticată atitudinea 
dr Vasiliu Ada, față de oamenii muncii.

In scrisoarea de răspuns trimisă redac
ției, conducerea spitalului unificat Hune
doara arată că în urma cercetărilor făcute, 
s-a constatat că dr. Vasiliu Ada se face 
vinovată de atitudine necorespunzătoare 

cu deputata lor au ieșit la amenajarea 
porțiunii de drum din fața caselor lor și 
la curățirea canalului de scurgere. Ve
nind în ajutorul cetățenilor .conducerea 
minelor din localitate a contribuit cu o 
remorcă, care a făcut 3 transporturi de 
piatră. Ou toate acestea, conducerea mi
nelor trebuie să dea un ajutor mai pre
țios sfatului popular pentru începerea lu
crărilor de amenajare a drumurilor din 
polonie, ușurîndu-se astfel circulația pe a- 
ceste drumuri.

ILEANA FLORINCAȘ 
corespondentă voluntară

Nu de puține ori din cauza acestei ne
glijențe s-au rupt grinzi, care în urma 
constatărilor făcute, aveau rezistența ne
cesară și erau de bună calitate.

Conducerea șantierului O.M. trebuie să 
înțeleagă că aceste piese prefabricate con
stituie un element important în grăbirea 
ritmului ridicării locuințelor pentru mun
citorii hunedoieni, și să tragă la răs
pundere pe acei ce distrug bunurile po
porului.

RĂZMERIȚĂ AUREL 
corespondent voluntar

comitetul executiv și inginerii agronomi 
pentru a ține ședințe extraordinare lăr
gite cu deputății, agitatorii, responsabilele 
comisiilor de femei și țăranii muncitori 
fruntași în muncile agricole pentru a ana
liza lipsurile și a stabili măsurile nece
sare pentru impulsionarea muncilor de 
întreținere a culturilor.

De asemeni s-au luat măsuri pentru îm
bunătățirea agitației vizuale, organizarea 
întrecerii patriotice, a consfătuirilor între 
deputați și alegători.

In încheierea scrisorii, comitetul exe
cutiv arată că majoritatea lipsurilor se 
datoresc faptului că nu a executat un 
control mai eficace la comune șl asupra 
tehnicienilor de la secțiunea agricolă cane 
au neglijat această importantă problemă.

★

față de oamenii muncii, de comoditate în 
muncă, adeseori nedueîndu-și la îndepli
nire sarcinile profesionale.

In urma celor constatate susnumita to
varășă a fost aspru criticată și sancțio
nată cu mustrare în scris, urmînd ca la 
a doua abatere să se ia măsuri mai aspre.

Să îndeplinim cu cinste angajamentele luate în cinstea ziiei de 23 August
(Urmare din pag. l-a)

La rîndul lor, colectiviștii, țăranii mun
citori întovărășiți și cei cu gospodării in
dividuale s-au angajat și ei în cadrul în
trecerii socialiste și patriotice, să nu piardă 
nici o zi bună de lucru, în vederea reu
șitei campaniei agricole de vară, condiție 
esențială în asigurarea pîinii poporului 
muncitor.

Despre puternicul avînt al oamenilor 
muncii din raionul nostru, care încadrați 
în întrecerea socialistă s-au hotărît să în
tâmpine ziua de 23 August printr-o muncă 
entuziastă pusă în slujba întăririi patriei 
și ridicării nivelului de viață al tuturor 
celor ce muncesc, vorbesc nu numai an
gajamentele pe care ei și le-au luat, ci 
și succesele în producție pe care deja au 
început să le obțină. De pildă, muncitorii 
și tehnicienii din cadrul sectorului lami
noare de la C. S. „Gh. Gheorghiu-Dej” 
pînă în ziua de 25 iunie, și-au îndeplinit 
planul de producție pe întreaga lună, 
dând din acea zd laminate în contul zilei 
de 1 iulie La oțelăria Siemens Martin, 
planul pînă în prezent a fost depășit cu 

peste 2 la sută, elaborindu-se oțel de bună 
calitate.

Realizări cu totul deosebite au înscris 
în munca lor chiar din primele zile de la 
luarea angajamentelor și membrii brigă
zii complexe condusă de Craus Toma 
de la Trustul 4 construcții, care lucrînd 
la construcția blocului nr. 40 a dat gata 
9 apartamente cu 2 zile înainte de ter
menul prevăzut în angajament. Aseme
nea succese au fost înscrise și de către 
muncitorii de la minele Teliuc, Uzina 
„Victoria” Călan și de cei de la comple
xul C.F.R. Simeria.

Pentru îndeplinirea cu succes a angaja
mentelor luate, conducerile întreprinderi
lor au datoria de a crea toate condițiile 
necesare unei bune desfășurări a între
cerii socialiste, astfel îneît cei care și-au 
luat angajamente să le poată' realiza și 
chiar depăși. De asemenea sînt datoare 
să sprijine în mai mare măsură inițiativele 
izvorîte din rîndul maselor, să ia toate 
măsurile tehnico-organizatorice, care să 
dea posibilitate celor aflați în întrecere, 
să folosească din plin întreaga capacitate 
a mașinilor și a utilajelor, cu care între
prinderile sânt înzestrate.

In ceea ce privește organizarea între
cerii socialiste, comitetele de întreprindere 
au datoria ca sub îndrumarea organizați
ilor de partid, să lupte pe toate căile pen
tru extinderea și aplicarea metodelor a- 
vansate de muncă, să instruiască comi
tetele de secție, în așa fel îneît acestea 
la rîndul lor să se preocupe îndeaproape 
de bunul mers al întrecerii. Organizațiile 
de partid vor trebui să se preocupe în 
mai mare măsură de felul cum sînt sti
mulați fruntașii în întrecere și cum sînt 
aplicate metodele lor de lucru, pentru care 
se cere o desfășurare mai intensă a 
muncii politice de masă, etc. Nu trebuie* 
uitat de asemenea că comuniștii au da
toria de a fi permanent in fruntea tuturor 
muncilor, dînd dovadă de exemple dem
ne de urmat, de către ceilalți muncitori.

Să întâmpinăm ziua de 23 August, — 
marea sărbătoare națională a poporului 
nostru — cu noi și noi succese obținute în 
cadrul întrecerii socialiste, succese me
nite să contribuie la dezvoltarea econo
miei naționale și îmbunătățirea condițiilor 
de viață ale oamenilor muncii din țara 
noastră.

^Sărbătoarea cînteciitui^
Un mare număr de spectator*. au asis

tat duminică, la concursul echipelor artis
tice ale căminelor culturale din raionul 
Hunedoara.

Pentru minunata interpretare a unor 
cîntece ca „La fîntînă”, „Cîntecul priete
niei”, și „Simeria veche”, corurile cămi
nelor culturale din Tâmpa și Simeria ve
che s-au calificat pentru faza inter-na- 
ională.

Foarte mult au plăcut publicului dan
surile pădurenești ,,Spic de grîu”, „Joc de 
doi” și „Ardeleana” executate de echipa 
de dansuri a căminului cultural din So- 
hodol, suita de dansuri populare româ
nești executată de către echipa din Ra- 
poltul Mare și dansul „Banul mărăcine” 
executat de echipa de dansuri din Său- 
lești.

De un succes deosebit s-au bucurat și so
liștii Pojar Gheorghe, Todea Natalia. To- 
dea Stela, Radu Leontina, Mușa Iofiel și 
Giurea Magdalen.•>



NOTE ȘI COMENTARII EȚCERNE

America Latină în pericol
Atenția cercurilor largi ale opiniei pu

blice din lumea întreagă este concentrată 
în aceste zile asupra agresiunii armate 
împotriva Guatemalei, organizată de cer
curile guvernante din Statele Unite.

Acțiunile S.U.A. în țările Americii La
tine provoacă o neliniște deosebită. Po
poarele acestor țări își dau perfect seama 
că imediat după Guatemala oricare altă 
țară a Americii Latine, care ar cuteza să 
contrazică monopolurile S.U.A., poate de
veni victimă a samavolniciei imperialiș
tilor americani.

Opinia publică din țările Americii La
tine este pe deplin conștientă de faptul că 
evenimentele din Guatemala nu pot fi 
socotite un fenomen izolat și întâmplător. 
Fiecare om cu judecata sănătoasă înțe
lege că afirmațiile propagandei americane 
cum că Guatemala ar prezenta o primej

Politica americană „de pe poziții de forță“ 
și evenimentele din Guatemala

Răspunderea cercurilor guvernante a- 
mericane pentru agresiunea împotriva po
porului guatemalez a fost stabilită fără 
putință de tăgadă și încercările Washing
tonului de a scăpa de această răspundere 
sînt sortite eșecului. In lumina faptelor 
par pur și simplu absurde sforțările or
ganizatorilor noului focar de război de a 
prezenta evenimentele din Guatemala 
drept o „răscoală internă”. Chiar și în 
S.U.A. se ride de această versiune nedi- 
bace, lansată pentru a justifica o acțiune 
atît de murdară.

O serie de ziare americane și vest-eu- 
ropene consideră ca lipsită de temei ver
siunea ofioială americană cu privire la 
caracterul evenimentelor din Guatemala.

Suferind un eșec în încercarea lor de 
a denatura sensul adevărat al evenimen
telor din Guatemala — al acestei agresi
uni brutale împotriva guvernului legal al 
unei țări suverane, cercurile oficiale a- 
mericane și-au concentrat în prezent e- 
forturile pentru a-și asigura mână liberă 
în vederea continuării și intensificării in

Proteste împotriva agresiunii americane în Guatemala
LONDRA. (Agerpres). — TASS
Gallacher, președintele comitetului exe- 

cutuv al Partidului Comunist din Marea 
Britanie, luînd cuvântul la un miting la 
Paisley (Scoția), a condamnat agresiunea 
organizată de Statele Unite împotriva 
Guatemalei.

După cum anunță ziarele, Gallacher a 
subliniat că invazia în Guatemala „va 
deschide ochii popoarelor din țările Ame
ricii Centrale asupra esenței cu adevărat 
fasciste a dominației americane". 

Aplicarea reformei agrare in Guatemala

die pentru vecinii ei. sînt folosite numai 
ca un pretext pentru invadarea acestei 
țări și pentru reinstaurarea dominației 
monopolului american „United Fruit Com
pany”, deprins să dea ordine în țările A- 
mericii Latine, ca și cum ar fi colonii ale 
S.U.A.

O serie de fapte istorice arată că de fie
care dată cînd o țară oarecare din Ame
rica Latină s-a opus cît de cît voinței 
S.U.A., ea a căzut victima fie a unei a- 
gresiuni economice, fie a unei lovituri de 
stat, fie a unei invadări din afară, cu 
participarea directă a S.U.A. Actualele e- 
venimente din Guatemala constituie o ve
rigă din lanțul lung al actelor agresive să- 
vîrșite de Statele Unite. Actualele ac
țiuni ale S.U.A. amintesc de amenințarea 
care planează asupra întregii Americi La
tine.

tervenției care, pe deasupra, s-a dovedit 
a nu fi obținut nici pe departe succesul 
pe care l-au scontat patronii societății 
„United Fruit Company” și protectorii lor. 

Intensificând ajutorul acordat bande
lor invadatoare, care s-au lovit de rezis
tența armatei și a poporului guatemalez, 
cercurile agresive ale S.U.A. se străduiesc 
tot odată să împiedice discutarea efici
entă a problemei situației create în Gua
temala în cadrul Consiliului de Securi
tate. După cum se știe, sarcina directă a 
Consiliului de Securitate constă în inter
zicerea agresiunii. In străinătate se acor
dă atenție faptului că intervenția îm
potriva Guatemalei s-a produs toc
mai în timpul în care postul de preșe
dinte al Consiliului de Securitate este 
ocupat de reprezentantul american Lodge. 
Reiese astfel că cercurile oficiale ale 
S.U.A., oare se erijează în apărători zeloși 
ai „autorității” O.N.U. atunci cînd vor să 
camufleze sub steagul Națiunilor Unite 
acțiunile lor agresive, pierd orice interes

Gallacher a arătat că nimeni nu se în
doiește că invazia în Guatemala a fost 
provocată în mod intenționat, conceput 
pregătită, finanțată, și înarmată de către 
cercurile guvernante americane.

★
NEW YORK. (Agerpres). — Ziarul „Dai

ly Worker", care apare la New York, 
anunță că C. B. Baldwin, secretarul par
tidului progresist american, a adresat 
președintelui Eisenhower o scrisoare în 
care îi cere să pună capăt agresiunii din

Comentariile presei din America La
tină sînt unanime în a ajunge la urmă
toarea concluzie : dacă politica S.U.A. nu 
va primi astăzi o ripostă în Guatemala, 
mîine, monopoliștii americani pentru sa
tisfacerea intereselor lor vor inspira in
vadarea bandelor armate în Bolivia, Me
xic, Costa-Rica, — pretutindeni unde li 
se va năzări lor. Opinia publică din 
țările Americii Latine cere pe bună drep
tate să se pună capăt politicii imperia
liste cotropitoare, a S.U.A. în America 
Latină și să se oprească imediat vărsarea 
de sînge din Guatemala.

Milioane de oameni din America La
tină înțeleg că apărarea independenței și 
suveranității Guatemalei nu este o cauză 
numai a poporului din Guatemala, ci o 
cauză generală a tuturor popoarelor din 
America Latină.

față de această organizație internațională 
de îndată ce există primejdia de a se 
vedea demascată politica americană „de 
pe poziții de forță”.

Evenimentele din Guatemala dau pri
lej încă odată să se vadă nepotrivirea în
tre cuvintele politicienilor americani cu 
privire la pretinsul lor „devotament” față 
de principiile Cartei O.N.U. și între fap
tele lor respingătoare ,care urmăresc tran
sformarea O.N.U. într-o unealtă pentru 
camuflarea politicii agresive a S.U.A.

Agresiunea împotriva Guatemalei a fost 
organizată de S.U.A. în timpul cînd au 
loc tratative în vederea atenuării continue 
a încordării internaționale, mai ales în 
Asia. Există o legătură directă între stră
duințele Cercurilor guvernante ale S.U.A. 
de a împiedica prin toate mijloacele suc
cesul acestor tratative și între încerca
rea lor de a intensifica încordarea inter
națională, folosind în acest scop orice pre
text, cum e în cazul de față atacul de 
mult pregătit împotriva Guatemalei.

Guatemala. In scrisoarea sa, Baldwin 
cere lui Eisenhower și guvernului ameri
can să „înceteze de a acorda agresiunii 
din Guatemala orice sprijin moral sau 
material".

Federația națională a tineretului mun
citor american a adresat lui Eisenhower 
și lui Dulles o telegramă în care protes
tează împotriva rolului Departamentului 
de stat și al guvernului S.U.A. în orga
nizarea de intervenții armate împotriva 
altor popoare.

PE SCURT
• La Djakarta au început tratativele 

comerciale intre delegațiile guvernamen
tale ale Republicii Populare Chineze și 
Indoneziei. După cum anunță ziarul „Ha- 
rian Rakjiat", la 28 iunie delegația Repu
blicii Populare Chineze a fost primită de 
către primul ministru al Indoneziei, Sas- 
troamidjojo.

• La 28 iunie au sosit la Moscova, la 
invitația Uniunii Centrale a Cooperative
lor din U.R.S.S., reprezentanți ai organi
zațiilor cooperatiste din diferite țări, care 
vor participa la lucrările Congresului al 
IV-lea al cooperației de consum sovietice. 
A sosit de asemenea și delegația romînă 
în frunte eu Constantin Mateescu, preșe
dintele Uniunii centrale a cooperativelor 
de consum din R.P R.

• Potrivit relatărilor presei pakistaneze, 
opinia publică din Pakistan își exprimă 
indignarea față de importul de grîu ame
rican alterat. Comercianții locali au cerut 
guvernului „să sisteze importul de grîu 
alterat care nu este bun pentru consum".

Conferința dela Geneva
GENEVA. (Agerpres). — La 29 iunie 

a avut loc la Geneva cea de a 19-a șe
dință restrânsă a celor nouă delegați, in 
cadrul căreia s-a discutat problema res
tabilirii păcii în Indochina. Următoare^ 
ședință va avea loc la 2 iulie.

___ •___

O delegație comercială 
a R. P. Chineze 

a sosit la Londra
LONDRA. (Agerpres). — China Nouă
In seara zilei de 28 iunie a sosit la Lon

dra, venind din Geneva, o delegație co
mercială a Republicii Populare Chineze.

In fruntea delegației se află Țao Ciun- 
siui și Și Ci-an, directori adjuncți ai So
cietății chineze de stat pentru import-ex
port.

La sosirea la Londra, delegația R. P. 
Chineze a fost întâmpinată de reprezen
tanți a 48 de firme engleze care au luat 
parte la recentele tratative comerciale de 
la Berlin cu reprezentanții R.P. Chineze.

După cum relatează presa, delegați» 
R.P Chineze a dat publicității o declar® 
ție, în care se subliniază că „vizita în An
glia a delegației comerciale chineze con
stituie o dovadă a dorinței reciproce de a 
extinde relațiile comerciale dintre China 
și Regatul Unit".

însărcinatul cu afaceri 
al Angliei în R. P. Chineză 

a sosit la Pekin
PEKIN. (Agerpres). — China nouă
La 28 iunie a sosit la Pekin Humphrey 

Trevelyan, însărcinatul cu afaceri al An
gliei în R.P. Chineză. El a fost întâmpinat 
de către Șen Pin, șef-adjunct al protoco
lului din Ministerul Afacerilor Externe al 
R.P. Chineze.

In legătură cu conferința 
militară a reprezentanților 

comandamentelor vietnamez 
și francez

PEKIN. (Agerpres). — Agenția vietna
meză de informații anunță că conferința 
militară dintre reprezentanții comandamen
telor vietnamez și francez, care trebuia să 
aibă loc la 28 iunie la sud de localitatea 
Thainguyen, a fost amînată, deoarece 
francezii nu au respectat acordul stabilit 
la conferința de la Geneva cu privire 1« 
componența și calificarea delegației fran
ceze.

La 27 iunie, ofițerul de legătură al co
mandamentului suprem al corpului expe- 
diționar francez din Indochina a prezen
tat părții vietnameze lista membrilor dele
gației franceze. Deoarece componența 
calificarea delegației franceze nu core® 
pundeau hotărîrii luate la conferința de 
la Geneva, asupra căreia comandamentele 
celor două părți căzuseră de acord, în
tâlnirea oficială nu a avut loc la data 
fixată.

Comandamentele armatei populare viet
nameze și corpul expediționar francez 
din Indochina căzuseră anterior de acord 
să trimită delegați care să se întîlnească 
in dimineața zilei de 28 iunie la Tfunggia 
sau la sud de localitatea Thainguyen, pen
tru a traduce în fapt hotărîrea conferin
ței de la Geneva. Delegația trimisă do 
către înaltul comandament al armatei 
populare vietnameze era condusă de către 
generalul de brigadă Van Tien Dung.

La 28 iunie, ofițerul de legătură al 
înaltului comandament al armatei pop4j 
lare vietnameze a stabilit contactul cȘ 
ofițerul de legătură al comandamentului 
suprem al corpului expediționar francez 
din Indochina pentru a continua discuția 
asupra componenței și calificării delega
ției franceze, astfel îneît conferința mi
litară dintre reprezentanții celor două 
comandamente să poată începe cit mai 
curînd posibil.
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