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Ziua internațională a copilului
In fiecare an la 1 iunie, popoarele lumii sărbătoresc cu en

tuziasm Ziua internațională a copilului. Această zi, a deve
nit simbolul luptei duse de oamenii cinstiți din lumea în
treagă pentru apărarea vieții copiilor, a dreptului lor la o 
copilărie fericită, plină de bucurii. An de an la lupta pentru 
apărarea vieții copiilor, în fruntea căreia pășesc țările din 
lagărul păcii și socialismului, aderă tot mai mulți oameni 
simpli din țările capitaliste, alarmați de situația grea a co
piilor lor care, supuși foamei și bolilor de către regimurile ex
ploatatoare, sînt expuși pieirii.

In S.U.A. de pildă 80 la sută din familiile americane nu 
pot să plătească taxele mari pentru asistența medicală a 
copiilor, lucru ce este dovedit și de cei peste 100.000 de copii 
care mor anual, în vîrstă pînă la un an. Aceiași viață plină 
de mizerie, o trăiesc și copiii din celelalte state capitaliste, 
îai în țările coloniale și dependente situația copiilor este cu 
mult mai gravă.

Spre deosebire de viața de mizerie și umilință a copiilor din 
țările înrobite de capitaliști, în țările democrației și socia
lismului tinerei generații îi este asigurată o copilărie fericită 
plină de bucurii. In U.R.S.S., ca o dovadă a grijii statului 
sovietic față de copii, se dezvoltă necontenit rețeaua de case 
dg naștere, de creșe, grădinițe de copiii, tabere pentru pio
nieri și școlari. Nucleul educației pe care o primesc copiii din 
U.R.S.S. o constituie nețărmurita dragoste față de patrie, 
față de munca pașnică și creeatoare, prietenia între popoare.

Călăuziți de exemplul minunat al țării socialismului, sta
tele democrat populare, acordă o grijă deosebită ocrotirii și 
educării copiilor. Astfel în țara noastră, din clipa în care 
poporul muncitor și-a luat soarta în propriile mîini, copiii 
oamenilor muncii se bucură de deosebita dragoste și grijă 
părintească a partidului și guvernului nostru. Numeroasele 
case de naștere, creșe, cămine, grădinițe sezoniere, dispen
sare și spitale pentru copii, colonii și tabere de odihnă, șco
li și multe alte instituții de ocrotire și educare a tinerei ge
nerații, care au fost înființate în fiecare colțișor al patriei 
noastre, exprimă viu această grijă părintească.

In raionul Hunedoara, funcționează în prezent 20 grădi
nițe de copiii, nenumărate creșe și cămine de zi. Au fost 
construite în anii puterii populare, un număr de 10 școli, în 
timp ce altele 11 sînt în construcție. Numai în importantul 
centru muncitoresc din Călan, în afară de creșa și căminul 
de zi care înglobează 68 de paturi, a luat ființă în ultimul 
timp o casă de naștere și un dispensar pentru copii. De a- 
semenea Ia Ghelar funcționează un dispensar cu 10 paturi, 
care asigură copiilor de mineri asistența medicală necesară. 
Dacă în anul 1945, mortalitatea infantilă se ridica la un 
procent de 14 la sută în raionul nostru, în anul 1954 — da
torită îmbunătățirii considerabile a asistenței medicale, pre
cum și a numărului mare, mereu în creștere, al cadrelor care 
asigură această asistență — s-a reușit ca procentul mortali
tății infantile să fie redus la 7,78 la sută.

înalta prețuire pe care statul nostru democrat popular o 
atribuie mamelor și copiilor din patria noastră, își găsește 
expresia și în ajutorul acordat mamelor cu mulți copii, precum și în 
decernarea distincțiilor de „Mamă Eroină", „Gloria Maternă", 
șl „Medalia Maternități". Astfel, în raionul nostru 188 de 
familii beneficiază de ajutorul familial de stat care înglobează 247 
de copii, iar 69 de femei au, primit distincțiile de „Mamă E- 
roină", „Gloria Maternă” și „Medalia Maternității".

Groaznicul chin de a-și privi copiii cum se sting din viață 
din cauza foamei, mizeriei și lipsei de asistență medicală, 
a rămas pentru siderurgiștii și constructorii hunedoreni — 
cp pentru toți oamenii muncii din patria noastră — doar o 
tristă amintire. Staționarul precum și policlinica pentru copii, 
înființate în Hunedoara, ocrotesc astăzi sănătatea copiilor hu- 
nedoneni, asigurîndu-le o dezvoltare pe baze științifice. 
In numeroase creșe și cămine de zi care func
ționează în oraș, pe lîngă îngrijirea deosebită de care se 
bucură, cel peste 270 de copii primesc și o educație caracte
ristică omului de tip nou. Faptul că numai din întreprinderile 
din Hunedoara vor fi trimiși în anul 1955 la taberile de va
ră, un număr de peste 450 de copii ai siderurgiștilor, carac
terizează în mare măsură grija pe care partidul și guvernul 
nostru o poartă tinerei generații.
-In perioada actuală, cînd forțele întunericului amenință o- 

menirea cu un nou război mondial, Ziua internațională a co
pilului este sărbătorită de toți oamenii cinstiți din lume, sub 
semnul luptei generale pentru pace, pentru interzicerea folo
sirii armelor de exterminare în masă. Alături de țările iubi
toare de pace, dornice de a apăra viața copiilor se găsește 
și țara noastră.

Acum, de Ziua internațională a copilului, oamenii muncii 
din țara noastră — care nu au uitat urgia celor. două războaie 
mondiale prin care au trecut, precum și mizeria la care erau 
condamnați copiii lor sub regimurile de cruntă exploatare, — 
își intensifică și mai mult eforturile în grandioasa luptă pen
tru pace. Ei sînt convinși că numai apărind pacea vor putea 
apăra și viața fericită pe care partidul și guvernul nostru 
a hărăzit-o copiilor lor. *

Marea Adunare Națională a R.P.R. a ratificat Tratatul 
de prietenie, colaborare și asistență mutuală intre 

cele opt state participante la Conferința de la Varșovia 
LEGE

privind ratificarea Tratatului de prietenie, colabo
rare și asistență mutuala între Republica Populară Albania, 
Republica Populară Bulgaria, Republica Populară Ungară, 
Republica Democrată Germană, Republica Populară Polonă, 
Republica Populară Romînă, Uniunea Republicilor Sovietice 

Socialiste și Republica Cehoslovacă, 
semnat la Varșovia la 14 mai 1955

Marea Adunare Națională a Republicii Populare Romine hotărăște:
— Se ratifică Tratatul de prietenie, colaborare și asistență mutuală între 

Republica Populară Albania, Republica Populară Bulgaria, Republica Populară Ungară, 
Republica Democrată Germană, Republica Populară Polonă, Republica Populară Romînă, 
Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste și Republica Cehoslovacă, semnat la Varșovia, 
în ziua de 14 mai 1955.

Președintele Prezidiului Secretarul Prezidiului
Marii Adunări Naționale Marii Adunări Naționale
Dr. PETRU GROZA AVRAM BUNACIU

București, 30 miai 1955.

Prin muncă întărim ratificarea Tratatului de la Varșovia
Ratificarea istoricului Tratat de 

prietenie, colaborare și asistență mu
tuală, încheiat între cele 8 state par
ticipante la Conferința de la Varșo
via, de către Marea Adunare Națio
nală a R.P.R., constituie pentru oa
menii muncii din țara noastră un 
nou prilej de a-și manifesta bucuria 
față de victoriile lagărului de neîn
vins al democrației și socialismului. 
Stăpîniți de marea bucurie pe care 
o manifestă poporul nostru față de 
acest însemnat eveniment, oțelarii

hunedoreni, continuă să-și sporeas
că eforturile în muncă, pentru ca 
prin munca lor să întărească Tra
tatul ce exprimă năzuința milioane- 
nelor de oameni cinstiți.

Convinși de marea însemnătate ce 
o au tonele de oțel date peste plan, 
colectivul de muncitori din schimbul 
tineretului, de la hala de pregătire a 
trenurilor de turnare, se străduiește 
să organizeze mai bine și la timp 
deservirea cuptoarelor Martin.

Fiind în asentimentul oamenilor 
iubitori de pace, cît și pentru a în
tări prin munca ce o depun în pro
ducție, ratificarea Tratatului de la 
Varșovia, împreună cu brigada ce o 
conduc mă angajez ca planul pe ki
na iunie, să-l depășesc cu 7 la sulă, 
pentru ca prin aceasta să-mi aduc a- 
portul la întărirea lagărului păcii.

TOMA IORDAN 
șef de brigadă O.S.M.

COPILĂRIE PLINA DE BUCURII
In orașul muncitoresc din Hunedoara, funcționează cămi

nul și creșa pentru copiii muncitorilor de fa Combinatul side
rurgic „Gh. Gheorghiu-Dej“. Instalate în cele două blocuri, 
construite special în acest scop, creșa și căminul sînt amena
jate cu tot confortul necesar și îndrumate de un colectiv de 
medici, surori și educatoare.

In clișeu — stînga : copiii de la cămin, petrec clipe plăcute 
de joc și voie bună în curtea căminului ; — dreapta : Doru și 
Dănuț, din grupa mare, fac cîteodată și lucruri folositoare.



PATRIE^ - MAI MULTA FONIA ȘI OȚEL
Consfătuirea siderurgiștilor de la combinatul „Gh. Gheorghiu-Dej“ din Hunedoara

Buna întreținere a cuptoarelor — 
mijloc de sporire a producției

Otelarii combinatului nostru, conștienți de importanta 
sporirii producției de metal pentru dezvoltarea economiei 
naționale, au elaborat în primele patru luni ale anului 
un număr de 408 șarje rapide, adică cu aproape 300 
șarje mai mult decît în perioada corespunzătoare a 
anului trecut.

Un rol important în elaborarea șarjelor rapide, în 
buna desfășurare a procesului de producție la cuptoa
rele Martin, îl au maiștrii. La preluarea schimbului, 
pentru a asigura o continuitate în muncă și pentru a 
evita unele neajunsuri ce s-ar ivi în procesul de pro
ducție, eu, ca maistru, iau o serie de măsuri: astfel, 
controlez starea melanjorului și cantitatea de fontă li
chidă aflată în el, sezisînd neregulile constatate șefului 
de schimb. De asemenea, controlez fiecare cuptor în 
parte, mă interesez îndeaproape de starea bolților, a ve
trei, a grătarelor, precum și de fazele în care se gă
sesc șarjele. In felul acesta pot să îndrum în cunoștință 
de cauză munca oțelarilor, să-i sprijin în lupta pe care 
o duc pentru a obține mai mult oțel pe fiecare metru 
pătrat suprafață vatră de cuptor.
Socotesc că una din îndatoririle principale ale mais

trului este aceea de a educa pe oțelari să întrețină în 
cele mai bune condiții cuptoarele Martin. Este știut că 
numai un agregat bine îngrijit poate să dea un randa
ment mare. De aceea avem datoria să producem din ce 
în ce mai mult oțel, folosind din plin capacitatea ac
tualelor cuptoare.

A întrețină cuptorul în cele mai bune condiții în
seamnă a asigura controlul stării lui înainte de încăr
care și a lua măsuri pentru ajustarea cu grijă a părților 
uzate, folosind dolomita calcinată și magnezita granu
lată ; înseamnă a veghea la întreținerea stîlpilor ușilor 
și protejarea bolților împotriva prăjirilor în timpul ela
borării șarjei, etc. Se întîmplă însă uneori la noi ca
unele echipe de oțelari, cum ar fi, de pilda, cea condusa de prim-topitorui Mihăilă Si- 
mion și chiar cele conduse de prim-topitori fruntași, să nu acorde întreaga atenție în
treținerii cuptoarelor : unii maiștri trec cu vedere acest lucru. Din această cauză nu de 
puțir.e ori cuptoarele intră în reparație înainte de termenul planificat, așa cum s-a în- 
tîmplat cu cuptoarele nr. 1 și 4. Dacă tovarășii care lucrează Ia cuptorul 4 l-ar fi în
treținut în bune condiții pentru a funcționa normal în tot timpul planificat, ar fi putut 
da în plus, în primele luni ale acestui an, cel puțin 500 tone oțel.

Este adevărat că noi întîmpinăm serioase greutăți la întreținerea cuptoarelor șî 
din cauză că tovarășii noștri de la secția furnale ne trimit uneori fontă de calitate 
necorespunzătoare, cu un conținut de siliciu mare. In zilele cînd primim o asemenea 
fontă, gradul de uzură al cuptorului este ridicat, iar consumul de dolomită necesar 
reparațiilor sporește cu cel puțin 15 tone pe zi față de necesarul normat. In aseme
nea împrejurări crește procentul de rebuturi și de produse declasate, ceea ce înseamnă 
în fond risipă de metal.

SIRCA TIBERIU
--■fflSSfif maistru oțelar

Combinatul siderurgic „Gh. Gheorghiu-Dej“ din Hu
nedoara, unul din marile centre siderurgice ale patriei, 
a cunoscut o puternică dezvoltare în anii regimului de
mocrat-popular. Prin metalul pe care-1 produc, munci
torii și tehnicienii acestui combinat contribuie la dez
voltarea întregii economii naționale.

Redacția ziarului „Scînteia", în colaborare cu comitetul 
raional P.M.R.-Hunedoara și redacția ziarului local „Uzi
na noastră'*, a organizat în ziua de 24 mai o consfătui
re cu muncitori, tehnicieni, ingineri și activiști de partid 
și sindicali din sectoarele furnale și oțelărie ale combi
natului. In cadrul consfătuirii participanții au vorbit 
despre metodele folosite în lupta pentru sporirea pro
ducției de metal, au scos la iveală lipsurile care mai 
există în aceste secto'are, precum și unele greutăți pe 
care le intimpină din partea unor întreprinderi furni
zoare de materii prime și materiale.

La furnalul nr. 6 se elaborează o noua șarjă.

Munca politică — chezășia 
succesului în îndeplinirea planului
De munca politică desfășurată de biroul organizației 

de bază, de comuniștii de la secția furnale depinde în 
mare măsură succesul înfăptuirii planului de producție. 
De aceea, biroul organizației de bază a studiat împreu
nă cu conducerea secției, cu membrii de partid din con
ducerea secției sindicale, cu cei mai buni ingineri și teh
nicieni și cu muncitorii fruntași, care sînt posibilitățile 
noastre de utilizare cît mai rațională a fiecărui metru 
cub de volum util al furnalului.

Biroul organizației de bază acordă mare atenție des
fășurării întrecerii socialiste. El îndrumă comuniștii din 
cadrul comitetului de secție sindicală să organizeze te
meinic consfătuirile de producție, să desfășoare o lar
gă publicitate în jurul întrecerii, să răspîndească ex
periența fruntașilor și metodele înaintate de lucru. In 
cursul lunii februarie, de pildă, prim-topitorul Nicolae 
Bistrian — a cărui echipă este de luni de zile fruntașă 
în întrecere — a împărtășit, în cadrul unui schimb de 
experiență, celorlalți prim-topitori și topitori metoda 
lui de lucru care îi dă putința- să obțină indici înalți de 
productivitate. Shimbul de experiență a dat roadele a- 
șteptate. Unele brigăzi — printre care și cea condusă 
de prim-maistrul Păcuraru Lăscuț — care în lunile ia
nuarie și februarie nu reușeau să-și îndeplinească sar
cinile de plan, au izbutit, în luna aprilie, să obțină re
zultate bune în producție.

La secția furnale lucrează, alături de comuniști, nume
roși muncitori și tehnicieni nemembri de partid. Legă
tura organizației de bază cu acești tovarăși, antrenarea 
lor alături de comuniști la înfăpturea principalelor sar
cini de plan constituie o preocupare principală a birou
lui organizației de bază. Agitatori ca Dumitru Lupan,. 
Gheorghe Pascalidis și alții au explicat muncitorilor 
importanța sporirii producției de metal. In cadrul unor 
convorbiri eî au arătat, de pildă, cîte strunguri, cîte 

tractoare și cîte alte mașini, necesare economiei naționale și luptei pentru ridicarea 
nivelului de trai al poporului, se pot realiza în plus din metalul obținut pe baza îm
bunătățirii indicilor de utilizare la fiecare furnal. Organizația de bază folosește larg 
în munca politică de masă șî agitația vizuală : lozinci mobilizatoare, panouri și gra
fice sugestive, etc.

Pentru a stimula pe muncitori să sporească producția de fontă, să îmbunătățea
scă calitatea și să reducă prețul de cost al acesteia, biroul organizației de bază a 
atras o serie de ingineri șî tehnicieni să țină conferințe cu caracter tehnic și eco
nomic. In ziua de 26 martie, inginerul Marinescu Clement a ținut o conferință despre 
căile reducerii prețului de cost.

Munca politică desfășurată de biroul organizației de bază și exemplul personal1 
al comuniștilor au făcut să crească entuziasmul tuturor furnaliștilor din secție pen
tru îndeplinirea șî depășirea sarcinilor de plan. In primele patru lunî șî jumătate, 
în comparație cu perioada corespunzătoare a anului trecut, producția de fontă a cres
cut cu aproape 50%. L*

LUCACI LASCUȚ
I secretarul organizației de bază P.M.R. 

secția furnale vechi

Să asigurăm folosirea deplină a volumului 
util al furnalului!

Din experienfa noastră în organizarea 
întrecerii socialiste

In luna aprilie, echipa noastră a produs 
eu 34,9% mai multa fontă. Acest rezultat 
se datorește faptului că în cadrul echipei 
fiecare om are o sarcină precisă. De pildă, 
eu, ca ajutor de topitor, mă ocup de eva
cuarea din timp în timp a zgurei, doi 
oameni fac jgheaburile unde curge fonta, 
alți doi lucrează la rina de zgură și așa 
mai departe. Ca să putem folosi mai bine 
capacitatea de producție a furnalului șî 
astfel să producem maî multă fontă pe 
fiecare metru cub de volum util, prima 
noastră grijă, atunci cînd preluăm lucrul 
de la schimbul precedent, este să ne in
teresăm îndeaproape de situația în care se 
găsește furnalul. In felul acesta putem să 
luăm chiar de la început măsurile necesa
re pentru ca munca în schimbul nostru să 
se desfășoare în bune condiții.

Noi obișnuim să controlăm îndeaproa
pe dacă apartele furnalului sînt în bună 
stare de funcționare, căci numai cu aju
torul acestora ne putem da seama dacă 
furnalul are un mers normal. Uneori ob
servăm la furnal unele defecțiuni: mers 
redus, temperatură mică, debit scăzut de 
gaze șî altele. In asemenea situații atra
gem atenția cowperiștilor pentru ca ace
știa să controleze amănunțit starea cow- 
perelor și să ia măsuri de îndreptare a si
tuației.

încă în timpul fazei de topire facem pre
gătirile necesare pentru descărcarea șar
jei ; ne îngrijim în special ca jgheaburile 
de descărcare a fontei să fie bine între

ținute, ca materialele necesare pentru a- 
stuparea furnalului să fie pregătite din 
vreme, ca mașina de astupat să funcțione
ze.

Aș vrea, în cadrul acestei consfătuiri, 
să ridic o problemă care este foarte impor
tantă pentru munca noastră, a furnaliștilor. 
Este vorba de minereul pe care-1 primim 
de la minele Ghelar șî Teliuc șî care este 
de multe ori de calitate proastă. In luna 
aprilie, din cantitatea de minereu sosit în 
combinatul nostru de la aceste mine circa 
500 tone a fost steril. Este adevăraț că o 
bună parte din acest steril a fost ales. 
Pentru această operație însă au lucrat 12 
oameni în două schimburi, ceea ce a avut 
drept urmare încărcarea prețului de cost al 
fontei. Neputîndu-se alege tot sterilul din 
minereu, s-a introdus în furnale o cantita
te de aproape 300 tone de steril. Dacă fa
cem socoteala că la o tonă de steril se 
scoate o tonă de zgură, înseamnă că în 
loc să producem 300 tone fontă în plus, 
am produs, din cauza sterilului, 300 tone 
de zgură. In afară de aceasta, numai pen
tru topirea sterilului am consumat în plus 
150 tone de cocs.

Socotesc că atît tovarășii de la minele 
de fier din Ghelar cît șî cei din Teîiuc ar 
trebui să acorde o mai mare atenție ale
gerii sterilului, pentru a‘ ne ajuta să pro
ducem cu furnalele noastre fontă mai mul
tă, de bună calitate și la un preț de cost 
redus.

N. GEORGESCU 
furnalist

Oțelarii combinatului; nostru au sarcina 
să producă în acest an cu 4,5% maî mult 
oțel de bună calitate față de anul 1954.

Comitetul de secție sindicală de la oțe- 
lăria Martin a socotit că organizarea te
meinică șî conducerea de zî cu zi a în
trecerii socialiste este pîrghia principală 
în îndeplinirea' cu succes a acestei sarcini.

întrecerea la noi este organizată pe bri
găzi și schimburi, deoarece elaborarea unei 
șarje depinde de munca întregii brigăzi. în
drumați de biroul organizației de bază, 
am acordat o atenție deosebită organizării 
consfătuirilor de producție pe grupe sin
dicale șî pe secții, precum și defalcării 
sarcinilor de plan de către conducerea sec
ției, defalcare ce se face deobicei cu 2-3 
zile înaintea consfătuirilor de producție.

Comitetul de secție șî-a propus ca, în 
întrecere, să asigure răspîndirea largă a 
metodei de elaborare rapidă a șarjelor, 
metodă de înaltă productivitate, specifică 
muncii oțelarilor. Comitetul de secție sin
dicală a organizat împreună cu conduce
rea secției un curs teoretic de 10 zile cu 
oțelarii, în care cei maî buni tehnicieni au 
arătat teoretic în ce constă metoda. Pen
tru însușirea practică a metodei, cuptorul 
nr. 5 Martin a fost transformat în „cup- 
tor-școală‘* unde, sub conducerea unui in
giner cu experiență, au fost elaborate șar
je rapide de către toate echipele de oțelari.

Tot în vederea extinderii acestei metode, 
comitetul de secție a organizat la colțul 

roșu schimburi de experiență, unde oțelari 
ca Vaier Lăbuneț, Vasile Costache și alții 
au vorbit în fața muncitorilor despre felul 
cum aplică eî metoda și despre rezultatele 
obținute în lupta pentru mai mult metal. 
Datorită însușirii temeinice de către majo
ritatea brigăzilor a metodei șarjelor rapi
de, în luna aprilie în secția noastră au 
fost elaborate 141 șarje rapide.

Comitetul de secție acordă toată atenția' 
publicității în jurul întrecerii: tipărește cu 
regularitate lozinci mobilizatoare, popula- 
larizează pe cei care obțin rezultate deose- 
bite în producție, ceea ce constituie un st?-: 
mulent șî pentru ceilalți.

Pe panoul de onoare al fruntașilor în 
producție se găsesc acum fotografiile tova
rășilor Dumitru Brînzeî, Alexandru Drîn- 
gă, Petru Forțu șî alții.

O lipsă principală a comitetului de secție 
sindicală a fost aceea1 că n-a desfășurat 
o susținută muncă de educare în rîndurile 
muncitorilor, în scopul întăririi permanen
te a disciplinei socialiste a muncii, a în-: 
trețineriî cu grijă a agregatelor.

Organizînd șî de acum înainte tot maî 
bine întrecerea socialistă vom spori pro
ducția de oțe’, contribuind astfel la întă
rirea capacității de apărare a patriei, Ia 
ridicarea nivelului de trai al celor ce mun
cesc.

N. TRIPȘA
secretarul Comitetului de secție sindicală, 

oțelăria Martin
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Cum am muncit pentru primirea 
de candidați în partid

VIAȚA DE PARTID

Pentru satisfacerea nevoilor mereu crescînde 
a oamenilor muncii

Primirea de candidați și membrii în 
partid, constituie o sarcină de mare în
semnătate pentru organizațiile de bază a 
partidului nostru.

Ințelegînd acest lucru, noi, imediat după 
alegerea noului birou, am pornit cu hotărî- 
re să atragem în rîndurile noastre, un nu
măr cît mai mare de muncitori cinstiți. In 
urma unei adunări generale, am trasat 
sarcina unui număr de 6 membrii de par
tid dintre cei mai activi, de a se ocupa 
de unul sau doi utemiști dintre cei mai îna
intați tineri din abataje, explicînd acestora 
ce este partidul, rolul său istoric, trecutul 
lui de luptă, etc. Dezvoltînd astfel intere
sul față de partid, mulți alți tineri au în
ceput să manifeste dorința de a cunoaște 
tot mai multe lucruri despre partid, de fe
lul cum este organizat partidul, cine sînt 
conducătorii acestuia, etc. Constatînd a- 
cest lucru, am început să organizăm confe
rințe în cadrul adunărilor generale lărgi
te, la care am invitat totodeauna un nu
măr de 8-10 tineri dintre cei mai buni. In 
cadrul acestor adunări, eu sau un alt 
membru din birou, am expus conferințe 
pregătite dinainte pe teme ca: „Ce este

Comuniștii în fruntea muncii politice pentru 
întreținerea culturilor

In executarea lucrărilor agricole din pri
măvara acestui an, cît și a muncilor de 
întreținere a culturilor, întovărășiții din 
comuna Hășdat, au fost primii pe comu
nă. In antrenarea întovărășiților la execu
tarea acestor lucrări, a stat munca politi
că de masă desfășurată de către organi
zația noastră de bază.

Cum am organizat munca politică ?
In primul rînd pe baza planului de ac

țiune, am repartizat sarcini concrete fie
cărui membru de partid din organizația 
de bază, în vederea mobilizării tuturor ță
ranilor întovărășiți la executarea acestor 
lucrări, comuniștii ca Nagy Iosif, Lupu Io
sif, Galfi Alexandru si alții au desfășurat o 
intensă muncă politică de masă pentru apli
carea pe scară largă a regulilor agrotehnice 
de întreținere a culturilor. O atenție 
deosebită am dat-o muncii de agita
ție de la om la om, din casă în 
casă, conferințelor de la căminul cultural, 
precum și gazetei de perete. Comunistul 
Kiss Adalbert, este unul dintre membrii de 
partid destoinici, care desfășoară o rodni
că activitate. El discută în fiecare zi cu 
țăranii întovărășiți care locuiesc în sector

<xxxxx>o<xxxxxxxxxxxxx><xxxxxx>oo<xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx>

In lupta pentru sporirea producției agricole
MUNCĂ ÎNSUFLEȚITĂ

Pînă în prezent, membrii întovărășirii a- 
gricole „I Mai” din satul Batiz, au ter
minat plivitul a 10 ha. de grîu și au 
prășit cca. 2 ha. cu porumb și cartofi. Cu 
mult sînt avansate lucrările și în grădina 
de legume și zarzavaturi, grădină care cu
prinde o suprafață de peste 2 ha. Intovără- 
șîțiî din acest sat, sînt hotărîți să facă din 
anul 1955 un an bogat în toate culturile; 
grîu, porumb, legume și zarzavaturi, pre
cum și alte culturi. Ceea ce însă este de re
marcat în activitatea întovărășiților, este 
faptul că unii din ei sînt cu adevărat buni 
gospodari, fruntași în executarea muncilor 
de întreținere a culturilor. Predoni Busuioc, 
©colișan Gheorghe, Grunder Alexandru și 
alți membri ai întovărășirii agricole din 
Batiz, în tot timpul lucrărilor agricole au 
fost în fruntea tuturor acțiunilor.

O atenție cu totul deosebită o acordă mem
brii întovărășirii și problemei- cu privire la 
atragerea de noi țărani muncitori cu gospo
dării individuale în cadrul întovărășirii a- 
gricole. Datorită muncii de convingere pe 
care au desfășurat-o organele de partid și 
de stat, precum și comitetul de conducere 
al întovărășirii, s-a reușit ca pînă în mo
mentul de față să fie atrași un număr de 5 
țărani muncitori a căror cereri de intrare au 
și fost aprobate de adunarea generală a în
tovărășiților.

Deși întovărășirea „1 Mai" din satul 
Batiz este una din întovărășirile fruntașe 
ale raionului nostru, care zilnic înregistrea

partidul", „Ce condiții trebuie îndeplinite 
pentru a devenii membru de partid”, 
„Structura partidului”, „Democrația inter
nă de partid", etc.

Toate acestea au contribuit ca în ultimul 
timp să primim în organizația de bază un 
număr de 13 candidați de partid. Intre 
tinerii care au fost primiți se numără ele
mente care au dovedit prin fapte atașa
mentul lor față de partid și de statul nos
tru democrat popular. Printre aceștia sînt 
tovarășii Duma Nicolae și Preda Dumitru, 
amîndoi fruntași în întrecerea socialsită, 
Florea Nicolae care în momentul de față 
este promovat într-o muncă de răspunde
re la comitetul raional U.T.M., și alții.

Primind în rîndurile noastre acești candi
dați, am întărit simțitor întreaga muncă 
de partid din orizontul nr. 1 și ca urmare 
a acestui fapt, în primul trimestru al 
anului 1955 am realizat planul la orizon
tul nostru în proporție de 103 la sută, îar 
în luna mai, am depășit planul cu 4 la 
sută.

COBORI ALEXANDRU
secretarul organizației de bază la ori

zontului nr. 1 de la minele de fier Ghelar

cu el, explicîndu-le avantajele ce le aduce 
plivitul la timp al păioaselor de toamnă și 
primăvară, combătînd metodele învechite 
de rărițat și mușuroit a porumbului. Tova
rășul Manta N. a primit sarcina de a ține 
conferințe în cadrul căminului cultural, 
în care să arate pe baze științifice, țăra
nilor muncitori întovărășiți, necesitatea 
întreținerii în bune condițiuni a culturilor 
timpurii. Conferințele prevăzute în planul 
de muncă al organizației de bază, se țin 
regulat în fiecare săptămînă.

Munca politică de la om la om, confe
rințele ținute la căminul cultural, artico
lele scrise la gazeta de perete și alte for
me ale muncii politice de masă, au con
tribuit ca în întovărășirea noastră însămîn- 
țările să se termine la timp, iar executa
rea lucrărilor de întreținere a culturilor se fie 
mult avansate. Pînă în prezent a fost 
plivită întreaga suprafață de grîu, ovăz și 
secară, iar porumbul a fost prășit în pro
porție de 25 la sută.

LUPU VICTOR
secretarul organizației de bază al în

tovărășirii „7 Noiembrie” Hășdat

ză noi succese în munca de întărire econo- 
mico-organizatoric. totuși ea încă mai are 
nevoie de ajutorul inginerilor și tehnicie
nilor agronomi. In ultima vreme, diferiți 
dăunători au început să le atace cultura 
sfeclei de zahăr și cea a ovăzului. Cu toate 
că această situație a fost adusă la cunoștin
ța secției agricole raionale, nimeni nu s-a 
deplasat la fața locului pentru a lua măsu
rile cuvenite în ceea ce privește stîrpirea 
dăunătorilor.

PREGĂTIRI PENTRU RECOLTARE

Băcia. Una din cele mai bogate comune 
ale raionului Hunedoara. Pe ogoarele a- 
cestei comune, încă din primăvară, mem
brii întovărășirii agricole „Drum Nou" și 
țăranii muncitori cu gospodării individuale 
desfășoară o muncă intensă pentru crește
rea producției agricole. Țăranii muncitori 
din această comună au plivit pînă în ziua 
de 28 mai o suprafață de 591 ha. cu păioase 
și au prășit totodată 18 ha. cu cartofi, 6 cu 
sfeclă de zahăr și 27 ha. cu legume și zar
zavaturi.

Lupta pentru o recoltă bogată în această 
comună se duce cu hotărîre de către țăranii 
muncitori întovărășiți care au plivit pînă 
la aceiași dată 87 ha. cu păioase și au 
executat prima prașilă pe o suprafață de 
2 ha. cultivate cu sfeclă de zahăr, 3 ha. 
cu cartofi și 6 ha. cu legume și zarzavaturi. 
Exemplul întovărășiților Groza Aron, Kis 
Ernest, Bartok Carol și alții a fost urmat 
de țăranii muncitori cu gospodării indivi-

(CONFERINȚA COMITETULUI
La 28 mai a avut loc în sala de festi

vități a C.F.U. din Combinatul siderurgic 
„Gh. Gheorghiu-Dej“ prima conferință a 
Comitetul orășănesc de partid Hune
doara.

Crearea acestui nou organ de partid, 
constituie un eveniment de o însemnătate 
deosebită în viața de partid din întreprin
derile și instituțiile orașului Hunedoa
ra. El are menirea de a conduce cu 
competență organele și organizațiile de 
partid din oraș, în vederea antrenării și 
pentru realizarea tuturor sarcinilor puse 
de partid și guvern în scopul ridicării ne
contenite a producției și productivității 
muncii, a creșterii nivelului de trai al celor 
ce muncesc.

Cu acest prilej, delegații organizațiilor 
de partid din oraș, au ascultat planul de 
măsuri, în care au fost prevăzute o serie de 
sarcini pe care comitetul orășănesc va trebui 
să le pună în viață, în vederea ridicării acti
vității organizațiilor de partid la nivelul 
noilor sarcini.

In scopul ca noul organ de partid să 
poată contribui din plin la realizarea sar
cinilor pentru care a fost creat, numeroși 
delegați au luat cuvîntul, arătînd o serie 
de aspecte negative care mai există în ac
tivitatea organelor de stat economice și or
ganizațiilor de partid din orașul Hune
doara. In același timp ei au venit cu pro
puneri prețioase, menite să lichideze ace
ste lipsuri.

Cei care au luat cuvîntul, au acordat 
o atenție deosebită problemei orașului, 
construcțiilor de locuințe, asistenței medi
cale, etc. S-a arătat de pildă că în rețeaua 
comercială și de alimentație publică se ma
nifestă multe lipsuri, lucru de care noul 
comitet trebuie să țină seama. A reieșit de 
asemenea că unele organizații de partid 
din instituțiile și întreprinderile orașului 
nostru nu se achită în mod conștiincios
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duale, Nagy Anton și Toma loan din satul 
Băcia, Stanciu Nicolae (Liță), Pîrva Petru 
și Bota Uie din satul Petreni.

Odată cu executarea muncilor de întreți
nere a culturilor, în comuna Băcia se fac 
intense pregătiri și în ceea ce privește cam
pania de recoltare. In acest scop, au fost 
reparate două batoze și un tractor, revi- 
zuindu-se în același timp aproape în între
gime celelalte unelte agricole necesare 
pentru strîngerea recoltei. Comitetul execu
tiv al sfatului popular comunal, a stabilit 
locul celor 3 arii din care două vor fi e- 
lectrificate.

PENTRU O PRODUCȚIE SPORITA DE 

LEGUME ȘI ZARZAVATURI

Pe locul unde altădată groful Barcsay 
Andor storcea ultima vlagă a țăranilor 
muncitori din satul Bîrcea Mare, astăzi se 
întind dg pe malul rîului Cerna și pînă dea
supra dealului Falabul Mare, cum îi spun 
localnicii, ogoarele gospodăriei anexe „Mi
nerul IV“ Simeria. Aici, din zori și pînă 
seara tîrziu, totul freamătă de hărnicia 
muncitorilor agricoli ce se străduiesc să 
trimită minerilor din Valea Jiului cantități 
din ce în ce mai mari de legume și zarza
vaturi.

In ultimul timp, primele 3000 kilograme 
de spanac și 2200 kilograme de ceapă ver
de au și luat drumul spre cantinele mine
rilor, iar plantatul și întreținerea legume
lor timpurii a luat o amploare și mai ma
re. Acest lucru a făcut ca pînă în ziua de 
28 mai, în cadrul acestei gospadării să se 
planteze 4 ha. cu roșii, 2,50 ha. cu ardei,

ORĂȘĂNESC DE PARTID)
de sarcinile de răspundere pe care le au 
în față.

Delegații Popa D. și Enghel L, printre 
altele au arătat necesitatea ca în noul o- 
raș muncitoresc, creiat de regimul democ
rat popular, să fie complectat cu noi cen
tre de pîine, cu un centru de difuzare a 
presei, să se pună în circulație un mijloc de 
transport public între O.M. și centrul ora
șului, etc., pentru a se putea satisface în 
mai mare măsură nevoile populației de aici. 
Alți delegați printre care tov. Mischie, 
Cogan A. și alții au vorbit despre necesi
tatea controlului pe care trebuie să-l execu
te comitetul orășănesc asupra Sfatului 
popular al orașului Hunedoara, care are 
o seamă de lipsuri în activitatea sa, în 
scopul ca acesta să facă din ac
tuala Hunedoară un oraș mai cu
rat, cu străzi pavate, care să fie plăcut 
oamenilor muncii. Delegatul Dănică N. a 
vorbit apoi despre lipsurile ce se manifestă 
la întreprinderile de construcții. El a ară
tat cum unele blocuri de locuințe și străzi 
noi construite sînt de proastă calitate, 
cum în jurul unor blocuri în loc de zone 
verzi și parcuri se găsesc numai diferite 
lăzi cu gunoi fără a fi golite săptămîni 
de-a rîndul, cotețe pentru porci, neco
respunzătoare. Tovarășul Moga D. a ară
tat necesitatea exercitării de către Comi
tetul orășănesc de partid, a unui control rigu
ros asupra organizațiilor de partid din co
merț și cooperație în scopul ca acestea să 
dezvolte vigilența lucrătorilor din comerț 
pentru ca mărfurile și în special pîinea și 
făina destinată populației muncitoare să nu 
încapă pe mîna speculanților.

In hotărîrea adoptată la conferință au 
mai fost prevăzute și alte măsuri menite 
să ducă la îmbunătățirea muncii politico- 
economice și culturale din orașul Hune
doara. Delegații apoi au ales comitetul 
orășănesc de partid și ca secretar pe tov. 
Ardeleanu loan.

COOPERAȚIA MEȘTEȘUGĂREASCA 
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diază în învățămîntul de partid). 32 
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James S. Allen — IMPERIALISMUL 
ATOMIC 336 pag. 9,40 lei.
Waldeck Rochet — DRUMUL SPRE 
ELIBERAREA ȚĂRĂNIMII FRANCE
ZE 280 pag. 4,35 lei.

1 ha. cu vinete, o suprafață de 8 ha. cu 
varză de vară, prășindu-se totodată 8 ha. 
cu cartofi, 15 ha. cu ceapă, 5 ha. cu mor
covi și o mare' suprafață cu dovlecei, cas
traveți și alte legume. In munca de execu
tare a acestor lucrări, întrecerea care a 
cuprins întreaga masă de muncitori agri
coli. a făcut ca echipele conduse de Sîn- 
ziana Florica și Beca Maria să se situieze 
fruntașe pe gospodărie. Prin depășirea zil
nică a normelor de producție între 50-100 
la sută, aceste echipe au reușit ca în cursul 
lunii mai să se bucure de simpatia și dra
gostea întregului colectiv care le urmează 
exemplul.

MĂSURI CE TREBUIE LUATE

Cu fiecare zi ce trece, se apropie tot mai 
mult campania de recoltare. Pentru a vedea 
în ce măsură sînt aprovizionate coopera
tivele sătești cu seceri, coase, greble și alte 
unelte agricole, atît de necesare țăranilor 
muncitori în perioada strîngerii recoltei, 
redacția a întreprins un raid prin cîteva 
cooperative. Cu acest prilej s-a putut con
stata modul defectuos în care cooperativele 
sînt aprovizionate cu unelte agricole, lucru 
ce dovedește lipsa de interes a conducerii 
U.R.C.C. Hunedoara.

Față de marea importanță pe care o pre
zintă campania de recoltare, cît și de exi
stența lipsurilor în această direcție, se im
pun luarea unor grabnice măsuri din par
tea conducerii U.R.C.C. Hunedoara, care 
are datoria să facă o cotitură în îmbună
tățirea aprovizionării cooperativelor sătești 
cu unelte agricole.



Atenția opiniei publice a fost reținută în 
ultimul timp de numeroasele evenimente 
de mare însemnătate politică petrecute 
pe tărîm mondial. Printre cele mai impor
tante se numără semnarea Tratatului de 
prietenie, colaborare și asistență mutuală 
încheiat la Varșovia între cele 8 state eu
ropene în frunte cu U.R.S.S., semnarea 
Tratatului de stat cu Austria și recent 
tratativele dintre delegațiile guverna
mentale ale Uniunii Sovietice și
R. P.F. Iugoslavia. Toate aceste realizări 
de importanță istorică mondială menite să 
contribuie la asigurarea păcii în lume, la 
destinderea încordării în relațiile dintre 
țări au avut ca inițiator neobosit guver
nul Uniunii Sovietice. Nenumăratele acțiuni 
duse în această direcție de Uniunea Sovie
tică au găsit un larg ecou pe arena mon
dială. Oamenii muncii din întreaga lume 
au întîmpinat cu căldură numeroasele pro- 
nuneri sovietice în ce privește dezarmarea, 
destinderea în relațiile internaționale și asi
gurarea unei păci trainice în întreaga lu
me.

Intîlnirea ce se desfășoară la Belgrad 
între delegațiile U.R.S.S. și R.P.F. Iugos
lavă, are menirea să stabilească căiile dez
voltării și întăririi continue a prieteniei 
dintre popoarele celor două țări, pentru 
întărirea păcii în lume și asigurarea secu
rității popoarelor.

La sosirea pe aeroportul orașului Bel
grad, conducătorul delegației sovietice N.
S. Hrușciov a făcut o analiză amplă a 
importanței istorice ce o are întînlnirea ce
lor două delegații în întărirea legăturilor 
de prietenie între popoarele sovietice șî 
iugoslave, în scopul slăbirii încordării in
ternaționale și asigurării securității popoa
relor. Prietenia de veacuri ce a existat în
tre popoarele rus și iugoslav, s-a cimentat 
mai mult în luptele eroice duse împotriva 
dușmanului comun — fascismul german. 
In anii celui de al doilea război mondial, în 
lupta eroică de eliberare a orașului în care 
are loc întîlnirea dintre cele două delegații, 
ostașii sovietici și iugoslavi au dat bătă
lii eroice, stropind cu sîngele lor pămîntul 
eliberat. In anii ce au urmat celui de al 
doilea război mondial această frăție s-a ci
mentat și mai mult.

Comunicatul cu privire la tratativele dintre delegațiile 
guvernamentale ale Uniunii Sovietice și Iugoslaviei

INSULA ERiONl (Agerpres). — TASS 
transmite :

La 29 și 30 mai a c. au continuat tratati
vele între delegația guvernamentală a Uni
unii Republicilor Sovietice Socialiste și 
delegația guvernamentală a Republicii 
Populare Federative Iugoslavia, care au 
sosit în insula Brioni.

In cursul tratativelor a continuat, în- 
tr-o atmosferă de înțelegere reciprocă,

Ziarul iugoslav „Poli(ika“ despre vizita delegației guvernamentale sovietice 
în Iugoslavia

BELGRAD fAgerpres). TASS
Ziarele iugoslave publică în prima pa

gină știri în legătură cu vizita delegației 
■ uvernamentale sovietice în Iugoslavia. 

Ziarul „Poiitika" scrie în numărul său

Plenara C.C. al Partidului Comunist din Austria
VIENA (Agerpres). — TASS
Zilele trecute a avut loc plenara C. C. 

al Partidului Comunist din Austria. In 
rezoluția adoptată se subliniază că inte
resele Austriei cer să se renunțe la crearea 
unei „armate permanente,' unei armate

Declarația Im Hatoyama
TOKIO (Agerpres). — TASS

După cum anunță agenția Kiodo Tușin, 
primul ministru Hatoyama luînd cuvîntul 
la 30 mai în parlament a declarat că 
sprijină propunerea premierului Ciu 
En-laî cu privire la tratative directe între

Cronica evenimentelor internaționale
Tratativele sovieto-iugoslave

Datorită însă uneltirilor duse de dușma
nii poporului Beria și Abakumov relațiile 
prietenești dintre Uniunea Sovietică și Iu
goslavia au fost tulburate Prin ei au fost 
aduse ponegriri conducătorilor iugoslavi în 
scopul dezbinării prieteniei, în scopul în
cordării internaționale. Odată cu demas
carea lui Beria, Abakumov și alții, ca a- 
genți ai imperialismului, relațiile sovieto- 
iugoslave s-au îmbunătățit. Concomitent cu a- 
ceasta s-au îmbunătățit și relațiile dintre 
R.P.F. Iugoslavia și țările de democrație 
populară. Numeroasele acorduri încheiate 
între ele sînt o mărturie vie a îmbunătă
țirii relațiilor și a colaborării rodnice.

Vizita delegației sovietice are scopul ca 
relațiile existente să se dezvolte neîncetat 
pe tărîm politic, economic și cultural. La 
baza acestor relații stau principiile de ne
clintit enunțate de marele Lenin, principii 
bazate pe coexistența pașnică, pe egalitatea 
în drepturi, pe respectarea suveranității și 
independenței naționale. Statul sovietic s-a 
condus și se conduce în relațiile internațio
nale cu alte state, indiferent de orîndui- 
rea lor socială, tocmai pe aceste principii 
leniniste.

Avînd la bază învățătura leninistă asupra 
înțelegerii reciproce între partidele comu
niste și muncitorești, N. S. Hrușciov a a- 
centuat în declarația sa asupra faptului 
că legăturile cele mai trainice se stabilesc 
între două popoare cînd partidele lor condu
cătoare își axează întreaga activitate pe 
învățătura marxist-leninistă. Avînd un țel 
comun — făurirea unei vieți mai bune 
pentru oamenii muncii — ele ajung la o 
înțelegere deplină. De aceea interesele mun
citorilor. țăranilor muncitori, ale tuturor 
oamenilor muncii cer din partea tututror ac
tiviștilor partidelor comuniste și muncito- 
rejti încrederea reciprocă.

Ziarele Iugoslave se preocupă pe larg de 
vizita delegației sovietice, de declarația lui 
N. S. Hrușciov. Printre ele, „Borba" și 
„Politika“ au publicat portretele tovarășilor 
Hrușciov și Bulganin precum și articole 
de fond închinate sosirii delegației sovie
tice. Comentariile și informațiile publicate 
în presa iugoslavă, sînt axate pe tema vi
zitelor întreprinse de delegația sovietică în 
Iugoslavia, pe importanța întîlnirii celor 

schimbul de păreri în problemele relațiilor 
dinți e U.R.S.S. și R.P.F. Iugoslavia.

La 29 mai delegația guvernamentală a
U.R.S.S. împreună cu membrii delegației 
iugoslave a vizitat insula Brioni și monu
mentele sale.

La 30 mai au avut loc întîlniri ale mem
brilor delegației sovietice și consilierilor ei 
cu membrii delegației Iugoslaviei și cu 
consilierii acesteia în legătură cu proble
mele care interesează cele două țări.

din 30 mai că „cele trei întîlniri ale de
legațiilor, care au avut loc pînă în pre
zent, au fost consacrate schimbului de 
păreri asupra situației internaționale, ex
punerii punctului de vedere al celor două 

mercenare, precum și a unei armate ba
zate pe serviciul militar obligator", și 
că Austria neutră are nevoie de o miliție 
democrată după modelul celei elvețiene, 
suficient de puternică pentru a asigura 
integritatea frontierelor de stat.

R. P. Chineză și S.U.A. în vederea lichi
dării încordării în regiunea Taivanului. 
Hatoyama a arătat că Japonia „este foarte 
îngrijorată" din cauza situației din regiu
nea Taivanului, și și-a exprimat încrede
rea că această situație poate fi regle
mentată prin tratative. 

două delegații în rezolvarea problemelor 
interstatale

Cetățenii Belgradului au întîmpinat cu 
căldură sosirea delegației sovietice. Ei au 
împodobit orașul în haină de sărbătoare, 
manifestîndu-și astfel dragostea, simpatia 
și speranța că întîlnirea dintre cele două 
delegații conduse de N. S. Hrușciov mem
bru al Prezidului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. și prim-secretar al P.C.U.S., și 
președintele Republicii Federative Iugoslave 
losip Broz Tilo, va duce la dezvoltarea re
lațiilor dintre cele două țări, la întărirea 
legăturilor de prietenie dintre popoarele 
sovietice și iugoslave, la asigurarea cauzei 
păcii în lumea întreagă.

In cercurile guvernante din S.U.A. trata
tivele dintre U.R.S.S. și Iugoslavia sînt pri
vite cu ostilitate. Aceasta tocmai prin fap
tul că forțele „războiului rece" nu tind spre 
slăbirea încordării internaționale, ci dim
potrivă tocmai spre încordarea relațiilor 
dintre state. Acțiunile lor însă se lovesc pe 
zi ce trece tot mai mult de voința dîrză 
a popoarelor de a apăra pacea ca pe cel 
mai scump tezaur al omenirii. Expresia nă
zuințelor popoarelor pentru pace o constituie 
însăși poziția adoptată de ele față de unel
tirile la un nou război ale imperialismului. 
Conferința de la Bandung, refuzul țărilor a- 
rabe de a participa la blocuri militare în
dreptate împotriva altor state sînt dovada 
că imperialiștii se lovesc tot mai des de 
refuzul hotărît al popoarelor, de lupta lor 
pentru suveranitatea națională pentru in
dependență și democrație.

Tratativele ce se desfășoară la Belgrad, 
sînt chiar expresia învățăturilor leniniste 
despre relațiile între state, a respectului re
ciproc, al respectării suveranității naționale 
și a integrității teritoriale. Guvernul sovie
tic urmînd cu consecvență învățăturile ma
relui Lenin în această direcție, tratează 
astăzi în cadrul întîlnirii celor două dele
gații, cele mai importante probleme izvorî- 
te din principiile leniniste de asigurare a 
păcii. Oamenii iubitori de pace așteaptă 
cu optimism rezultatele întîlnirii dintre de
legațiile U.R.S.S. și R.P.F. Iugoslavia, re
zultate ce vor contribui și mai mult la în
tărirea păcii și securității europene.

T. SILVESTRU

In aceeași zi N. S. Hrușciov și N. A. 
Bulganin împreună cu I. Broz-Tito au vi
zitat pe bordul iachtului „Podgorka” por
tul Pola și portul Rovinj pe coasta Istriei.

Membrii celor două delegații și consilie
rii lor au luat micul dejun și prînzul la 
președintele R.P.F. Iugoslavia I. Broz- 
Tito.

La 31 mai delegația guvernamentală so
vietică va părăsi insula Brioni și va con
tinua călătoria prin țară.

guverne asupra problemelor internațio
nale și discutării posibilităților de creare 
a unei baze trainice pentru îmbunătăți
rea relațiilor dintre Iugoslavia și 
U.R.S.S.".

Expulzarea unor aviatori 
americani care au viloat spațiul 

aerian al R. P. Chineze
PEKIN (Agerpres). — China nouă trans

mite :
La 24 mai tribunalul militar de pe lingă 

Tribunalul Popular Suprem al R. P. Chi
neze a judecat procesul a patru aviatori 
americani care au săvîrșit acțiunea cri
minală de a zbura cu avioanele lor mili
tare deasupra spațiului aerian al Chinei 
pentru a se deda la provocări.

Crimele lor constituie un atentat la 
securitatea Chinei și la viața pașnică a 
poporului chinez. Tribunalul militar de 
pe lîngă Tribunalul Popular Suprem al 
R. P. Chineze a condamnat pe Roland W. 
Parks, Lvle W. Cameron, Edwin L. Hel
ler și Harold E. Fischer la expulzare 
imediată din R P. Chineză.

Convorbirea primului ministru 
al Indier, Nehru, cu un 

corespondent al revistei 
„Ogontok"

MOSCOVA (Agerpres). — TASS
Intr-o convorbire cu un corespondent 

al revistei „Ogoniok", primul ministru al 
Republicii India, Jawaharlal Nehru, l-a 
rugat să transmită următoarele cititori
lor :

Mă pregătesc cu un mare interes neu
tru călătoria mea în Uniunea Sovietică, 
pentru întîlnirile cu oamenii sovietici șî 
pentru a vedea tot ce s-a făcut în țara 
dvs. de cînd am vizitat-o ultima oară, cu 
aproape 28 de ani în urmă. Plec în țara 
dvs pentru a învăța, întrucît sînt con
vins că în afara, politicii noastre comune 
de dezvoltare a unor relații prietenești 
cu toate popoarele, India poate învăța de 

■ la Uniunea Sovietică multe lucruri folo
sitoare pentru noi.

Cred că cele două popoare ale noastre 
pot trage foloase de pe urma faptului că 
sînt prietene și că au încredere unul în 
celălalt.

Greva a 2 milioane de 
muncitori agricoli în Italia

ROMA (Agerpres). In fața refuzului gu
vernului Scelba de a satisface revendică
rile muncitorilor agricoli aceștia au de
clarat grevă în zilele de 30 și 31 mai. A- 
ceastă grevă, la care participă peste 
2.000.000 de muncitori agricoli, a fost de
clarată în urma hotărîrii comune a Federa
ției naționale a muncitorilor agricoli (Fe- 
derbraccianti) și a sindicalelor catolice și 
social-democrate UIL și CISL.

Greva celor 2 milioane muncitori agri
coli ilustrează amploarea crescîndă a lup
tei țărănimii italiene pentru condiții 
omenești de trai, pentru respectarea drep
turilor democratice. Situația țărănimii ita
liene, îndeosebi situația muncitorilor a- 
gricoli și a celor care lucrează pămîntul 
în dijmă, este deosebit de grea. Muncito
rii agricoli sînt siliți să lucreze pentru 
salarii de înfometare, lipsiți de asistență 
socială, de ajutoare de șomaj.

In același timp, marii moșieri refuză să 
încheie noile contracte de muncă cu mun
citorii agricoli cît și contractele cu privire 
la folosirea pămînturilor date în dijmă ță
ranilor.

PE SCURT
• In urma tratativelor în chestiunile 

privind transmiterea către Statele Unite, 
în conformitate cu cererea guvernului SUA, 
a unor vase maritime militare primite de 
Uniunea Sovietică în perioada celui de-al 
doilea război mondial potrivit legii de îm
prumut și închiriere (lendlease), la 26 mai 
s-a ajuns la un acord cu privire la moda
litățile remiterii Celor 62 de nave maritime 
militare care se află în Marea Baltică.

• Sub titlul „O frumoasă călătorie a 
basketballiștilor din Geneva", ziarul 
„Voix Ouvriere" publică un articol în 
care antrenorul echipei elvețiene, Lan- 
dini, împărtășește cititorilor impresiile 
sale din turneul întreprins la București, 
la începutul lunii mai. Landini își ex
primă printre altele admirația față de or
ganizarea sportului în R. P. Romînă și 
față de marele combinat sportiv „Di
namo". El subliniază de asemenea condi
țiile fizice remarcabile ale sportivilor ro- 
mîni precum și buna pregătire a basket
balliștilor din R.P.R.

• La 30 mai președintele Argentinei, 
Juan Peron, a primit pe M. R. Kuzmin, 
locțiitor al ministrului Comerțului Exte
rior al U.R.S.S., șeful delegației sovietice 
la expoziția industrială a Uniunii Sovie
tice de la Buenos Aires, precum și pe 
membrii delegației.

• Expoziția industrială a Uniunii So
vietice din Buenos Aires se bucură de un 
succes uriaș. In primele sase zile ea a fost 
vizitată de 430.000 de persoane.

• Primul ministru al Birmaniei. U Nu, 
a sosit într-o vizită oficială în Israel. Po
trivit relatărilor presei, U Nu va duce 
tratative în legătură cu reglementarea di
vergențelor între Israel și țările arabe.


