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Mai multă preocupare față de primirea 
de candidați în partid

Sub conducerea partidului nostru, oamenii muncii din pa
tria noastră, obțin zi de zi noi succese pe drumul construirii 
socialismului. Temelia acestor victorii, o constituie politica 
justă și înțeleaptă a partidului, legătura sa strînsă cu ma
sele muncitoare, care își însușesc această politică și o tra
duc în viată.

Oamenii muncii din raionul nostra, ca și din întreaga 
tară, iubesc partidul și au încredere nemărginită în el. A- 
ceastă dragoste fierbinte se manifestă în mod viu, prin aceea 
că un număr tot mai mare de oameni ai muncii de la orașe 
și sate, dintre cei mai înaintați, își manifestă dorința de a 
intra în rîndurile partidului, avînd drept călăuză învăță
tura marxist—leninistă, potrivit căreia partidul este puter
nic, nu atît prin numărul membrilor săi, ci mai ales prin 
calitatea lor. Primind în rîndurile sale pe cei mai buni și 
mai devotați fii ai clasei muncitoare, partdiul se întărește, 
își ridică capacitatea de acțiune, își îmbunătățește compo
ziția socială și calitatea membrilor săi.

Aplicînd în viață instrucțiunile C. C. al P. M. R., o bună 
parte din organizațiile de partid din raionul nostru, au ur
mărit ca prin primirea de noi candidați și membri în partid, 
să-și îmbunătățească în mod simțitor activitatea lor politică.

Organizațiile de bază nr. 1 de la minele de fier Ghelar, 
laminoare din combinat și turnătoria Călan, s-au ocupat cu 
spirit de răspundere de primirea de candidați, au îndrumat 
și sprijinit în acest sens pe fiecare membru de partid în par
te, ridicînd rolul comuniștilor în mase, în vederea atragerii 
în partid a celor mai devotați și hotărîți fii ai poporului 
muncitor. Dînd dovadă de multă răspundere față de exami
narea cererilor de primire în rîndul candidaților de partid, 
aceste organizații au primit un număr mare de candidați din 
rîndul muncitorilor înaintați, care și-au dovedit prin fapte 
devotamentul față de partid.

Trebuie spus însă, că o serie de organizații de partid, au 
neglijat această sarcină principală, care este de cea mai 
mare importanță pentru întărirea partidului nostru în vede
rea îmbunătățirii compoziției sale sociale.

Din cauza sprijinului insuficient pe care la dat Comitetul 
de partid al complexului C.F.R. Simeria (secretar Irimie 
loan), organizațiilor de bază, munca de primire a candida
ților la complex se desfășoară în mod nesatisfăcător. Ce poate 
caratteriza altceva de cît birocratism și nepăsare față de pri
mirea de candidați, faptul că în anul aceasta la organiza
ția de bază din secția locomotive, unde în rîndul muncitori
lor se găsesc zeci de inovatori și fruntași în producție, care 
lucrează în contul anilor viitori, nu a fost primit niciun 
candidat de partid. Lipsuri serioase în această direcție ma
nifestă și organizația de bază din cadrul I.C.S.M. Călan 
(secretar Kiss Moise) unde deși sînt un număr mare de 
constructori, timp de peste un an de zile nu a fost primit 
decît un singur candidat. Lipsuri în această privință mai 
sînt și în alte părți. Comitetul de partid al Combinatului 
siderurgic „Gh. Gheorghiu-Dej” de pildă a amînat fără te
mei efectuarea controlului pe teren în ceea ce privește expi
rarea stagiului de candidat. Astfel s-a putut întîmpla ca la 
un număr de peste 300 de candidați să li se expire de mult 
stagiul de candidatură. Printre aceștia se numără tovarășul 
Hăulică loan, Dolofteî Profila, Cazan Ștefan și alții.

Asemenea manifestări de subapreciere a primirii, de mem
brii și candidați de partid, trebuie lichidate cu hotărîre, de 
toate organele și organizațiile de partid.

Primirea în partid este o sarcină de mare importanță și 
de răspundere; cere o muncă minuțioasă de zi cu zi din 
partea fiecărei organizații de partid, pentru ca în rîndurile 
partidului să intre într-adevăr oamenii cei mai buni, înaintați 
și demni de înaltul titlu de comunist.

Ocupîndu-se zi de zi de conducerea muncii de primire în 
partid a celor mai înaintați fii ai poporului muncitor, or
ganizațiile de partid trebuie să combată cu tărie orice pri
peală, orice tendință de a face din aceasta o problemă de 
campanie. Totodată organizațiile de partid și toți comuniștii 
trebuie educați în spiritul vigilenței față de orice încercare 
a dușmanului de clasă de a se strecura în partid. Pentru 
aceasta se cere ca organizațiile de bază să examineze cu toată 
atenția orice cerere, fără a precupeți timpul, respectînd în
tocmai principiul primirii strict individuale în partid.

Ridicînd la înălțimea cuvenită problema primirii în 
rîndurile partidului și educarea comunistă a tinerilor can
didați, organizațiile de partid vor trebui să facă ca nivelul 
muncii politice de partid să crească necontenit și în același 
timp să întărească rolul lor tn înfăptuirea sarcinilor cons
truirii socialismului.

Hotărîrile Conferinței de la Varșovia întăresc 
încrederea oamenilor muncii în cauza păcii

C u vînt ul
In ziua de 18 mai, oțelarii hunedo- 

reni, strînși la colțul roșu al secției, 
discutau cu aprindere- comunicatul cu 
privire la Tratatul încheiat la Varșo
via între reprezentanții țărilor partici
pante la Conferința de la Varșovia.

— încheierea Tratatului de la Var
șovia, a spus inginerul Cațigherea 
Cătinel, este de o importanță uriașă 
pentru țara noastră. El pornește în 
primul rînd de la principiul egalității, 
consolidează și întărește suveranita
tea țării noastre, chezășuiește liber
tatea și independența patriei noastre. 
Creat în scopul apărării muncii noas
tre pașnice, tratatul constituie o pa
văză sigură împotriva oricărui agre
sor care ar încerca să o tulbure. Toc
mai de aceea noi oțelarii, cărora ne este 
dragă munca, vom depune eforturi 
deosebite pentru a da patriei cît mai 
mult oțel pentru apărarea ei.

Unul din oțelarii țși mai harnici, 
prim-topitorul Bîrlea Traian, care și-a 
depășit graficul de producție în pri-

Expresia năzuințelor noastre de pace
Despre hotărîrile Conferinței de la 

Varșovia a statelor europene iubitoare 
de pace, am luat cunoștință cu o deo
sebită satisfacție, ele exprimînd nă
zuințele scumpe ale popoarelor iubi
toare de pace, gîndurile și voința 
noastră de a apăra viața nouă ce ne-o 
făurim, libertatea și cuceririle noastre.

Tratatul încheiat la Conferința de la 
Varșovia de statele iubitoare de pace 
în frunte cu Uniunea Sovietică, este 
chezășia securității și independenței 
patriei noastre, nesecat izvor de voință 
și încredere în munca noastră.

împreună cu membrii brigăzii pe 
care o conduc, vom sprijini din toate 
puterile aceste hotărîri care ne asi
gură pacea. Brigada noastră a obținut 
și pînă acum rezultate deosebite în mun

oțe larilor
mele 18 zile ale lunii curente cu 11,3 
la sută a arătat că citind textul hotă- 
rîrilor Conferinței de la Varșovia reiese 
limpede că lagărul socialismului și 
al păcii se va întări și mai mult. „Noi 
oțelarii — a spus el — vom putea 
muncii în liniște pentru înflorirea pa
triei iar cei care vor încerca să aten
teze la integritatea ei, se vor izbi de 
rezultatele muncii noastre. Pentru a 
consolida prin fapte istoricul Tratat, 
mă angajez ca luna aceasta să dau pa
triei cu 5 la sută mai mult oțel”.

—- Și eu, împreună cu echipa, o să 
muncesc cu mai mult avînt pentru a 
elabora oțel peste planul de producție, 
a spus prim-topitorul fruntaș al între
cerii socialiste Lăbuneț Vaier, pentru 
ca să întărim pacea prin fapte vii, 
prin sutele de tone de oțel elaborate 
peste graficul de producție. Munca 
noastră rodnică va întări capacitatea 
de apărare a Republicii noastre Popu
lare, va face să crească puterea ei eco
nomică”.

* ★ *---------

că. Planul pe luna trecută l-am depășit 
cu 7 la sută, rebuturile le-am redus la 
zero, iar calitatea lucrărilor a fost su
perioară față de lunile precedente. De 
la 1—18 mai, noi am reușit ca sarci
nile planificate să le depășim cu 13 
la sută.

Pentru a ne arăta hotărîrea deplină 
în susținerea tratatului încheiat la 
Varșovia, brigada noastră, își sporește 
și mai mult eforturile încît sarcinile 
planificate pe luna în curs, să le în
deplinim cu 2 zile mai devreme, iar 
calitatea lucrărilor să o îmbunătățim 
cu 12 la sută față de rezultatele ob
ținute.

MICȘONI IULIU 
Șef de brigadă I.C.S.H.

Trăinicia a tot ce se 
construiește

Zi de zi am urmărit cu mare a- 
tenție lucrările Conferinței de Ia Var
șovia a statelor europene pentru asi
gurarea păcii și securității popoarelor. 
La apariția comunicatului final am 
simțit încrederea în ziua de mîine, in 
trăinicia a tot ceea ce se construește 
astăzi în patria noastră.

Raionul nostru și în special ora
șul Simeria — unde urgia celui de al 

doilea război mondial a adus pagube 
mari — a renăscut și s-a dezvoltat. Sa
tele raionului nostru au pornit pe 
drumul înfloririi. In anii puterii popu
lare aproape în fiecare din ele s-a 
construit o școală nouă, un cămin cul

tural, s-au format unități socialiste în 
agricultură. Toate acestea sînt mărtu
ria dorinței nestrămutate de pace a oa

menilor muncii din raionul nostru. 
Forțele agresive trebuie să țină cont 
de această dorință, care unită cu aceia 
a sutelor de milioane de oameni, re- 
prezentați la Conferința de la Var
șovia, constituie o forță invincibilă.

Alături de marea Uniune Sovietică, 
inițiatoarea a nenumăratelor propuneri, 

pentru destinderea în relațiile inter
naționale, alături de popoarele țărilor 
de democrație populară, ne simțim 
siguri că tratatul încheiat va fi o ba
rieră care va împiedeca pe ațîțătorii la 

război să-și ducă planurile Ia îndepli
nire.

Muncitorii, țăranii muncitori din ora
șele și satele raionului nostru, pornesc 
mai hotărîți la muncă, știind că ast
fel contribuie la apărarea păcii.

MARCU NICOLAF. 
secretar al sfatului popular 

raional Hunedoara

Viața fericită a copiilor din patria noastră

In foto : Un grup de copii de la ere șa și grădinița de întreprindere de pe lingă Combinatul 
siderurgic „Gh. Gheorghiu-Dej" sînt „ocupați" cu ridicarea construcțiilor dtn cuburi de lemn~



Să ridicăm nivelul
CONFERINȚA COMITETULUI

Cînd în sală s-a făcut liniște, tovară
șul Toma Gheorghe, prim-secretar al Co
mitetului raional U.T.M. Hunedoara, a 
anunțat deschiderea conferinței și a cerut 
utemiștilor să facă propuneri pentru ale
gerea unui prezidiu, format din 13 membri, 
care să conducă lucrările conferinței. Du
pă alegerea prezidiului, tovarășul Strik- 
berger D., secretar al comitetului regio
nal U.T.M., care a fost ales președintele 
prezidiului, a arătat ordinea de zi 
și programul de desfășurare a conferinței. 
Apoi a dat cuvîntul tovarășului Toma 
Gheorghe pentru a citi darea de seamă 
a comitetului raional U.T.M.

Darea de seamă a analizat felul cum a 
muncit comitetul raional U.T.M. timp de un 
an, scotînd în evidență realizările obținu
te în această perioadă, pe tărîmul produc
ției precum și lipsurile care au frînat, 
de multe ori, munca comitetului raional 
U.T.M.

Ținînd cont de specificul raionului nos
tru, ca un raion cu accentuat caracter 
industrial, în darea de seamă a fost ară
tat că în ultima perioadă, numărul tineri
lor antrenați în întrecerea socialistă în 
întreprinderi, s-a mărit simțitor. Datorită 
acestui fapt, un număr însemnat de bri
găzi utemiste de producție și-au depășit 
planul pe luna mai, iar brigada condusă 
de tînărul Ionescu Petre de la I.C.S.H., 
lucrează demult timp în contul anilor vii
tori. Succese de seamă au obținut și tinerii 
oțelari Brînzei D., Lăbuneț Vaier și alții. 
In darea de seamă s-a subliniat de ase
menea că metodele de muncă sovietice Fi- 
lipov, Macar-Mazai, Bîcov-Brotchievici și 
altele, care sînt folosite din plin, atît de 
brigăzile utemiste, cît și de un număr de 
utemiști și tineri, au contribuit la obține
rea unor succese însemnate în îndeplini
rea sarcinilor de producție.
Cu toate că darea de seamă a oglindit 
într-o măsură însemnată munca comitetu
lui și a membrilor biroului, ea a avut și 
serioase lipsuri. Astfel, în mai multe locuri, 
darea de seamă s-a rezumat să scoată în 
evidență o serie de succese, fără să ana
lizeze în spirit critic și autocritic lipsurile 
existente, fără să arate care sînt cauzele 
lipsurilor, în ce a constat ajutorul Comite
tului regional U.T.M. Darea de seamă nu 
a arătat de asemenea în ce măsură a fost 
respectată democrația internă de organi
zație, cît și spiritul colectiv în munca 
membrilor biroului. »

Expunerea dării de seamă a dat însă 
prilejul unor intense discuții, asupra muncii

Respectind rețeta de încărcare
a furnalului

Folosirea întregii capacități de producție 
a furnalului nr. 6, a devenit o preocupare 
de frunte a întregahii colectiv de munci
tori ce îl deservește. Acest lucru a făcut 
ca furnaliștii să-și depășească cu mult 
sarcinile de plan. Astfel, în cele 18 zile 
ale lunii mai, planul pe întreg furnalul a 
fost depășit cu 2,27 la sută.

Un aport deosebit la realizarea acestor 
rezultate, l-a dat brigada de încărcători 
condusă de Diaconu loan și Munteanu A- 
îexandru care, respectînd cu strictețe re
țeta de încărcare a furnalului și-a realizat 
planul în proporție de 104,90 la sută, 
iar cea condusă de Marin Silvestru și 
Nevriceanu Ioan, a depășit planul cu 2,27 
Ia sută. La fel, brigăzile de furnaliști 
conduse de prim-topitorii Cios Iosif și Pal 
Victor au smuls furnalului cu 6,78 la sută 
și respectiv cu 1,11 la sută mai multă fontă. 
Numai în ziua de 19 mai brigada prim- 
topitorului Pal Iosif și-a depășit sarcinile 
de plan cu peste 17 la sută.

întrețin cu grijă utilajele
întreprinderea 7 utilaj greu Hunedoara, 

este dotată cu numeroase mașini și utilaje 
menite să mecanizeze și să grăbească rit
mul lucrărilor de construcții. Lupta dusă 
de muncitorii acestei întreprinderi pentru 
creerea condițiilor de exploatare în între
gime a capacității utilajelor; excavatoare, 
concasoare, locomotive, betoniere, etc., a 
adus rezultate frumoase. In trimestrul 1 
1955, producția globală a crescut cu 45,6 la 
sută față de trimestrul IV al anului trecut. 
Productivitatea muncit pe cap de muncitor,

politic al utemiștilor
RAIONAL U.T.M. HUNEDOARA ,

comitetului și a biroului, la care au parti
cipat un număr mare de utemiști .

Vorbind despre munca politică, pe care 
au dus-o membrii biroului Comitetului raio
nal U.T.M., în rîndul tineretului din raion, 
mai mulți utemiști au arătat că aceasta nu 
a fost la înălțimea sarcinilor. Utemistul 
Far Aurel, a arătat că la Ghelar, sînt un 
număr mare de tineri, care obțin rezultate 
însemnate în procesul de producție, din
tre care 2 sînt distinși cu diplome de o- 
noare a C.C. al U.T.M., iar 180 cu însigne 
de mineri fruntași. Comitetul raional 
U.T.M., însă, nu a contribuit prea mult la 
toate aceste rezultate I Văzînd că treburi
le merg bine" la Ghelar, activiștii comite
tului, nu s-au mai „obosit” să se depla
seze în mijlocul minerilor. „Au trecut a- 
proape 6 luni de cînd tovarășul Moldovan 
Emil nu a fost la noi. La fel nici pe to
varășul Dărămuș, nu l-am văzut aici de 
mult timp” — a spus vorbitorul.

Comitetul raional U.T.M., a fost aspru 
criticat pentru slaba muncă pe care a de
pus-o în ridicarea nivelului politic al ute
miștilor și tinerilor. Tovarășul Paraschiv 
Iordan, și alții, au arătat în discuțiile lor, 
că există unii U.T.M.-iști, ca de pildă, oțe- 
larul Lăbuneț Vaier, și alții, care în mun
ca lor de zi cu zi obțin rezultate demne 
de lăudat, însă în ce privește activitatea 
lor pe linie de organizație, lasă mult de 
dorit. Astfel de cazuri sînt întîlnite dese
ori în combinat, la uzinele „Victoria” Că- 
lan, chiar și Ia I.C.S.H., și totuși. Comite
tul raional U.T.M. nu a întreprins nimic 
fn vederea activizări acestor tineri.

In cuvîntul său, tov. Dragota Anton a 
arătat că o delăsare a manifestat Comite
tul raional U.T.M. și în privința acordării de 
recomandări tinerilor care doresc să intre în 
rîndurile candidaților de partid, fă
ră care intrarea în rîndurile candidaților 
de partid este imposibilă.

Spiritul critic și autocritic al conferin
ței a dovedit creșterea simțitoare a maturi
tății politice a utemiștilor. Discuțiile au 
arătat; dorința lor de a scoate la iveală 
lipsurile și a îmbunătăți neîntîrziat mun
ca Comitetului raional U.T.M.

Orientîndu-se în mod just, conferința a 
ales în noul comitet pe cei mai buni 
U.T.M.-iști, cu dragoste de muncă, capa
bili să îndeplinească cu cinste și la timp 
sarcinile încredințate.

Ca prim-secretar al Comitetului a fost 
ales tovarășul Toma Gheorghe.

= ★ ★

Muncă rodnică in industrie și pe ogoare
a crescut cu 22 la sută, iar prețul de cost 
a fost redus cu 39,8 la sută.

Creșterea producției globale și a produc
tivității muncii se explică prin faptul că 
în centrul preocupării muncitorilor acestei 
întreprinderi, a stat întreținerea și îngri
jirea în bune condițiuni de funcționare a 
utilajelor și exploatarea lor în mod rațio
nal.

Mecanicii de pe excavatoare: Foca Nicu- 
lin și Bujor Marcel prin îngrijirea și între
ținerea la timp potrivit, a mașinilor au 
reușit să prelungească timpul lor de func
ționare cu peste 3.500 ore.

In perioada 1-18 mai, rezultate frumoase 
au continuat să înscrie și mecanicii Petro- 
șanu Aure!, Cotan Grigore și lonițe Con
stantin care au realizat sarcinile de pro
ducție în medie de 140 la sută.

Crește producția de prefabricate
Atelierul de prefabricate din cadrul Tru

stului 4 construcții are un rol important 
în accelerarea construirii noului oraș mun
citoresc, a scurtării termenului de execuție » 
lucrărilor pe șantiere. In primul trimestrv 
al acestui an, muncitorii atelierului de 
prefabricate au turnat cu 39,77 la sută mal 
mult beton armai simplu și blocuri de 
zidărie, față de ultimul trimestru al anului 
trecut. Numai la beton armat planul a fost 
depășit cu 92,3 la sută.

Prin folosirea celor 63.920 blocuri de 
zidărie ce au fost date peste sarcina plani
ficată în cursul lunii aprilie a. c., s-a 
reușit să se înlocuească un număr de pe
ste 575.000 cărămizi din care s-au putut

RECENZIE

GEOGRAFIA FOAMEI
de JOSUE de CASTRO

laureat al Premiului Internațional 
al Păcii pe anul 1954

»
In „Geografia foamei" 
savantul brazilian 
Josue de Castro, cer

cetător în domeniul 
alimentație, președin
te al Comitetului 
executiv al Organizației pentru problemele 
alimentației și agriculturii de pe lîngă 
O.N.U., face un studiu aprofundat asupra 
condițiilor de trai ale popoarelor lumii, 
analizînd pe baza unui număr considerabil 
de fapte fenomenul foamei în toate mani
festările ei.

In prima parte a lucrării, autorul expu
ne în termeni populari teoria alimentației 
și caracterizează diferitele feluri de foame 
(foamea de proteine, foamea de vitamine 
etc.), ridicîndu-se împotriva teoriei malt- 
husiene cu privire la suprapopulata globu
lui și la epuizarea resurselor naturale. Au
torul demonstrează în mod științific nete
meinicia acestei teorii, „lipsită de orice ba
ză științifică”, precum și șubrezenia teo
riilor „alarmiste” ale ideologilor imperia
lismului — neomalthusienii de felul lui Wi
liam Vogt, Julian Huxley etc.

In continuare autorul face un studiu a- 
mănunțit asupra principalelor regiuni ale 
foamei din America, Africa, Asia și Europa 
în care zugrăvește tabloul îngrozitor al 
foamei pe care o îndură masele populare 
din cele patru continente. Rînd pe rînd se 
perindă prin fața cititorului imagini din 
regiunile în care popoarele îndură foamea 
cea mai cumplită.

Neprețuitul colier de smaragde ale In
sulelor Antile — spune autorul — cu boga
ta lor vegetație tropicală, este populat de 
oamenii cei mai înfometați, cei mai suba- 
limentați din întreaga emisferă occidenta
lă* In Cuba rația zilnică a unei familii 
muncitoare formate din cinci oameni poa
te îndestula prin caloriile ei doar un sin
gur om

Lucrarea lui de Castro cuprinde nume
roase asemenea exemple din multe alte re
giuni ale globului pămîntesc.

Politica colonialistă a statelor imperia
liste este supusă în carte unei critici as
pre. „Foamea — după cum sublinează de 
Castro — a fost generată în primul rînd 
de exploatarea neomenoasă a bogățiilor 
coloniale prin sistemul latifundiilor și a 
monoculfurif, ce pustiau colonia în așa fel 
încît țara exploatatoare putea să-i ia la 
un preț foarte redus materiile prime de ca
re economia sa industrială prosperă avea 
nevoie”.

★

construi în plus cca 1150 m.c. de zidărie.
Aceste realizări au fost posibile datorită 

mecanizării în mare parte a procesului de 
producție care a redus numărul de mun
citori cu 15 la sută și a punerii în func
țiune a încă două termo-bazine, construite 
din rezerve interne, care au mărit capaci
tatea de producție a atelierului cu 50 la 
sută. O preocupare a colectivului a fost 
îndreptată și în ceea ce privește reducerea 
consumului specific de materie primă. Prin 
reducerea dozajelor și prin folosirea minu
țioasă a cimentului, de la începutul anu
lui și pînă în prezent, au fost economisite 
cca. 20 de tone ciment, fără ca aceasta, 
să dăuneze rezistenței și calității prefabri
catelor. In primele două decade ale lunii 
mai, brigăzile de betonîșfi conduse de 
Hang Viorel, Căpraru Teodor și Crișan 
loan, și-au depășit sarcinile de plan între 
10 și 15 la sută, înregistrîndu-se în ace
lași timp o reducere a rebuturilor pe în
treg atelierul de 2 la sută.

Pentru o recoltă sporită la hectar
„Să facem la timp și în bune condițiuni 

po'ic’ehnice plivitul păioaselor și întreți
nerea culturile prășitoare”. Aceasta este 
lozinca sub care membrii întovărășirii agri
cole „Drum Nou” și țăranii muncitori cu 
gospodării individuale din comuna Băcia, 
au pășit cu toate forțele pentru a obține în 
acest an o recoltă sporită le hectar.

Datorită elanului cu care ei au început - 
muncile de întreținere a culturilor, pînă 
în seara zilei de 17 mai, s-a reușit să se 
facă grăpatul griului pe o suprafață de 
597 ha., iar pe alte 375 de ha., să se exe

In tot cuprinsul căr
ții, de Castro nu sca
pă ocazia să combată 
cu tărie teoriile im
perialiste asupra foa
metei și să scoată la 

iveală cauzele care generează acest feno
men. Astfel, Josue de Castro, care „nu e 
un adept al marxismului”, după cum el 
însuși declară, ajunge la concluzia că 
„starea de înfometare este un rezultat al 
unor grave erori și al unei organizări de
fectuoase a orînduirii sociale”. Savantul 
brazilian socotește justă și eficace rezolva
rea pe cale revoluționară a problemelor 
alimentației în țările Europei răsăritene, 
adică pe calea desființării proprietății pri
vate asupra pămîniului și asupra între
prinderilor industriale care au o însemnă
tate economică națională. „Impresia mea 
— spune autorul — este că în est suflă 
astăzi un vînt economic favorabil din cau
ză că țările din această regiune, în fața 
nevoii inexorabile, s-au apucat să-și so
luționeze problema lor și au înfăptuit o 
reformă fundamentală în structura lor so
cială”. Subliniind că țările de democrație 
populară trec astăzi printr-o eră de pros
peritate, Josue de Castro scrie: „Populații
le lor muncitoare, atît urbană cît și rurală, 
încep să aibă la dispoziție suficiente măr
furi de primă necesitate pentru a duce o 
viață omenească”. Autorul scoate în evi
dență puternicul contrast dintre „solidita
tea economică și renașterea socială” din 
țările de democrație populară pe de o par
te, și „economia nestabilă a Europei occi
dentale pe de altă parte”.

Deși de Castro este adesea inconsecvent 
în raționamentele și în concluziile sale, 
crezînd în posibilitatea rezolvării satisfăcă
toare a problemei alimentare numai pe 
calea măsurilor tehnice și economice, care 
după aceea vor atrage după sine și tran
sformările sociale, totuși, ca om de știință 
cinstit, el demască fără cruțare falsele 
teorii imperialiste despre foamete și ara
tă care sînt adevărații vinovați de aceste 
calamități generale.

Problema importantă pe care o tratează, 
datele științifice și concluziile interesante 
la care ajunge, argumentele nimicitoare 
împotriva neomalthusienilor, demonstrarea 
faptului că resursele alimentare ale pămîn- 
tului sînt inepuizabile fac din cartea lui 
Josue de Castro — „Geografia foamei” — 
un studiu interesant și folositor pentru 
toți cititorii din țara noastră.

cute plivitul buruienilor. Ca și în campa
nia însămînțărilor de primăvară, întovără- 
șiții, Danciu loan, Popa Iosif și Kiss Ernest, 
au fost printre primii în această mare bă
tălie.

Exempul întovărășiților, a constituit un 
puternic mijloc de mobilizare a țăranilor 
din sectorul individual. Terminind plivî- 
tul păioaselor, țăranii muncitori; Hălălai 
loan, Munteanu Iosif și alții, au început 
de îndată prima prașilă. Pînă în ziua de 
18 mai, pe întreaga comună a fost prășită 
o suprafață de 3 ha., cu sfeclă de zahăr 
și 5 ha., cu legume.

La plivitul culturilor
Zilele frumoase și bune de muncă din 

ultimul timp au așternut pe ulițele satului 
Hășdat o liniște adîncă. Doar ici, colo, 
se mal ivește cîte un copil, sau o femeie 
bătrînă. Restul țăranilor muncitori sînt pe 
ogoare, unde zoresc plivitul culturilor. Mo
bilizați de deputății sfatului popular și de 
comisia de femei, ei folosesc din plin tim
pul prielnic, datorită cărui fapt au reușit 
ca pînă în prezent să execute lucrările de 
întreținere a culturilor în procent de 70 la 
sută, din suprafața totală a culturilor de 
toamnă. Fruntași în muncile de întreți
nere a culturilor sînt întovărășiții; Nagy 
Iosif, Lupu Aurel, Galfi Alexandru, Nagy 
Dănilă și mulți alții, care au terminat de
ja plivitul păioaselor.

Exemplul lor a constituit un îndemn șî 
pentru țăranii muncitori cu gospodării in
dividuale, cum sînt de pildă Peto Mihaî, 
Gîrliște Adam, Galfi Etelca și alții, care 
terminîndu-șî lucrările de întreținere a cul
turilor, se pregătesc să înceapă imediat 
prășitul.



VIAȚA DE PARTID

Să încheiem cu succes anul școlar în sistemul 
învăfămînfului de partid

Studiul teoriei marxist-leniniste a de
venit o necesitate vitală pentru toți cons
tructorii socialismului și în primul rînd 
pentru membrii de partid. Cu cit membrii 
de partid își însușesc mai temeinic mar- 
xism-leninismul cu atît se vor orienta mai 
ușor în situația internă și internațională, 
cu atît mai bine vor înțelege politica 
partidului și vor rezolva cu succes sarcinile 
construcției socialiste.

In raionul nostru s-au dobîndit în anul 
acesta succese remarcabile în ridicarea ni
velului propagandei de partid în toate for
mele învățămîntului de partid. Cadrele de 
propagandiști se străduesc să aprofunde
ze cît mai mult ideile atotbiruitoare ale 
marxism-leninismului, să lichideze dogma
tismul și stilul bucher în tratarea proble
melor teoriei revoluționare.

Multe organe de partid au intensificat 
controlul asupra calității propagandei, a- 
nalizînd conținutul ideologic al lecțiilor și 
urmărind îndeaproape desfășurarea convor
birilor în cercuri și cursuri. Problema în- 
vățămîntului de partid în cursul anului 
a fost dezbătută în majoritatea organiza
țiilor de partid, ceea ce a dus la o mai 
bună funcționare a cercurilor și cursurilor 
de învățămînt. Comitetul de partid Ghelar 
bunăoară, care a luptat cu multă abnega
ție pentru transpunerea în viață a hotărîri- 
lor adoptate în această privință, a reușit 
să ridice pe o treaptă mai înaltă conținu
tul propagandei de partid. La fel și Comi
tetul de partid din Simeria, care luînd în 
mînă problema învățămîntului de partid 
a reușit să lichideze o serie de deficiențe 
care au mai existat în această direcție.

Trebuie să recunoaștem însă că nu toate 
organizațiile de partid manifestă grija ne
cesară pentru ridicarea nivelului ideologic 
al muncii de propagandă. Organizațiile de 
bază de la secția transporturi și turnăto
rie din Combinatul siderurgic „Gh. Gheor-

Citiți lucrările apărute de
V. I. LENIN —Despre alianța dintre cla

sa muncitoare și țărănime 716 pag. 
20,10 lei.

GH. GHEORGHIU-DEJ — Cuvîntare 
rostită la Consfătuirea fruntașilor în 
agricultură, 48 pag., 55 bani.

Să extindem larg mica mecanizare 
în întreprinderi

Unul din cei mai de seamă factori care 
contribuie la creșterea producției și produc
tivității muncii, la reducerea sistematică a 
prețului de cost, îl constituie introducerea 
și dezvoltarea pe scară cît mai largă în pro
cesul de producție a micii mecanizări.

Prin perfecționarea continuă a procesului 
de producție și în special mecanizarea mun
cilor care necesită eforturi fizice deosebite, 
se creează muncitorilor condiții favorabile pen
tru a folosi din plin întreaga capacitate cu 
maximum de randament, a mașinilor și a- 
gregatelor la care lucrează, de a efectua a- 
celași volum de lucrări într-un timp mai 
scurt cu mai puține forțe de muncă.

Înlocuirea eforturilor fizice prin forța me
canismelor și dispozitivelor, prin introduce
rea de noi procedee tehnologice în procesul 
de producție, a dat posibilitate unor secții, 
sectoare și întreprinderi din raionul nostru 
să scurteze cu mult termenul de execuție la 
unele lucrări, să realizeze o productivitate 
mărită, iar munca omului să devină mai 
ușoară, mai frumoasă și plăcută. La atelie
rele C.F.R. Simeria, secția 5-a vagoane, lă
cătușul Lovasz Ioan a confecționat un dis
pozitiv pentru alezarea suporților la vagoane 
fără a se demonta. înainte vreme, demon- 
tîndu-se acești suporți erau necesare 3 brațe 
de muncă care în 24 de ore alezau abia 8 
suporți. Cu ajutorul noului dispozitiv, se exe
cută același volum de lucrări de un singur 
muncitor în numai 8 ore. De asemenea, în 
secția IV-a turnătorii s-au construit vago- 
nete pe rulmenți pentru transportul șarje
lor la eubilouri, în urma căruia s-a înlătu
rat aproape în întregime munca manuală, și 

ghiu-Dej” de exemplu, nu aprofundează 
conținutul propagandei de partid, ele nu ău 
luat măsurile cele mai potrivite împotriva 
lipsurilor ce se manifestă în organizarea stu
diului individual; neglijează munca cu 
propagandiștii. Așa se face că învățămîn- 
ful de partid din cadrul acestor organiza
ții de bază a rămas mult în urmă. Față 
de aceste lipsuri vinovați se fac secretarii or
ganizațiilor de bază respective, Crăciunes- 
cu loan și Mușa Balint, care au lăsat a- 
ceastă problemă atît de importantă pe plan 
secundar.

Aproape identică este situația și în or
ganizațiile de bază din cadrul I.C.S.H., la 
spitalul Unificat și la Sfatul popular raio
nal unde cercurile și cursurile sînt frec
ventate într-un mod cu totul nesatisfăcător 
de către unii tovarăși membri de partid. 
Birourile acestor organizații de bază, în 
loc ca să tragă la răspundere pe propagan
diștii și cursanții acestor cercuri și cursuri, 
care nu-și fac datoria, au tolerat ca aceștia 
să desfășoare munca la voia întîmplării.

Anul școlar în sistemul învățămîntului 
de partid se apropie de sfîrșit. De aceea 
pregătirile pentru încheierea anului școlar 
trebuie făcute sub semnul îmbunătățirii 
muncii cu propagandiștii, al intensificării 
controlului asupra felului în care se des
fășoară activitatea cercurilor și cursurilor 
de învățămînt, legării teoriei marxist-le- 
nîniste cu practica construirii socialismu
lui. Legarea teoriei cu practica trebuie să 
ducă negreșit la îmbunătățirea muncii de 
partid în toate domeniile de activitate, la 
lichidarea dogmatismului și bucherismuluî 
în tratarea problemelor ideologice. In a- 
cest scop este necesar să se pună accentul 
șî pe cunoașterea temeinică de către pro- 
propagandiști și cursanți, a hotărîrilor 
partidului și . guvernului asupra situației 
internaționale.

In această perioadă trebuie să acordăm

curînd în Editura de stat
* — Cuprivire la situația politică și 
sarcinile partidului. Hotărîrea Comi
tetului Central al Partidului celor ce 
muncesc din Ungaria, 32 pag., 35 bani. 

AUREL MIHALE — Facem și noi o în
tovărășire, 60 pag., 60 bani.

I. PURCARU — Cînd știința își face 

odată cu aceasta, productivitatea muncii la 
transportul șarjelor a crescut cu cca. 3 ori 
față de cea realizată anterior. Pentru mani
pularea arcurilor de vagoane, în greutate de 
80—120 kilograme, în momentul de față se 
construiește în secția Vl-a vagoane o macara 
pivotantă pneumatică care va înlătura de
finitiv munca fizică.

In acest an, au fost rezolvate unele proble
me de mică mecanizare și în Combinatul 
siderurgic „Gh. Gheorghiu-Dej“. Aici, la toate 
furnalele s-a introdus un dispozitiv pentru 
stropirea mecanică cu lapte de var a oale
lor de zgură, prelungindu-se în acest fel du
rabilitatea lor. In sectorul C.F.U., s-a insta
lat un elevator pentru alimentarea cu căr
buni a locomotivelor; mecanizare ce reduce 
operațiunile de încărcare numai la cca. 10 
minute. Prim-topitorii de la oțelăria Siemens 
Martin în urma instalării unui sistem de 
semnalizare electrică pentru forterventil, au 
posibilitatea acum să asigure o mai bună 
funcționare a acestuia și să evite totodată 
unele incidente ce ar putea surveni în tim
pul fabricării oțelului.

Din păcate însă, față de cerințele meca
nizării anumitor munci și posibilitățile exis
tente pe care în special Combinatul Ie are 
în această direcție, problemei micii meca
nizări nu i se acordă atenția cuvenită. In 
hala oțelăriei Siemens Martin se resimte de 
mult timp lipsa unui sistem mecanizat în 
ceea ce privește transportarea zgurei lichide 
de la cuptoare. Această problemă deși este 
dezbătută de luni de zile; s-au făcut unele 
proiecte, s-au luat hotărîri, toate acestea 
însă au rămas simple formalități, deoarece 

o mare atenție pregătirii seminariilor de 
sfîrșit de an. Este bine ca seminariile re
capitulative să fie organizate sub forma 
unor convorbiri ample, la care să participe 
toți cursanții. Seminariile recapitulative nu 
trebuie transformate în examene. Propa
gandiștii au datoria să creeze o atmosfe
ră care să permită fiecărui cursant să-și 
arate cunoștințele în ce privește materia
lul învățat. Trebuie combătute cu tărie 
metodele școlastice bucherești de conduce
re a seminariilor; trebuie criticați cu tă
rie acei propagandiști care gîtuie desfă
șurarea vie a discuțiilor printr-o sumedenie 
de întrebări ajutătoare, care nu fac altce
va decît să transforme discuțiile în niște 
dialoguri între propagandiști și cursanți.

Cabinetul de partid trebuie să organizeze 
consfătuiri cu propagandiștii în care să a- 
nalizeze și să găsească cele mai bune me
tode de ținere a seminariilor de sfîrșit de 
an. De asemenea el are datoria să orga
nizeze consultații cu propagandiștii, asupra 

; "rele probleme din programul de 
studii. La rîndul lor, propagandiștii au da
toria să organizeze consultații pentru 
cursanți, la problemele principale din ma
teria studiată și să le împărtășească cele 
mai bune metode de studiu individual. Ei 
trebuie să ajute pe cursanții mai slabi șî 
chiar să organizeze convorbiri separate cu 
acei care au lipsit în timpul anului.

Comitetele de partid și organizațiile de 
bază trebuie să urmărească cu atenție fe
lul în care se desfășoară munca de încheie
re a anului școlar în sistemul învățămîn
tului de partid luînd la timp măsurile co
respunzătoare pentru înlăturarea greută
ților și deficiențelor ce se vor manifesta.

încheierea bine organizată a anului șco
lar în sistemul învățămîntului de partid, 
va contribui la continua înarmare ideolo
gică a cadrelor noastre, a miilor de membri 
și nemembri de partid.

SUCIU c.

pentru literatură politică
drum pe ogoare..., 56 pag., 50 bani.

ION PAVELESCU — Mare lucru e în
trecerea 1, 48 pag., 60 bani.

STETSON KENNEDY — Modul de viață 
american, 160 pag., 2,75 lei.

RADHAKAMAL MUKERDJI — Clasa 
muncitoare din India, 256 pag., 8,60 lei.

nici pînă acum nu s-a trecut la punerea în 
funcțiune a sistemului mecanizat de evacua
rea zgurei lichide, care prin solidificarea ei 
în hala de turnare creează multe greutăți 
turnătorilor. Tot în cadrul sectorului O.S.M., 
la ora actuală transportarea materialelor re
fractare pentru cuptoare se face manual, a- 
mestecul pămîntului necesar pentru pregă
tirea lîngotierelor etc., se execută în ace
leași condițiuni.

Aceste exemple cît și multe altele, dove
desc cît de superficial, fără un studiu amă
nunțit pe teren, s-a întocmit planul de mică 
mecanizare în cadrul Combinatului. Ce-i drept, 
el cuprinde 12 teme legate de mica meca
nizare, dar nici una din ele nu are stabilit 
termenul de execuție și cine anume răspunde 
de îndeplinirea ei. Mai mult de cît atît, unele 
dintre aceste teme au fo’st concepute în mod 
mecanic, cu o totală lipsă de răspundere. De 
pildă, tema : „dispozitiv pentru dislocarea 
cu prese hidraulice a urșilor de zgură din 
camerele de zgură ale cuptoarelor Martin”, 
este una din problemele de mică mecanizare, 
căreia de la începutul anului și pînă în pre
zent nu i s-au găsit căile de rezolvare.

In unele întreprinderi și sectoare de muncă 
din raionul Hunedoara, pe lîngă faptul că 
mica mecanizare nu și-a găsit cîmp deschis 
pentru a putea fi introdusă și dezvoltată, nu 
se folosesc în mod rațional nici utilajele 
existente, care să ducă la ușurarea eforturilor 
fizice ale muncitorior, la realizarea unei înal
te productivități a muncii. In timp ce în ca
drul Trustului 4 construcții Hunedoara, stau 
nefolosite un mare număr de benzi transpor
toare, în unele sectoare cum ar fi punctul 
„3 cămine”, lotul 2, etc., transportarea pămîn
tului rezultat în urma săpăturilor se execu
tă manual. Vinovat pentru aceasta se face 
în primul rînd inginerul Cotleț Vasile, care 

iii preajma încheierii anului școlar 
în inuâiâmimui public

Din activitatea cadrelor didactice
In vederea încheierii cu succes a anului 

școlar din învățămîntul public, cadrele di
dactice de la școala elementară de 7 ani 
nr. 1 ^lin orașul Hunedoara, se pregătesc 
cu seriozitate. In primul rînd profesorii și 
învățătorii au organizat ore de consultații 
cu elevii, la materiile la- care se dau exa
mene.

Demnă de remarcat este inițiativa tov. 
profesori Fotescu Gheorghe și Popescu Gh., 
care pentru complectarea unor cunoștințe 
a elevilor din clasele V—VII, au organizat 
olimpiada tinerilor matematicieni.

Dir. STAICIU AXENTE
*

Rodnica preocupare a utemiștilor 
și pionierilor

Organizația de bază U.T.M. și pionierii din 
școala elementară nr. 1 Hunedoara, au în
treprins o serie de acțiuni, menite să vină 
în ajutorul elevilor care au rămas în urmă 
la învățămînt. Comitetul organizației de 
bază U.T.M., a stat de vorbă cu elevii slabii 
pregătiți îndrumîndu-i să participe la me
ditațiile date de profesori, indicîndu-le fe
lul în care să-și folosească timpul liber. 
Tot în acest scop U.T.M.-iștii și pionierii 
fruntași la învățătură au format grupe de 
studiu, în care ajută pe elevii mai slabi.

In fruntea elevilor care depun multă stră
duință pentru ridicarea nivelului de cuno
ștințe a colegilor rămași în urmă se nu
mără Manciu Margareta, Lisi lise, Oprean 
Adrian, Davidescu Mioara și alții. Ei se 
ocupă intens de elevii Ghișoi loan, Podescu 
I. Scutaru Vasile care sînt mult rămași în 
urmă cu studiul.

Răduță Elena elevă

Elevii maghiari se pregătesc 
pentru examene

Pentru pregătirea elevilor în vederea exa
menelor, la școala elementară maghiară nr. 
2 Hunedoara, pe lîngă orele de consultații 
care se fac sub supravegherea profesorilor, 
am înființat și grupe de cîte 5 elevi nu
mind ca responsabil de grupă un pionier 
fruntaș la învățătură. Printre cei care se 
pregătesc ca să obțină cele mai bune cali
ficative la examene și ajută cu multă dra
goste în cadrul grupelor de ajutor pe elevii 
rămași în urmă se numără : Szekely Maria, 
Iles Anton, Viski Marta, Varodich Clara, 
Schritter Anamarie și alții.

Prof. VEREȘ IRINA

răspunde de acel punct și căruia nu i-a dat de 
gîndit că nefolosirea judicioasă a micii me
canizări duce după sine la realizarea unei 
productivității scăzute, și urcă prețul de 
cost al lucrărilor executate. In această între
prindere, cu multă nepăsare este privită pro
blema micii mecanizări și de către Serviciul 
tehnic, în al cărui plan tematic lansat pe 
teme de inovații și raționalizări, nu există 
nîcî o temă legată de mica mecanizare.

Practica ne arată că o productivitate mai 
superioară a muncii se poate obține prin dez
voltarea continuă a micii mecanizări și fo
losirea deplină a tehnicii noi, înaintate. Pen
tru aceasta însă, conducerile întreprinderilor 
din raionul nostru, să nu aștepte rezolva
rea problemelor de mică mecanizare prin 
instalarea mijloacelor moderne de mecani
zare care necesită fonduri de investiții mari 
ci să ia măsuri energice de executarea lu
crărilor de mică mecanizare cu posibilită
țile existente în cadrul întreprinderilor pe 
care le conduc. Cabinetele tehnice trebuie să 
se preocupe mai îndeaproape de mica me
canizare, și în acest scop să fixeze teme 
pentru găsirea celor mai practice soluții de 
mecanizare a muncilor grele în diferite sec
toare de producție.

Conducerile întreprinderilor, Serviciile 
tehnice și Mecanic-șef trebuie să antreneze în 
rezolvarea problemelor de mică mecani
zare întreaga masă de muncitori, tehnicieni 
și ingineri, bucurîndu-se în această direcție 
de ajutorul șî sprijinul organizațiilor de par
tid și sindicat care sînt datoare să desfă
șoare o muncă susținută pentru crearea unor 
condiții de muncă din ce în ce mai bune oa
menilor muncii din întreprinderile raionu
lui nostru.



Pregătiri în vederea Adunării mondiale 
a reprezentanților forțelor iubitoare 

de pace
Conferința de presă a Consiliului Mondial al Păcii

Seimul R. P. Polone a ratificat tratatul 
de la Varșovia

VIENA (Agerpres). — TASS
La 18 mai a avut loc la Viena, în Pa

latul Auersperg, o conferință de presă 
convocată de secretariatul Consiliului 
Mondial al Păcii pentru ziariștii austriaci 
și străini.

La conferința de presă au participat: 
Jean Laffite, secretar general al Consi
liului Mondial al Păcii, Emmanuel d’As- 
tier de la Vigerie (Franța), Isabelle Blu
me (Belgia), Ricardo Lombardi și Achille 
le Corona (Italia), Ilya Ehrenburg 
(U.ReS.S.), Ikuo Oyama și Kinkadzu, 
Saiondzi (Japonia), membri ai Consiliului 
Mondial al Păcii.

Deschizînd conferința de presă, d’Astier 
de la Vigerie a arătat că între 17 și 18 
mai s-a desfășurat la Viena sesiunea Bi
roului Consiliului Mondial al Păcii, în 
cadrul căreia s au discutat printre altele 
probleme legate de pregătiri în vederea 
Adunării mondiale a reprezentanților for
țelor iubitoare de pace de la Helsinki.

Această conferință de presă, a subliniat 
d’Astier de la Vigerie, este convocată în 
zile de mare bucurie pentru poporul 
austriac, în zilele încheierii Tratatului de 
stat care asigură Austriei libertatea și 
independența.

D’Astier de la Vigerie a dat apoi citire 
declarației secretariatului Consiliului 
Mondial al Păcii în legătură cu semnarea 
Tratatului de stat cu Austria.

„Secretariatul Consiliului Mondial al 
Păcii, se spune în declarație, salută în
cheierea Tratatului de stat cu Austria, 
tratat care reprezintă un nou pas pe ca
lea înțelegerii reciproce și a păcii.

Secretariatul Consiliului Mondial al 
Păcii adresează un salut fierbinte poporu
lui austriac și-i urează cele mai mari 
succese în dezvoltarea pașnică a vieții lui 
naționale.

Fie ca independența și neutralitatea 
Austriei s-o ajute să stabilească relații 
de prietenie cu toate popoarele lumii și 
să dezvolte cu ele în mod liber relații co
merciale și culturale.

In timp ce promovarea politicii de forță 
și de scindare a lumii în blocuri ostile 
sporește primejdia de război, în timp ce 
remilitarizarea Germaniei și pregătirea 
războiului atomic agravează încordarea 
internaționala, încheierea Tratatului de 
stat cu Austria constituie o verigă a lan
țului de acorduri și tratate care au adus 
noi speranțe popoarelor lumii.

Ideea tratativelor, care în decurs de 
mul ți ani a fost formulată și apărată de 
Consiliul Mondial al Păcii ca singura cale 
posibilă pentru reglementarea pașnică a 
problemelor internaționale litigioase, în
registrează noi succese. Din momentul în 
care capătă sprijinul opiniei publice in
ternaționale, această idee începe să joace 
un rol important în hotărîrile guverne

lor. Sîntem convinși că nici în Europa, 
nici în Asia nu există probleme interna
ționale litigioase care să nu poată fi re
zolvate în spiritul înțelegerii reciproce, 
pe calea tratativelor cinstite între guver
nele interesate.

Popoarele doresc ca tocmai în acest spi
rit să fie duse apropiatele tratative din
tre cele patru mari puteri”.

încheierea Tratatului de stat cu Austria, 
recenta conferință de la Bandung a țări
lor Asiei și Africii și alte cîteva eveni
mente, a spus d’Astier de la Vigerie, do
vedesc o oarecare destindere în încorda
rea internațională. Totuși, pacea este 
amenințată de primejdia unui război ato
mic. Această primejdie a crescut și mai 
mult în urma hotărîrii Consiliului blocu
lui Atlanticului de nord de a folosi arma 
atomică.

D’Astier de la Vigerie a amintit că din 
inițiativa Consiliului Mondial al Păcii, în
tre 22-29 iunie va avea loc la Helsinki 
Adunarea mondială a reprezentanților 
forțelor iubitoare de pace, care va juca 
un mare rol în destinderea încordării in
ternaționale și intensificarea luptei pen
tru pace.

Membrii Consiliului Mondial al Păcii au 
răspuns apoi la numeroase întrebări puse 
de reprezentanții presei austriace și stră
ine și au vorbit despre pregătirea largă 
care se desfășoară în diferite țări în ve
derea Adunării mondiale a reprezentan
ților forțelor iubitoare de pace. Această 
adunare va avea un larg caracter repre
zentativ.

La lucrările ei vor participa oamenii cu 
cele mai diferite profesii, vederi politice 
și credințe religioase, oameni de știință 
de seamă, oameni de stat și personalități 
politice din numeroase țări ale lumii. 
Astfel, Edouard Herriot, președintele de 
onoare al Adunării Naționale franceze, a 
acceptat să fie conducătorul de onoare al 
delegației franceze la această adunare.

Din delegațiile Japoniei, Indiei, Brazi
liei, Americii de sud și altor țări fac 
parte membri ai parlamentelor și condu
cători ai diferitelor partide politice. De
legația Mexicului va fi condusă sau de 
președintele republicii sau de reprezen
tantul său personal.

Membrii Consiliului Mondial al Păcii 
au subliniat că la lucrările adunării de
legațiile țărilor neutre — Austria, Elve
ția, Suedia etc. — vor juca un mare rol.

La această adunare, în cadrul unor dis
cuții libere, vor fi dezbătute probleme pri
vind interzicerea armei atomice, asigura
rea securității în țările Europei și Asiei, 
stabilirea de relații economice și culturale 
normale și colaborarea între națiuni, pre
cum și probleme legate de lupta împotriva 
creării de blocuri militare și numeroase 
alte chestiuni.

VARȘOVIA (Agerpres). — P.A.P.
La 19 mai a avuit Iod la Varșovia cea 

de-a 7-a sesiune a Seimului Republicii 
Populare Polone. La sesiune au luat parte 
Bolesiaw Bieruit, Aleksandr Zawadski, 
Jozef Cynankiewicz, Konstantyn Rokos- 
sowski și alți conducători m Partidului 
Muncitoresc Unit și al guvernului polo
nez. Printre oaspeți se aflau șefii amba
sadelor și legațiilor mai multor state acre
ditați la Varșovia.

Raportul la primul punct de pe ordinea 
de zi — cu privire la ratificarea Tratatu
lui de prietenie, colaborare și asistență 
mutuală — a fost prezentat de J. Cyran
kiewicz, președintele Consiliului de Mini
ștri. Raportorul a spus că Tratatul de la 
Varșovia a fost încheiat între state prie
tene, care merg pe calea Construcției so
cialiste și care sînt amenințate de remili
tarizarea Germaniei occidentale.

Puterea și însemnătatea acestui tratat 
devin deosebit de grăitoare datorită faptu
lui că la el participă Uniunea Sovietică, 
care a pus întreaga sa forță invincibilă, 
experiența sa și uriașele realizări ale teh
nicii sale la dispoziția sistemului de secu
ritate colectivă Creat în comun Puterea 
acestui tratat este subliniată de faptul că 
Republice Populară Chineză a declarat că 
se solidarizează și sprijină întru totul tra
tatul. De mare însemnătate este și faptul 
că la tratat participă Republica Demo
crată Germană, care exprimă năzuințele 
spre pace ale întregului popor german.

Puterea acestui tratat, a spus în conti
nuare J. Cyrankiewicz, decurge și din fap
tul că el este un important pas înainte în 
realizarea ideii securității colective, pe 
baza recunoașterii principiului coexisten
ței pașnice și colaborării între state cu 
orîndiuiri social-politice diferite.

Conferința de la Varșovia, a continuat 
raportorul, este indisolubil legată de lup
ta pentru pace și slăbirea încordării in
ternaționale. Deschiderea conferinței a 
coincis cu noul plan de dezarmare și in
terzicere a armelor de exterminare în 
masă, prezentat de Uniunea Sovietică. 
Poporul polonez a salutat cu entuziasm 
sincer aceste propuneri.

Conferința de presă a președintelui 
Eisenhower

WASHINGTON (Agerpres). — TASS
La o conferință de presă care a avut 

loc la 18 mai, președintele Eisenhower a 
răspuns la o serie de întrebări în legătură 
cu așteptata conferință a marilor puteri 
și în legătură cu relațiile sovieto-ame- 
ricane

Referindu-se la perspectivele convocării 
conferinței celor patru puteri, Eisenhower 
a declarat că „fără îndoială trebuie acțio
nat cu prudență, indiferent de speranțele

A doua zi după semnarea Tratatului de 
la Varșovia a fost semnat Tratatul de 
stat cu Austria, a cărui încheiere este o 
importantă contribuție la cauza întăririi 
păcii în Europa.

Totodată a fost dat publicității Comuni
catul cu privire la întâlnirea dintre dele
gațiile guvernamentale ale Uniunii Sovie
tice și Iugoslaviei. Trebuie subliniat, a 
spus Cyrankiewicz, că această întâlnire 
constituie un pas important pe calea îm
bunătățirii continue a relațiilor dintre 
Iugoslavia și Uniunea Sovietică, ceea ce 
poate avea un rol însemnat în întărirea 
păcii în Europa și poate contribui la 
adîncirea colaborării dintre Iugoslavia și 
întregul lagăr al păcii.

De o uriașă însemnătate pentru îmbu
nătățirea Colaborării dintre popoare este 
înțelegerea realizată imediat după confe
rința de la Varșovia în legătură cu o în
tâlnire între reprezentanții marilor pu
teri la un nivel Înalt. Guvernul R. P. Po
lone speră că puterile occidentale vor do
vedi că sînt hotărite să realizeze o înțe
legere și colaborare asupra cărora stă
ruie atât de consecvent Uniunea Sovie
tică.

In încheiere, J. Cyrankiewicz cere în 
numele guvernului oa Seimul să ratifice 
Tratatul Celor opt state care, ca o platoșă 
de oțel, va apăra securitatea țărilor iubi
toare de pace, munca lor pașnică, crea
toare.

Sesiunea a adoptat în unanimitate o 
hotărîre în oare se spune:

„Seimul Republicii Populare Polone a 
hotărît să ratifice Tratatul de prietenia, 
colaborare și asistență mutuală între R. 
P. Albania, R. P. Bulgaria, R. Cehoslovacă, 
R. D. Germană, R. P. Polonă, R. P. Ro- 
mînă, R. P. Ungară, Uniunea Republicilor 
Sovietice Socialiste, semnat la 14 mai 
1955“.

Sesiunea a adoptat o hotărîre asupra 
modificărilor în componența Consiliului 
de Stat și a aprobat hotărîrile Constiliiului 
de Stat în legătură cu modificările în com
ponența Consiliului de Miniștri al R. P. 
Polone.

Cu aceasta sesiunea și-a încheiat lucră
rile.

care ar exista”. Occidentul, a spus el, 
abordează conferința celor patru puteri de 
pe pozițiile unei forțe mai mari decît în 
trecut.

Răspunzînd la întrebările în legătură 
cu tratativele, Eisenhower a declarat că 
guvernul S.U.A. nu va cădea în „cursa 
pacificării”.

Eisenhower a acordat o mare atenție 
răspunsurilor la întrebările legate de pu
terea aviației sovietice.

Marele succes al împrumutului de stat în U.R.S.S. P E S O U R Ț
MOSCOVA (Agerpres). TASS 

transmite Comunicatul Ministerului Fi
nanțelor al U.R.S.S. :

Împrumutul de stat de dezvoltare a eco
nomiei naționale a U.R.S.S. (emisiunea 
1955), lansat pentru suma de 32 miliarde 
de ruble, a fost plasat pînă la sfîrșitul zi

Vizita în U.R.S.S. a delegației lucrătorilor din învăfămîntul 
public al R.P.R.

MOSCOVA (Agerpres) — TASS trans
mite :

Răspunzînd invitației Ministerului In- 
vățămîntului al R.S.F.S.R., la Moscova 
se află în vizită o delegație a lucrătorilor 
din învățămîntul public al Republicii 
Populare Romîne, în frunte cu academi
cianul Ilie Murgulescu, ministru al Invă- 
țămîntului al Republicii Populare Ro
mîne.

In cursul celor trei săptămîni de ședere 
în U.R.S.S., delegația romînă s-a docu
mentat asupra activității institutelor de 
cercetări științifice ale Academiei de 

lei de 18 mai pentru 34.276.973.000 de 
ruble.

Pe baza directivelor primite din par
tea Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
Ministerul Finanțelor al U.R.S.S. a dis
pus ca, începînd din 20 mai 1955, sub
scrierile la împrumut să înceteze pe între
gul cuprins al țării.

Științe pedagogice a R.S.F.S.R., activită
ții școlilor, institutelor și școlilor medii 
pedagogice, grădinițelor de copii, caselor 
învățătorului, căminelor de copii, institu
telor de perfecționare a învățătorilor din 
Moscova și Leningrad.

La 19 mai, Ministerul Invățămîntului 
al R.S.F.S.R. a oferit o recepție în cin
stea vizitei la Moscova a lucrătorilor ro- 
mîni din învățămîntul public. I. A. Kai- 
rov, ministrul Invățămîntului al R.S.F.S.R., 
a vorbit oaspeților despre sistemul de or
ganizare a Invățămîntului și a răspuns la 
întrebările puse de membrii delegației.

• 14 țări, inclusiv U.R.S.S., R. P. Chi
neză, S.U.A. și Anglia, au consimțit să 
participe la Tîrgul industrial care se va 
deschide la Delhi la 29 octombrie. Tîr
gul va fi cel mai mare din istoria țărilor 
Orientului.

• C. Douglas Walter O’Neill, care pînă 
acum a fost șeful serviciului presei din 
Ministerul de Externe englez, a fost nu
mit însărcinat cu afaceri al Angliei la 
Pekin.

• La Sidney a avut loc Congresul al 
17-lea al Partidului Comunist din Aus
tralia. Congresul a ales noul Comitet 
Central. R. Dixon a fost reales președinte, 
iar L. Sharkey secretar general al parii- 
dului. ,

• La 18 mai a avut loc la Paris o șe
dință extraordinară a cabinetului francez 
prezidată de președintele Republicii, 
Coty. Corespondenții de presă anunță că 
la această ședință cabinetul francez a dis
cutat mai ales situația din Algeria. Co
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respondentul agenției United Press rela
tează că guvernul francez a elaborat cu 
concursul experților militari un plan do 
„pacificare” a Algeriei, adică un plan de 
reprimare brutală a mișcării de eliberare 
a poporului algerian. Planul guvernului 
francez prevede sporirea efectivelor avia*- 
ției militare care iau parte la „operațiile 
de curățire” împotriva patrioților alge
rieni și întărirea forțelor militare și poli
țienești din Algeria.

• După cum anunță corespondentul 
agenției Reuter, în dimineața zilei de 19 
mai o unitate de soldați israelieni a ata
cat un post militar egiptean în regiunea 
Gaza. Soldații israelieni au aruncat în 
aer instalațiile aflate la acest post.

• La 18 mai un tribunal militar sirian 
a condamnat pe colonelul Mohammed 
Safa la 6 ani închisoare, fiind acuzat de a 
fi încercat o lovitură de stat. Mohammed 
Safa a fost pînă în 1953 atașat militar al 
Siriei la Washington.
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