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Au tăcut tunurile 
în Indochina

Acum citeva zile în urmă, ca un ful
ger s-a răspîndiit vestea, pînă în cele mai 
îndepărtate colțuri ale lumii, că la con
ferința de la Geneva a miniștrilor aface
rilor externe, problema restabilirii păcii 
în Indochina a fost rezolvată ou succes. 
Această veste a fost primită cu mare bu
curie de întreaga omenire iubitoare de 
pace. Atit mitingurile de bucurie ale pa- 
tnioților vietnamezi, serbările populare din 
suburbiile muncitorești ale Parisului, cit 
și șuenul sirenelor care au anunțat la Mi
lano marea veste, sînt expresii vii ale a- 
cestei mari bucurii.

Da această conferință de importanță 
mondială în destinderea încordării inter
naționale, au fost elaborate și adoptate de 
comun acord, hotărâri cu privire la în
cetarea operațiunilor militare și restabili
rea păcii în Vietnam, Daos și Caimbodgia 
și stabilite principiile fundamentale ale re
glementării problemelor politice în aceste
țări.

Aproape trei luni de zile, privirile 
(întregii, omeniri iubitoare de pace 
au fost încordat ațintite către orașul unde 
se dezbateau aceste importante probleme. 
In această perioadă au fost momente cri
tice în rezolvarea pozitivă a problemelor 
care se discutau, datorită manevrelor cer
curilor agresive din Statele Unite. Cu toate 
acestea, forțele păcii în frunte cu delega
ta sovietică nu și-au pierdut o clipă spe
ranța și s-au avântat cu tot mai mult cu- 
•aj în lupta pentru asigurarea păcii în 
ndochina.

Nu a existat nici un om cinstit de pe 
uprafața pământului care să nu admire 
ăbdarea și curajul cu care delegația so- 
'ietică a doborât încăpățînarea agresori- 
>r imperialiști. încă odată a ieșit limpede 
i iveală dorința și lupta Uniunii Sovie- 
ce de a apăra pacea, totodată fiind de- 
lasoați fără cruțare semănătorii de moar- 
> din Coreea, Vietnam și Guatemala.
Ațîțătonii la un nou război, negustorii 
î arme și de came vie, au suferit o nouă 
ifrîngere, datorită faptului că lucrările 
i privire la restabilirea păcii . în Indo- 
lina au fost încununate cu succes.
Acordurile realizate la conferința de la 
aneva, înseamnă o nouă victorie a for- 
lor păcii și constituie un pas important 
destinderea încordării internaționale.

:este acorduri se bazează pe reounoaș- 
?ea drepturilor naționale de popoarelor 
1 Indochina, corespund întocmai intere- 
or Franței și tuturor popoarelor iubi- 
ire de pace și înseamnă un succes im- 
rtant în lupta de eliberare națională a 
poarelor din Indochina pentru indepen-
ița și libertatea lor. împotriva colonia
lilor francezi, care au căutat să resta- 
aaiscă pe calea armelor în cceste țări 
mimarea colonialistă. „Nu se poate să nu 
sublinieze — a declarat șeful delega- 

sovieti'C©, V. M. Molotov, la ședința 
închidere a conferinței de la Geneva —
acordul cu privire la restabilirea păcii 
Vietnam este de o însemnătate deose-
i. Prin acest acord se conferă o re
naștere internațională luptei de
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Declarafia Guvernului Sovietic 
cu privire la conferinfa de la Geneva

MOSCOVA (Agerpres). — TASS transmite Declarația Guver
nului Sovietic cu privire la conferința de la Geneva.

La 21 iulie și-a încheiat lucrările conferința de la Geneva a 
miniștrilor Afacerilor Externe, convocată în conformitate cu hotă- 
rîrea conferinței de la Berlin, în vederea examinării problemelor co
reeană și indochineză.

Ca rezultat al lucrărilor, care au durat aproape trei luni, au 
fost semnate acorduri care pun capăt operațiunilor militare în Viet
nam, Laos și Cambodgia. Aceste acorduri sînt îndreptate spre re
zolvarea unor probleme importante legate de restabilirea și întă
rirea păcii in Vietnam, Laos și Cambodgia pe baza respectării inde
pendenței și suveranității, unității și integrității teritoriale ale ce
lor trei state indochineze, după cum se spune in declarația de înche
iere adoptată de către participanții la conferința de la Geneva.

Prin încetarea focului in Indochina, în fața popoarelor din Viet
nam. Laos și Cambodgia se deschid posbilitățile unui avînt econo
mic și cultural in condiții de pace, care creează totodată baza pen
tru dezvoltarea colaborării prietenești între aceste popoare și Franța.

De cea mai mare însemnătate vor fi hotărîrile conferinței de Ia 
Geneva cu privire la interzicerea de a se crea baze militare ale 
unor state străine pe teritoriul statelor Vietnam, Laos și Cambod
gia, precum și obligațiile asumate de aceste state de a nu participa 
Ia alianțe militare și de a nu fi folosite pentru reluarea operațiuni
lor militare, sau în scopul ducerii unei politici agresive.

Hotărîrea conferinței de la Geneva cu privire la ținerea unor 
alegeri libere în Vietnam in cursul lunii iulie 1956, crează condi
țiile pentru unificarea națională a Vietnamului, în conformitate cu 
interesele și aspirațiile naționale ale întregului popor vietnamez. 
Această hotărîre, adoptată în urma eforturilor perseverente ale sta
telor democrate,' înseamnă o înfrîngere a forțelor agresive care au 
tins spre dezmembrarea Vietnamului în scopul de a transforma 
Vietnamul de sud într-un cap de pod al noului bloc agresiv pro
iectat in Asia de sud-est.

Este de asemenea de o mare însemnătate acordul privitor la 
ținerea în Laos și Cambodgia în cursul anului 1955, a unor alegeri 
generale prin vot secret și in condițiile respectării libertăților fun
damentale, așa cum se arată in declarația de încheiere.

Nu se poate să nu se sublinieze că adoptarea unor hotărîri 
atît de importante a fost înlesnită de poziția pozitivă a guvernului 
francez, poziție dictată de dorința de a acționa în conformitate cu 
interesele naționale ale Franței ținîndu-se totodată seamă de in
teresele popoarelor Indochinei.

Deși in acordurile semnate la Geneva există unele rezerve, nu 
trebuie subapreciată întreaga importanță a acestor acorduri chiar 
numai în virtutea împrejurărilor arătate mai sus, precum și în vir
tutea faptului că la conferința de la Geneva s-a reușit să se biruie 
o serie de dificultăți, ivite ca urmare a poziției reprezentanților 
S.U.A., care au încercat să împiedice încheierea cu succes a lucră
rilor acestei conferințe. S.U.A. nu au vrut să participe împreună 
cu Franța, Anglia, U.R.S.S., R. P. Chineză și celelalte state la lu
crările comune, care au asigurat restabilirea păcii în Indochina. 
Acordurile de la Geneva înseamnă o victorie importantă a forțelor 
păcii și o înfrîngere serioasă a forțelor războiului. Totodată, acor
durile de la Geneva înseamnă recunoașterea internațională a luptei 
de eliberare națională și a marelui eroism manifestat în această 
luptă de popoarele din Indochina.

Faptul că conferința de ia Geneva s-a încheiat prin realizarea 
unor acorduri intre țările interesate, a dovedit din nou că tratati
vele internaționale sint rodnice atunci cînd părțile manifestă bună
voință, a dovedit că problemele internaționale importante nerezoi 
vate în prezent pot fi reglementate pe această cale.

Guvernul Sovietic salută succesele obținute la Geneva în re
zolvarea principalei probleme — restabilirea păcii în Indochina. 
Rezolvarea acestei probleme corespunde intereselor popoarelor care 
apără libertatea și independența lor națională, ca și intereselor tu
turor popoarelor iubitoare de pace.

Alături de principala sarcină a reglementării pașnice defini
tive în Indochina, se află de asemenea sarcina urgentă a reglemen
tării pașnice definitive în Coreea.

Guvernul Sovietic, ca și guvernele R. P, Chineze și R. P. D. 
Coreene care au manifestat încă inainte o inițiativă nobilă în legă
tură cu încetarea focului în Coreea, au deous in ceea ce le pri
vește la conferința de la Geneva toate eforturile pentru a se obține 
soluționarea cu succes a problemei coreene.

Totuși, după cum se știe, conferința de la Geneva n-a obținut 
rezultate pozitive în această problemă din cauza piedicilor puse de 
către unele delegații și în primul rînd de către delegația S.U.A. 
Guvernul Sovietic consideră că este imperios necesar să se asigure 
rezolvarea cit mai grabnică a problemei coreene în interesul uni
ficării naționale a Coreei și în interesul asigurării păcii in Asia și 
în lumea întreagă.

Rezultatele conferinței de la Geneva confirmă convingerea Gu
vernului Sovietic că in prezent în relațiile internaționale nu există 
probleme litigioase care să nu poată fi soluționate pe calea tratati
velor și a acordurilor îndreptate spre întărirea securității interna
ționale, spre slăbirea încordării internaționale și spre asigurarea 
coexistenței pașnice a statelor, indiferent de regimul lor social.

Conferința de la Geneva și rezultatele lucrărilor ei au arătat 
rolul important care revine marelui popor chinez și statului său — 
Republica Populară Chineză — în soluționarea problemelor interna
ționale litigioase. Rolul Republicii Populare Chineze la conferința 
de la Geneva a constituit o nouă dovadă a influenței și prestigiului 
ei internațional ca mare putere. Totodată, conferința de la Geneva 
a arătat odată mai mult că încercările cercurilor agresive ale unor 
state, și în primul rînd ale S.U.A., de a împiedica Republica Popu

lară Chineză de a participa la reglementarea principalelor probleme 
internaționale, se află în totală contradicție cu interesele întăririi 
păcii.

Guvernul Sovietic consideră că acordurile realizate la Geneva 
cu privire Ia încetarea focului și restabilirea păcii în Indochina, con
tribuind la slăbirea încordării internaționale, creează prin aceasta 
condiții favorabile pentru reglementarea celorlalte probleme inter
naționale importante nerezolvate, privind nu numai Asia, ci și 
Europa, și in primul rînd a unor probleme ca încetarea cursei înar
mărilor și interzicerea armei atomice, asigurarea securității colec
tive în Europa și reglementarea problemei germane pe o bază paș
nică, democrată.

Guvernul Sovietic declară că, urniind neabătut politica sa de 
pace, el iși va continua și de acum înainte, cu toată perseverența și 
hotărîrea eforturile in vederea soluționării cu succes a acestor pro
bleme, soluționare ce ar constitui fără îndoială un pas de cea mai 
mare importanță pe calea slăbirii încordării internaționale, a în
tăririi păcii și colaborării internaționale.

IN CINSTEA ZILEI DE 23 AUGUST
Produse de larg consum 

penfrtu oamenii muncii

Desfășurindu-și întreaga activitate sub 
lozinca „Oamenilor muncii mai multe pro
duse de larg consum”, muncitorii secțiilor 
turnătorii emailai și montaj din cadrul 
uzinei „Victoria” Călan, reușesc să înscrie 
mereu noi succese.

Numai în perioada de la 1 aprile a. c. și 
pînă în prezent, datorită muncii depuse de 
colectivul de muncitori al acestor secții, 
s-a pus La dispoziția maselor populare, 
prin serviciul de desfacere al uzinei, cu 
968 la sută mai multe vase negre decât 
în primul trimestru al anului 1954, cu 1160 
ta sută mai multe vase emailate, sobe de 
gătit ou 231 la sută, iar tucerie comercială 
ca : piese pentru pluguri, plite, grătare 
etc, cu 185,6 la sută.

Da obținerea acestor rezultate, o contri
buție de seamă au adus-o echipele conduse 
de Sîrbu loan și Csiki Martin din cadrul 
secției turnătorie, care antrenate în între

cerea socialistă pornită în cinstea zilei de 
23 August, și-au depășit planul la vase de 
la 1-23 iulie între 31 și 47 la sută. De ase
menea, echipele în fruntea cărora se gă
sesc Bogoș Martin și Narița Augustin de 
la sortimentele tucerie comercială, au dat 
ou 50 la sută respectiv cu 41 la sută mai 
multe produse peste sarcinile de plan.

In cadrul secției tuburi, realizări de sea
mă a înscris și echipa lui Gudulaș Grâgo- 
re, care a obținut o depășire de 42 la sută 
față de plan, precum și membrii echipei 
conduse de Tioacă Ignat, care a realizat 
sarcinile de plan în proporție de 117 la 
sută.

Organizîndmși mai bine munca, tovară
șul Buți Ferdinant II a dat împreună cu 
echipa sa cu 41 la sută mai multe piese 
mecanice peste prevederile .planului de pro
ducție, iar brigada de femei, în frunte cu 
Scuta.ru Anica și-a îndeplinit planul în a- 
celaș timp în proporție de 156 la sută. Cu 
68 la sută a dat mai multe piese fasonate

și echipa fruntașului în întrecerea sociali
stă Todor Dazăr, iar a lui Munteanu Va
ier de la .piese sanitare și-a întrecut pla
nul de producție cu 11 la sută.

HUMEL EMERIC 
corespondent voluntar

Noi realizări a induslriei Focale
De curând întreprinderea raională de 

industrie locală „Iile Pintilie” din Hune
doara a început să confecționeze bunuri 
de larg consum. Printre noile produse, 
muncitorii de la această întreprindere 
confecționează mese, scaune, paturi și du
lapuri. Pînă acum ei au confecționat 105 
mese, 100 taburete, 60 paturi, dulapuri 
mari, etc

Da aceeași întreprindere se lucrează 
uși și ferestre pentru Locuințele individuale^ 
care se construiesc în orașul muncitoresc, 
reușindiu-se ca pînă în prezent să ss con
fecționeze 198 metri patrați de uși și fere
stre necesare oamenilor muncii, care își 
construiesc locuințe individuale.

Scuta.ru
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Cu toate forțele la strînsul recoltei, dezmiriștit și treieriș!
Raid anchetă organizat de ziarul „Uzina Noastră64

Lupta pentru strîngerea la timp și în bune condițiuni a recoltei din acest an, a 
constituit și constitue o sarcină din cele mai importante pentru organizațiile de partid 
și comitetele executive ale sfaturilor populare.

in ultimele zile, țărănimea muncitoare profitînd de timpul prielnic a intensificat șl 
mai mult munca in această direcție, reușind să obțină rezultate frumoase. Cu toate aces
tea mai sint unele comune, cu o serioasă putere economică in agricultură, unde lucrările 
de seceriș, dezmiriștit și treieriș, sint mult rămase în urmă.

Pentru a scoate la iveală lipsurile in această privință, redacția ziarului „Uzina 
Noastră” a organizat un raid anchetă, împreună cu corespondenții voluntari, in comu
nele unde campania de strîngere a recoltei se desfășoară cu încetineală.

Publicăm mai jos constatările de pe teren.
'■■a •"... ...

Să se urgenteze muncile agricole 
în comuna Streisîngeorgiu

Comuna Streasângeorgiu este una din 
multele comune ale raionului Hunedoara, 
cu vaste posibilități economice pentru exe
cutarea secerișului, dezmiriștitului și tre- 
ierișului la timp și în cele m>ai bune con
diții, astfel în cit să nu se piardă nici un 
bob din noua recoltă.

Cu toate acestea, în urma constatărilor 
făcute pe teren, s-a putut vedea câ tn 
această comună, muncile agricole de vară 
se desfășoară cu o mare încetineală, deși 
în ultimul timp vremea a fost destul de 
frumoasă. Cauzele către au făcut ca co
muna Streisîngeorgiu să fie codașă în a- 
ceestă campanie, se cunosc. Ele se dato
rase în primul rînd muncii birocratice și 
anarhice pe care au depus-o membrii co
mitetului executiv. în frunte eu președin
tele Murgoci Vasile, care au ferma convin
gere că în comuna lor treburile merg bine 
și se pot obține recolte bogate, fără prea 
multă osteneală, fără o muncă vie, con
cretă, legata de teren. Deci, așa se explică 
f aptul că, atunci cînd președintele es>te în
trebat în ce stadiu se află muncile agri
cole de vairă. să Înceapă a alerga prin bi
rourile sfatului și să întrebe, cînd pe a- 
gentul agricol Petrescu Alexandru, cînd 
pe locțiitorul de secretar Dumulescu Vio
rel, cât s-a secerat și dezmiriștit, lucru pe 
care naci ei nu-1 știu, iar în cele din urmă 
să spună ’ ..la noi secerișul este pe ter
minate, situația dezmiriștitiuiui este foarte 
avansată, iar cât privește despre treieriș, 
pot spune că mîine începem”. La auzul 
celor spuse de președinte, s-ar părea că 
în comuna Streisîngeorgiu. totul m-^fge 
„strună”. însă zecile și sutele de hectare 
de secară și grîu, care au început să se 
scuture sub ochii „binevoitorului” preșe
dinte. nu ne îndreptățește intr-un nimic 
să credem că in centrul activității comi
tetului executiv a stat și stă problema cea 
mai arzătoare la ordinea zilei: asigurarea 
pâinii poporului muncitor.

Atitudinea de gură cască și lipsa de vi
gilență, de care a dat dovadă întregul co
mitet executiv al sfatului popular comu
nal. au dus pînă acolo, în cît chiaburii An- 
ghel Aron, Ionescu Moise. Morar Cornel, 
Marionț David și alții din comuna Strei- 
sîngeorgi'U, să saboteze în mod fățiș cam
pania de recoltare, iar chiaburul Farcaș * 
Francisc din satul Chitid. să vîndă batoza 
da treieF. tocmai în această perioadă.

Unde lipsește îndrumarea și controlul
Strângerea ia timp și fără pierderi a re

coltei este în momentul de față obiectivul 
cel mai de seamă care cere operativitate 
din partea comitetelor executive ale sfa
turilor populare comunale.

In acel aș timp se impune ca organiza
țiile de partid de la sate să desfășoare o 
însuflețită muncă politică de mobilizare a 
tuturor țăranilor muncitori la strângerea 
recoltei, treieriș, dezmiriștit și predare?, 
cotelor către stat.

Munca care se desfășoară în comuna 
Peștiș în problema secerișului, treierișu- 
lui și dezmiriștitului se prezintă cu totul 
jaesatisfăcătoare. Țăranii muncitori, în

O situație condamnabilă care se prezintă 
în comuna Streisîngeorgiu, este și aceea 
că, pînă în ziua de 26 iulie nu s-a terminat 
amenajarea și dotarea ariilor cu cele nece
sare pentru începerea treierișului la timp. 
Pe aria din satul Strei-Ohaba, de pildă, s-a 
instalat pînă le aceeași dată doar stâlpii 
pentru rețeaua electrică, iar sîrina stă în 
localul sfatului popular, pe motivul (spune 
președintele) că cei de la Călan nu au ve
nit să facă instalația. In aceeași situație 
se prezintă,și aria nr. 1 din Streisîngeor
giu, unde deși batoza se găsește pe arie și 
s-au cărat câteva care de grîu, totuși tre- 
ierișul nu poate începe, deoarece aria nu 
îndeplinește toate condițiile; pichetul de 
incendiu, groapa de carburanți și lubre- 
fianți, groapa de fumat, etc.

Lipsa de organizare a muncii în acea
stă campanie, a făcut ca agitația vizuală, 
atît la arte cât și în întreaga comună, să 
fie foarte Slabă. Pe ulițele comunei Strei
sîngeorgiu. 1 eseul lozincilor mobilizatoare, 
a articolelor de la gazeta de stradă, îl 
ocupă și astăzi cede din campania de pri
măvară. fără ca cineva să fi luat vreo mă
sură în acest scop. O vină pentru acest 
lucru, o poartă organizația de bază în 
frunte cu secretarul Nagy Viliam, care 
desconsideră în mod nepermis însemnăta
tea pe care o are agitația vizuală și munca 
politică în antrenarea țăranilor muncitori 
la grăbirea ritmul vi de treieriș, dezmiriș
tit și transportarea păioaselor la arie.

Hotărîrea guvernului și partidului din 
29 mai a.c. cu privire la pregătirea și or
ganizarea muncilor agricole de vară, a- 
rată printre altele, că dezmiriștitul supra
fețelor cultivate cu păioase, să se facă 
imediat după seceriș, iar treâerreul să în
ceapă după cinci zile de la recoltare. Insă 
nici aceasta n-a constituit pentru comite
tul executiv un mijloc de impulsionare a 
campaniei agricole de vară, lucru ce este 
dovedit prin aceea că pînă în zaua de 26 
iulie nu s-a treierat în întreaga comună 
nici un bob. iar din suprafața totală se
cerată nu s-a dezmiriștit decît 2,60%. Deci, 
pe bună dreptate se poate pune întreba
rea : Cînd are de gînd sfatul popular și 
organizația de bază din comuna Streisîn
georgiu să ia măsurile necesare pentru 
terminarea la timp și în bune condițiuni 
a campaniei agricole de vară ?

majoritate, s-au străduit să termine cît 
mai de graibă secerișul păioaselor, lucru care 
s-a făcut aproape în întregime — însă 
nu aceiași operativitate se observă în 
munca de transportarea griului la arii și 
dezmiriștit. Pînă în ziua de 27 iulie pe a- 
riile stabilite nu a fost transportat nici un 
snop de griu s-au alte păioase, iar dezmi
riștitul nu s-a făcut în pas cu secerișul, 
deoarece în raza comunei se găsesc doar 
eiteva holde dezmiriștite.

M’: gravă este situația în problema a- 
riilor unde deși s-a stabilit locurile, nu 
s-au luat n’suri de amenajare. Comitetul 
executiv al sfatului popular comunal cît 

și organizația de partid s-au lăsat influ
ențați de undi țărani care susțin ca tre
ieratul păioaselor să se facă pe grupe de 
case și nici decum la arie. lână în pre
zent această concepție nu a fost combă
tută de nimeni, lăsînd la pămînt mai de
grabă pregătirea ariei.

Această stare de lucruri iși găsește ex
plicația în însăși munca slabă pe care o 
desfășoară deputății și organizațiile de 
partid din Peștișul Mic și Peștișul Mare.

Sînt deputați ca Țîrlea Alexandru, Fle- 
fiher Lidia și Feher El-ia care nu răs
pund la chemările sfatului popular, a- 
j ungînd pînă acolo ca nici la adunările 
populare să nu ia parte, fapt care ii face 
să nu cunoască sarcinile ce le revin în di
ferite campanii. In loc ca deputății Țîr
lea Alexandru și Feher Elena să consta
ta® un exemplu de conștiinciozitate în 
predarea cotelor cuvenite statului, ei se si- 
tuiază în coada maselor prin aceea că și 
în momentul de față au cote restanță încă 
din anul 1953.

Nu este mai puțin adevărat însă, că 
lipsurile existente în desfășurarea campa
niei agricole de vară din comuna Peștiș 
se datoresc și biroului organizației de 
partid (secretar tov. Ciorogaru Gheorghe) 
care nu sprijină activitatea sfatului popu
lar. comunal.

Astfel organizațiile de partid din Pești
șul Mic și Peștișul Mare nu și-au întoc-

Dezmiriștitul trebue sa se
Activitatea din ultimul timp, pe care o 

desfășoară comitetul executiv al sfatului 
popular comunal din Băcia, prezintă încă 
multe părți negative în organizarea și 
conducerea campaniei agricole de vară. 
Dacă în ce privește secerișul au fost ob
ținute unele succese, apoi nu se poate 
spune acelaș lucru și despre celelalte lu
crări agricole care fac parte integrantă 
din campania de vară.

De pildă, în raza comunei Băcia se con
stată că nu există o concordanță între su
prafața de teren recoltată și cea dezmi- 
riștită. Pînă la data de 27 iulie s-a dezmi
riștit în întreaga comună numai 20 la 
sută din suprafața totală, fără să mai 
vorbim de faptul că în satul Tîmpa nu s-a 
dezmiriștit până la această dată nici un 
petec de pământ. Aceasta, denotă că comi
tetul executiv, prea puțin s-a străduit pen
tru a da viață Hotărîrii partidului și gu
vernului din 29 mai a.c. care prevede că 

• CONCLUZII
Cu ocazia raidului anchetă s-a constatat că acolo unde comitetele executive ale sfa

turilor populare comunale au antrenat în rezolvarea sarcinilor ce te stau in față, depu
tății, comisiile permanente de femei, cerind în orice împrejurare sprijinul organizațiilor 
de partid sătești, lucrările agricole din perioada actuală se găsesc intr-un stadiu avansat.

Nu acelaș lucru se poate spune de comunele vizate în cuprinsul raidului, unde corni
țele executive nu au mobilizat toate forțele existente în scopul urgentării muncilor agri
cole de vară. Mai mult decit atît, comitetele executive ale sfaturilor populare din comu
nele Streisîngeorgiu, Peștiș și Băcia s-au abătut de la Hotărîrea guvernului și parti
dului din 29 mai a.c. întrucit nu au organizat temeinic desfășurarea muncilor agricole 
din campania de vară în lumina datelor stabilite de hotărîre. Aceste comitete executive 
nu și-au întocmit măcar un plan de acțiune care să cuprindă sarcini concrete pentru fie
care deputat și pe care să le fi controlat de felul cum sînt îndeplinite. Atît în comunele 
vizate cît și Rapolt, Simeria și Răcăștie, executarea lucrărilor de dezmiriștit a fost com
plect neglijată de către comitetele executive, desconsiderîndu-se în mod nepermis această 
primă verigă din lanțul lucrărilor ce se aplică solului în vederea obținerii de recolte spo
rite la hectar în anul viitor.

Lipsurile manifestate în activitatea sfaturilor populare comunale, nu au dat de gindit 
organizațiilor de partid care aveau datoria să vină la timp în ajutorul acestora, pentru , 
a le sprijini în muncă și a mobiliza țărănimea muncitoare în jurul sarcinilor actuale, , 
printr-o susținută muncă politică.

Față de lipsurile constatate pe teren, comitetele executive ale sfaturilor populare co
munale, sprijinite cu fermitate de către organizațiile de partid sătești, trebuie să treacă 
imediat la luarea de măsuri concrete și prin rezolvarea lor operativă să asigure succe- * 
sul deplin al campaniei agricole din vara acestui an. De asemeni comitetul executiv al 
sfatului popular raional are datoria să-și îndrepte atenția în mod special asupra comune- 
lor rămase în urmă și prin tehnicienii secției agricole, să le acorde acestora tot sprijinul 
necesar.

mit un plan de acțiune care să cuprindă 
sarcini concrete. menite să ducă la succe
sul de plin a acestei campanii. Agita
torii acestor organizații figurează doar cu 
numele, deoarece el nu au fost pregătiți 
pentru a desfășura o intensă muncă poli
tică de ia om la om. care să ducă la mo
bilizarea țăranilor muncitori pentru gră
birea strângerii recoltei.

Pînă în prezent cele două organizații de 
partid nu a.u stabilit agitatorii la arii care 
în mod permanent ar trebui să mobilizeze 
țăranii muncitori în munca de treieriș și 
să-i îndrume să-și îndeplinească îndatori
rile față de stat predând cotele direct de 
pe arie.

Un rol de seamă in mobilizarea țărani
lor pentru a treiera intr-un timp scurt, 
înlăturând pierderile din nouă recoltă, îl 
are agitația vizuală de Ia arii care trebuie 
să cuprindă panouri de onoare, lozinci 
mobilizatoare, fotomontaje cu aspecte de 
la strîngerea recoltei, etc.

De asemeni prin articole la gazetele de 
perete trebuie popularizați țăranii mun
citori care prin munca lor s-au situat în 
fruntea celorlalți. In această privință or
ganizațiile de partid dan comuna Peștiș nu 
s-au străduit să obțină vreun rezultat po
zitiv. deoarece gazeta de perete de la arie 
nu publică pînă în prezent nici un arti
col. iar panoul de onoare are de asemeni 
aceiași soartă.

faca în ritm cu secerișul
dezmiriștitul trebuie executat la cel mult 
trei zile după seceriș.

Stadiul nesatisfăcător în care se găsesc 
lucrările de dezmiriștit în comună, se da
torase și biroului organizației de bază, care 
nici c«i puțin în ultimul moment nu a 
instruit temeinic agitatorii, pentru ca a- 
ceștia la rîndul lor, prin muncă de lămu
rire de la om la om, să facă cunoscut ță
ranilor muncitori importanța pe care o a- 
re, cît și foloasele pe care le aduce dez- 
miriștitul la timp.

In ce privește treierișul trebuie arătat 
că comitetul executiv al sfatului popular 
comunal este liipsit de operativitate și ini
țiativă în muncă. Astfel, singura batoză pe 
care a avut-o din timp la dispoziție nu a 
fost instalată pe aria din satul Băcia unde 
stogurile eu grîu erau deja aranjate. Ea 
a fost dusă pe aria din satul Petreni unde 
a stat câteva zile nefolosită din lipsa griu
lui care nu era transportat.



Să păstrăm ca
Nu poate să fie cinste și mândrie mai 

mare pentru un om al muncii, de cit aceea 
de a fi primit in rândurile partidului cla
sei muncitoare, de a face parte dintre acei 
ce sânt în fruntea luptei de construire a 
socnalismului, de a lupta în primele rânduri 
pentru pace.

Prin lupta și faptele lor pline de abne
gație, comuniștii dovedesc ca sânt demni 
de a păstra înaltul titlu de membrii ai 
partidului, de a fi posesori ai carnetului 
de partid.

Carnetul de partid pentru un comunist 
e un lucru sfînt. Evenimentul înmînării 
documentelor de partid a fost considerat 
de membrii partidului ca un moment de 
cea mei mare însemnătate în viața lor. lu
cru care și-a găsit expresia în emoția to
varășilor și în angajamentele luate cu a- 
cest prilej în fața partidului.

Așa de pildă, în momentul înmînării 
carnetului de partid, tovarășii Tepliceanu 
loan, Băridan Petru de la secția laminoare 
a Combinatului metalurgic „Gh. Gheor- 
ghiu-Dej” și-au luat angajamentul că vor 
îndeplini partea ce le revine din planul 
de stat în 11 luni, în loc de un an. Anga
jamentele lor sânt traduse în fapte. Ei de
pășesc normele zilnic în medie cu 20-24 
lo sută, realizând în același timp un câș
tig intre 1.000-1.200 lei lunar. Asemenea 
exemple, unde comuniștii stau în fruntea 
întrecerii socialiste sint multe. La Ghe- 
'lar Oncoș Gheorghe, Alic Iosif (Bălani, 
Lup Ioachim, la Simeria Csibi Ludovic 
mecanic cincisutist, Călugăr Teofil și 
mulți alții din cadrai raionului nostru ob
țin rezultate însemnate în producție, e- 
xemplui lor fiind urmat de ceilalți muod- 
teri.

Având carnetul de partid, fiecare mem
bru al partidului se simte mal aproaipe, 
mai contopit cu marea armată, care este 
avangarda clasei muncitoare din țara 
noastră, se simte mai puternic, mai întărit 
în lupta contra dușmanilor păcii și so
cialismului.

Partidul constitue cea mai puternică 
armă a clasei muncitoare, statul ei ma
jor, organizatorul și conducătorul con-

(Urmare din pag 1)

rare națională, mărețelor ei sacrificii și 
eroismului său”.

Declarația sovietică făcută Ia încheierea 
conferinței, subliniază importanța pe care 
o au hotărârile conferinței pentru apăra
rea și consolidarea păcii, pentru interzice
rea de a se creea baze militare ale unor 
state străine pe teritoriul statelor Viet- 

.nam, Laos și Oambodgia, precum și obli
gațiile revenite acestor state de a nu par
ticipa la alianțe militare.

Popoarele Asiei, care secole în șir au 
fost aservite imperialismului și exploatării 
bogătașilor băștinași, au început să vadă 
ce înseamnă libertatea și s-au trezit la o 
viață nouă. Lupta acestor popoare a aju
tat la restabilirea păcii în Asia, la slăbi
rea încordării internaționale și la întări
rea ideii că problemele litigioase pot fi re
zolvate pe calea tratativelor.

In fruntea popoarelor asiatice care luptă 
pentru scuturarea jugului secular, se află 
marele popor chinez. Premierul chinez Ciu 
En-lai care a reprezentat acest mare popor 
la conferința de la Geneva, a spus printre 
altele: „Orice politică de pe poziții de 
forță, îndreptată spre dezbinare și înjghe
bare de blocuri militare opuse unul celui
lalt, nu va fi sprijinită de popoare. Po
poarele Asiei cer să trăiască în pace și 
colaborare și să nu fie dezbinate și opuse 
unele altora. In scopul menținerii păcii ge
nerale în Asia, considerăm că țările Asiei 
— în conformitate cu principiile respectă
rii unității, a neagresiunii reciproce, nea

VIATA DE PARTID

lumina ochilor — documentul de partid
strucției socialiste. Nu e nici o mirare că 
chiaburii și alți dușmani ai celor ce mun
cesc încearcă în fel și chip să folosească ori 
ce crăpătură în zidul vigilenței noastre, 
orice neglijență în păstrarea carnetului de 
partid, pentru a pune mâna pe acest im
portant document și a-1 folosi în scopuri 
mârșave. împotriva partidului și Clasei 
muncitoare.

In raionul nostru au fost cazuri când 
membri de partid, din cauza neglijenței 
grave în păstrarea carnetului de partid, 
au provocat greutăți partidului, prin aceea 
că și-au pierdut documentele de partid, 
dând astfel posibilitate dușmanului de 
clasă de a lovi în interesele partidului.

Așa de pildă, Nemeth Estera, Borteiy 
E-lisabeta. Nemeth Francase și alții din 
cartierul II Hunedoara, pierzîndu-și car
netele de partid, au tăinuit timp de luni 
de zile acest lucru în fața organizației de 
bază, ier când au fost chemați în fața bi
roului raional în vederea preschimbării, 
au început să se văicărească plina de că
ință că li s-au furat prin împrejurări „ne
cunoscute” și că vina este și a lor, că nu 
s-au îngrijit de aceste documente.

Astfel de membrii de partid, care nu 
au nici cd mai elementar spirit și simț de 
vigilență în privința păstrării documente
lor. provoacă greutăți din cele mai mari 
partidului, nu merită cinstea de a face 
parte din rânduirile acelora oare sînt în 
fruntea luptei pentru bună starea poporu
lui.

Mai sînt și membri de partid oare do
vedesc o totală lipsă de respect față de 
titlul de membru de partid și păstrează
neglijent carnetul. Așa este cazul lui En- 
eioiu Aron din Ghețar, care după un chef, 
a uitat haina cu carnetul de partid în 
cooperativă, iar după ce și-a, dat seama 
că nu este carnetul asupra lui, nu s-a 
mai obosit să-1 caute, spunând „altui și 
așa nu poate să se folosească de el”. De 
asemenea și Drăgan Aurel din Simeria, în 
scopul de a păstra carnetul la un „loc si
gur” îl lăsa săptămâni de-a rândul în du
lapul din atelier, până când într-o zi du- 

A u tăcut tunurile în Indochina
mestecului în treburile interne, egalității 
și avantajului reciproc și a coexistenței 
pașnice — trebuie să se consulte și să co
laboreze între ele. Totodată ne exprimăm 
dorința de a depune eforturi comune pen
tru menținerea păcii și securității în Asia 
și în lumea întreagă, împreună cu toate 
țările aflate dincolo de hotarele Asiei 
care au același țel”.

Acuma s-a dovedit încă odată și pentru 
totdeauna că fără Republica Populară 
Chineză nu pot fi rezolvate astăzi proble
mele extrem de importante, privind sta
bilirea păcii între popoare.

Nu este mai puțin adevărat că, la re
zolvarea cu succes a problemei restabilirii 
păcii în Indochina, o contribuție de seamă 
au adus-o cercurile largi ale opiniei pu
blice din lumea întreagă și în special din 
Franța, care au cerut cu hotărâre să se 
pună capăt vărsării de sânge.

Guvernele care s-au perindat la cârma 
Franței și care au dezlănțuit și susținut 
focul împotriva bravului popor vietna
mez, au fost impuse’ poporului francez, Cu 
forța și nu s-au bucurat niciodată de 
simpatia acestuia, faipt care de altfel a 
determinat și scurta lor guvernare. Prin 
venirea la conducere a guvernului Men- 
des-France. în scurt timp năzuințele po
porului francez și-a atins țelul, cu toate 
manevrele imperialiștilor anglo-americani 
de a menține și mai departe focul în In
dochina. Prinitr-o declarație, guvernul 
francez și-a exprimat hotărîrea de a res
pecta independența și suveranitatea celor 

lapui a fost spart și carnetul furat de ele
mente necinstite.

Aceste cazuri dovedesc că nu pretutin
deni organizațiile de bază au dus o seri
oasă muncă politică de lămurire asupra 
importanței politice a carnetului de partid. 
Acestea arată că, în unele organizații de 
bază, cum sînt cele din cartierul II Hu
nedoara, organizația de bază nr. 5 din 
Ghețar, nr. 2 din Simeria, cele din satele 
Chdtid și Mînerău, a existat o slabă dis
ciplină de partid.

Așa a fost și faptul că timp îndelungat 
să-și facă mendrele în organizațiile parti
dului nostru Riusu Irimie de la I.C.S.H., 
element dușmănos strecurat în partid, Va
sil iu Petru fost legionar și informator al 
siguranței burghezo-moșierești și alții. A- 
ceste elemente, din cauza lipsei de vigi
lență a organizațiilor de bază, au reușit 
să se strecoare încă de la verificare și 
pentru a-și prelungi prezența în partid, 
s-au camuflat după carnetul de partid, 
ducând în activitatea lor acțiuni imorale^ 
carieriste și potrivnice intereselor parti
dului.

Influiențat de elementele dușmănoase, 
Martini Frida din organizația de bază Ta
lkie sat, a profitat timp de ani de zile de 
titlul său de membru de partid, urmărind 
avantajele personale, iar atunci cînd a vă
zut că in partid nu au ce căuta elemen
tele carieriste, a dovedit o totală lipsă de 
respect față de titlul de membru de partid.

Membrii de partid nu pot rămâne ne
păsători față de abaterile în ceea ce pri
vește păstrarea și folosirea documentelor 
de partid și nici față de uneltirile dușma
nului în jurul carnetelor. Organizațiile de 
bază trebuie să ducă o serioasă muncă de 
educație în vederea întăririi vigilenței fie
cărui membru de partid în parte Prin 
prelucrarea tuturor cazurilor de abateri, 
nu numai cei care au greșit, ci și ceilalți 
membri de partid pot învăța Cum trebuie 
păstrat și apărat carnetul de partid.

Respecți nd cu strictețe sarcinile trasate 
de C.C. al P.M.R., vom dovedi a fi demni 
de a purta carnetul de partid, de a purta 
titlul de cinste de membru al Partidului 
Muncitoresc Român.

trei state ale Indochinei. „Pentru regle
mentarea tuturor problemelor în legătură 
cu restabilirea și consolidarea păcii în 
Cambodgia, Laos și Vietnam, guvernul 
francez va pleca de la principiul respec
tării independenței și suveranității, uni
tății și integrității teritoriale a Cambod- 
giei, Laosului și Vietnamului”, a declarat 
guvernul francez.

Datorită uneltirilor dușmănoase ale re
prezentanților marilor magnați la confe
rința de la Geneva, nu au putuit fi ob
ținute rezultate pozitive în soluționarea 
problemei coreene. Guvernul sovietic con
sideră că este absolut necesar de a se asi
gura cât mai grabnic rezolvarea proble
mei coreene în interesul unificării națio
nale a Coreei.

Dar guvernul sovietic nu se mărginește 
numai la lupta pentru apărarea păcii, la 
încetarea focului din Indochina și Coreea. 
Ci continuă această luptă și mai departe, 
pînă cînd amenințarea unui nou război 
va fi complet înlăturată Astfel la 24 iulie 
1954 guvernul sovietic a adresat o notă 
guvernelor Franței, Marii Britanii și SUA 
în problema securității colective în Eu
ropa. In această notă după ce sînt de
mascate manevrele imperialiștilor anglo- 
americani, în scopul reînvierii militaris
mului fascist german, prin crearea orga
nizației pactului nord-Atlantic, guvernul 
sovietic arată că numai Tratatul General 
european propus de Uniunea Sovietică, la 
care pot participa toate statele, indiferent 
de regimul tor social, poate asigura o pace 
trainică în lume.

Brigada artistică de agitație 
în mijlocul muncitorilor

După ce străbătuse lungul drum pe 
bolta albăstrie al cerului, soarele se re
trăgea acum spre asfințit. Sus pe schele 
razele sale palide erau înăbușite de lu
mina orbitoare a aparatelor de sudat elec
trice, Ploaia de sein toi țâșnite din locul de 
unire al traverselor, descria în traectoria 
lor incandescentă niște figuri nedeslușite, 
asemeni unui joc de artificii. La aceeaș 
înălțime meșterii zidari, absorbiți com
plect de munca lor, așezau ou mișcări re
pezi cărămidă peste cărămidă. Zidurile 
noii construcții se ridicau văzând cu ochii. 
Jos. alături de scheletele metalice, două 
excavatoare puternice', mînuite cu multă 
siguranță de tinerii din cabină, își înfi
geau ritmic, cupele în pămîntul lutoe, pe 
care apoi le răsturna cu zgomot în Z.I.S.- 
urile basculante. Freamătul muncii cons
tructive domnea la toate locurile de muncă 
aie sectorului II I.C.S.H.

Mai erau câteva minute pînă la sfârșitul 
lucrului. Deodată iși face apariția un ca
mion „Tatra”. Se oprește. Obloanele late
rale cad în jos și scena improvizată pe 
mașină era gata. In jur se strânseră în for
mă de potcoavă, sudorii, zidarii, excava
torii și ceilalți muncitori ai sectorului. 
Toți așteptau cu nerăbdare, începutul pro
gramului pe care venise să-l prezinte 
brigada artistică de agitație. Câteva acor
duri muzicale și „scena” a început să ca
pete viață. Un cântec, altul, o căzăcească 
și veselia pusese stăpânire pe întreaga a- 
sistență. Punctul culminat al veseliei a 
fost însă în partea a II-a a programului 
cînd anumiți tovarăși din cadrul sectoru
lui erau satirizați pentru lipsurile manii- 
festate. Bine înțeles că din spectatorii ve
seli făceau excepție tovarăși Virâg cere 
deseori părăsește serviciul pentru a merge 
la restaurantul „Metalul”, Chdrică. care 
întârzie de la serviciu, măiestrul Ladislău 
care nu controlează conștiincios lucrările 
și alții. Mare vîlvă a făcut „ghicitoarea” 
pe care tovarășul Dumitrescu a spus-o în 
fața celor prezențl:

— Ghici ghicitoarea mea :
Cine umblă fără rost 
La al umbrei adăpost 
Nimic nu realizează 
Ci doar cască și oftează. 
Ei 1 s-aud tovarășei 
Ce gindiți acum 1 Cine-i ?

Toți se uitau bănuitor împrejur, căutînd 
cu privirea pe codaș. Tovarășul Dumitrescu 
nu-i lasă să se frămînte prea mult șa in
tervenind, și de data aceasta îi scoase din 
încurcătură :

Uite, il văd la electrotehnic 
Din mare s-a făcut mic. 
Pe nume trebuie să fie 
Cum să-i zic... Petru Ilie...

Ropote de aplauze și hohotele muncitori
lor de la sectorul II al I.C.S.H.-lui au aco
perit răspunsul, „ghicitoarei” ce își atin
sese ținta și cu care scurtul program al 
brigăzii artistice de agitație luase sfârșit.

Mult timp după aceia muncitorii au ră
mas pe locui unde fusese prezentat pro
gramul și împărțindu-se în grupuri răz
lețe, făceau mare haz pe seama celor cri
ticați.

----- o-----

Cu entuziasm tineresc
Tinerii de la strungăria atelierelor cen

trale de reparații I.C.S.H. muncesc cu elan 
pentru a-și îndeplini angajamentele luate 
în cinstea zilei de 23 August. Astfel ute- 
mistul Vulcăneanu Vasile fruntaș al în
trecerii socialiste, care lucrează la trei 
mașini, a reușit ca în perioada de la 1-26 
iulie să strunjească peste prevederile nor
mei cu 165% mai multe piese. Ute mistui 
Ungureanu Aurel prin aplicarea metodei 
sovietice Borchievici, de tăiere rapidă a 
metalelor, a obținut în aceeaș perioadă o 
depășire medie a normei de 114%, cali
tate pieselor executate de el fiind mult 
apreciată de controlul tehnic al secției.

Dînd dovadă de aceiași însuflețire în 
muncă și utemiiștii Iarucoviei Nicolae, și 
Mardare loan își realizează zilnic norma 
de producție în proporții de 180% primul, 
și 172 la suta al doilea.
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NOTE >/ COMENTARII EXTERNE

Presa indiană despre acordurile de la Geneva
Opinia publică din India care a urmărit 

cu o profundă simpatie lupta eroică a 
popoarelor din Indochina împotriva regi
mului colonialist și a depus mari eforturi 
pentru reglementarea pașnică a problemei 
indochineze, împărtășește astăzi bucuria 
tuturor popoarelor iubitoare de pace în 
legătură cu încheierea cu succes a Confe
rinței de la Geneva. De trei zile ziarele 
din capitala Indiei și din orașele de pro
vincie apar cu titluri groase pe primele 
pagini.

Presa indiană apreciază realizarea acor
durilor la conferința de la Geneva ca o 
mare victorie pentru pace, ca o dovadă 
elocventă a posibilității de reglementarea 
prin, tratative a tuturor problemelor in
ternaționale.

Ziarul „Navjlvan” care apare la Laknau 
in limba hindu și oglindește punctul de 
vedere al partidului guvernamental-Con- 
gresul Național Indian-subliniază în mod 
deosebit rolul R.P. Chienze în rezolvarea 
problemelor internaționale. Ziarul scrie că

REPUBLICA DEMOCRATA VIETNAM
Vietnamul, „Țara de sud” are o istorie 

veche de 4.000 de ani. Vietnamezii au trăit 
timp de peste 1.0)0 de ani sub dominația 
împăraților chinezi. Abia în secolul al 
XVlI-lea Vietnamul a devenit țară liberă. 
La mijlocul veacului al XIX-lea această 
țară a devenit o colonie franceză.

Vietnamul ocupă partea de est și de 
sud-S’St a peninsulei Indochina. La nord 
se învecinează cu R. P. Chineză,, iar la 
vest cu Patet-Lao și Khmer. Suprafața 
Vietnamului este de 350.000 km2 iar popu
lația — de 22.000.000 locuitori. Această 
țară se împarte în trei regiuni: Bakbo sau 
Vietnamul de nord (Tonkin), Trunbo sau 
Vietnamul central (Anam) și Nambo sau 
Vietnamul de sud (Cochinchina). Capitala 
țării este Hanoi cu 150.000 locuitori. In 
majoritate populația Vietnamului se com
pune din vietnamezi, al căror număr se 
ridică la peste 17.000.000 oameni. Aici mai 
trăiesc numeroase naționalități și triburi 
ca tai, mao, man și triburi indoneziene ea 
•tribul moi, precum și vre-o 500.000 chinezi.

Vietnamul este o țară muntoasă, brăz
dată de trei fluvii mari. In partea de sud 
a țării curge fluviul Mekong, iar la nord 
— fluviul Roșu și Fluviul Negru. Clima 
este tropicală. Cea mai mare parte a 
Vietnamului este acoperită de junglă. Ocu
pația principală a locuitorilor este agri
cultura. Ei cultivă in special orez, porumb, 
ceai, cafea și arborele de cauciuc.

Subsolul Vietnamului ascunde mari bo
gății naturale: cărbune, fier,' zinc, man- 
gan, plumb, aur și altele.

In timpul celui de al doilea război mon
dial Indochina a fost ocupată de japonezi. 
Zdrobirea militarismului japonez de către 
Armata Sovietică a creat condiții prielnice 
pentru victoria revoluției întregului popor 
împotriva japonezilor. La 2 septembrie 
1945, la Hanoi a fost proclamată Repu
blica Democrată Vietnam și a fost adop
tată o declarație cu privire la indepen
dența țării. Republica .'Democrată Vietnam 
a fost recunoscută oficial de Uniunea So-

ATENA (Agerpres). — Manolis Gle
zos, eroul național al poporului grec, care 
se află deținut în închisoarea din Eghina 
a fost grațiat, ca urmare a intensificării 
campaniei duse de forțele progresiste din 
Grecia și a protestelor opiniei publice de
mocrate din străinătate.

La 31 mai s-au împlinit 13 ani de cînd

•. După cum transmite Biroul indian de 
informații, satul Dadra, eliberat săptămîna 
trecută de sub stăpînirea portugheză, a ex
primat credință guvernului Indiei. La ce
remonia care a avut loc la 25 iulie, organul 
executiv nou ales al satului a adoptat o 
rezoluție în care cere primului ministru al 
Indiei să legalizeze realipirea satului la 
Uniunea indiană.

• In Pakistan continuă arestările comu
niștilor și altor elemente progresiste, pre- 

„Conferânța de la Geneva a asigurat 
Chinei, independent de voința lui Dulles, 
Eisenhower și a altora un loc sigur în poli
tica internațională”.

Datorită uneltirilor dușmanilor păcii 
India nu a fost invitată să participe la 
lucrările conferinței de la Geneva. încă la 
începutul acestui an Nehru, primul, mini
stru al Iudei a cerut la încetarea opera
țiunilor militare din Indochina. Acest fapt 
firește a fost cauza pentru care unele pu
teri au refuzat cu atîta încăpățânare să ad
mită participarea Indiei la conferință. In 
ciuda acestui fapt India a continuat să 
sprijine în mod efectiv tratativele de la 
Geneva.

Partici'panții la conferința de la Geneva 
au acordat Indiei cinstea de a prezida co
misia țărilor neutre de supraveghere a în
deplinirii condițiilor acordului cu privire 
la încetarea operațiunilor militare. Presa 
indiană subliniază în mod deosebit faptul 
că această propunere acceptată de guver
nul Indian impune Indiei o mare răspun
dere.

Notă polilico-geografică

vietică, R. P. Chineză, R. P. D. Coreeană 
și țările de democrație populară din Eu
ropa.

La 23 septembrie 1945 Franța a pornit 
războiul împotriva Republicii Democrate 
Vietnam. Lupta plină de abnegație a po
porului vietnamez iubitor de libertate a 
silit însă guvernul francez să recunoască 
Republica Democrată Vietnam (cuprin
zând Anamul și Tonkinul) drept țară li
beră, cu guvern, armată și finanțe pro
prii, făcind parte din Uniunea Franceză.

Curînd Franța a concentrat mari forțe 
militare în Indochina și a atacat R. D. 
Vietnam. La început Franța a ocupat o 
parte importantă din teritoriul Vietnamu
lui — capitala acestuia — Hanoi, orașele 
mari și regiunile industriale. Curînd însă, 
sub conducerea lui Ho Și Min poporul 
vietnamez a trecut la ofensivă și în 1951 
Guvernul R. D. Vietnam controla 90°/o 
din teritoriul Vietnamului, cu o populație 
de 20.000.000 de oameni, în timp ce în 
regiunile ocupate de armatele franceze se 
aflau mai puțin de 2.000.000 locuitori. In 
zona ocupată a fost creat un guvern ma
rionetă în frunte cu Bao Dai, fostul îm
pănat al Amanului care fusese izgonit de 
popor.

Pe teritoriul liber al Vietnamului gu
vernul popular a înfăptuit mari transfor
mări democratice. In noiembrie 1946 a fost 
votată Constituția Republicii democra
te Vietnam, care garantează oamenilor 
muncii dreptul la muncă, învățătură, 
odihnă, dreptul de vot și libertăți demo
cratice. Au fost create consiliile populare, 
organe locale ale puterii de stat. S-au pus 
bazele soluționării problemei agrare. încă 
în primii ani ai Puterii Populare peste 
420.000 țărani săraci au primit pământ. In 
decembrie 1953 Adunarea Națională a R.D.

Manolis Glezos a fost eliberat
tinărul Manolis Glezos, în vîrstă de numai 
18 ani, a zmuls de pe Acropole steagul 
ocupantului hitlerist, fapt pentru care a 
fost condamnat la moarte în contumacie.

După alungarea ocupantului hitlerist, 
Manolis Glezos, continuînd lupta pentru 
libertatea și independența Greciei, a fost

PE SCURT

cum și a oricăror persoane care nu sânt pe 
placul guvernului. In provincia Pundjabul 
de vest au fost arestați: Firozuddin Man
sur, secretar genera^ ad-înterim al Parti
dului Comunist din Pakistan : Mirza Mo
hammed Ibrahim, președintele Federației 
sindicatelor din Pakistan: Mohammed 
Afzal. secretarul general al aceleiași Fe
derații.

Presa indiană subliniază că acordul rea
lizat la Geneva reprezintă o lovitură dată 
planurilor agresive ale S.U.A. în Asta.

Apreciind victoria ideii păcii la Confe
rința de la Geneva, presa indiană cheamă 
popoarele din Asia la vigilență, subliniind 
că au rămans încă nerezolvate multe pro
bleme care amenință securitatea Asiei. O 
primejdie serioasă reprezintă mai cu sea
mă încercările continue ale S.U.A. de a în
jgheba un bloc militar agresiv în Asia de 
sud-est.

Popoarele din Asia, inclusiv poporul, 
indian, privesc cu speranță spre viitor. 
Succesul Conferinței de la Geneva le in
suflă încrederea că forțele iubitoare de 
pace de pe întregul glob pământesc sânt 
hotărâte să le apere interesele împotriva 
atentatelor din partea colonialiștilor vechi 
și „noi”, că glasul popoarelor din Asia are 
acum o mare importanță pentru rezolvarea 
problemelor privind soarta Asiei.
(Articol prescurtat după ziarul „Pravda”)

Vietnam a votet legea cu privire la re
forma agrară, lansînd lozinca : „Pământul 
să aparțină celor ce-1 muncesc”.

Republica Democrată Vietnam a obținut 
succese importante și în dezvoltarea in
dustriei. In junglă au fost create nume
roase fabrici de armament.

încă în 1941, în timpul luptei împotriva 
ocupanților japonezi din inițiativa Parti
dului Comunist Indochinez s-a creat Liga 
de luptă pentru independența Vietnamu
lui. (Vietmin), care include toate partidele 
progresiste luptătoare pentru independență 
deplină a țării. In 1946 a fost creată o 
altă organizație de masă — Frontul Na
țional Unit din Vietnam (Lien Viet), care 
reunește toți patrioții muncitori, țărani, 
intelectuali și alte pături ale populației. 
La congresul pe țară care a avut loc în 
martie 1951, toate organizațiile de masă 
democratice s-au unit în Frontul Națio
nal Unit din Vietnam (Lien-Viet), care nu
mără în prezent 10.000.000 membri.

Unul din cele mai importante eveni
mente politice din viața poporului vietna
mez a fost crearea, in februarie 1951, a 
Partidului celor ce muncesc din Vietnam 
— Lao-Dong. Programul acestui partid 
trasează principala linie politică de dez
voltare a revoluției democrat populare; 
eliberarea completă a Vietnamului, întă
rirea puterii populare și construirea unei 
republici de democrație populară.

In martie 1951 poporul vietnamez îm
preună cu popoarele celorlalte două țări 
din Indochina — Patet Lao și Khmer — 
au croat Frontul Unit, o uniune de luptă 
comună pentru independența națională.

Plin de încredere în forțele sale și în
suflețit de exemplul popoarelor chinez și 
coreean, eroicul popor vietnamez, iubitor 
de pace a luptat cu hotărâre pentru liber
tate și independență națională.

Acum cînd tunurile au tăcut în Indo
china, poporul vietnamez trece cu un en
tuziasm fără margini la munca pașnică 
pentru dezvoltarea economiei naționale.

aruncat în închisoare de guvernul grec.
Din cauza regimului de exterminare care 

domnește în închisorile și lagărele din 
Grecia, Manolis Glezos, este grav bolnav 
Grațierea lui Manolis Glezos constituie un 
succes al forțelor democrate și iubitoare 
de pace din Grecia și din lumea întreagă.

• După cum anunță ziarul „Berliner 
Zeitung”, Reinhold Bender, deputat al 
Bundesbagului de la Bonn din partea 
partidului „Blocul celor izgoniți și al ce
lor lipsiți de drepturi” a declarat că Ger
mania occidentală are nevoie de colonii. 
In fond nu este atît de esențial care vor 
fi aceste colonii, ci important este ca „re
publica” de la Bonn să le posede, să aibă 
posibilitatea să conducă „astfel de re
giuni nedezvoltate”.

hota de răspuns 
a guvernului R. P. Chineze 
adresată guvernului Angliei
PEKIN (Agerpres). — China Nouă.
La 26 iulie Cijan Han-fu, locțiitor al 

ministrului Afacerilor Externe al Guver
nului Central Popular, a adresat domnului 
Humphrey Trevelyan, însărcinatul cu afa
ceri al Angliei, o notă de răspuns la nota 
sa din 24 iulie în legătură cu incidentul 
cu un avion englez de transport. In nota 
de răspuns a lui Cijan Han-fu se spune:

Poporul chinez, în egală măsură cu po
poarele lumii, se bucură de slăbirea încor
dării internaționale datorită recentei con
ferințe de la Geneva și de acordul reali
zat ou privire la restabilirea păciii în In
dochina.

In același timp însă, avioanele rămăși
țelor cienhalșiste din Taiwan, căutând cu 
disperare să creeze o încordare în Asia, 
și-au lărgit sfera acțiunilor banditești 
până la regiunile de coastă și insulele Chi
nei, inclusiv insula Hainan, parașutează 
agenți secreți în China și se îndeletnicesc 
cu capturarea piraterească și jefuirea va
selor de comerț ale diferitelor țări oare 
se îndreaptă spre China pentru a face 
comerț. Datorită acestui fapt, deasupra 
regiunilor de coastă și insulelor Chinei aiu 
loc deseori lupte aeriene.

Potrivit informației primite de autorită
țile noastre militare din insula Hainan, în 
dimineața zilei de 23 iulie avioanele de 
recunoaștere ale Republicii Populare Chi
neze, făoînd serviciul de pază deasupra 
portului Iuilin de pe insula Hainan au în
tâlnit în această zonă un avion al bandei 
ciankaișiste și s-a angajat o luptă.

In urma primirii acestei informații, gu
vernul Republicii Populare Chineze a 
efectuat o anchetă folosind diferite surse, 
în urma căreia s-a constatat că avionul 
era în realitate un avion de transport al 
unei societăți engleze, care din greșeală a 
fost luat de către avioanele noastre de re
cunoaștere drept unul din avioanele ban
dei gomiindaniste, care primiseră misiunea 
să efectueze o incursiune la baza noastră 
militară din portul Iuilin.

Acest incident regretabil a fost desigur 
cu totul întâmplător.

Guvernul Central Popular al Republicii 
Populare Chineze își exprimă părerea de 
rău în legătură ou acest incident întâmplă
tor și regretabil cu avionul englez de 
transport și ia în legătură cu aceasta mă
surile corespunzătoare; el își exprimă 
simpatia, regretul și condoleanțele răniți- 
lor și rudelor color uciși în timpul aces
tui incident; el este dispus să examineze 
chestiunea plății unor indemnizații și 
compensații corespunzătoare în legătură 
cu pierderea de vieți omenești și pagu
bele materiale pricinuite.

----- o-----

Declarația lui Eden
LONDRA (Agerpres). — Agenția Reuter 

relatează ; Ministrul Afacerilor Externe 
al Angliei, A. Eden, luînd cuvântul la 26 iu
lie în Camera Comunelor în legătură cu 
incidentul petrecut cu avionul englez de 
transport a declamat:

Guvernul chinez ne-a înștiințat că recu
noaște răspunderea sa pentru acest atac 
care, după cum a arătat el, a fost cu totul 
întâmplător. Guvernul chinez și-a exprimat 
simpatia și regretul și a declarat că este 
gata să examineze chestiunea plății sume
lor și compensațiilor corespunzătoare în 
legătură cu victimele omenești și pagubele 
materiale. Guvernul chinez, a adăugat 
Eden, a declarat de asemenea că va lua 
măsurile corespunzătoare în cea ce prive
ște acest, incident.

Guvernul englez salută faptul că pro
punerea de a compensa pierderile a urmat 
atît de repede.


