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Pentru întărirea disciplinei 
în procesul de producție

Una din condițiile esențiale în obținerea de noi succese pe 
frontul producției, o constituie întărirea disciplinei în mun
că, de care trebuie să dea dovadă fiecare muncitor, inginer, 
tehnician sau funcționar. Aceasta, va condiționa preocuparea 
îor zilnică de a folosi întreaga capacitate de producție a ma
șinilor și agregatelor la care lucrează, precum și a celor 480 
minute de lucru în modul cel mai productiv.

Experiența întreprinderilor fruntașe din țară, care și-au 
îndeplinit de pe acum sarcinile din ultimul an al primului 
nostru plan cincinal, rezultatele deosebite pe care le înre
gistrează zilnic în muncă, numeroase colective de muncitori 
din întreprinderile raionului nostru, au dovedit mai mult ca 
oricînd importanța deosebită pe care o are în procesul de 
producție întărirea disciplinei în muncă. Colectivul de mun
citori, ingineri și tehnicieni al secției 5-6 vagoane de la a- 
telierele C.F.R. Simeria, de pildă, întărind permanent disci
plina în muncă, aplicînd și extinzînd metodele înaintate so
vietice, a reușit ca în ziua de 27 aprilie să-și îndeplinească 
cu cinste sarcinile planului cincinal, iar prin executarea lu
crărilor de cea mai bună calitate, a făcut ca această secție să 
devină fruntașă pe țară.

De asemenea, realizările deosebite pe care oțelarii și lami- 
natorii de la Combinatul siderurgic „Gh. Gheorghiu-Dej” 
Hunedoara, și furnaliștii de la uzina „Victoria" Călan le 
înregistrează zilnic în sporirea producției de metal, sînt re
zultatul muncii conștiente a omului de tip nou, educat și 
crescut de partid, în spiritul dragostei față de muncă. Nume 
ca ale oțelarilor; Bîriea Tiaian, Brînzei Dumitru, Lăbuneț 
Vaier sau a maiștrilor laminatori Trifu loan, Andreșescu Io
sif și mulți alții, au devenit cunoscute în întreaga țară, 
deoarece ei s-au dovedit a fi buni organizatori în procesul 
de producție, exemple de cinste și corectitudine, procupîndu- 
se în permanență de a da cu aceleași agregate, mai mult 
metal și de bună calitate.

Pe lîngă toate acestea, trebuie arătat că în unele între
prinderi și sectoare de muncă, mai dăinue încă organizarea 
proastă a muncii, o nepermisă nepăsare față de utilaje și 
calitatea produselor, iar absențele nemotivate, întîrzierile 
de la serviciu și indisciplina în cîmpul muncii a unor sala- 
riați, îngreunează munca celor ce luptă pentru o producție 
mărită și de bună calitate. Așa de pildă, în cadrul sectoru
lui montaj de la I.C.S.H., numărul orelor neproductive pe 
luna aprilie, provenite din întîrzieri și absențe nemotivate, 
a crescut cu mult în ultimul timp, ceea ce reprezintă o pier
dere însemnată în procesul de producție. O situație asemă
nătoare, se prezintă și în sectorul electrotehnic, unde prin 
absențele muncitorilor; Bubărnic Ladislau, Bahrim Timoftei, 
Baciu Valentin și alții, s-a pierdut în primele 4 luni o pro
ducție în valoare de peste 28.000 lei.

Lipsuri serioase în nerespectarea disciplinei socialiste a 
muncii, se pot întîlni în secțiile; mecanică, turnătorii, fur
nalele 1-4, C.F.U., etc, de la Combinatul siderurgic „Gh. 
Gheorghiu-Dej”. Aici, mai mulți muncitori dintre care, Pă- 
dureanu Mircea, Dan Ștefan și Vlaicu Petru din secția me
canică, Boxșițeanu Gh., Ciobotă Elisabeta din sectorul tur
nătorii, Tabac Natalia, Amihălăchioae Dumitru, Covaci Fran- 
cisc, Trușcă Dumitru și alții de la furnalele vechi, lipsesc 
zile întregi fără a anunța pe nimeni, frînînd prin aceasta 
munca întiegului colectiv din care fac parte. Cazuri asemă- 

' nătoare, se mai pot întîlni la Trustul 4 construcții, minele 
Teliuc și alte întreprinderi din raionul nostru.

Pentru înlăturarea acestor lipsuri, organizațiilor de partid, 
sindicale și de U.T.M., le revin sarcini deosebite. Ele au da
toria de a sădi în rîndul muncitorilor atitudinea conștientă 
față de muncă și de proprietatea obștească ; să ajute pe fie
care muncitor și tehnician să-și organizeze cît mai bine 
munca, în scopul de a da o producție mărită.

Comitetele de întreprinderi, trebuie să țină seâma de fap
tul că masele cu cît sînt mai mult antrenate în întrecerea 
socialistă, cu atît crește mai mult atiudinea lor conștientă 
față de muncă, spiritul de răspundere în îndeplinirea sarcinilor 
de producție. De asemenea, folosirea armei criticii și auto
criticii, a tuturoi formelor de agitație politică, trebuie să 
constitue mijlocul cu ajutorul căruia să se poată obține o 
simțitoare îmbunătățire a ridicării conștiinței fiecărui mun
citor.

Comitetele de partid și organizațiile de bază din între- ’ 
' prinderile raionului nostru, au sarcina să îndrume în perma

nență activitatea organelor sindicale, pentru ca acestea Ia 
rîndul lor, să-și îndrepte atenția spre întărirea disciplinei 
socialiste a muncii — chezășia îndeplinirii integrale și 

la termen a primului nostru plan cincinaL a

DIN CUPRINSUL RAIONULUI NOSTRU
In raionul Hunedoara s-au terminat însămînțările 

de primăvară

In campania agricolă de primăvară, organizațiile de partid au in
tensificat munca politică în rindul țăranilor muncitori pentru a lămuri ne
cesitatea terminării in cele mai bune condițiura a insămințărilor de pri
măvară. Munca politică a fost strîns legată de munca comitetelor execu
tive ale sfaturilor populare, a deputaților comunali și comisiilor permanente.

Ca rezultat al acestei munci insămințările de primăvară s-au fă
cut pe suprafețe cu mult mai mari față de primăvara anului trecut, fo- 
losindu-se pe scară cit mai largă metodele înaintate agrotehnice.

Folosind fiecare oră bună de Iu cru in cimp, cu întreaga capacitate de 
lucru a tractoarelor, mașinilor agricole și atelajelor, mărind viteza zil
nică a insămințării, colectiviștii intovărășiții și țăranii muncitori cu gos
podării individuale dn raionul nostru au terminat în întregime insămință
rile de primăvară.

Fruntașe in această campanie sint comunele Hășdat, Cristur, Răcăștie, 
Băcia, Rapolt și altele.

In cinstea conferinței raionale U. T, M,

In fruntea întrecerii
Brigăzile de electricieni instalatori 

conduse de Grumwald Andrei și loan 
Gh. loan, sînt cunoscute în tot sec
torul electrotehnic din I.C.S.H., prin 
lucrărlțg de calitate superioară pe care 
le .eWcută.
^l.Sptînd pentru a deveni fruntașe pe 

sector, ele continuă să fie în fruntea 
întrecerii. In decada l-a a lunii mai, 
brigăzii condusă de electricianul 

Gruifiavaid Andrei, încredințîndu-i-se 
conf&ționarea tablourilor de semna
lizare de la suflante, a reușit să-și în
treacă sarcinile de producție în medie 
cu 105 la sută. Rezultate frumoase a 
obținut și brigada de electricieni in
stalatori îndrumată de Ioan Gh. Ioan, 
care pe aceiași perioadă și-a realizat 
sarcinile planificate tn proporție de 
185 la sută.

Minerii din Ghelar în cinstea con
ferinței raionale U.T.M. au organizat 
în ziua de II mai un însuflețit schimb 
de onoare. Cu acest prilej, brigăzile 
de mineri de la orizontul I, care tn 
luna aprilie au dat însemnate cantită
ți de minereu peste plan, primind 
„Drapelul roșu de producție" pe în
treprindere, în ziua schimbului de o- 
noare, munca lor a fost încununată 
de noi succese. Brigada 28 condusă de 
minerul Preda Dumitru și-a depășit 
sarcina de plan cu 27 la sută 
iar brigăzile 23 și 26 conduse de Pal

loan și Bucureșteanu Teodor au rea
lizat fiecare cîte două norme.

Rezultate de seamă cu ocazia schim
bului de onoare au mai fost obținute 
de minerii de la orizontul III și II, 
care și-au depășit planul de producție 
cu 67 și respectiv 28 la sută. Aseme
nea rezultate au făcut ca în această 
zi, planul de producție pe întreaga 
mină să fie realizat în proporție de 
116 la sută.

PELMUȘ NICOLAE 
corespondent voluntar

La întreținerea culturilor
Țăranij muncitori din comuna Băcia, 

după ce au terminat campania însă- 
mînțărilor de primăvară, au trecut cu 
toate forțele la plivitul culturilor de 
toamnă. Pînăîn ziua de 11 mai, ei au 
plivit peste 250 ha. de grîu. In frun
tea acestor munci se găsesc țăranii 
întovărășirii „Drum Nou” care au ter

minat plivitul griului. Exemplul lor 
a fost urmat și de țăranii muncitori 
cu gospodării individuale ca tovarășii 
Hăiălai Alexandru, Sempaly Eugen și 
alții care pînă la aceeași dată au 
terminat plivitul tuturor păioaselor.

COZAC SOFIA 
corespondentă voluntară

Roadele metodelor înaintate
In secția mecanică din Combinatul 

siderurgic „Gh. Gheorghiu-Dej" un 
mare număr de muncitori și-au înde
plinit de mult sarcinile din planul cin-: 
cinai lucrînd de pe acum în contul 
anilor viitori. Frumoasele realizări ob
ținute de ei, se datoresc in primul rînd 
metodelor avansate de muncă sovie
tice. De pildă, strungarul Cursan Li- 
viu, care aplică cu pricepere metoda 
de muncă a vestiților strungari so

vietici Bîcov-Bortchievici, strungește 
în prezent piese în contul anului 1957.. 
C expresie concretă a aplicării acestor 
metode dovedește și cifra de 44 la 

sută ca rezultat a depășirii planului 
în primele 8 zile ale lunei mai.

In munca frezorului Bețcaliuc Cazi- 
mir, rezultate minunate au adus meto
dele Jandarova și Voroșin, a căror a- 
plicare a făcut ca de pe acum să lu
creze în contul lunii iunie 1958.

Printre blocurile orașului mun
citoresc, un șir de copii ai creșei 
săptămînale a Combinatului side
rurgic „Gh Gheorghiu-Dej", îm
preună cu educatoarele și îngri
jitoarele lor, se întorceau de la 
plimbarea făcută prin împreju
rimi.

Ținîndu-se de mină, doi cîte doi, 
copiii mergeau gesticulînd și vor
bind cu glas tare, despre tot ceea 
ce vedeau. Iată că în primele rîn- 
duri frații: Gheorghe și Maria 
Buderiu, copii de fumalist, mer
geau alături și strigau pe una din
tre „tanti educatoarele" lor, ca să 
îi spună că ei sînt „cuminți"...

Sala de jocuri a copiilor este pa
voazată cu ilustrații din poveștile 
„Capra cu trei iezi", „Scufița ro

șie", etc. In fundul sălii este un du
lap cu rafturile pline cu jucării. 
Cu ajutorul acestora, copiii învață 
să gîndească, li se lărgește orizon
tul cunoștințelor și în general se 
deprind a avea mereu o ocupație. 
In jurul îngrijitoarei Păduraru O- 
limpia, se formează un grup de 
de copii, ce-și povesteau impresiile 
căpătate în timpul excursiei. De 
acel grup se apropie lancu.Victo
ria — o fetiță de vreo 4-5 ani, cu 
ochii de culoarea mării. Tatăl ei

Din viața celor mici
a murit de pe urma rănilor pri
mite in războiul trecut. Privind-o 
cu multă căldură, îngrijitoarea o 
rugă să spună o poezie. Fetița 
scoase mîinile din buzunare și ple- 
cînd ușor capul cu zulufii aurii, 
începu să recite:

Cu ciocan și cleștișor 
Noi lucrăm, lucrăm de zor

Intre timp, ștrengarii" ceilalți 
stăteau grămadă și „meștereau" 
ceva. Din grupa celor „mari" se 
desprinse un copil și apropiindu-se 
de tovarășa Păduranu îi spuse 
ceva la ureche, ca apoi să fugă re
pede înapoi.

— Să mergem deci, acolo — spu
se dînsa. Vor să ne facă o surpri
ză.

Cind ne apropiarăm se dădură 
la o parte, făcîndu-ne loc. Pe o 
măsuță, stătea o întreagă combi
nație de jucării și cuburi, care 
aranjate fiecare la locul lor, dă
deau naștere la o „casă" în minia
tură, deasupra căreia, era prinsă 
secera și ciocanul, confecționate 
din carton.

★
La creșa întreprinderii I.CJSJI., 

care se află în O.T., mă întimpi- 
nă tovarășa administratoare Geor
gescu Elena și tînăra educatoare

In 
cu toții la 
o mîncare 

cele mai 
Cu șerve-

mi-

în
în-
in-

Vulpe Sofia, care fuseseră cu copiii 
la spălat, pentru că se apropia ora 
mesei. Și aici domnea voioșia spe
cifică copiilor.

O fetiță ținea morțiș să-și arate 
minuțele ei curate îngrijitoarei, iar 
un copil de vreo 5 ani își bălăcea 
mîinile în apă, stropindu-se 
cele din urmă porniră 
masă, unde îi aștepta 
gustoasă, pregătită în 
bune condiții igienice,
țelele la gît, copiii așteptau să li 
se spună „poftă bună". Tovarășa 
doctor Mihai Adriana, suprave
ghea felul în care se servește 
masa, dînd și unele indicații 
cuților.

Clinchetul lingurilor lovite 
farfurii, făcea impresia că o 
treagă orchestră de țambale
cepuse o melodie, pe diferite game. 
Ca rezultat, majoritatea „meseni
lor" terminase porțiile lor de min
care, așteptînd și felul doi. După 
ce sfîrșiră cu masa, plecară la 
dormitoare, unde răcoarea ce era 
în ele, față de căldura de afaV'i 
le făcea genele ca de plumb. :

Peste puțin timp, în toate r’f " 
curile albe și îngrădite, eC^f(0ini- 
miseră uitînd pe loc & 
ciile zilei.



Pentru extinderea metodei 1 Filipov, la toate furnalele

In scopul extinderii metodei înaintate de 
muncă a maistrului sovietic A. Filipov, la 
toate furnalele din Hunedoara și Călan, 
ziarul „Uzina Noastră” a organizat o con
sfătuire cu furnaliștii la care au participat 
prim-topitori, maiștri, tehnicieni și ingineri 
din cadrul uzinei „Victoria” Călan. In ca
drul discuțiilor numeroși participant au 
scos la iveală succesele obținute și lipsuri
le ce mai există în directa aplicării acestei 
importante metode.

Fontă mai multă și de calitate 
superioară

— I.a preluarea schimbului — a spus în 
cadrul consfătuirii maistrul Stefănescu Io
sif — împreună cu maistrul schimbului di
naintea mea, controlez întotdeauna locurile 
de muncă și felul cum sîrf^regătite mate
rialele necesare schimbului* Dacă găsesc 
unele deficiențe, trec imediat la înlătura
rea' lor, în așa fel ca să asigur agregatului 
un mers constant. Imediat după aceasta, 
trec la fixarea atribuțiunilor oamenilor pe 
fiecare Ioc de muncă, reușind astfel, ca1 în 
timpul deschiderii orificiului’ de descărcare 
să fie menținută o curățenie perfectă. Apoi, 
împreună cu maistrul de șarjă, controlez 
încărcarea furnalului încît ea să se facă cu 
cantitățile prescrise de: minereu, cocs, cal
car, etc.

Pe durata schimbului principala atenție 
o acord menținerii constante a temperaturii, 
încărcării uniforme, și controlului Ia gurile 
de vînt, pentru a vedea cum lucrează fur
nalul. întotdeauna caut ca mlnereurile să 
fie repartizate în furnal uniform, iar sacul 
de praf să fie golit odată la 24 de ore, ceea 
ce duce după sine la o mai mare puritate 
a gazului și în felul acesta cawperile pot 
fi încălzite la temperatura cerută. Pentru 
obținerea temperaturii cerute, pe lîngă go
lirea sacului de praf, am introdus curățirea 
cawperilor cel puțin odată la 3 luni, iar a 
focarului de 2 ori pe lună.

Conducerea în bune condițiuni a furna
lului îmi este asigurată prin folosirea apa
ratelor de control, care îmi indică presiu
nea aerului, presiunea gazului la gura fur
nalului, temperatura aerului, temperatura ga
zului de la gura furnalului, etc. Pregătesc apoi 
jgheaburile de descărcare a fontei și zgureî, 
pentru a nu se face risipă. După ce toate 
aceste puncte sînt pregătite și controlate, 
atenția îmi este îndreptată spre respecta
rea' graficului de descărcare a fontei și 
zgureî pentru a nu se produce întîrzieri la 
descărcări, elaborări de șarje grele și al
tele. In felul acesta, urmărind îndeaproape 
indicațiile maistrului Filipov, am reușit să 
introducem în furnalul 1, intr-un schimb, 
un număr de 25-29 șarje pe echipă, să ridic 
coloana de mercur la 250 mm., obținînd o 
producție medie sporită și un coeficient 
înalt de utilizare a furnalului.

Producția sporită obținută la ambele fur 
nale în luna trecută, precum și producția 
înregistrată de schimburile maiștrilor Bîra

întrecerea socialistă, pe care o desfă
șoară cu avînt sporit minerii din Teliuc, 
continuă să aibă drept obiectiv sporirea 
producției de minereu de bună calitate. In 
acest scop, în sectorul I, după metoda so
vietică Novgorovțev au fost organizate bri
găzi complexe, în urma cărui fapt, produc

Conducerea Cooperativei „Muncitorul” din 
Călan a fost criticată în ziarul nostru nr. 
12 pentru faptul că cooperativele aparțină
toare erau prost aprovizionate cu cărți și 
rechizite școlare. In răspunsul trimis redac
ției se arată că, critica adusă a fost discu
tată în consiliile unităților cooperatiste de 
la sate și în adunarea generală a coopera
ției centrale. In urma analizei făcute s-a 
constatat că unii gestionari ca : Judele Au
rel din satul Nădăștia Inferioară, Simio- 
nescu David din satul Valea Sîngeorgiului 
și alții, nu s-au preocupat de buna difu
zare a carțiî. Conducerea cooperativei cu 
concursul comitetului de întreprindere a 
mobilizat pe toți gestionarii la o bună di

Consfătuirea cu furnalișiii de la uzina »»
Gheorghe, Bîrlea Iosif de la furnalul 1 și 
Moraru Ioan de la furnalul 2 ce și-au de
pășit sarcinile de pian în primele 10 zile 
ale lunii mai între 3 și 13 la sută, sînt c 
dovadă că aplicarea metodei Filipov ne 
este un ajutor prețios în munca noastră 
pentru a da fontă mai multă și de o cali
tate superioară.

In sprijinul problemelor ridicate de mais
trul Ștefănescu, au vorbit șt prim-topitoriî 
Suciu Alexandru, Pădureanu I. Liță și alții.

îmbunătățirea aplicării metodei 
A. Filipov — sarcină de bază

— Orice metodă nouă de muncă, trebuie 
însușită perfect de cei ce vor să o aplice 
— a spus tovarășul Dobra Ioan inginer șef 
al uzinei. La furnalele noastre unii maiș
trii, prim-topitori, încărcători, nu cunosc în 
totalitate metoda Filipov. Acest lucru iese 
în evidență din însăși faptul că de multe 
ori încărcătura furnalelor nu este adegvată 
și în felul acesta nu se respectă graficul de 
descărcare a furnalului. Nu toți șefii de 
schimb și echipe fac preluarea serviciului 
în timpul indicat, dînd naștere la mersul 
neregulat al agregatului. Toate acestea, 
precum și unele detalii tehnice ale metodei 
Filipov ce nu sînt cunoscute de unii furna
liști, cum este maistrul Munteanu Romu
lus și alții, duc la o aplicare parțială a 
metodei Filipov. Conducerea sectorului în 
frunte cu tov. inginer Zăvoianu, trebuie să 
acorde o mai mare atenție aprovizionării 
cu materiale, cu micuțele de transportat 
zgură, precum și analizei fontei care se 
întîmplă cîteodată să nu fie la cerințele 
tehnologice. Ori, aplicarea metodei mais
trului Filipov, este condiționată în primul 
rînd de aprovizionarea ritmică și de îmbu
nătățirea muncii tehnice și organizatorice. 
Conducerea uzinei precum și a sectorului 
furnale, se va strădui ca deficiențele exi
stente în aplicarea metodei Filipov la fur
nalele noastre să fie înlăturate prin orga
nizarea unui curs tehnic pentru furnaliști. 
In felul acesta la furnalele din Călan se vor 
obține coeficienți de utilizare cu mult mai 
înalți.

Ridicarea nivelului profesional — 
obiectiv permanent

— Una din cerințele de bază — a spus 
tovarășul Spăriosu Gheorghe președintele 
comitetul de întreprindere, — care duce du
pă sine la creșterea productivității muncii, 
la însușirea metodelor înaintate, este înalta 
calificare a muncitorilor. Comitetul de în
treprindere, Inginerii și tehnicienii uzinei 
s-au preocupat îndeaproape de această pro
blemă. In primul rînd s-a trecut la un stu
diu organizat al metodei Filipov, studiu în 
care se analizau cu amănunțime toate de
taliile tehnice și organizatorice ale ei. In 
felul acesta a crescut satisfăcător nivelul
profesional al multor furnaliști. Demn de 

Minereu de bună calitate
ția de minereu pe prima decadă a lunei 
mal a crescut cu 7 la sută.

In sectorul IV, brigada condusă de Stă- 
nescu loan, în primele 11 zile ale lunei 
mai, a dat cu peste 20% mai mult mine
reu peste sarcina planificată, urmată fiind 
de echipa condusă de minerul Cioara Achim, 

Pe urmele scrisorilor trimise la
fuzare a cărții la sate, iar cei ce se vor face 
vinovați, pe viitor, vor fi sancționați

★
La1 articolul critic „Cursurilor de sanmi- 

nim să li se dea toată atenția”, publicat în 
ziarul nr. 15, Secția sănătate de pe lîngă 
Sfatul popular al orașului Hunedoara, ne 
răspunde că medicii lectori ai acestor cursu
ri Dr. Mihai Nicolae și Ștefan Elena care 
au absentat de la două predări au fost 
sancționați. In urma sancțiuni ei s-au an
gajat în fața secției sănătate că vor duce 
la bun sfîrșit aceste cursuri.

♦
La semnalarea critică a unui corespon

dent voluntar. în privința proastei aprovi
zionări a fabricii de oxigen cu tuburi, ceea

Victoria" Călan
remarcat este faptul că maiștrii Stefănescu 
Iosif, Bîra Gheorghe, Bîrlea Iosif, prim-to- 
pitorii Păceanu Anton, Blaj loan, Bozdoc 
Aurel și alții, sînt preocupați permanent 
de ridicarea continuă a calificării profesio
nale personale și a componenților echipelor 
ce le conduc. Astfel, la fiecare operație de 
încărcare, topire și elaborare, ei explică 
practic fenomenele ce se petrec. La sfîrșitul 
schimbului se țin cu regularitate mici șe
dințe de analiză a muncii în scopul descope
ririi deficiențelor în aplicarea metodei Fili
pov, pentru a lua măsuri de înlăturarea 
lor. In felul acesta, ei au reușit să ridice 
nivelul profesional al muncitorilor din echi
pele ce le conduc și implicit să obțină re
zultate frumoase în depășirea planului și 
reducerea sistematică a prețului de cost.

Totuși în direcția ridicării calificării pro
fesionale a muncitorilor se observă și une
le lipsuri. In primul rînd nu- se respectă 
una din indicațiile maistrului Filipov, aceia 
de activizare a întrecerii socialiste pe pro
fesii. In această privința comitetul de sec
ție în frunte cu tov. Diminescu, președin
tele acestuia, a făcut prea puțin. In loc să 
I se dea o formă vie întrecerii, a fost orga
nizată doar formal, astfel, ea nu a trezit în 
rîndul muncitorilor interesul scontat

Munca politică să fie strîns 
legată de producție

— Organizația de bază — a arătat to
varășul Iacob Ladislau secretar al comite
tului de partid, a avut în permanență o 
preocupare directă în împletirea muncii po
litice, cu cea profesională, în sprijinul pro
ducției, prin acțiuni politice, care să asigu
re extinderea și popularizarea metodelor 
înaintate de lucru. In primul rînd biroul 
organizației de bază a lămurit comuniștilor 
însemnătatea aplicării metodei Filipov în 
creșterea producției, productivității muncii, 
calității fontei și implicit creșterea salariului 
mediu pe cap de muncitor, îndrumîndu-i 
să fie în fruntea celor care aplică metoda 
Filipov.

Sub îndrumarea organizației de bază, 
comitetul de secție a mobilizat fruntașii în 
muncă cum sînt maistrul Stefănescu Iosif, 
prim-topitorul Răceanu Anton și alții, să 
scrie articole cu un conținut bogat la ga
zeta de perete, împărtășind și celorlalți fur
naliști din experiența lor în aplicarea meto
dei Filipov. De asemenea, graficele și pa
nourile de onoare ale secției popularizează 
cu regularitate pe fruntașii în producție, 
pe cei care luptă ca prin aplicarea judici
oasă a metodei Filipov, furnalele uzinei 
„Victoria” Călan să producă mai multă 
fontă de o calitate superioară și la un preț 
de cost redus. Munca plină de avînt a co
muniștilor și în general a tuturor furnaliști- 
lor în aplicarea metodei Filipov a făcut ca 
planul de producție pe ambele furnale să 
fie depășit în luna aprilie cu 7,3 la sută.

care și-a îndeplinit planul de extracție în 
proporție de 117 la sută.

De remarcat sînt și rezultatele obținute 
de echipa condusă de comunistul Herban 
Alexandru din sectorul III, care în aceeași 
perioadă a extras peste sarcina planificată 
cu 15% mai mult minereu.

redacție
ce ducea la neîndeplinirea planului fabricii 
și respectiv la o slabă aprovizionare a sec
toarelor din Combinat cu oxigen, serviciul 
producției ne răspunde că a luat măsuii 
menite să ducă la îndreptarea lipsurilor 
semnalate. In primul rînd au fost repuse 
în circulație peste 200 de tuburi, ceea ce dă 
posibilitate muncitorilor de la fabrica de 
oxigen să-și depășească zilnic sarcinile de 
plan.

Pentru buna aprovizionare a1 sectoarelor 
cu oxigen s-a înființat o magazie centrală 
și magazii auxiliare în< fiecare sector. A- 
ceasta a făcut ca tuburile să circule mai 
rapid și lipsa de oxigen pe sectoare să fie 
în bună măsură înlăturată.

Ancheta „Uzinei Noastre''

Ce propuneți pentru reducerea 
prețului da cost?

Reducerea ramului de reuni 
cMiriUdie la scăderea prețului de cosi

Reducerea procentului de rebut admis 
de normative, este una din cauzele princi
pale care duc la scăderea prețului de cost 
al oțelului produs de cuptoarele Siemens 
Martin ale combinatului nostru.

Dacă față de 3 la sută cît e rebutul, se 
realizează în cursul unei luni numai 2 la 
sută, aceasta înseamnă ; realizarea unor 
economii de mii de lei, care vor contribui 
Ia scăderea prețului de cost planificat pe 
tona de oțel. Desigur că pentru a se putea 
ajunge Ja un astfel de succes, sarcini de 
seamă revin întregului colectiv de muncă 
al sectorului oțelărie cît și controlului teh
nic din acest sector. In această privință 
eu propun să se execute un control riguros 
și preventiv pe faze de operațiuni, care 
să ducă la respectarea întocmai a instruc
țiunilor tehnologice. De asemenea este ne
cesar ca oțelarii să se preocupe mai îndea
proape de reducerea numărului de șarje re
ci și totodată să lupte pentru a înlătura1 
turnările de grad inferior.

Micșorarea procentului de rebut se maî 
poate obține printr o muncă bine organi
zată în hala de turnare unde propun să 
se ia măsuri corespunzătoare, care să asigu
re o montare perfectă a întregului ansam
blu de turnare.

POPA GHEORGHE 
controlor tehnic O.S.M.

Mai multă preocupare 
față de mica mecanizare

lntr-o întreprindere bine gospodărită, în 
centrul atenției organelor de conducere, 
trebuie să existe o preocupare permanentă 
pentru creșterea productivității muncii, care 
să contribue la scăderea prețului de cost. 
Specific locului nostru de muncă, un factor 
hotărîtor în această privință îl constitue 
măsurile tehnico-organizatorice ce trebuie 
luate.

In sectorul cariere și transporturi a 
Trustului 4 construcții, prețul de cost s-ar 
putea reduce foarte mult prin mecanizarea 
diferitelor munci manuale.

In această privință eu propun, ca la ca
rierele de piatră Teliuc cît și la celelalte, 
să se construiască un siloz din care în
cărcarea pietrii în autocamioane să se facă 
în mod automat. De sigur că o construc
ție de siloz modern ar necesita investiții 
mari, pe care nu le avem la dispoziție, în
să avem atîtea resurse interne, ca: mate
riale provenite din schelării, de la diferite 
forări, etc., care se găsesc pe șantierele de 
construcții 401 și 403 în cantități suficiente, 
sau lemnul rural din resursele locale, din 
care s-ar putea construi silozuri improvi
zate, cu ajutorul cărora timpul de încăr
care a autocamionului va fi redus cu mult, 
folosindu-se și brațe de muncă mai puține. 
Din cîteva calcule pe care le-am făcut, 
reiese ce s-ar putea obține în urma aceste? 
mici mecanizări : cu 33 la sută mai multe 
curse a autocamioanelor pe o distanță me
die de 7 kilometri, productivitatea munci? 
va crește cu 109 la sută, scăzînd în mod 
considerabil prețul de cost pe tona de pie
triș.

Problema construirii acestor silozuri este 
desbătută de multă vreme în cadrul Tru
stului 4 construcții; s-au făcut toate do
cumentațiile, însă nu s-a luat nici o măsură 
pînă în prezent.

Ing. FILIP ALEXANDRU 
Trustul 4 Construcții 

Hunedoara
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PAGINA AGITATORULUI
Agitatorii în lupta pentru 

întreținerea culturilor
Agitatorii din comuna Cristur raionul Hu

nedoara, desfășoară cu multă pricepere mun
ca de lămurire în rîndurile țăranilor munci
tori în vederea executării la timp și în bune 
condițiuni a lucrărilor de întreținere a cul
turilor. Succesul colectivului de agitatori se 
explică prin faptul că secretarul organiza
ției de bază P.M.R. sat; tovarășul Buzaș 
Anton cu ajutorul agronomului de la punctul 
agricol, îi instruiesc temeinic din 10 în 10 
zile asupra principalelor lucrări de primă
vară ce se execută în această perioadă.

Agitatorul Furca Iosif (Mantu) Corodi 
Josif, Zăvălaș Vasile și alții au fost instruiți 
asupra principalelor sarcini ce stau în fața 
țăranilor muncitori. De pildă cu ocazia ul
timului instructaj, ei au fost pregătiți asu
pra sarcinilor, privind terminarea la timp a 
muncilor agricole de primăvară și începerea 
îngrijirii culturilor timpurii.

In felul acesta agitatorilor le-a fost mult 
mai ușor să desfășoare o muncă cu bune rezul
tate. Desfășurînd activitatea pe circumscrip
ții, de la om la om, ei au arătat țăranilor 
muncitori Bar Alexandru, Sos Samoilă, Pe
ter Balint, Szasu Ferencz însemnătatea pe 
care o au lucrările de intreținere ca cră
patul și plivitul culturilor de toamnă, gră- 
patul porumbului, executarea la timp a pra- 
șilelor și altele.

Ascultînd îndemnul agitatorilor, acești ță
rani muncitori sînt fruntași în muncile a- 
gricole de întreținerea culturilor de primă
vară. Deseori agitatorii folosesc în discu
țiile lor exemplul țăranilor fruntași eare 
sînt în fruntea tuturor muncilor agricole. Ca 
rezultat al muncii politice desfășurate, încă 
din primele zile ale lunii mai, în comuna 
Cristur țăranii muncitori au și trecut la 
executarea lucrărilor de întreținere a cultu
rilor timpurii. In această comună au fost a- 
trași în munca de agitație tehnicieni, agro
nomi, învățători și țărani fruntași care anul 
trecut au obținut recolte bogate, prin respec
tarea regulilor agrotehnice, privind lucrările 
de întreținere a culturilor și care în cam
pania de primăvară din anul aceasta au 
fost printre primii în executarea lucrări
lor agricole.

Să reducem preful de cost al construcțiilor

Convorbirea agitatorului Ceaușu Dumitru de pe șantierul 
Trustului 4 construcții

Organizația de bază și conducerea Trus
tului 4 construcții din Hunedoara, a pornit 
de curînd o acțiune susținută pentru mobi
lizarea muncitorilor în vederea reducerii pre
țului de cost al construcțiilor. Printre mij
loacele folosite în acest scop, organizația de 
bază a încredințat agitatorilor fruntași sar
cina de a ține pe această temă convorbiri cu 
constructorii.

Agitatorul Ceaușu Dumitru, unul dintre cei 
mai activi din cadrul Trustului, a ținut o 
convorbire cu constructorii de la șantierul 
S.P.C. unde lucrează și el. In vederea aces
tei convorbiri agitatorul s-a pregătit temei
nic. Cu ajutorul tovarășilor din conducerea 
șantierului, el a pregătit documentația ne
cesară pe care a folosit-o apoi în timpul 
convorbirii. Aceste materiale documentare în
fățișau sugestiv, din ce se compune prețul 
de cost al produselor, ce materiale de con
strucție și ce anume contribuie la reducerea 
prețului de cost. El a studiat broșuri și 
articole în legătură cu această problemă, a 
strîns o serie de date cu privire la felul în 
care muncesc constructorii fruntași, care se 
găsesc în fruntea luptei pentru reducerea 
prețului de cost și a analizat cauzele pentru 
care unii muncitori scumpesc producția. El 
a cercetat cu atenție procesul de producție 
și și-a notat cu grijă problemele cele mai 
semnificative pe care avea să le ridice la

Din experiența noastră în lupta pentru 
mai mult minereu

Comitetul de partid și conducerea între
prinderii minelor de fier Ghelar, desfășurînd 
munca pentru traducerea în viață a hotă- 
rîritor partidului și guvernului, a pornit o 
acțiune susținută pentru mobilizarea mun
citorilor în vederea depășirii planului de 
producție și reducerea prețului de cost. In 
fața muncitorilor mineri stă sarcina spriji
nirii continue a ridicării producției și pro
ductivității muncii.

Secția Mina Vest, se numără printre sec
țiile fruntașe ale minei Ghelar. De multe 
luni de zile, colectivul secției noastre și-a 
îndeplinit și depășit mereu sarcinile de plan. 
Aceste rezultate nu sînt întîmplătoare. La 
baza lor au stat măsurile tehnico-organiza- 
torice, luate de conducerea secției și munca 
politică desfășurată de organizația de bază 
din secția noastră. In cinstea zilei de 1 Mai, 
colectivul secției noastre s-a angajat să dea 
zeci de tone de minereu peste plan. In acest 
scop organizația de bază a încredințat agi
tatorilor fruntași, sarcina de a ține convor
biri cu muncitorii la locul de producție. Ca 
rezultat al muncii politice desfășurate de 
către agitatori, angajamentul luat a fost de
pășit cu 315 la sută.

Ca un bun agitator, tovarășul Munteanu 
Anton (Bălaș) șef al brigăzii 77, în discu
țiile sale cu fiecare membru al brigăzii, a 
reușit să arate că sporirea producției de mi
nereu depinde de munca fiecăruia în parte. 
Altădată le-a vorbit tovarășilor săi despre 
necesitatea întăririi continue a disciplinei în 
muncă, organizînd discuții pe teme ca : „Fo
losirea celor 480 de minute”, „Să lichidăm 
cu absențele nemotivate” etc. Acum toți to
varășii din această brigadă se schimbă la 
locul de muncă și de multe luni de zile în 
brigadă nu s-a mai înregistrat nici o absență 
nemotivată.

Fiecare schimb din brigadă muncește acum 
organizat, dînd o cantitate mai mare de 
minereu față de sarcinile planificate. Dar 

Agitatori! ____
Abonați-vă la „Carnetul agitatorului” î

Abonamentele se fac Ia oficiile poștale, prin factori poștali și difuzori din între
prinderi și instituții.

Prețul unui abonament: pe 6 luni 3 lei, pe 12 luni 6 lei.
Factorii poștali predau exemplarele din „Carnetul agitatorului” pe bază de sem

nătură. *
„Carnetul agitatorului" se găsește de vînzare la toate chioșcurile difuzării presei, 

la oficiile poștale și unitățile „Librăria Noastră”.

convorbire. Cu două zile înainte de convor
bire, agitatorul a anunțat muncitorilor din 
brigadă, tema discuției. La convorbire a par
ticipat întreaga brigadă.

La începerea convorbirii, agitatorul Ceau
șu Dumitru a spus : „Brigada de betoniști con
dusă de Popa Petre, pe șantier este socotită 
una dintre brigăzile cele mai bune. Intr-ade
văr acest colectiv reușește să îmbunătățeas
că procesul de producție, să obțină succese 
în ridicarea productivității muncii. Dar de la 
noi se poate pretinde mai mult”.

Folosind unul din materialul documentar 
pregătit dinainte, agitatorul a explicat că 
reducerea prețului de cost se poate obține 
printr-o creștere continuă a productivității 
muncii, printr-o mai bună folosire a utila
jului, printr-o mai rațională întrebuințare a 
materiei prime, prin realizarea unui regim 
strict de economii. „Principalul nostru pro
dus este betonul — a spus agitatorul în con
tinuare — să vedem din ce 6e compune pre
țul de cost al unui metru cub de beton, pe 
care îl producem noi. Aci intră costul ma
terialelor auxiliare, (materialele ce se adaugă 
preparării betonului, pietriș, nisip, etc.) sa
lariile noastre, salariile celor de la întreți
nere, (lăcătuși, electricieni, tîmplari și alții) 
care asigură bunul mers al șantierului nos
tru. Dacă toate aceste cheltuieli sînt mari, 

condiția principală ca planul să fie depășit 
și pe viitor, ca utilajul de care dispunem să 
fie bine îngrijit și folosit din plin, o con
stituie desfășurarea și pe mai departe a unei 
munci politice de masă în vederea ridicării 
întrecerii socialiste la un nivel mai înalt. 
In acest sens biroul organizației de bază a 
îndrumat comitetul de secție sindical să 
urmărească îndeaproape îndeplinirea anga
jamentelor, să organizeze pe baza evidenței 
ținută de conducerea secției o largă publici
tate a rezultatelor întrecerii. In secția noas
tră este extinsă metoda sovietică prin sur
pare. Colectivul de agitatori format din 
fruntași în producție cum sînt tovarășii: 
Munteanu Aron (Culan), Haiduc Petru, 
Stîncoane Aron și alții, au ținut convorbiri 
cu minerii din secții, despre această metodă 
de muncă. Ca rezultat al preocupării noas
tre permanente de a extinde metodele sovie
tice, în cursul trimestrului I al anului 1955 
numărul celor care aplică această metodă 
a crescut considerabil față de aceeași peri
oadă din anul trecut. Printre aceștia se nu
mără și tinerii mineri ca: Dari loan, Cer
chezi Vasile, Chirițoiu Nicolae, Bistrian Ni- 
colae și alții. Datorită folosirii înaintatelor 
metode de muncă ale minerilor sovietici și 
a celor din țara noastră, pe primul trimes
tru al acestui an, secția noastră a reușit să 
îndeplinească sarcinile de plan în proporție 
de 103,5 la sută față de prevederile planu
lui.

Agitatorii din secția noastră, acordă a- 
cum o atenție cu mult mai mare îndeplini
rii sarcinilor de plan de către fiecare echipă 
în parte. Conducerea secției îndrumată de 
organizația de bază urmărește ce echipe 
sînt sub plan, analizează cauzele acestor 
rămîneri în urmă și ia măsuri pentru reme
dierea lipsurilor.

MAL EA IOAN
secretarul organizației de bază 

de la mina Vest-Ghelar

dacă nu facem economii, și nu utilizăm din 
plin capacitatea betonierelor atunci prețul 
de cost al betonului pe care îl producem va 
fi ridicat. Dimpotrivă dacă facem economii 
atît la materia primă, folosim din plin tim
pul de lucru, cît și celelalte elemente din 
care am văzut că se compune prețul de cost, 
atunci vom reuși să producem cu adevărat 
beton mai ieftin”.

In convorbire a intervenit tovarășul Popa 
Petru, care a ținut să sublinieze că un mij
loc important pentru reducerea prețului de 
cost este și folosirea cît mai complectă a 
mașinilor. „Experiența noastră — spunea to
varășul Popa — arată că brigada poate 
lucra cu mai bune rezultate dacă gresarea 
betonierelor se face înainte de începerea lu
crului, nu cum se făcea pînă acum în tim
pul lucrului. Totuși mecanicul Blagoslav Gri- 
gore pentru ungerea betonierei folosește cca. 
40—50 de minute. Aceasta înseamnă o pier
dere serioasă și duce la creșterea prețului de 
cost”.

Reluînd convorbirea, agitatorul arată că 
„tovarășul Popa are dreptate și că a făcut 
socoteala că din cauza unor asemenea lip
suri, prețul de cost la metru cub de beton 
este prea mare. La toate acestea se adaugă 
și faptul că materialele sînt departe de lo
curile de muncă, cca. 80-100 metri, iar tran
sportarea lor cu vagonetele răpește mult 
timp”. Cu ajutorul unui calcul făcut dinain
te, el a arătat apoi cît timp se poate econo
misii dacă materialele vor fi depozitate la 
cca. 20 de metri. După cum vedeți, din cau
za acestor lipsuri betoniera noastră zilnic stă 
nefolosită cca. o oră. Dar ce înseamnă ne- 
funcționarea unei betoniere o oră ? In pri-

Temă pentru convorbirile agitatorilor.

Să luplâm pentru un regim sever 
ne economii in produciie

— Regimul de economii constitue un fac
tor important în lupta pentru sporirea acu
mulărilor socialiste, creșterea volumului 
mărfurilor de larg consum și reducerea 
prețului de cost al produselor. (Se va ex
plica cum luptă pentru economii este îm
binată cu interesele personale ale fiecărui 
muncitor, cu interesele generale ale sta
tului).

— Desfășurarea unei iargi acțiuni de e- 
conomisire a materiei prime și a materiei 
auxiliare, a introducerii unor înlocuitori 
pentru anumite materii prime și materiale 
scumpe constitue sarcina de căpătenie a- 
fiecărui muncitor din fiecare întreprindere 
în parte. (Se vor da exemple de muncitor» 
care realizează economii arătîndu-se cît mai 
sugestiv ce înseamnă aceasta pentru între
prinderi, pentru țara întreagă).

— In lupta pentru obținerea de cît mai 
multe economii un rol însemnat îl are apli
carea metodelor înaintate sovietice și a 
inițiativelor care merg pe linia înlăturării 
pierderilor în producție, reducerii consu
murilor de materiale, micșorării procentu
lui de rebuturi și deșeuri, lichidării risipei.

— Să desfășurăm larg în cadrul între
cerii socialiste lupta pentru realizarea de 
economii, pentru a contribui astfel la spo
rirea, la dezvoltarea economiei naționale, la 
ridicarea continuă a nivelului de trai al 
celor ce muncesc.

—oOo—

Tovarăși agitatori!
Scrieți-ne ce articole, convorbiri, consul

tații, ați vrea să citiți în paginile ziarului 
nostru. La ce întrebări ați vrea să primiți 
răspuns?

Observațiile și propunerile dumneavoas
tră vor contribui la îmbunătățirea muncii 
redacției.

Vă rugăm să ne scrieți despre munca colecti
velor de agitatori din care faceți parte, 
despre experiența dumneavoastră personală 
în munca de agitație de la om la om, în 
organizarea convorbirilor. Așteptăm de la 
dumneavoastră vești despre experiența bună 
în organizarea întrecerii, generalizarea și 
extinderea metodelor înaintate în producție 
precum și despre orice experiență bună în 
diferite domenii ale muncii politice de masă, 

mul rînd, acest agregat nu este al între
prinderii noastre, iar întreprinderii de la care 
l-am închiriat i se plătește o sumă impor
tantă, indiferent dacă este folosită sau ne
folosită. In această oră în care betoniera stă 
s-ar putea produce pe puțin un metru cub de 
beton, care costă în medie 150 Iei. La noi 
există trei betoniere, iar în tot cuprinsul șan
tierului 27. Dacă ar sta toate betonierele 
cîte o oră, ar însemna 4500 lei irosiți.

Noi avem mari posbilități de a lichida cu 
lipsurile și să economisim acești bani, de 
aceia eu v-ași ruga să vă spuneți părerea, 
să arătați ce am putea face ca să îmbună
tățim această situație și să pornim o ac
țiune serioasă pentru reducerea prețului de 
cost”.

„Tovarășe Ceaușu — spuse mecanicul bri
găzii Blagoslav G. — pe mine mă preocupă 
mai mult lucrurile despre care ne vorbiți, șt 
eu consider că am putea face pași serioși 
înainte, dacă Ia noi s-ar lucra ritmic. In bri
gada noastră mai sînt tovarăși ca de exem
plu Tudose I, și alții, care nu dau atenția 
cuvenită calității betonului, ceea ce de ase
menea influențează direct asupra prețului de 
cost”.

Agitatorul Ceaușu Dumitru în încheierea 
convorbirii a apreciat mult propunerile fă
cute și s-a angajat să le aducă la cunoștința 
conducerii întreprinderii Apoi el a arătat că 
lupta pentru reducerea prețului de cost, prin 
folosirea justă a tuturor rezervelor de care 
dispune întreprinderea, este singurul drum 
pe cxre mergînd contribuie la lupta pentru ri
dicarea nivelului de trai al poporului mun
citor.
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Conferința de la Varșovia a statelor europene 
pentru asigurarea păcii și securității în Europă

Comunicatul ședinței din 11 mai
VARȘOVIA (Agerpres). — TASS transmite comunica

tul ședinței din 11 mai 1955 a conferinței de la Varșovia a 
statelor europene pen.ru asigurarea păcii și securității in 
Europa.

La 11 mai 1955, ia ora 10 dimineața, s-a deschis la Varșo
via in clădirea Consiliului de Miniștri conferința statelor eu
ropene pentru asigurarea păcii și securității in Europa.

La conferință participă delegațiile Republicii Populare 
Albania, Republicii Populare Bulgaria, Republicii Populare 
Ungare, Republicii Democrate Germane, Republicii Populare 
Polone, Republicii Populare Romine, Uniunii Republicilor So
vietice Socialiste și Republicii Cehoslovace.

La conferință ia parte de asemenea reprezentantul Repu
blicii Populare Chineze in calitate de observator.

Conferința a fost deschisă printr-o cuvintare de .salut rostită 
de losef Cyrankiewicz, conducătorul delegației polone, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Po
lone, care a prezidat prima ședință a conferinței.

După aprobarea regulamentului, conferința și-a inceput lu
crările. Au făcut declarații N. A. Bulganin, conducătorul delega
ției U.R.S.S., președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S.; 
Viliam Siroki, conducătorul delegației cehoslovace, primul 
ministru al Republicii Cehoslovace; losef Cyrankiewicz, con
ducătorul delegației polone, președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Populare Polone.

Ședința de după-amiază a conferinței a fost prezidată de 
Gh. Gheorghiu-Dej, conducătorul delegației romine, președin
tele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Romine.

In cadrul acestei ședințe au făcut declarații Otto Grote- 
wohl, conducătorul delegației Republicii Democrate Germane, 
președintele Consiliului de Miniștri al R. D. Germane, și 
Andrăs Hegedus, conducătorul delegației ungare, președintele 
Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Ungare.

La Varșovia, în zilele conferinței
VARȘOVIA 11 mai. — Incepînd de 

azi dimineață, capitala Poloniei populare, 
frumoasa Varșovie, găzduiește conferința 
de însemnătate excepțională a statelor eu
ropene privind asigurarea păcii și securi
tății în Europa. Cadrul varșovian este cit 
se poate de potrivit țelurilor conferinței. 
Varșovia, distrusă în cursul celui de-al 
doilea război mondial în proporție de 
85%. a devenit demult în mintea oameni
lor iubitori de pace de pretutindeni un 
simbol viu și grăitor al nenorocirilor, su
ferințelor, distrugerilor, pe care barbarii 
hitleriști le-au semănat pe tot cuprinsul 
Europei, de la Paris la Stalingrad. Dar 
nu numai despre aceasta vorbește Varșo
via. lat-o astăzi, renăscută din scrum și 
ruine, iată clădirile ei vechi, reconstruite 
în forma și stilul în care au fost înainte. 
Varșovia cheamă la vigilență, la lupta 
împotriva primejdiei militarismului ger
man pe care îl reînvie acordurile de la 
Paris și care amenință deopotrivă toate 
popoarele Europei.

Mai sînt cîteva minute pînă la ora ze
ce. Intrăm în palatul de pe strada Kra- 
kovskie Przdemcie, unde deobicei se Vn 
ședințele Consiliului de Miniștri al R. P. 
Polone, și care acum este afectat lucrărilor 
conferinței. In monumentala sală de șe
dințe, stegulețe marchează locul fiecărei 
delegații. Tricolorul romînesc se află în
tre drapelul Poloniei și al Ungariei. Se 
aprind luminile masivului candelabra de 
cristal, ceea ce dă sălii un aer deosebit 
de festiv. In sală intră conducătorii dele
gațiilor, membrii lor și însoțitorii lor.

Tovarășul losef Cyrankiewicz, primul 
ministru al R. P. Polone, rostește un scurt 
cuvînt introductiv.

Cuvîntarea rostită de tovarășul N. A. 
Bulganin, șeful delegației sovietice, oglin
dește poziția constructivă a guvernului so
vietic îndreptată nemijlocit spre destinde
rea încordării internaționale și întărirea 
păcii în Europa și în lume. Analiza si
tuației internaționale, făcută în prima par
te a cuvîntării lui N. A. Bulganin, scoate 
în evidență faptul că, în timp ce țările iu
bitoare de pace luptă activ pentru slăbi
rea încordării internaționale, forțele agre
sive își intensifică uneltirile în Europa și 
în Asia, în Orientul apropiat și mijlociu. 
In cadrul acestor uneltiri Germania occi
dentală este transformată, cu ajutorul 
Statelor Unite, Angliei și Franței, în 
principalul focar al primejdiei de război 
în Europa.

Uniunea Sovietică, exprimînd năzuin
țele tuturor popoarelor, luptă pentru slă
birea încordării internaționale. Uniunea 
Sovietică a fost totdeauna un adversar 
hotărît și consecvent al politicii de re- 
militarizare a Germaniei occidentale, a 
fost și rămîne partizanul restabilirii unei 
Germanii unite, ca stat liber, democrat șl 

iubitor de pace. Guvernul sovietic este 
gata să contribuie și pe viitor la cauza 
restabilirii unității Germaniei și la înche 
ierea unui tratat de pace cu Germania.

Ideea tratativelor, a unei consfătuiri 
între marile puteri a prins rădăcini adinei 
în mase. Guvernele nu pot să nu țină sea
mă de această dorință. Tocmai în aceasta 
își are originea noua notă occidentală a- 
dresată acum două zile Uniunii Sovietice. 
Așa cum a arătat tovarășul N. A. Bulga
nin, această notă va fi studiată cu aten
ție de către guvernul sovietic.

Propunerile guvernului sovietic în pro
blemele reducerii armamentelor, interzi
cerii armei atomice și înlăturării primej
diei unui nou război, cuprinse în Decla
rația publicată ieri și expuse pe larg în 
cuvîntarea tovarășului Bulganin, consti
tuie un program constructiv de mare în
semnătate, în vederea curmării războiu
lui rece, care provoacă atîtea neajunsuri 
popoarelor — în vederea făuririi aceiei 
atmosfere de încredere, care să ducă la 
dezarmare. Aceste propuneri constituie un 
program de măsuri radicale în vederea 
slăbirii încordării internaționale, a înlă
turării primejdiei unui nou război. In ve
derea creării condițiilor pentru o viață 
pașnică și liniștită a popoarelor este ne
cesar să se pună capăt războiului rece, 
să se lichideze bazele militare de pe teri
toriile străine, să se retragă trupele de 
ocupație de pe teritoriul Germaniei, să 
se înlăture orice discriminări în dezvol
tarea relațiilor economice. Toate acestea 
vor crea condiții ca problema dezarmării, 
dintr-o problemă suspendată să devină o 
problemă care să stea pe o bază reală și 
să fie rezolvată. Propunerile concrete fă
cute în această direcție de Uniunea Sovie
tică prevăd ca reducerea armamentelor 
să se facă în două etape și ca ea să in
cludă interzicerea armei atomice, cu 
hidrogen și a celorlalte tipuri de arme 
de exterminare în masă. Totodată Uniu
nea Sovietică propune un sistem efectiv 
de control asupra îndeplinirii măsurilor 
respective. Noile propuneri ale Uniunii 
Sovietice în problema dezarmării exprimă 
rînd cu rînd caracterul profund pașnic al 
politicii externe a statului sovietic, dorin
ța sa vie de a risipi norii războiului pe 
care se străduiesc să-i adune deasupra 
lumii cercurile agresive. Ele reflectă gri
ja adîncă a guvernului sovietic față de 
viața popoarelor, năzuința sa vie de a 
feri omenirea de nenorocirile unui nou 
război, de a elibera popoarele de povara 
grea a cheltuielilor militare, de a se asi
gura folosirea resurselor astfel eliberate 
pentru ridicarea bunei stări a popoarelor, 
pentru ajutorarea economică a țărilor slab 
dezvoltate.

In ce privește asigurarea securității în 

Europa, calea cea mai bună pentru pre- 
întimpinarea unei noi agresiuni în acea
stă regiune constă în organizarea unui 
sistem de securitate colectivă, cu partici
parea tuturor statelor europene, indife
rent de orînduirea lor socială. Ratificarea 
acordurilor de la Paris a îngreunat re
zolvarea acestei probleme, dar nu a scos- 
o de pe ordinea de zi.

In fața agravării pericolului unui nou 
război și a amenințării pentru securita
tea statelor iubitoare de pace din Europa, 
acestea trebuie să se îngrijească în noile 
condiții de asigurarea securității lor. A- 
ceasta trebuie să se facă pe baza elabo
rată de cele opt state la conferința de la 
Moscova și în cadrai consultărilor ulte
rioare dintre ele. De aci izvorăște necesi
tatea încheierii unui tratat de prietenie, 
colaborare și asistență mutuală între cele 
opt state participante la conferința de la 
Moscova. Spre deosebire de tratatele în
cheiate între Statele Unite și alte țări oc
cidentale, bazate pe diktat și pe supunere, 
tratatul pe care-1 elaborează conferința 
de la Varșovia izvorăște din principiile 
relațiilor frățești, care există între popoa
rele libere și egale în drepturi. Ceea ce 
caracterizează tratatul de prietenie, cola
borare și asistentă mutuală, propus de 
cele opt state participante la conferința 
de la Varșovia este că acesta nu va fi un 
tratat închis, ci la el vor putea adera toa
te celelalte state, indiferent de orînduirea 
lor socială și de stat Tratatul de la Var
șovia va fi un mijloc efectiv de asigurare 
a păcii și securității internaționale.

Statele participante la conferința de la 
Varșovia nu sînt partizane ale politicii de 
forță ; ele nu amenință pe nimeni, nu do
resc cursa înarmărilor și sînt pentru cele 
mai radicale măsuri de dezarmare. Dar 
ele nu pot să rămînă în inactivitate cînd 
împotriva lor se creează blocuri militare 
și baze de război. In aceste condiții ele 
sînt nevoite să întreprindă măsuri de răs
puns. Una din aceste măsuri este confe
rința de la Varșovia și acele hotărîri care 
vor trebui să fie luate în cadrul ei. Prin 
încheierea tratatului de prietenie, colabo
rare și asistență mutuală între cele 8 sta
te • se creează un fundament de neclintit 
al unor acțiuni unite ale statelor iubitoa
re de pace, pentru a da o ripostă agresiu
nii ce se pregătește, pentru a asigura pa
cea și securitatea în Europa. In confor
mitate cu Declarația adoptată la confe
rința de la Moscova, tratatul trebuie să 
prevadă crearea unui comandament unic 
al forțelor armate care vor fi trecute sub 
comanda acestui comandament în baza 
acordului între participant» la tratat.

Conferința își continuă lucrările.
I. FtNTTNARU

(Din Scînteia Nr. 3281)

Conferința de presă 
a președintelui Eisenhower
WASHINGTON (Agerpres). — TASS 
Răspunzînd în cadrul unei conferințe de 

presă la întrebările corespondenților în 
legătură cu știrile privind planurile un 
conferințe a șefilor guvernelor celor pl 
tru state — S.U.A., U.RS.S., Anglia 
Franța — președintele Eisenhower a de
clarat că are în vedere o conferință de 
scurtă durată a șefilor celor patru gu
verne, într-o țară neutră, la care să se 
discute probleme referitoare la întreaga
lume, pentru a se stabili dacă poate fi
slăbită încordarea internațională.

Eisenhower a relevat că în întreaga
lume se întărește sentimentul că această 
conferință ar putea fi de folos. Totodată 
el a declarat că întregul proces va avea un 
caracter de explorare. In cursul conferin
ței de presă, Eisenhower a subliniat de 
cîteva ori că nu poate fi considerată asi
gurată convocarea conferinței.

La întrebarea dacă proiectata conferință 
„a celor patru mari” va putea să se ocupe 
în mod concret de problema unificării 
Germaniei, Eisenhower a răspuns că, după 
cum presupune, conferința nu face deefl 
să determine sectoarele în care trebuie să 
se înceapă să se acționeze.

După ce a răspuns la întrebările în le
gătură cu proiectata conferință, președintele 
a expus pe scurt scopurile conferin
ței: 1) Determinarea orientării discuțiilor 
între miniștrii Afacerilor Externe; 2) De
terminarea pozițiilor; 3) Studierea dome
niului discuțiilor.

La întrebarea dacă la conferință se va 
discuta problema dezarmării, Eisenhower 
a răspuns că el presupune că pentru slă
birea încordării, problema dezarmării tre
buie discutată.

La întrebările corespondenților în legă
tură cu propunerea sovietică în proble
mele reducerii armamentelor, interzicerii 
armei atomice și înlăturării primejdiei 
unui nou război, Eisenhower a declarat că 
a avut posibilitatea să studieze doar fugi
tiv această propunere, dar a remarcat că 
ea cuprinde unele elemente care au mai 
fost propuse.

Eisenhower a făcut aprecieri pozitive 
asupra planurilor de plecare în S.U.A. a 
unor lucrători sovietici din agricultură. 
El a spus însă că amănuntele în legătură 
cu hotărîrjle guvernului S.U.A. în acea
stă problemă încă n-au fost stabilite.

Conferința de li Viena a ambasadorilor 
U.R.S.&, Angliei. S.U.1 și Franiei 
și-a incneiai lucrările cu succes

I VIENA (Agerpres). — TASS
La Viena a fost dat publicității următorul 

comunicat :
Conferința ambasadorilor Uniunii Re

publicilor Sovietice Socialiste, Regatului 
Unit, Statelor Unite ale Americii și Re^ 
publicii Franceze, cu participarea reprJ^ 
zentanților Republicii Austriace, și-a în
cheiat cu succes lucrările pentru pregă
tirea textului tratatului de stat cu pri
vire la restabilirea unei Austrii indepen
dente și democrate.

S-a realizat deplină unanimitate în pri
vința tuturor articolelor proiectului aces
tui tratat.

Ambasadorii celor patru puteri și re
prezentanții Austriei se vor întîlni la 13 
mai la ora 9,30 pentru a examina proble
mele tehnice legate de punerea la punct 
a textelor tratatului în patru limbi.

La sfîrșitul săptămînii se vor întruni la 
Viena miniștrii Afacerilor Externe ai 
U.R.S.S., Regatului Unit, S.U.A. și Re
publicii Franceze, cu participarea repre^ 
zentanților Austriei, în vederea exan^ 
nării și semnării tratatului de stat cu 
Austria

pen.ru

