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Să îndeplinim întocmai angajamentele 
din contractul colectiv

îndeplinirea întocmai și la timp a angajamentelor luate prin 
contractul colectiv de către colectivele de muncitori, ingineri, 
tehnicieni și funcționari, precum și de conducerile întreprinde
rilor, constituie o puternică pîrghie în realizarea cu succes a 
tuturor indicilor de plan și îmbunătățirea continuă a condi
țiilor de muncă și de trai ale celor ce muncesc. Exprimînd în 
totalitatea lor, strînsa colaborare a relațiilor socialiste de pro
ducție ce există între conducerile întreprinderilor și marea masă 
a colectivelor de muncă, contractele colective au devenit în 
țara noastră o uriașă forță organizatorică și mobilizatoare 
pentru descoperirea și folosirea rezervelor interne, în scopul 
creșterii producției și productivității muncii, pentru îmbună
tățirea calității produselor și reducerea prețului de cost al 
acestora.

Anul acesta, la Combinatul siderurgic „Gh. Gheorghiu-Dej” 
din Hunedoara, datorită îmbunătățirii aprovizionării sectoa
relor de muncă cu materiile prime necesare, a aplicării unor 
măsuri tehnico-organizatorice, producția de oțel a fost depă
șită în primele 4 luni ale anului în curs cu 1,24 la sută față 
de aceiași perioadă a anului trecut, vălorificîndu-se în același 
timp o mare cantitate din deșeuri. Aceste realizări și multe 
altele obținute în domeniul producției, a dat posibilitate condu
cerii combinatului, ca la rîndul ei, să ia o serie de măsuri ce 
au dus în mod nemijlocit la creșterea nivelului de trai al mun

citorilor, la ușurarea condițiilor de muncă ale acestora. Numai 
în primul trimestru a.c. s-au dat în folosință muncitorilor si- 
derurgiști un număr de 72 apartamente, s-au distribuit, prin 
intermediul gospodăriilor anexe, un mare număr de păsări și 
multe altele. In sectorul C.F.U. a fost instalată o coloană de 
apă pentru alimentarea locomotivelor din triaj, s-au amenajat 
de asemenea, drumuri pentru o mai bună circulație între secții 

și diferite șantiere, care contribuie într-o măsură tot mai 
mare la îmbunătățirea procesului de producție.

Succese de seamă în îndeplinirea angajamentelor din con
tractul colectiv pe anul 1955 au mai fost obținute și la Ate
lierele C.F.R. Simeria, uzina „Victoria" Călan, precum și 

în alte întreprinderi din raionul nostru. In cadrul Atelierelor 
C.F.R. Simeria, de pildă, angajamentele din contractul colec
tiv au fost realizate în primele 3 luni în proporție de 84 la 
sută. Montarea strungului „Carusel" în hala de reparare a 
tenderilor, repararea macaralei de la baia de degresare din 
triaj, și alte lucrări ce au fost executate, au făcut ca produc
ția și productivitatea muncii să crească cu mult și în acelaș 
timp, să se ușureze în mod simțitor eforturile fizice depuse 
de muncitori.

Cu toate realizările obținute în îndeplinirea prevederilor din 
contractele colective, trebuie spus că încă mai există unele 
conduceri de întreprinderi și organe sindicale, care în prea 
mică măsură își respectă sarcinile pe care și le-au asumat, 
odată cu încheierea contractului colectiv. Deși colectivul de 
muncă din cadrul întreprinderii de construcții siderurgice din 

Hunedoara a luptat pentru realizarea obligațiilor, realizînd 
planul producției valorice pe primul trimestru în proporție de 

132 la sută, iar productivitatea mujicii în proporție de 103 la 
sută, totuși conducerea și comitetul de întreprindere manifestă 
dezinteres fată de îndeplinirea sarcinilor din contractul co
lectiv, în special a celor social-culturale. Cu prilejul încheierii 
contractului, conducerea l.C.S.H.-ului s-a angajat printre 
aitele ; că va curăța și zugrăvi dormitoarele comune ale mun
citorilor necăsătoriți, va repara și înlocui mobilierul stricat, 
va lua măsuri pentru confecționarea unor lăzi pentru gunoi, 
asigurarea funcționării în bune condițiuni a băii din tabăra 
O.T. etc. Toate acestea, au rămas simple formalități biro
cratice. Mai mult, conducerea nu și-a respectat nici angaja
mentul cu privire la îmbunătățirea aprovizionării muncito
rilor cu apă potabilă, amenajarea unei camere higienice pen
tru femei, ele.

Asemenea manifestări de nerespectare a obligațiilor asumate, 
pot fi întîlnite și la Trustul 4 construcții-Hunedoara, minele 
de fier Ghelar și Teliuc, unde realizarea integrală a prevede
rilor 'tski contractele colective n-a constituit obiectul principal 
al activității acestor unități.

Pentru lichidarea lipsurilor, care se manifestă în această di
recție, organizațiilor de bază și comitetelor de întreprinderi le. 
revin sarcini importante. Organizațiile de partid au datoria 
de a veghia în permanență asupra modului în care organele 
economice și cele sindicale luptă pentru traducerea în fapt a 
tuturor măsurilor tehnico-organizatorice prevăzute în contrac
tul colectiv, cum acestea se preocupă de crearea unor con
diții optime de muncă și de trai celor din procesul de pro
ducție. Numai respectînd și executînd întocmai obligațiile ce 

decurg din contractul colectiv, conducerile întreprinderilor și or
ganele sindicale vor putea să-și îmbunătățească activitatea lor, 
contribuind prin aceasta la îndeplinirea sarcinilor ce le stau în 
fată, la creșterea ne toate căile a nivelului de trai material șl 
cultural a oamenilor muncii din patria noastră.

COMUNICAT
despre vizita delegației guvernamentale 

a Uniunii Sovietice în Republici Populară Romînă
Delegația guvernamentală a Uniu

nii Republicilor Sovietice Socialiste, 
compusă din N. S. Hrușciov, membru 
în Prezidiul Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. și prim-secretar al Comite
tului Central al Partidului Comunist 
al Uniunii Sovietice, N. A. Bulganin, 
președintele Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., și A. I. Mikoian, prim- 
vicepreședinte al Consiliului de Miniș
tri al U.R.S.S., care a sosit la Bucu
rești, a avut întrevederi și un larg 
schimb de păreri cu Gheorghe Gheor
ghiu-Dej, președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Populare Ro
mine, Petru Groza, președintele Pre
zidiului Marii Adunări Naționale, și 
Gheorghe Apostol, prim-secretar al Co
mitetului Central al Partidului Mun
citoresc Romîn, și cu alți conducători 
ai Republicii Populare Romine, pre

Cu un interes deosebit și ou mul
tă încredere am urmărit în presă lu
crările celei de-a 6 sesiuni a Marii 
Adunări Naționale a R.P.R. Vestea 
ratificării Tratatului de prietenie, co
laborare și asistență mutuală a țări
lor participante la Conferința de la 
Varșovia, a umplut de bucurie inimi
le oamenilor muncii. Acest act isto
ric, ne face să privim cu mai multă 
încredere viitorul, să muncim cu un 
elan sporit, plin de abnegație.

SCHIMBUL DE NOAPTE
La oțelăria combinatului, schimbul 

de noapte începuse de mult munca. 
Cuptoarele încărcate, răbufneau în
fundat. Baia de oțel fierbea în clocote 
înfuriate, cuprinsă parcă și ea de a- 
vîntul entuziast al oțelarilor. Prim- 
topitorii, maiștrii și macaragii, apa- 
ductierii și lăcătușii, toți s-au prins 
în întrecerea pentru a elabora cît mai 
mult oțel. Și la chemarea patriei, oțe- 
larii au răspuns prin întrecerea pornită 
sub lozinca: „Cu aceleași cuptoare, 
putem da mai mult oțel". Acum, a- 
ceastă întrecere a cuprins pe toți cel 
ce muncesc în acest sector.

Succesele pe care oțelarii hu 
nedoreni le-au obținut pînă 
acum în munca lor avîntată, 
sînt cunoscute în întreaga țară. 
In luna mai, lucrînd după me
toda sovietică Matulineț, ei au 
elaborat 175 de șarje rapide, 
dică cu 17 mai multe decît în 
lunile ianuarie și februarie la 
un loc.

Cum au ajuns ei aici ? despre 
asta ne vor povesti cîțiva din
tre eroii acestor fapte.

...Pe bătrînul maistru Șer- 
ban Gheorghe l-am întîlnit lîn- 
gă cuptorul nr. 5. Cînd m am 
apropiat de el și i-am mărfuri 
sit dorința, fața maistrului Șer- 
ban a luat, pentru o clipă, ex 
presia unei adinei gîndiri, după 
care a început să-mi poves
tească :
— Vrei să cunoști secretele noas

cum și cu Mătyâs Răkosi, prim-secre
tar al Comitetului Central al Parti
dului celor ce muncesc din Ungaria, 
și Andrâs Hegediis, președintele Con
siliului de Miniștri al Republicii Popu
lare Ungare, cu Antonin Novotny, 
prim-secretar al C.C. al Partidului Co- 
munsit din Cehoslovacia, și Jiri Hen- 
drich, secretar al C.C. al Partidului 
Comunist din Cehoslovacia, care au 
sosit în Republica Populară Romînă 
într-o vizită de prietenie.

In cadrul acestor întrevederi dele
gația guvernamentală a Uniunii So
vietice a informat despre desfășura
rea tratativelor pe care le-a dus în 
Iugoslavia. Au fost examinate toate 
problemele de politică externă atinse 
de declarația comună a guvernelor 
Uniunii Sovietice și Republicii Popu
lare Federative Iugoslavia.

încrederea noastră în cauza păcii
CULDA AVRAM 

prim-topitor furnalrst C. S. 
„Gh. Gheorghiu-Dej” Hunedoara

Ratificarea Tratatului de la Varșo
via, constituie un puternic imbold în 
munca furnaliștilor hunedoreni care, 
însuflețiți de încrederea în cauza păcii, 
muncesc cu mai multă rîvnă pentru ca 
prin sporirea producției de fontă, să con
tribuie la întărirea capacității de a- 
părare a patriei.

tre ?. Bine 1 Eu n-am să vă spun de
cît unul. Celelalte vi le vor spune 
alți oțelari.

„...Cînd am pornit întrecerea de a 
da patriei cu aceleași cuptoare mai 
mult oțel, aproape toate echipele au 
început să lucreze după metoda prie
tenului nostru sovietic, Matulineț. Că 
pentru noi oțelarii care lucrăm la cup
toarele Martin, cea mai productivă 
metodă este aceasta, a lui Matulineț, 
de elaborare rapidă a șarjelor. Și cum 
s-ar spune... ne-am pus serios pe lu
cru. La noi în secție lucrează oțelari

Oțelarii de la cuptorul 5 iau proba de oțel

In urma schimbului deschis de Pă
reri care a avut loc la București, s-a 
constatat deplina unanimitate cu con
ducătorii Rominiei, Ungariei și Cehos
lovaciei în toate problemele interna
ționale privind interesele acestor state 
și a fost exprimată satisfacția față 
de colaborarea prietenească realizată 
între U.R.S.S. și Iugoslavia.

Conducătorii Rominiei, Ungariei și 
Cehoslovaciei, salutînd acordul rea
lizat între U.R.S.S. și Iugoslavia, și- 
au exprimat speranța și convingerea 
că între țările lor și Iugoslavia se va 
ajunge la o colaborare prietenească 
în interesul întăririi continue a cau
zei păcii și socialismului.

Schimbul de păreri de la București 
s-a desfășurat într-un spirit de depli
nă înțelegere reciprocă, într-o atmos
feră de cordialitate și prietenie.

Ca om iubitor de pace, pătruns de 
marea însemnătate a hotărîrilor Con
ferinței de la Varșovia, îmi exprim 
atașamentul față de măsurile luate 
în scopul asigurării păcii în Europa. 
Cele 15 procente de fontă ce mă an
gajez să le dau peste plan în acea
stă lună, vor contribui la întărirea 
hotărîrilor care sînt menite să asi
gure paoea în Europa și în lumea în
treagă.

vestiți, cu o înaltă calificare, cum ar 
fi: Vasile Costache, Traian Bîrlea, și 
Petre Forțu. Ăștia, ce să vă mai spun, 
aplicau metoda lui Matulineț cutn 
scria la carte. Făceau încărcarea mai 
repede, ajustarea de asemenea și scur
tau durata de elaborare a șarjei cu o 
oră-două, ba chiar și cu mai mult. Ei... 
dar pe lingă aceștia mai avem și alte 
echipe, cum ar fi cele conduse de Du 
mitru Brînzei și Partenie Marișca care 
lucrau cu aceleași cuptoare, încărcau 
aceleași materiale, dar șarjele tot Ia 
ora planificată eșeau. Atunci ne-am 

strîns toți comuniștii să vedem 
ce este de făcut, să luăm o ho- 
tărîre. Astfel s-a propus ca 
prim-topitorii, maiștrii și ingi
nerii cu experiență mai mar« 
în făurirea oțelului, să împărtă
șească celor mai tineri oțelari 
din cunoștințele lor. Așa a de
venit cuptorul nr. 5. „cuptor- 
școală". La acest cuptor au lu
crat toate echipele de oțelari. 
Inginerul, care răspundea de 
această problemă, arăta acum 
practic și teoretic, în ce constă 
metoda lui Matulineț.

lată cum au reușit ca și e- 
chipele conduse de Dumitru 
Brînzei și Partenie Marișca, să 
scurteze durata de elaborare a 
șarjelor. Acesta este, sau mai 
bine zis, a fost unul din secre
tele noastre. Cu altă ocazie te 
veți afla și pe celelalte...

MIRCEA T. NEAGU



Pentru recolte sporite la toate culturile
★ *

Intensifică lucrările de întreținere a culturilor

Realizările minerilor din Ghelar

Desfășurarea în cele tnai bune condîțiuni 
a lucrărilor agricole de întreținere a cultu
rilor la timp și în bune condițiuni, consti
tuie în momentul de față una din sarcini
le de seamă ale țărănimii noastre muncitoa
re. Preocupați de acest lucru, întovărășiri
le din comuna Cristur, cu sprijinul acordat 
de către comitetul executiv al sfatului popu
lar și organizația de bază P.M.R., au reu
șit ca pină la data de 27 mai să termine 
în întregime lucrările de întreținere a cul
turilor de pe suprafața cultiyată cu păioase. 
Membrii întovărășirii agricole „Drumul So

Munca însuflețită pe ogoarele comunei Simeria
Muncind cu multă însuflețire la întreți

nerea culturilor, țăranii muncitori din sa
tele comunei Simeria, au terminat în în
tregime plivitul celor 680 ha., cultivate cu 
păioase de toamnă și a celor 92 de ha. cu 
culturi de primăvară, trecînd imediat la 
întreținerea culturilor prășitoare.

Pînă în seara zileî de 3 iunie, ei au exe
cutat prașila l-a pe o suprafață de 211 ha.

Comune fruntașe în executarea primei prașile
După terminarea plivitului culturilor de 

toamnă, colectiviștii, întovărășiții și țăranii 
muncitori cu gospodării individuale din ra
ionul nostru, au pornit la prășitul cartofilor, 
porumbului, sfeclei de zahăr și a celorlalte 
plante prășitoare. Pînă la data de 5 iunie, 
din suprafața însămînțată cu culturi pră

Condiții asemănătoare, rezultate diferite
Anul acesta muncitorilor, tehnicienilor și 

funcționarilor din întreprinderile orașului 
nostru, le-au fost distribuite peste 18 ha. 
de teren arabil pentru cultivarea de legu
me și zarzavaturi pe loturi individuale.

La I.C.S.H., comitetul de întreprindere 
îngrijindu-se din timp de această problemă, 
a luat măsuri pentru aratul terenului și 
distribuirea Iui celor peste 200 de munci
tori șî funcționari ai întreprinderii. Munci
torii Bidea Grigore, Cleju Dumitru, Szom- 
bali Beni și alții, s-au dovedit a fî și anul 
acesta printre primii în cultivarea legumelor.

Nu în aceiași situație se găsesc loturile 
date muncitorilor de către celelalte între
prinderi. La combina; de pildă, s-a intrai 
tîrziu fa posesia terenului, iar arătura 
executată este de proasta calitate Acea
sta a făcut ca un marc număr de munci
tori să nu poată executa însămînțările la 
timpul optim.

Datorită lipsei de răspundere și îndruma

cialismului" din satul Sîniandrei, de pildă, 
au trecut cu toate forțele la întreținerea 
culturilor prășitoare. Numai în cîteva zile 
ei au prășit 35 ha. cu porumb, 22 ha. cu 
cartofi și 18 ha. cultivate cu sfeclă de za
hăr și sfeclă furajeră.

Cu mult succes se desfășoară lucrările 
de întreținere a culturilor prășitoare și în 
satul Cristur. Aici țăranii muncitori din 
întovărășirea agricolă „16 Februarie" au 
prășit pînă în seara zilei de 4 iunie o su
prafață de 4.30 ha. cu cartofi și 1,15 ha. 
sfeclă de zahăr.

cultivate cu cartofi, 78 ha. cu porumb, 115 
ha. cu legume și zarzavaturi și 8 ha. cu 
sfeclă de zahăr. Printre primii care au în
ceput prășitul au fost țăranii muncitori; 
Popovicî Nicolae și Maier Nicolae din sa
tul Simeria Veche, Tetea Iosif și Tot Vasile 
din satul Uroi, Pîrvu Petru, Lădaru Petru 
(lui Nistor) din satul Săulești și alții.

șitoare au fost prășite 644 ha. cu porumb, 
548 ha. cu cartofi, 71 ha. cu sfeclă de za
hăr șî alte suprafețe cu diferite plante pră
șitoare.

Cele mai mari suprafețe au fost prășite în 
comunele Cristur, Simeria Băcia și Rapolt.

re de care a dat dovadă comitetul de întreprin
dere al combinatului și comitetul sindical al 
șantierului 401, o mare parte din loturi sînt 
acum necultivate. Mulți muncitori de la 
combinat ca Necșa Iosif de la energetic, 
Melenciuc Constantin de la mecanică, Po- 
lenaru Mihai și alții, văzînd că o mare 
parte din teren nu este nici pînă în prezent 
cultivat, au solicitat să li se repartizeze 
și lor loturi pentru a cultiva legume și 
zarzavaturi.

Dacă cererile acestor muncitori au fost 
rezolvate sau nu„ acest lucru nu-1 cunoa
ște nici comitetul de întreprindere și nici 
comisia de grădinărit.

Comitetul de întreprindere al combinatu
lui și comitetul sindical al șantierului 401, 
trebuie să ia de urgență măsuri pentru cul
tivarea terenului lăsat în părăsire, pentru 
asigurarea tuturor condițiilor necesare, ca
re să ducă la sporirea producției de legume 
și zarzavaturi pe loturile individuale.

Brigăzile de la orizontul I al minei de fier 
Ghelar, conduse de minerii Popa loan și 
Preda Dumitru, care lucrează după meto
da sovietică „prin surpare", reușesc să spo
rească simțitor producția de minereu. In 
luna maî, brigada condusă de minerul Popa 
loan a realizat cea mai mare producție, 
dînd peste plan cu 55 la sută mai mult mi
nereu. Brigada condusă de minerul Geor
gescu Moise, aplicînd aceiași metodă, și-a 
realizat planul de producție lunar în pro
porție de 119 la sută.

Faptul că întrecerea socialistă a cuprins

Scrisoare 
fotbaliștilor din

Sîntem un grup din miile de spectatori ce 
am urmărit cu atenție mai toate meciurile 
echipei noastre „Metalul", echipă ce re
prezintă muncitorii inginerii și funcționa
rii Combinatului siderurgic „Gh. Gheor- 
ghiu-Dej“, pe arenele de fotbal.

Rezultatele obținute de această echipă în 
campionatul categoriei B. de fotbal, au do
vedit că membrii acestei echipe nu luptă 
pe terenul de sport cu toată ardoarea pen
tru a obține un rezultai mai bun, așa cum 
fac muncitorii noștrii în producție.

Care sînt cauzele care au dus la înfrân
gerile suferite de echipa noastră ? In pri 
mul rând antrenorul Bălănescu, care se ocu
pă de pregătirea tehnică a jucătorilor, nu
ri dă interesul pentru a le preda acestora 
noțiuni tehnice de joc. Antrenamentele care 
se fac sînt superficiale, fără seriozitate, iar 
formația nu este alcătuită din jucătorii cei 
mai în formă. Antrenorul Bălănescu a co
mis greșeli grave în repetate rânduri, în- 
troducînd jucători de la1 apărare în linia 
de atac, făcînd „experiențe" pe spinarea 
echipei, cazul în jocul susținut cu „Pro
gresul" Satu Mare. Datorită dezinteresului 
pe care l-a manifestat pînă acum, el nu 
șî-a creat un prestigiu demn de un antrenor 
serios și autoritar în rândurile jucătorilor.

Sînt unii jucători cum ar fi Darie, Pă- 
trașcu, Paul Florea și alții care luptă cu 
elan pentru a obține victoria. Dar eforturile 
acestora sînt zădărnicite de un alt grup de 
jucători în frunte cu „vedetele" Titi Po
pescu și Marin Apostol. Aceștia nu fac cins
te echipei noastre, și nici nu merită a mai

== INFORM AȚII -..................... =
1. R. „Combustibilul" Hunedoara, aduce 

la cunoștința tuturor posesorilor de tichete 
pentru lemne de foc următoarele:

1. Pînă la data de 30 iunie a.c. se distri
buie întreaga cantitate de lemne de foc, 

majoritatea minerilor din Ghelar, a făcut ca 
și celelalte brigăzi și echipe să-și depă
șească cu mult sarcinile de plan. La orizon
tul II, de pildă, brigada condusă de comu
nistul Lupu Ioachim și-a depășit planul de 
producție pe luna mai cu 22 la sută, iar 
brigada lui Gostian Petru cu 18 la sută. 
La orizoantele III și IV precum și la mina' 
Vest brigăzile și echipele conduse de mi
nerii fruntași: Toma Vasile, Jurja Gheor- 
ghe, Gostian Traian, Poanta loan, Lucaci 
Gheorghe și alții, au înregistrat pe luna 
mai depășiri de plan cuprinse între 17 șl 
40 la sută.

deschisă 
echipa „Metalul" 
juca într-o echipă muncitorească. Lipsiți de 
cel mai elementar simț de răspundere T. 
Popescu și Marin Apostol. în meciurile pe 
care le au în deplasare, se îmbată, fac scan
daluri și prin purtarea lor nedemnă lovesc 
în prestigiul muncitorilor pe care îi repre
zintă pe terenul de sport. Vedetismul aces
tor doi jucători care dăinuie de mulți ani, 
a molipsit și pe alți jucători ca Mălăieru 
și Hornea.

Prin manifestările lor tipic burgheze, 
Titi Popescu și Marin Apostol au dovedit 
că nu au nimic comun cu mișcarea spor
tivă de tip nou din țara noastră.

Colectivul sportiv „Metalul" are o mare 
vină în slaba comportare a echipei noastre, 
pentru că niciodată n-a tras la răspundere 
în mod foarte serios pe antrenorul Bălănes
cu asupra felului cum își petrec fotbaliștii 
timpul liber. Deși a cunoscut cazurile cînd 
Titi Popescu, Marin Apostol și alți cîțiva' 
jucători se aflau într-o stare necorespunză
toare nu numai în timpul liber, dar și a- 
tunci cînd trebuia să fie în orele de antre
nament, el nu a luat măsuri corespunzătoa
re în această direcție. Foarte grav este șl 
faptul de Ia începutul campionatului, nu s-a 
ținut nici o ședință educativă cu jucătorii.

Noi muncitorii, nu mai putem tolera ase
menea fapte demne de dispreț și cerem ca 
organele competente să-și spună cuvîntul în 
această direcție.

Un grup de muncitori din Copibinatul 
siderurgic „Gh. Gheorghiu-Dej" 

Hunedoara

cuvenită pe bază de tichet, pentru anul 1955;
2. Incepînd de la data de I iunie 1955, 

cotoarele fostelor cartele de combustibil ca 
și talonul nr. 1 din tichetul pentru anul 
1955, își pierd valabilitatea.

In perioada actuală, principala sarcină la sa
te o constituie lucrările de întreținere a 
culturilor ni cele mai bune condițiuni a- 
grotehnice, lucrări care condiționează in 
foarte mare măsură obținerea unor recolte 
sporite la hectar. Paralel cu acestea însă, 
țărănimea noastră muncitoare — în baza 
experienței căpătate în anii trecuți — se 
pregătește intens și în vederea strângerii la 
timp și fără pierderi a recoltei din acest an.

In vederea traducerii in fapt, a sarcini
lor ce stau in fața țărănimii muncitoare, un 
rol de seamă îl are munca politică de masă 
pe care o desfășoară, prin diferite mijloace, 
organizațiile de partid sătești, deputății și 
sfaturile populare comunale. Unul dintre 
mijloacele eficace de agitație, menit să 
contribuie la mobilizarea activă a țăranilor 
muncitori în cadrul lucrărilor de întreținere 
a culturilor și a pregătirilor de recoltat, îl 
constituie și gazetele de perete sătești. Do
vedit este că în satele în care acest prețios 
mijloc de agitație a fost folosit cu pri
cepere, de către organele de partid și de 
stat, rezultatele obținute în muncă au fost 
pe deplin satisfăcătoare.

Astfel, prin publicarea diferitelor artico
le, ce tratează la un nivel mulțumitor, pro
bleme strâns legate de actualele munci a- 
gricole, colectivul de redacție al gazetei de 
perete „Ogorul", organ al organizației de 
bază P M R și al Sfatului popular orășe
nesc Simeria, contribuie cu multă însufle-

Mai multă atenție gazetelor de perete sătești
țire la mobilizarea țăranilor muncitori în 
lupta pentru obținerea de recolte bogate, 
în acest an. In numărul de față de pildă, 
printre altele, este publicat articolul tova
rășei G. Margareta intitulat: „Toată a- 
tenția întreținerii culturilor agricole". După 
ce în introducere, autoarea face o analiză 
a felului în care s-au desfășurat însămînță
rile de primăvară în continuare se accen
tuează pe rolul important ce îl au lucrările 
agricole de întreținere a culturilor și scoate 
puternic în evidență strădania depusă în 
acest sens, de către țăranii muncitori. Drept 
rezultat, țăranii muncitori din raza orașu
lui Simeria au plivit pînă la 31 mai a.c. 
600 ha din culturile de toamnă, peste 74 
ha cu culturi de primăvară și au executat 
prașila l-a la o bună parte din porumb și 
sfeclă de zahăr.

O activitate rodnică, în ce privește 
sprijinirea muncilor agricole, o desfășoa
ră de asemenea colectivele de redac
ție ale gazetelor de perete „Drumul 
socialismului", din satul Sîntandrei, „Re
colta" din Hășdat și multe altele, care 
oglindesc cu tărie munca de fiecare zî în 
care sînt antrenați țăranii muncitori, pre
cum și realizările obținute de aceștia în 

executarea lucrărilor de întreținere a cul
turilor.

Cu toate progresele făcute în muncă, de 
către majoritatea colectivelor de redacție 
ale gazetelor de perete sătești, trebuie a- 
rătat că în activitatea unora, mai există 
încă lipsuri serioase. Și aceste lipsuri se 
manifestă tocmai acolo unde organizațiile 
de partid sătești și sfaturile populare comu
nale, au neglijat activitatea organelor lor 
de presă, sfidînd ajutorul pe care îl puteau 
primi în muncă, din partea acestora.

Gazeta de perete „Ogorul nou", din sa
tul Peștișul Mare spre exemplu, de mult 
timp nu mai contribuie cu nimic la spri
jinirea muncilor agricole. Aspectul dezordo
nat pe care îl prezintă această gazetă, precum 
șî singurul articol existent în cadrul ei, 
care datează din luna aprilie a. c„ dove
dește totala inactivitate a colectivului de 
redacție șî gradul de nepăsare la care a 
ajuns biroul organizației de bază de aci. 
De asemenea gazeta de perete „Lupta pen
tru recolte bogate", din Cristur, datorită 
amorțelii în care lincezește, nu îndreptă
țește cu nimic frumosul titlu pe care îl 
poartă. In ciuda faptului că țăranii mun
citori din raza comunei au obținut rezul
tate dc seamă în munca desfășurată pe o

goare, aci nu au mai fost publicate artico
le înci din luna aprilie, lucru care nu a 
dat de gîndit colectivului de redacție, orga
nizației de bază cît și sfatului popular co
munal.

Lipsuri asemănătoare în ce privește spri
jinirea muncilor agricole și care înglobează 
la un loc inactivitatea colectivelor de re
dacție, pasivitatea și neglijența condamna
bilă a organizațiilor de bază P.M.R. de la 
sate și a sfaturilor populare comunale, se 
mai manifestă la gazetele de perete din 
Bîrcea Mică, Tîmpa, Băcia, Călan șî din 
alte sate ale raionului nostru.

Ținînd cont de inactivitatea în care au 
căzut unele gazete de perete sătești, orga
nizațiile de bază P.M.R. precum și comite
tele executive ale sfaturilor populare co
munale, trebuie să-și îndrepte cu insistență 
atenția spre colectivele de redacție ale a- 
cestora, pe care să le controleze și să le 
îndrume efectiv în munca de fiecare zi. Ele 
trebuie să dezvolte necontenit sprijinul de 
răspundere în rândul acestor colective, față 
de îndatoririle pe care le au. Numai în 
felul acesta, gazetele de perete sătești vor 
putea contribui din plin la imprimarea în 
rândul maselor de țărani muncitori a liniei 
trasate de partid, în vederea extinderii ce
lor mai înaintate metode de muncă agro
tehnice, a executării la timp și în condiții 
optime a lucrărilor agricole chezășia ob
ținerii unor recolte sporite la hectar.



Furnalelor noastre — mai
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mult minereu de bună calitate
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Din experiența noastră 
în sporirea producției

1 Membrii brigăzii nr. 77 de la mina vest
muncesc cu însuflețire pentru a spori ne-

contenit producția minereului de bună ca-
Mate.

Datorită avîntului și întrecerii socialiste
în care sînt antrenați membrii brigăzii pe 
care o conduc, numai în primele 5 luni ale 
anului în curs, au trimis furnalelor din Hu
nedoara sute de tone de minereu peste pre
vederile planului.

Frumoasele rezultate obținute, care au 
făcut ca brigada noastră să se numere prin
tre brigăzile fruntașe ale întreprinderii, se 
datoresc în mare parte măsurilor de organi
zare a muncii, pe care le-am luat împreună 
cu membrii brigăzii. Unul din aspectele 
muncii noastre organizate, este preluarea 
lucrului la locul de muncă de către ambele 
schimburi, precum și folosirea din plin a 
celor 480 de minute de lucru. La preluarea 
lucrului, în calitate de șef de brigadă, mă 
interesez de starea fiecărui loc de muncă 
în parte, de producția realizată șî de greu

tățile întîmpinate, ca în felul acesta să iau 
măsuri de înlăturarea. lor. La predarea lu
crului arăt și explic amănunțit șefului de 
schimb Munteanu Aron II, lucrările care tre
buie să le execute pentru a asigura coordo
narea și îndrumarea întregii brigăzi.

Aplicarea metodei sovietice „prin sur
pare”, precum și permanenta preocupare ce 
o am față de ridicarea calificării minerilor 
tineri, au adus un aport deosebit la obține
rea rezultatelor frumoase în munca brigăzii

Cu toate realizările frumoase obținute de 
brigada mea n-âm reușit să înlătur definitiv 
cantitatea de siliciu vizibilă, care este con
crescută cu minereu.

Cu ajutorul permanent ce-1 voi cere din 
partea tehnicienilor și inginerilor, mă an
gajez, ca împreună cu brigada, să înlătur 
și această deficiență care influențează ne
gativ munca furnaliștilor.

MUNTEANU ARON
șef de brigadă — mina vest

PR OPUNERI
In cadrul consfătuirii, numeroși mineri au 

făcut prețioase propuneri în scopul sporirii și 
îmbunătățirii producției de minereu.

• Maistrul miner Lucaci Anton, a propus 
ca fiecare șef de echipă sau brigadă, maiș
trii și șefii de secție, să se preocupe în
deaproape de realizarea planului de produc
ție ritmic, deoarece în luna mai s-a obser
vat că bătălia pentru realizarea planului s-a 
dat cu intensitate numai în ultimele zile, ceea 
ce a dus după sine la o neglijare a calității 
minereului.

• Vorbind despre necesitatea ridicării cu
noștințelor profesionale, minerul Dobra I. — 
a arătat că mai sînt mulți mineri tineri care 
au puține cunoștințe profesionale, fapt care 
îi face să dea minereu de proastă calitate. 
El a propus ca, comitetul de întreprindere 
să organizeze mai temeinic cursurile de cali
ficare profesională, îar organizațiile de par
tid și U.T.M. să desfășoare o susținută mun
că politică pentru mobilizarea tinerilor la 
aceste cursuri.

• „Sînt zile cînd în abataj nu avem lemn 
de mină, de multe ori ne lipsesc piese de 
schimb, sau burghiile sînt de proastă cali
tate” — a arătat minerul Gncoș Gheorghe. 
Pentru înlăturarea acestor lipsuri, el a pro
pus conducerii întreprinderii să studieze în
deaproape această problemă și să ia măsuri 
pentru aprovizionarea la timp a locurilor de 
muncă cu materialele necesare.
• Minerul Spăriosu 1. a propus ca perio

dic să vină în mijlocul minerilor un inginer 
din combinat care cunoaște procesul teh
nologic de la furnale, arătînd astfel mineri
lor importanța, pe care o prezintă pentru 
furnaliști minereul de calitate precum șî 

respectarea granulației prescrisă de STAS.
• Pentru îmbunătățirea calității minereu

lui, tov. Adam Ioan, directorul minei, propune 
direcției generale I.C.S.H. să ia de urgență 
toate măsurile în ceea ce privește continua
rea lucrărilor la stația de sortare

Zilele trecute comitetul raional de partid Hunedoara, împreună cu organul 
său de presă ziarul „Uzina Noastră" a or,ganizat la minele de fier Ghelar o cons
fătuire cu muncitorii, tehnicienii și ingi nerii minei, în scopul îmbunătățirii cali
tății minereului, necesitate, care a reieșit din consfătuirea siderurgiștilor de la 
combinatul uGh. Gheorghiu-Dej" Hune doara, care a avut loc în luna mai a.c.

La această consfătuire a luat parte de legați ai Combinatului siderurgic și ai 
minelor de fier Teliuc. Participanții la consfătuire au vorbit despre necesitatea 
îmbunătățirii calității minereului de fier, metodele de muncă care trebuie folo
site în acest scop, făcînd în același timp propuneri prețioase pentru înlăturarea 
lipsurilor care împiedică realizarea unei producții sporite și de bună calitate.

Pentru îmbunătățirea calității minereului
Chiar de la începutul acestui an, problema 

calității minereului a fost privită de către 
conducerea minelor noastre ca o sarcină de 
bază, în asigurarea materiei prime de bună 
calitate industriei siderurgice. Aceasta se 
poate vedea în urma rezultatelor obținute în 
trimestrul I al acestui an, cînd minerii noș
tri1 au realizat indici de calitate superiori 

celor fixați în caietul de sarcini. Pentru a- 
cest succes, întreprinderea noastră a fost bo
nificată de către Combinatul siderurgic „Gh. 
Gheorghiu-Dej“ din Hunedoara cu suma 
de 4.763,54 lei.

Colectivul de muncitori, tehnicieni și in
gineri de la minele de fier Ghelar, a luptat 
cu hotărîre pentru realizarea și depășirea 
planului de producție, lună de lună, însă nu 
în suficientă măsură și-a intensificat preo
cuparea în ultimele două luni, în ceea ce 
privește îmbunătățirea calității minereului. 
Pentru înlăturarea acestor deficiențe, con
ducerea întreprinderii a luat în ultimul timp 
o serie de măsuri tehnico-organizatorice:

Pentru îmbunătățirea muncii de sortare a 
limonitei și sideritei în abatajele echipelor 

23, 27, 28 și 29 de Ia orizontul I, unde fron
turile de lucru sînt formate atît din siderită 
cît și din limonită, se vor construi pentru 
fiecare echipă cîte două rostogoluri ; unul 
pentru limonită iar altul pentru siderită.

In vederea respectării granulației de side
rită, se vor reface grătarele care sînt mon
tate deasupra fiecărui rostogol din subteran. 
Pînă la data de 15 iunie, la stația de sor
tare, în celula nr. 5 se va monta gră
tar pentru sortarea limonitei la granulația 
corespunzătore.

Conducerea minei în ultima vreme s-a se- 
zisat și de faptul că, contractul calitativ 
asupra minereului livrat, nu se făcea în bune 
condițiunî.

Calitatea minereului — în centrul atentei 
organizațiilor de partid

întreprinderea minelor de fier Ghelar este 
o unitate de bază care furnizează indus
triei noastre siderurgice materia primă ne
cesară.

De munca politică, desfășurată de orga
nizațiile de partid, de comuniștii de la minele 
noastre, a depins în mare măsură realiza
rea în fiecare lună a planului de producție. 
In trimestrul I al acestui an de pildă, planul 
de producție a fost realizat în proporție de 
103,79 la sută, în luna aprilie în proporție 
de 102,10 la sulă, iar în luna mai în pro
porție de 101,40 la sută.

Pe lîngă măsurile politice și organiza
torice, luate pentru realizarea planului de 
producție cantitativ, Comitetul de partid al 
minelor de fier Ghelar a îndrumat orga
nizațiile de bază de a desfășura mai intens 
munca politică în vederea îmbunătățirii ca
lității minereului. Acolo unde organizațiile 
de bază au semnalat că unii mineri nu 
sînt preocupați de problema îmbunătățirii 
calității minereului, acestea au mobilizat pe 
agitatori care au primit ca sarcină să lă
murească minerilor cît de necesar este ca 
să trimită furnaliștilor minereu* de bună 
calitate. Numai în ziua de 26 mai organi
zația de bază nr. 2 de la orizontul II a 
trimis la 5 echipe cîte un agitator care a 
organizat cu minerii din echipele respec
tive convorbiri despre necesitatea îmbu
nătățirii calității minereului.

Comitetul de partid a îndrumat comite
tul de întreprindere de a pune un accent deo
sebit în consfătuirile de producție pe cali
tatea ce trebuie să o aibă minereul de fier 
și în această privință să se dezbată te

Pentru înlăturarea acestui neajuns, s-au 
luat măsurile corespunzătoare, complectîn- 
du-se corpul de control cu oameni bine pre
gătiți din punct de vedere profesional.

In ședințele operative ce au loc în fie
care dimineață, noi obișnuim să facem te
meinic analiza calității minereului, livrat în 
ziua precedentă și luăm măsuri imediate 
pentru remedierea lipsurilor constatate. Cu 
toate acestea mai există încă echipe de mi
neri care nu acordă atenția cuvenită îmbu
nătățirii calității minereului. Astfel de ca
zuri am avut în ziua de 26 mai a.c., cînd 
echipa 64 condusă de minerul Topliceanu 
Iosif (Tolham) a trimis la siloz un vagonet 
de steril, care era acoperit cu un strat sub
țire de minereu. Cu cîteva zile înainte, echi
pa 52 condusă de minerul Oncoș Gheorghe, 
a trimis la siloz mai multe vagonete de mi
nereu amestecat cu calcar.

In afară de aceasta de multe ori, la si
loz sînt trimise la planul înclinat pen
tru reciuruire, un număr mare de vagoane 
C.F.U., încărcate cu minereu corespunzător 
pentru prăjitoare; în schimb altele care sînt 

încărcate cu minereu necorespunzător; fiind 
prea mărunt și care într-adevăr ar trebui 
ciuruit, sînt imediat expediate la Hunedoara, 

fapt ce denotă că, controlorii combinatului 
nu-și fac conștiincios datoria.

Trebuie să arătăm cu acest prilej că între
prinderea noastră are nevoie în unele cazuri 
de sprijinul combinatului, pe care de multe 
ori nu-1 primim. încă din 1953, noi am făcut 
comandă combinatului pentru șasiuri de va
gonete de mină, roți dințate pentru locomo
tive, piese de schimb pentru mașinile de 
ascuțit sfredele etc., însă, nici pînă în pre
zent aceste comenzi nu au fost executate.

ADAM IOAN
director al minelor de fier 

Ghelar

meinic măsurile tehnico-organizatorice ce 
trebuie luate. Intr-o astfel de consfătuire 
mai mulți mineri au propus să se înfiin
țeze o vitrină cu rebuturi unde să fie cri
ticate echipele și brigăzile care neglijează 
problema calității minereului. îndată ce a- 
castă vitrină a fost înființată, aici au fost 
expuse bucăți de steril, șist, calcar, etc., 
din minereul extras de echipele 45, 61, 62 și 
altele. In urma acestui fapt cît și a articole
lor critice afișate în vitrină, echipele și 
brigăzile criticate au extras minereu de bu
nă calitate.

Din activitatea comitetului de partid nu 
a lipsit preocuparea față de educarea co
munistă a tineretului, mobilizarea acestuia 
în lupta pentru sporirea producției de mi
nereu. In acest scop comitetul de partid, 
a îndrumat comitetul U.T.M. pe întreprin
dere să țină pe secții conferințe cu carac
ter tehnic în vederea extinderii metodelor 
înaintate de extragere a minereului de fier 
și îmbunătățirea calității acestuia. Aceste 
conferințe au fost ținute de către tinerii 
ingineri Rădoiu Nicolae, Florincaș loachim 
și alțiî.

Pe lîngă succesele obținute de noi în 
munca de partid, trebuie să arătăm că în vii
tor comitetul de partid trebuie să se preo
cupe mai îndeaproape de îndrumarea orga
nizațiilor de partid ca acestea la rîn- 
dul lor, iinpreună cu conducerile secțiilor, 
să găsească noi posibilități de organizare 
a locurilor de muncă, care să ducă la con
tinua îmbunătățire a calității minereului.

DRAGOTA ANTON 
secretar al comitetului de partid

Contribuția grupei sindicale
Muncitorii din grupa noastră sindicală, 

alături de toți muncitorii din cadrul minei, 
luptă cu dîrzenie pentru o organizare mai 
temeinică a procesului de producție, care să 
ducă la creșterea productivității muncii, re
ducerea prețului de cost și îmbunătățirea 
continuă a calității minereului.

In această privință, noi am mobilizat și 
antrenat în întrecerea socialistă toată grupa 
sindicală. O atenție deosebită am acordat-o 
organizării consfătuirilor de producție, care 
au fost de un real folos mobilizînd minerii 
la lupta pentru îndeplinirea planului și în 
primul rind ridicarea calității minereului. De 
la începutul anului și pînă în prezent, bri
găzile și echipele grupei I-a sindicale de la 

orizontul tineretului, au obținu» realizări 
deosebite în ceea ce privește depășirea pla
nului de producție, înregistrînd depășiri de 
plan în procent de 2C-55 la sută. Un pro
gres simțitor am obținut și în reducerea nu
mărului de vagonete cu minereu rebutat. Ast
fel, de la 27 vagonete cu minereu rebutat în 
luna aprilie, am ajuns în luna mai, să re--., 

ducem foarte mult numărul lor. Trebuie să ară
tăm că, printre muncitorii care au luptat pen
tru obținerea acestor frumoase rezultate, se 
numără membrii brigăzilor nr. 30 și 33 care 
au obținut cele mai frumoase depășiri de 
plan și au lichidat definitiv cu rebuturile în 
luna mai.

Gfupa noastră sindicală s-a preocupat de 
ridicarea calificării profesionale a muncito

rilor, pe care ia îndreptat spre școlile de ca
lificare.

La îmbunătățirea muncii și activității noa
stre trebuie să arătăm că a contribuit în 
mare măsură și popularizarea minerilor 

fruntași prin presă, stația de amplificare din 
cadrul întreprinderii, grafice, panouri, etc.

Ținînd cont de posibilitățile existente, pre
cum și măsurile tehnico-organizatoricc ce 
s-au luat, ca organizator al grupei sindicale 
nr. 1, mă angajez în numele membrilor ei, 

ca în cinstea zilei minerului să dăm mi
nereu numai de bună calitate.

BIDIGA 1OAN 
organizatorul grupei sindicale nr. 1

----------- * * * -----------

Cu prilejul consfătuirii minerilor din 
Ghelar, pe lîngă metodele de muncă folosite 
în sporirea producției de minereu și îm
bunătățirea calității acestuia, participanții 

la consfătuire au scos la iveală și o serie 
de lipsuri:

Deși în stația Retișoara există mari can
tități de lemn de mină — a arătat tovarășul 

Suciu, șeful acestei stații — totuși mi
nerii care lucrează în abataje duc lipsa a- 
cestui lemn, deoarece conducerea minei nu 
a luat nici o măsură pentru transportarea 

lui la mină.
La silozuri se găsesc risipite pe malul 

rampei de încărcare însemnate cantități de 
minereu.

Maistrul Igna Nicolae de la prăjitoare, a 
criticat conducerea minelor de fier din Ghe
lar, pentru faptul că nu se preocupă în su
ficientă măsură de îmbunătățirea calității 
minereului. El a arătat că numai în prima 
zi a lunii iunie din minereul de la Ghelar. 
s-au ales peste 9 tone de steril. Siderită 

care trebuie prăjită, conține mult pămînt, 
care Introdus în cuptoarele de prăjit îneacă 
gurile arăzătoarelor și astfel minereul că
mine neprăjit.

Din concluziile trase pe marginea discu
țiilor purtate în cadrul consfătuirii cît șl 
din lipsurile constatate la minele Ghelar. 

tovarășul Boureanu Ștefan, prim-secretar al 
Comitetului raional P.M.R. Hunedoara a 

arătat că direcțiunea, comitetul de partid și 
comitetul de întreprindere trebuie să ia în
dată măsuri corespunzătoare care să înlă
ture lipsurile constatate și să creieze mi
nerilor condiții optime pentru desfășurarea 
procesului de producție așa după cum s-au 
angajat să dea furnaliștilor hunedoreni mi
nereu în cantități suficiente și de cea mai 
bună calitate.



.=.==_=== COMENTARIU EXTERN =^=======

Un important document în slujba colaborării și prieteniei
Zile de-a rîndul, în centrul atenției opi

niei publice mondiale, a stat vizita delega
ției guvernamentale sovietice în iugoslavia 
și tratativele duse de delegațiile celor două 
țări în vederea normalizării relațiilor in
terstatale, în vederea slăbirii încordării in
ternaționale.

Spiritul prietenesc, de înțelegere deplină, 
în care au decurs tratativele, a arătat odată 
mai mult că atunci cînd la baza tratativelor 
stă dorința sinceră de colaborare, se pot 
realiza pași uriași pe calea consolidării păcii 
și colaborării internaționale.

Declarația guvernelor Uniunii Republici
lor Sovietice Socialiste și Republicii Populare 
Federative Iugoslavia, constituie unul din im
portantei^ documente în opera de întărire 
a păcii și colaborării internaționale. însem
nătatea Declarației constă în însăși faptul 
că ea cuprinde cele mai semnificative și to
todată cele mai valoroase principii ale 
coexistenței, colaborării și rezolvării obiective 
a unor probleme internaționale. întreaga 
Declarație este străbătută de hotărîrea sin
ceră a celor două delegații de a rezolva pro
blemele litigioase în vederea normalizării re
lațiilor lor, în vederea colaborării între po
poare pe calea tratativelor, bunei înțelegeri 
și respectului reciproc.
Pornind de la principiul că indivizibilitatea 

păcii constituie punctul de bază al securi
tății colective, Declarația constituie pentru 
toți oamenii muncii, un important document 
al păcii. Respectarea suveranității, indepen
denței, integrității teritoriale, recunoașterea 

și dezvoltarea coexistenței pașnice între po
poare, indiferent de orînduirea socială și 
deosebiri ideologice, respectul reciproc și 
neamestecul în treburile interne, sînt prin
cipii după care, așa cum reiese din Decla
rație, guvernele Uniunii Sovietice și Iugo
slaviei se vor călăuzi în relațiile lor externe, 
în rezolvarea problemelor internaționale.

O condiție indispensabilă unei trainice 
prietenii și colaborări, o constituie încrede
rea reciprocă, perceptele de conduită asemă
nătoare în rezolvarea problemelor interna

ționale litigioase. Pe această temă, Decla
rația scoate în evidență condamnarea orică
rei agresiuni, indiferent de scopurile ei, con
damnarea creării de blocuri militare, prin 

faptul că ele seamănă neîncredere între po
poare și fac să crească primejdia de război

Capitolul II al Declarației este axat în 
întregime pe întărirea rolului de organ in
ternațional al O.N.U.-ului, pe rezolvarea pro- 
blemeloi litigioase pe calea tratativelor, pe 
acordarea locului legitim a R.P. Chineze în

Comunicatul Secretariatului Consiliului Mondial al Păcii
VIENA (Agerpres). — TASS transmite: 
Secretariatul Consiliului Mondial al 

Păcii a dat publicității un comunicat în 
care se arată că potrivit datelor existente 
la 1 iunie, la Adunarea Mondială a Păcii 
<ie la Helsinki vor participa aproximativ 
2.000 de persoane din 75 de țări.

Numeroase organizații internaționale au 
declarat că doresc să participe la lucrările 
adunării.

Anumite personalități care doresc să 
participe la adunare, se spune în. comu
nicat. au declarat că după părerea lor . ea 
poate fi încununată de succes numai în 
cazul cînd în cadrul ei se va desfășura un 
schimb liber de păreri și o discuție prin
cipială. In conformitate cu aceasta, Biroui 
Consiliului Mondial al Păcii a elaborat 
următoarele propuneri :

VARȘOVIA (Agerpres). — P.A.P.
Ambasadorul extraordinar și plenipo
tențiar al Republicii Populare Albania în 
Polonia a predat, în numele guvernului 
său, spre păstrare guvernului Republicii 

O.N.U. etc. Toate acestea vor duce la o at
mosferă internațională sănătoasă, la rezol
varea problemei tratatului de stat cu Qer- 
manja, la interzicerea armelor atomice și 
alte arme de exterminare în masă, la crea
rea unui sistem eficace de securitate colec
tivă.

Declarația sovieto-iugoslavă accentuiează 
îndeosebi asupra măsurilor menite să ducă 
la dezvoltarea relațiilor dintre cele două țări. 
Guvernele Sovietic și Iugoslav și-au expri
mat hotărîrea ca pe bazele existente să se 
dezvolte și să se întărească între cele două 
state din ce în ce mai trainice relații multi
laterale. Atît relațiilor economice, culturale, 
cît și celor sociale le-a fost acordată o deo
sebită atenție. Realizarea unui contact cît 
mai strîns în această direcție va duce nemij
locit la întărirea legăturilor de prietenie, la 
realizarea unui schimb liber de păreri și ex
periență socialistă între cele două state.

Declarația sovieto-iugoslavă arată în mo
dul cel mai convingător că, guvernele celor 
două țări au căzut de acord asupra celor 
mai importante probleme în normalizarea 
relațiilor dintre ele. Prin acordul încheiat 
s-au pus bazele unei trainice și sănătoase 
prietenii între popoarele celor două țări.

Declarația guvernelor Uniunii Republicilor 
Socialiste Sovietice și Republicii Populare 
Federative Iugoslavia, are o uriașă însem
nătate pentru toate popoarele lumii. In pri
mul rînd s-a afirmat odată mai mult, că țin
ta supremă a statului sovietic este asigura
rea unei păci trainice, pentru binele omenirii. 
Aceasta este explicația, că opinia publică Iu
bitoare de pace a urmărit cu simpatie și 
interes desfășurarea lucrărilor celor două de
legații, în găsirea căilor comune de rezol
vare a problemelor.

In cercurile occidentale, Declarația comună 
sovieto-iugoslavă a fost primită ostil. După 
cum relatează ziarele burgheze din Franța, 
în cercurile conducătoare franceze se mani
festă teama că Dșclarația comună sovieto- 
iugoslavă va influența negativ asupra con
cepțiilor atlantice.

In S.U.A., semnarea Declarației sovieto-iu- 
goslave, a provocat o vie nemulțumire in 
cercurile conducătoare. Numeroase ziare șl 
personalități politice americane și-au expri
mat în mod grosolan, specific diplomației a- 
mericane, furia și ostilitatea. Astfel, observa
torul agenției Associatedd Press, William 
Ryan se plînge că Declarația „sprijină po
ziția comuniștilor sovietici și a comuniștilor 
din lumea întreagă atît în problema Ger
maniei cît și a Chinei". In multe comentarii 
ale presei americane este scoasă în relief

1. Ordinea de lucru poate fi stabilită 
definitiv numai de toți participanții la 
adunare:

2. Temele principale ale discuției vor fi 
probleme actuale cum sînt dezarmarea și 
arma atomică, blocurile militare, secu
ritatea și colaborarea națiunilor, indepen
dența și menținerea păcii;

3. Lucrările adunării vor fi organizate 
astfel încît ea să poată discuta în mod 
temeinic problemele speciale. In legătură 
cu aceasta se propune ca lucrările adu
nării să se desfășoare atît în ședințe ple
nare, cît și în cadrul unor întîlniri în 
grupuri. La ședințele plenare se vor rosti 
cuvîntări și se vor citi referate în proble
mele prevăzute în ordinea de zi. Diferite 
probleme vor fi examinate în mod detai 
lat în grupuri și subgrupuri.

Tratatul de la Varșovia a intrat în vigoare
Populare Polone, instrumentele de ratifi
care a Tratatului de prietenie, colabo
rare și asistență mutuală semnat la Var
șovia.

In felul acesta, în conformitate cu ar
ticolul 10 al tratatului, toate țările sem- 

nemulțumirea cercurilor reacționare din
S.U.A. care amenință Iugoslavia cu repre
siuni economice. Senatorul american Homer 
Capehart, sub o formă laconică dar plină de 
subînțelesuri, a declarat că Declarația „nu 
poate servi relațiilor dintre Tito și Statele 
Unite”.
Comentariile presei engleze, spre deosebire 

de cele americane sînt foarte vagi și mai mo
derate. Oficiosul „Times" comentează urmă
rile declarației comune pentru viitoarele re
lații dintre țări, lăsînd să se înțeleagă ne
mulțumirea că exemplul tratativelor sovieto- 
iugoslave poate inspira și alte țări.

Manevrele diplomatice fățișe precum și 
cele din culise ale cercurilor conducătoare 
din occident, dovedesc ” furia și ostilitatea 
celor ce se bazează pe politica „de pe poziții 
de forță", cercuri ce nădăjduiau să profite 
de neînțelegerea dintre U.R.S.S. și R.P.F. 
Iugoslavia, pentru a face din aceasta din 

urmă „un butoi cu pulbere în Balcani".' în
săși senatorul Knowland, unul din exponen- 

ții politicii americane, a fost nevoit să recu
noască că rezultatul tratativelor sovieto-iu- 
goslave constituie un eșec considerabil al 
politicii occidentale.

Cu toate uneltirile reacționare ale occi
dentului, realizarea acordului dintre U.R.S.S. 
și R.P.F. Iugoslavia, deschide perspectiva 
unei mai rodnice colaborări între Uniunea 
Sovietică, țările de democrație populară și 
R.P.F. Iugoslavia, deschide calea unor rela
ții noi pe tărîm internațional. 1

Poporul romîn, profund interesat în nor
malizarea relațiilor cu poporul iugoslav, sa
lută cu bucurie și căldură rezultatele trata
tivelor sovieto-iugoslave. La grandiosul mi
ting ținut în Piața Victoriei, cu ocazia so
sirii delegației guvernamentale sovietice 
conduse de N. S. Hrușciov, tovarășul Gh. 
Gheorghiu-Dej în cuvîntarea ținută, a spus 
printre altele: „poporul romîn care are stră
vechi legături de prietenie cu poporul iu
goslav, se bucură de fiecare pas nou în ca
lea îmbunătățirii relațiilor între Republica 
Populară Romînă și Republica Populară Fe

derativă Iogoslavia. Guvernul Republicii 
Populare Romîne este hotărît să aducă con
tribuția sa continuă la normalizarea și dez
voltarea relațiilor de prietenie, bună ve
cinătate și colaborare cu Republica Populară 
Federativă Iugoslavia".

Cuvintele iubitului conducător al poporu
lui romîn, sînt însăși expresia năzuințelor 

poporului romîn de a lupta pentru pace, pen
tru înflorirea construcției socialiste și cola
borare internațională.

T. SILVESTRU

Adunarea nu-și propune să adopte o 
serie de rezoluții cu majoritate de vo
turi ; ea va căuta să găsească terenul pen
tru a pune de acord diferite păreri și in
terese ale reprezentanților în diferite pro
bleme internaționale.

Tratativele preliminare care au avut loc 
și caracterul reprezentativ al participan- 
ților la adunare ne permit să afirmăm că 
au fost create bazele pentru succesul lu
crărilor ei.

Adunarea Mondială a păcii, se subli
niază în încheiere în comunicat, va con
tribui la rezolvarea pașnică a problemelor 
internaționale care au provocat încordare 
și va aduce o contribuție Importantă la 
cauza stabilirii colaborării între națiuni 
pentru înfăptuirea căreia luptă toate po
poarele. • 

natare ale Tratatului de la Varșovia au 
predat spre păstrare guvernului polonez 
instrumentele de ratificare, iar Tratatul 
de la Varșovia, care a fost ratificat de că
tre parlamentele celor opt state europene, 
a intrat în vigoare.

Sosirea la Moscova 
a delegației guvernamentale 

a Uniunii Sovietice
MOSCOVA (Agerpres), — TASS 

transmite :
La 5 iunie s-a înapoiat la Moscal 

după tratativele cu guvernul Republl® 
Populare Federative Iugoslavia, delegația 
guvernamentală a Uniunii Republicilor 
Sovietice Socialiste alcătuită din N. S. 
Hrușciov (conducătorul delegației), mem
bru al Prezidiului Sovietului Suprem al
U.R.S.S. și prim-secretar al C. C. al 
P. C. U. S., N. A. Bulganin, președintele 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., A. I. 
Mikoian, prim-vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri' al U.R.S.S. (ceilalți mem
bri ai delegației guvernamentale s-au îna
poiat la Moscova mai devreme).

In drumul de la Belgrad spre Moscova, 
tovarășii N. S. Hrușciov, N. A. Bulganin 
și A. I. Mikoian au vizitat orașul Sofia 
și București, unde au avut un schimb de 
păreri cu guvernele Republicii Populare 
Bulgaria și Republicii Populare Romîne, 
precum și cu delegațiile Republicii Popu
lare Ungare și Republicii Cehoslovace^ 
rare se aflau la București.

Pe aeroport la Moscova, delegația giP 
vernamentală a Uniunii Sovietice a fost 
întîmpinată de tovarășii K. E. Voroșilov, 
L. M. Kaganovici, G. M. Malenkov, V.M. 
Molotov, M. G. Pervuhin, M. Z. Saburov. 
P. N. Pospelov, M. A. Suslov, membri ai 
Comitetului Central al P.C.U.S., vicepre
ședinți ai Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., miniștri ai U.R.S.S., mareșali aî 
Uniunii Sovietice, funcționari superiori aî 
Ministerului Afacerilor Externe al 
U.R.S.S., Ministerului Apărării al U.R.S.S., 
conducători ai Sovietului Moscova, ai Co
mitetului din Moscova și Comitetului oră
șenesc Moscova ale P.C.U.S., precum și de 
B. Osolnik, însărcinat cu afaceri ad-inte- 
rim al Republicii Populare Federative Iu
goslavia în U.R.S.S., I. Rab, ambasadorul 
extraordinar și plenipotențiar al Repu
blicii Populare Romîne în U.R.S.S., șl 
membrii ambasadelor acestor țări.

Mișcarea grevistă din Anglia
LONDRA (Agerpres). TASS
Greva feroviarilor, docherilor și mari

narilor englezi care cer mărirea salariilor 
și îmbunătățirea condițiilor de muncă 
continuă. Cei 70.000 de mecanici de loco
motivă și fochiști de la căile ferate din 
Anglia au intrat în a doua săptămînă de 
grevă. De trei săptămîni sînt în grevă do
cherii din 7 mari porturi care cer recu
noașterea sindicatului lor — „Sindicatul 
docherilor și hamalilor".

Continuă de asemenea greva marinari
lor de pe marele transatlantic „Ascania", 
care se află în portul Liverpool. In semn 
de solidaritate cu ei au declarat grevă ma
rinarii de pe alte trei transatlantice — 
„Mauretania", „Britanic", „Empress of 
Australia", precum și marinarii de pe 
vasul „New Foundland".

___» f

Situația din Vietnamul de sud 
continuă să fie încordată

PARIS (Agerpres). — Situația din 
Vietnamul de sud continuă să fie încor
dată. După mici întreruperi, luptele între 
forțele guvernului Ngo Dinh Diem și tru
pele sectelor religioase au izbucnit din 
nou. Agenția France Presse relatează că 
la 4 și 5 iunie a avut loc lupte înverșu
nate între cele două tabere. In zorii zilei 
de 5 iunie, Ngo Dinh Diem a desfășurat 
o puternică ofensivă împotriva concen
trărilor de forțe armate ale sectei Hoa Hao 
din regiunea Cantho și Vinh Long, situate 
la sud-est de orașul Saigon.

După ce a reușit să respingă ofensiva 
trupelor guvernamentale, generalul Tratu 
Van Soai a declanșat o contraofensivă îm
potriva unităților guvernamentale concen
trate pe malul drept al fluviului Bassac.
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