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Maistrul este conducătorul unic 
al sectorului de lucru

Dezvoltiareia uriașă pe care a luiat-o industria în anii regi
mului democrat popular, prin construirea de noi fabrici și u- 
zine, precum și înzestrarea aproape în întregime a tuturor 

întreprinderilor cu utilaje și mașini moderne, impune asigura
rea întreprinderilor cu cadre de o înaltă calificare profesio
nală, cu cadre bine pregătite.

In vederea organizării producției l»a nivelul tehnicii noi, re
centa Hotărâre a C.C. al P.M.R. și a Consiliului de Miniștri 
al R.P.R. cu privire la ridicarea rolului maiștrilor în produc
ție vine și stabilește definitiv sarcinile maiștrilor în producție 
Care, au uin rol deosebit de important în ridicarea calificării 
muncitorilor, în ridicarea de noi cadre capabile să mânuias
că tehnica nouă.

In întreprinderile industriale din raionul nostru sînt nu
meroși maiștri care pătrunși de importanța sarcinilor ce le 
au, prin inițiativele lor valoroase, au contribuit și contribuie 
la folosirea integrală a capacităților de producție și la intro
ducerea inițiativelor importante, menite să ducă la realiza
rea planului la toți indicii.

Astfel, numeroși maiștri printre cere Cazan Șteflaci de la 
furnale, Tripșa Iosif de la oțeiărie, Constantin Petre și An- 
drășescu Gheorghe de la Laminoare din C.S. „Gh. Gheorghiu- 
Dej” Muntean Romolus, Muntean Ionașcu și Cosmesou loan 

de la uzina „Victoria" Cătan, Șchiopu Iosif, Deak Eugen, 
de la I.C.S.H., Petnaș Petru și Csiki Ludovic de la Trustul 
4 construcții și multi alții au muncit cu mult avînt în pro
cesul de producție pentru generalizarea experienței înain
tate.

Datorită acestui fapt, unitățile conduse de aceștia au reu
șit să depășească planul de producție, să sporească produc
tivitatea muncii și să reducă prețul de cost.

Hotărârea stabilește că „Maistrul este conducătorul unicat 
sectorului de lucru ce-i este încredințat și poartă răspunde
rea pentru îndeplinirea sarcinilor la toți indicii primiți".

Pînă la apariția recentei Hotărâri în aproape toate în
treprinderile din raionul nostru, rolul maistrului era mult 
diminuat. Șefii de secții, inginerii și alte organe administra

tive din conducere dădeau dispoziții peste Capul maiștrilor, 
scăzând prin aceasta autoritatea pe care maiștrii trebuiau 
să o aibă.

Recenta Hotărîre stabilește definitiv că „Nimeni în afară 
de maistru nu are dreptul să dea dispoziții muncitorilor care 
lucrează pe locurile de lucru din sectorul său. Toate dispo
zițiile șefului de sector se transmit muncitorilor numai prin 
maistru”.

Această Hotărîre luată de Către partid și guvern, care tra
sează sarcini tuturor organelor de partid și administrativo, 
va curma pentru totdeauna încălcarea prestigiului maistru
lui. iar acesta la locui de muncă va putea și trebuie să fie 
principalul organizator și conducător al producției.

Acțiunea pornită de colectivele de muncă din regiunea 
Stalin sub lozinca : „Să dăm patriei cît mai multe acumu
lări socialiste peste plan!" face ca rolul maistrului în pro
ducție să crească, să capete o însemnătate deosebită,
Rentabilitatea muncii întreprinderii sau a unei secții, 

este direct legată de felul cum maistrul este preocupat de 
organizarea muncii, de realizarea obiectivelor întrecerii so- 
oialiste.

îmbunătățirea salarizării maiștrilor adusă prin Hotărî rea 
C.C. al P.M.R. și a Consiliului de Miniștri al R.P.R. precum 
și premiile stimulative ce li se acordă pentru îndeplinirea 
și depășirea planului, trebuie să constituie un nou imbold în 
munca de zi cu zi a maiștrilor.

De asemenea Hotărîrea precizează stimularea materială a 
maiștrilor din controlul tehnic, cît și a maiștrilor construc
tori, pentru contribuția, ce o aduc în vederea realizării unei 
producții sporite și de bună calitate.

Pentru punerea în practică a acestei Hotărâri, organizații
lor de partid, sindicale și de U.T.M. le revin sarcini impor
tante. Măsurile luate de partid și guvern trebuie cît mai larg 
popularizate, pentru a fi cunoscute de fieoare maistru.

Acestea trebuie să vegheze ca maiștrilor să li se creeze 
toate condițiile preconizate de Hotărîre, în așa fel, incit ei 

să-și poată desfășura întreaga lor activitate.
La fel, organizațiile de partid trebuie să ducă muncă de 

lămurire în rândul maiștrilor, pentru ca fiecare să lupte pen
tru ridicarea sa profesională, politică și culturală și prin a- 
ceasta să poată contribui și mai mult la sporirea producției 
noastre socialiste.

Ducerea la îndeplinire a sarcinilor trasate de Hotărârea 
partidului și guvernului va asigura maiștrilor rolul de condu

cător unic al producției la locul de muncă, lucru oare va ri
dica răspunderea lor în dezvoltarea întregii economii națio

nale. *

Cu privire la convocarea celui de-al XX-lea 
Congres ordinar al P. C. U. S.

MOSCOVA (Agerpres). — Agenția TASS transmite : 
Plenara Comitetului Central al P.C.U.S. hotărăște:
I. — Să se convoace cel de-al XX-lea Congres ordi

nar al P.C.U.S. la 14 februarie 1956.
II. — Să se aprobe următoarea ordine de zi a con

gresului :
1. Raportul de activitate al Comitetului Central al 

P.C.U.S. — raportor tov. N. S. Hrușciov, secretar al 
Comitetului Central.

2. Raportul de activitate el Comisiei centrale de re
vizie a P.C.U.S. — raportor tov. P. G. Moskatov, pre
ședintele Comisiei de revizie.

3. Directivele celui de-al XX-lea Congres al P.C.U.S. 
cu privire la Cel de-al 6-lea plan cincinal de dezvolta
re a economiei naționale a U.RS.S. pe anii 1956-1960 
— raportor tov. N. A. Bulganin, președintele Consiliu
lui de Miniștri el U.R.S.S.

4 Alegerea organelor centrale ale partidului.
III. — Să se stabilească următoarele norme de repre

zentare La cel de-al XX-lea Congres al P.C.U.S. : un 
delegat cu vot deliberativ la 5.000 de membri de par
tid și un delegat eu vot consultativ la 5.000 de can
didați de partid.

IV. — Delegații la cel de-al XX-lea Congres al par
tidului se aleg, potrivit Statutului partidului, prin vot 
închis (secret). Din partea organizațiilor de partid ale 
regiunilor, ținuturilor și republicilor autonome ale

DIN CUPRINSUL RAIONULUI NOSTRU
Oțelarii spG<uc producția

Zilnic, din hala oțelăriei Combina
tului siderurgic „Gh. Gheorghiu-Dej” 
pleacă spre secțiile prelucrătoare zeci 
de tone de oțel elaborat de harnicii o- 
țelari, peste planul de producție. Che
marea colectivelor din întreprinderile, 
regiunii Stalin pentru obținerea de 
acumulări socialiste peste plan, i-a în
demnat pe oțelari să lupte cu mai mul
tă ardoare pentru îndeplinirea și de
pășirea angajamentului ce și l-au luat 
de a da patriei 3.428.800 lei, acumulări 
socialiste pînă la sfîrșitul acestui an. 
In primele 12 zile ale lunii curente, 
lupta lor a fost încununată de succes. 
Brigăzile conduse de Traian Bîrlea și 
Aurel S. și-au îndeplinit graficul de 
producție în proporție de 104,5 respec
tiv 103,6 la sută, iar la cuptorul elec
tric. echipa condusă de Jurca Florian 
a elaborat, cu 10,5 la sută mai mult 

oțel de cît prevedea graficul.
ANDREI SUCIU

corespondent voluntar

In întîmpinarea Festivalului

Tot mai mulți tineri din întreprinde
rile din Călan muncesc cu entuziasm 
la locul de producție, pentru a întîmpi- 
na cu noi realizări Festivalul Mondial 
al Tineretului și Studenților de la Var
șovia. Numeroase echipe din cadrul 
I.C.S.M.C. și uzina „Victoria” și-au de
pășit în primele 10 zile ale lunii iulie 
sarcinile de producție. Pe întreprinderi, 
cele mai frumoase rezultate au fost ob
ținute de către echipele și brigăzile 
conduse de tinerii Inca Aron, Ionescu 
/ictor, Pîrvu Vasile și alții, care au 
realizat o depășire în medie a sarci
nilor de producție, cuprinsă între 43- 
105 la sută. ■

Nici tinerii ce lucrează individual nu 
s-au lăsat mai prejos. Dintre ei, o de
pășire record de 226 la sută a planului 
de producție, a obținut forjarul Teo
dor T„ iar lăcătușii Turnea Nicolae și 
Dumitru Alexandru, o depășire de nor
mă de 97 la sută.

TAUTAN GHEORGHE 
corespondent voluntar 

Au îndeplinit cincinalul
Membrii brigăzii de muncitori de la 

turnătoria de bronz din Combinatul 
siderurgic „Gh. Gheorghiu-Dej”, con
dusă de tovarășul Cazan Alexandru și 
Lobonț Lazăr, prin priceperea cu care 
au aplicat metoda Cotlear și Ciutchih, 
au reușit ca pînă în seara zilei de 5 
iulie să se achite cu cinste de sarcini
le ce le reveneau în cadrul planului 
cincinal, lucrînd de la această dată în 
contul anului 1956.

In prima decadă a acestei luni, ei au 
continuat să obțină rezultate frumoa
se, depășindu-și sarcinile zilnice cu 80 
la sută. Astfel de rezultate au obți
nut și brigăzile conduse de Filimon 
loan și Ghibu Gheorghe, care în ace
iași perioadă au obținut depășiri de 
normă între 78-90 Ia sută.

Muncă rodnică desfășurată
de ocolul silvic

încă de la începutul acestui an 
colectivul de muncitori și tehnicieni 
al Ocolului silvic din Hunedoara au 
dus o rodnică activitate în domeniul 
plantării de perdele forestiere. Prin- 
tr-o muncă bine organizată, ei au 
reușit ca pe semestrul I al acestui 
an să realizeze o depășire la planta
rea păroaselor și răișinoaselor de 100 
la sută. O bună parte din aceste 
plantații a fost efectuată pe terenuri 
degradate pentru a stăvili astfel de
gradarea lor progresivă din cauza 
ploilor. Printre brigăzile care au e- 
fectuat lucrările de calitate la plan
tarea pulețâlor, se numără cele con
duse de Babeș Petru, Vasilache 
Gheorghe, Munteanu Gheorghe șl 
alții.

Pe lîngă aceste realizări, munci
torii Ocolului silvic și-au îndepli
nit în că de pe acum plan ul anual de 
tăiere a lemnului de foc și au obți
nut însemnate succese în executarea 
unor bunuri de larg consum. Astfel, 
la oiște, spițe, haraci și altele, pla
nul de producție pe cele 196 de zile 
ce s-au scurs din anuil acesta, a fost 
depășit cu 250 la suită.

GHEORGHE MARINOVICI

R.S.F.S.R., delegații se aleg în cadrul conferințelor1 de 
partid regionale, de ținut. In celelalte republici unio
nale, alegerea delegaților la congresul partidului se va 
face în cadrul conferințelor regionale de partid sau la 
congresele partidului comunist în republicile unionale 
— după aprecierea C.C. al partidului comunist din re
publicile unionale.

Comuniștii care fac parte din organizațiile de par
tid ale armatei sovietice, flotei maritime militare, uni
tăților de grăniceri, pazei interne și pitar unități ale 
Ministerului Afacerilor Interne al U.R.S.S. vor alege 
delegații la Congresul al XX-lea al partidului îm
preună cu celelalte organizații de partid în cadrul 
conferințelor de partid regionale, de ținut sau la con
gresele partidului comunist în republicile unionale.

Comuniștii care fac parte din organizațiile de partid 
ale unităților armatei sovietice și flotei maritime mi
litare, aflate în străinătate, vor alege delegații La Con
gresul al XX-lea al partidului în cadrul conferințelor 
de partid ale unităților militare respective.

V. — Conferințele de partid regionale, de ținut și 
congresele partidului comunist în republicile unionala 
să se țină în decembrie 1955 — prima jumătate a lunii 
ianurie 1956.

N Hrușciov
secretar al C.C. al PC.U.S.

Pentru titlul de 
schimb fruntaș

Graficul de producție din hala 
secției laminoare indică în fiecare 
zi realizările celor 3 schimburi de 
laminatori, conduse de maiștrii Con
stantin Petru, Trifu Iosif și Gheor- 
ghe Andreșescu, care luptă pentru a 
câștiga în întrecere titlul de schimb 
fruntaș. Folosirea blocurilor calde 
de la oțeiărie ajută pe laminatori oa 
să depășească cu succes sarcinile de 
pian. De la 1-12 iulie locul de frun
te pe grafic este ocupat de schim
bul condus de maistrul Constantin 
Petru, care și-a depășit sarcina de 
producție cu 11,6 la sută. Rezultata 
frumoase obțin și celelalte schim
buri conduse de Trifu Iosif și 
Gheorghe Andreșescu. Ele au lami
nat cu 3,6 la sută, respectiv 2,3 la 
sută, mai mult oțel, iar pe întreaga 
secție graficul de producție a fost 
realizat în proporție de 105,83 la sută.

String noua recoltă
Strîngerea recoltei în anul acesta 

constituie principalul obiectiv spre 
care Comitetul executiv al Sfatului 
popular comunal-Călan și-a îndreptat 
atenția. Pentru buna reușită a acestui 
lucru, au fost amenajate deja cele 4 
arii, din care una electrificată, și an 
fost pregătite silozurile de la baza de 
recepție.

Țăranii muncitori din comună au se-' 
cerat pînă în ziua de 14 iunie peste 7, 
ha. de orz, din care au și treierat re
colta de pe 5 ha. Primii la recoltatul 
orzului sînt țăranii muncitori Lupu 
Gheorghe, Munteanu Ludovic și alțiî, 
care numai în 2 zile au secerat peste 
2 hectare. I

In scopul extinderii metodelor înain
tate pe care le-au folosit țăranii mun
citori în obținerea de recolte mari la 
păioase, la căminul cultural din satul 
Batiz a început organizarea unei expo-' 
ziții unde vor fi expuse cele mai bune 
soiuri de cereale obținute pe raza co
munei. T. GEORGE

corespondent voluntar
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Pentru îmbunătățirea muncii politice 
în orașele de subordonare raională 
— Conferința orășenească de partid Simeria —

de oiied

Delegații comuniștilor din complexul 
C.F.R., unitățile comerciale și cooperati
vele de aprovizionare și meșteșugărești din 
orașul Simeria, s-au adunat la conferința 
de constituire și alegere a comitetului de 
partid al orașului Simeria.

Crearea acestui nou organ de partid, 
constituie un eveniment de o însemnătate 
deosebită în viața întreprinderilor și in
stituțiilor orașului Simeria. Acesta *are  me
nirea de a conduce cu competență orga
nizațiile de partid din oraș, în vederea du
cerii la îndeplinire a sarcinilor trasate de 
partid și guvern In scopul ridicării necon
tenite a producției și productivității mun
cii, a creșterii nivelului de trai al celor ce 
muncesc. In vederea ducerii Ia îndeplinire

Sprijinul comisiei de femei în
Chemarea Comitetului orășănesc de par

tid și a Comitetului executiv al Sfatului 
popular orășănesc cu privire la înfrumu
sețarea orașului Hunedoara, a pus în fața 
comisiei de femei problema organizării și 
desfășurării unei largi munci politice, în 
vederea aplicării în practică a acestei che
mări. Pentru a răspunde chemării Cerni 
tetului orășenesc de partid și a Sfatului 
popular, ne-am întocmit Un plan de ac
țiune și am trasat sarcini concrete dele 
gatelor de femei, în vederea desfășurării 
muncii în cele mai bune condiții. Așa de 
pildă s-a trasat sarcină tovarășei Fotea 
Maria să mobilizeze delegatele de femei la 
muncile voluntare de înfrumusețare a ora
șului, tovarășei Zanev Ana să antreneze 
delegatele la acțiuni cu caracter obștesc, 
iar tovarășei Tănase Viorica și Dimitrov 
Berta să popularizeze importanța chemării 
Comitetului orășenesc de partid și a Co
mitetului executiv, privind înfrumusețarea 
orașului. De asemenea, în vederea înfru
musețării orașului și a străzilor, am tra
sat sarcini tovarășelor delegate Galambos 
Margareta și Nagy Ana, să răspundă de 
strada Gheorghe Barițiu, tovarășei Tănase 
Viorica de strada Aurel Vlaicu, Oprinescu 
Paraschiva de strada Karl Marx, iar de 
strada Romanilor, Gostian Aurora și Pădu- 
reanu Clara.

Sub îndrumările Comitetului orășenesc 
de partid am reușit să mobilizăm peste 
2.500 de femei la amenajarea străzilor, vă 
ruirea fațadelor de case, precum și alte 
acțiuni, evidențiindu-se în mod deosebii to
varășele Vinca Aurelia. Ivan Maria și al
tele. De asemenea s-au evidențiat tovară 
șele Fotea Maria și Pădureanu Clara care 
au mobilizat un număr de 250 femei la 
muncile voluntare întreprinse de Sfatul

Din activitatea femeilor din Glielar
Delegatele grupelor de femei din comu

na Ghelar au dus o muncă susținută în 
vederea mobilizării tuturor femeilor la în 
grijirea grădinilor de zarzavaturi și a cul
turilor prășitoare. Datorită acestui lucru, 
s-a reușit ca pînă la data de 12 iulie să 
se termine pe întreaga comună prașila 2-a 
la porumb și să se treacă la a 3-a.

2Vo/ angajamente în urma succeselor obținute
Nu există muncitor, excavatorist, trac

torist sau macaragiu, în cadrul stațiunii 
7 utilaj greu din Hunedoara, în mintea 
căruia să nu fie trează dorința de a-și 
respecta angajamentele ce și le-a luai în 
cinstea zilei de 23 August, în vederea de
pășirii sarcinilor de plan și prelungirii ci
clului de funcționare al utilajului.

Harnicii brigadieri de aici, datorită a 
tenției cu care îngrijesc utilajele și bunei or
ganizări a locului de muncă, au reușit să 
prelungească cu mii de ore durata de 
funcționare a utilajelor între două repara
ții capitale. în urma cărui fapt mulți din
tre ei au fost premiațî cu sume între 1000 
2000 leî.

Astfel, excavatoristul Foca Nicolae lu- 
crînd pe excavatorul 325.023, ■ prelungit 
durata de funcționare a acestuia cu 4 047 

peste prevederile planului, pentru care 

a sarcinilor trasate în urma proiectului de 
hotărîri, numeroși delegați au luat cuvîn- 
tul arătînd o serie de aspecte negative 
care mai există în activitatea organelor de 
stat, economice și organizațiilor de par
tid din orașul Simeria. in același timp ei 
au venit cu propuneri prețioase menite să 
lichideze aceste lipsuri.

Trecîndu-se la alegerea comitetului cră- 
șănesc de partid, fiecare candidat a fost 
discutat în parte. Cu acest prilej s-a mani
festat o grijă a delegaților, de a alege în 
comitetul orășănesc de partid pe cei mai 
buni membri de partid, iar ca secretar a 
fost ales tovarășul Irimie loan.

SUCIU CORNEL

acțiunile cu caracter obștesc 
popular orășenesc în vederea înfrumuseță
rii orașului.

In urma îndrumării primite de la Co
mitetul orășenesc de partid, comisia de fe 
mei a întreprins și alte acțiuni în vederea 
sprijinirii Sfatului popular orășenesc în 
activitatea sa. Astfel, în timpul campaniei 
agricole de primăvară s-au format grupe 
de femei care au ținut consfătuiri pe gru
pe de case. în cadrul cărora s-au prelucrat 
minimele agrotehnice. In cadrul acestor 
consfătuiri s-au organizat peste 35 de în 
treceri patriotice în vederea terminării în- 
sămînțărilor de primăvară, cît și întreți
nerii culturilor.

Un larg răsunet a avut Apelul Consiliu
lui Mondial al Păcii cu privire la interzi
cerea armelor de exterminare în masă. In 
această direcție delegatele de femei au or
ganizat 82 de echipe, care au fost reparti
zate pe străzi și cartiere, reușind să 
strîngă peste 5.900 de semnături. In acea 
stă acțiune s-a evidențiat echipa condusă 
de tovarășa Rejep Elena din O.M., car» 
a strîns peste 1.200 de semnături. Astfel 
de rezultate au obținut și Farcaș l.udo- 
vica. Malea Aurora, și altele. De aseme
nea cu multă bucurie a fost primit de că
tre femeile din orașul nostru Apelul Con
siliului F.D.I.F. cu privire la convocarea 
Congresului Mondial al Mamelor.

Pe grupe, din casă în casă delegatei» 
de femei au popularizat importanța aces
tui Congres, iar pentru întîmpinarea lui. 
comitetul de sprijin de pe lîngă unitățile 
sanitare de copii a întreprins munci vo 
luntare, confecționînd 27 perini, 50 că- 
mășuțe, 400 scutece și 30 saltele, cu car» 
a fost dotat spitalul de copii.

SEGATO ELEN*
responsabila comisiei de femei a 

Sfatului popular orășenesc

In zilele ploioase, comisia de femei de 
pe lingă Sfatul popular, a organizat munci 
voluntare la croit și cusut lingerie pentru 
spital. In cadrul muncilor voluntare, cele 
mai harnice gospodine s-au dovedit a fi 
Maria Muschievici, Ana Bradu, Cristina 
Alic și altele

ILEANA FLORINCAȘ 
corespondentă voluntară

a fost premiat cu suma de 1.944 lei. Re
zultate asemănătoare au obținut și exca- 
vatoriștii Bujor Marcel, Simionov Nichi- 
for, Vlăduț Nicolae și alții, care au pre
lungit ciclul de funcționare al mașinilor 
între 1.200—4.000 ore, primind premii în
tre 1.300—1.800 lei.

Muncitorii, tehnicienii, inginerii șî func
ționarii acestei întreprinderi, bazați pe re
zultatele obținute pînă în prezent și ana- 
lizîndu-și posibilitățile pentru viitor, au 
hotărît să răspundă cu toată dragostea 
frumoasei inițiative a unor întreprinderi 
industriale din regiunea Stalin, de a da 
patriei cît maî multe acumulări socialiste 
peste plan. In urma acestei hotărîri, ei 
s-au angajat să dea acumulări socialiste 
peste plan în valoare de 800.000 lei pînă 
la sfîrștiul anului, din care 200.000 lei 
pînă la 23 August.

ln aceste minunate zile de vară, cînd soa
rele răsare mai devreme și apune mai tîr- 
ziu, pe ulițele satelor nu întîlnești aproape 
țipenie de om. Doar ici-colo, zărești cile 
o femeie aplecată de povara anilor, stind 
pe o bancă în fața unei porți, sau cîte un 
grup de copii gălăgioși, care postați în 
mijlocul drumurilor, construiesc cu mînu- 
țele lor gingașe și fragede case din beți- 
șoare de lemn și bucăți de pămînt umed. 
Dacă ai ieși însă afară la marginea sa
telor și ai face o incursiune pînă la poala 
unei păduri de fagi și brazi, apoi să stră
bați de la un capăt la celălalt minunatele 
lunci scăldate de albastrul apelqr, ori să 
colinzi nesfîrșitele cîmpii cu podoabele lor 
de verdeață, în fața ochilor ți-ar apare un 
adevărat pieisaj cu fel și fel de culori, 
care toate la un loc îți vor povesti despre 
minunăția naturii în miez de vară.

Pretutindeni ai să întîlnești oameni 
cu fețe înegrite de arșița soarelui, tracto
riști cu mîinile strînse pe manșă, la sece
rișul griului, grupuri de tineri și tinere, 
ale căror cîntece se împletesc armonios cu 
zăngănitul sapelor, hîrșîitul secerilor și al 
coaselor. In drumul tău. murmurul lin al 
apelor, foșnetul frunzelor de porumb, spi
cele încărcate cu rod bogat de grîu, orz. 
secară, și atîtea alte bogății ale naturii 
indiferent cînd vei trece, fie în zori de zi, 
la prînz, sau în amurg de seară, îți vor 
șopti cu siguranță; muncitorii sînt aici pe 
cîmpul unde se făurește noua recoltă, vi
itoarea pîine a întregului popor muncitor.

In comuna Rapoltul Mare
...In comuna Rapoltul Mare am ajuns în 

după amiaza celei de a 13-a zi a lunii iu
lie. După ploaia căzută cu cîteva ore mai 
înainte, pămîntul reavăn răspîndea un mi
ros ca de lemn ars, iar din înălțimi se 
auzea cîntecul majestos al ciocîrlii- 
lor. La intrarea în comună, m a în- 
tîmpinat, ca de obicei. Măgura Uroiului 
(o stîncă roasă de vremuri) apoi lanurile 
de grîu țTe gospodăriei agricole colective 
„23 August". Așezate de-o parte și de 
alta a drumului, cele 24 de hectare cu 
grîu, din care 12 ha. semănate în rîn- 
duri încrucișate, se întind ca un covor au
riu pînă la marginea satului Rapoltul 
Mare. Semănat pe pămînturi fără haturi 
lucrat cu mijloace mecanizate și după cele 
mai avansate reguli agrotehnice, griul co
lectiviștilor a crescut înalt și frumos, semn 
că membrii gospodăriei vor obține în a- 
cest an o producție mare la hectar. De 
cîteva zile, marea de spice încărcate cu 
rod bogat a început să dea în pîrg. Ca 
mîine mașina secerătoare-legătoare se va 
năpusti ca un vultur asupra lui. Cît de 
ușoară va fi atunci munca colectiviștilor...

Dar, privirea nu poate rămîne mult timp 
pe această mare bogăție a colectivei, ci 
ea străbate pînă pe coasta dealului, în do
sul căruia se ascunde satul Rapolțel, apoi 
coboară acolo unde de mii și mii de ani 
își plimbă la vale apele bătrînul Mureș.

...Despre istoricul acestui rîu, despre fu
ria lui cînd se topesc zăpezile și plouă 
săptămîni de-a rîndul, mi-a povestit pre
ședinta gospodăriei colective — Bozero 
Sofia, pe care am întîlnit-o în acea vreme 
chiar pe malul Mureșului, acolo unde gos
podăria își întinde pe o suprafață de peste 
6 ha. tarlaua cu porumb. Și tot această 
femeie — care nu de mult a vizitat Uni
unea Sovietică — mi-a vorbit de ponoasele 
și foloasele pe care țăranii muncitori le 
trag de pe urma acestei ape. Insă tot 
ceea ce m-a impresionat mai mult din cele 
povestite, au fost clipele cînd a venit 
vorba de colectiviști, de munca lor.

— Vezi dumneata bucata aia mare de 
teren din care abia să zăresc capetele ce
lor ce lucrează ? Eî, aia este tarlaua noas
tră cu porumb 1 Să mergem pînă acolo 
pentru a vă da mai bine seama ce în
seamnă munca în comun — zise președinta 
făcîndu-mi semn cu capul...

Aici două prășitoare mecanice treceau de 
pe un rînd pe altul, iar în urma lor co
lectiviștii împărțiți pe echipe, distrugeau 
cu sapa buruienile rămase printre firele de 
porumb. Printre ceî ce împînzîseră întreaga 
tarla, am putut recunoaște vreo cîțiva co
lectiviști pe care î-am văzut și cu care am 

mai vorbit anul trecut, în ziua cînd îm
preună am luat parte la inaugurarea gos
podăriei. Iată-1 pe colectivistul Kașler Io
sif — ieri singur pe bucățica lui de pă
mînt, astăzi șef de echipă, fruntaș în gos
podărie. Echipa I-a pe care el o conduce 
este acum în întrecere cu cea a lui Lăs- 
cău loan, deoarece pe echipa 3-a, în frun
tea căreia se află Mert Inochente, a lă
sat-o de mult în urmă.

După ce toți membrii echipelor ajunseră 
cu săpatul porumbului la capătul tarlalei, 
hotărîră să facă un mic popas. La drept 
vorbind, aveau și de ce. Din cele cîteva 
hectare mai rămăsese doar o postată.

...Strînși la umbra unei sălcii bătrîne ce 
străjuia în mijlocul tarlalei, cei care mai 
înainte erau în plină întrecere, începură 
să discute diferite probleme legate de gos
podărie și în special de problema secerișu
lui.

In timp ce președinta vorbea despre im
portanța recoltării la timp, colectivistul 
Kașler Iosif nu-și mai lua ochii de Ia Bli
dar Gheorghe.

— Auzi măi Ghiță ce spune tovarășa 
președintă? — rosti cu voce tare Kașler. 
Mîine să iei și pe nevastă-ta cu tine la 
sapă, să mai lase la o parte tîrgurile, că 
de acolo n-are nimic de cîștigat.

— Acum i-ai zis-o Iosife — se băgă în 
discuție Bozero Anton. Așa nu mai merge. 
Ne pomenim că mîine, poimîine ne-o iau 
cei cu gospodării individuale înainte. Eu 
cred că ar fi rușine pentru noi. Și acum 
Ia treabă, numai e timp de pierdut. Sece
rișul bate la ușă._

La Băcia
In după amiaza aceleiași zile, treburile 

m-au dus și prin comuna Băcia. După ce 
vizitai cele 2 arii electrificate, una in 
satul Tîmpa, iar cealaltă în Băcia, m-am 
îndreptat spre sediul Comitetului executiv 
al Sfatului popular comunal. Aici nu am 
găsit pe alicineva, decît pe secretarul Sla- 
tului popular, Horvat loan, care venise 
cu cîteva minunte mai înainte de pe teren.

Fără să intrăm în alte amănunte, l-am 
rugat să ne spună cum anume s-a pregă
tit și ce măsuri a luat Comitetul execu
tiv. în vederea bunei desfășurări a cam
paniei agricole de vară.

— Pentru reușita acestei campanii — 
spuse secretarul, în timp ce scoase din ser
tarul său un dosar. Comitetul executiv a 
întocmit de la bun început un plan de 
măsuri, unde printre altele s-au repartizat 
sarcini concrete fiecărui membru din comi
tet. Llitați-vă, aici este numărul celor 3 
arii, din care 2 electrificate și una obișnu
ită, el arată cine anume răspunde de amena
jarea lor, precum și termenul de execuție a fie
cărei sarcini în parte. De pildă, tov. Mun- 
teanu Petru răspunde de satul Tîmpa, 
Alexoi Achim și Albu Cornelia de salul 
Petreni, iar de satul Totia, Borșei Nicolae.

Aruncîndu-mi privirea prin dosarul pe 
care-1 răsfoia secretarul, am putut vedea 
înșiruite multe lucruri frumoase; organi
zarea de întreceri pe circumscripții, între 
sate și pe gospodării, organizarea de e- 
chipe de pionieri pentru strînsul spicelor, 
confecționarea unui număr de 12 lozinci 
care sînt deja afișate, ,etc. Dar nu numai 
atît. Comitetul executiv a luat măsuri pen
tru schimbarea articolelor la gazeta de 
perete și pentru scrierea de lozinci care 
să îndemne țărănimea muncitoare să fo
losească din plin timpul prielnic, să în
ceapă recoltatul deîndată ce păioasele au 
dat în pîrg. Ca rezultat al acestor măsuri, 
pe unele locuri a început secerișul griu
lui, șî numai în cîteva zile s-au secerat 
aproape 4 ha.

In munca sa Comitetul executiv se spri
jină șî pe fruntașii muncilor agricole. Ță
ranii muncitori Alexoi Petru din satul Pe
treni, Crișan Teodora din Tîmpa, deputa
tul Torok Gavrilă din Băcia și alții, sînt 
în fruntea campaniei de recoltare. Ei sînt 
primii care au început strînsul recoltei de 
grîu. Intre ei se duce acum bătălia pentru 
obținerea chitanței numărul 1 pe raion. 
Pilda lor constituie un exemplu demn de 
urmat șî pentru ceilalți țărani muncitori.

BALINIȘTEANU ANAN1A



Pentru îmbunătățirea transporturilor în Combinatul siderurgic 
„6h. 6heorghiu-Dej“ din Hunedoara

In Combinatul siderurgic „Gh. Gheor
ghiu-Dej “ din Hunedoara, oamenii mun
cii au îmbrățișat cu căldură inițiativa ce
lor 26 întreprinderi industriale din regiu
nea Stalin pentru a da patriei, până la 
sfârșitul anului 1955, cît mai multe acu
mulări socialiste peste plan. Angajamen
tul sideruirgiștiAor hunedoreni de a reali
za acumulări socialiste peste pian în va
loare de peste 16.000.000 lei, pînă la sfârși
tul acestui an, înglobează și aportul pe 
cane trebuie să-1 dea Direcția transporturi 
din combinat, prin deservirea la timp a 
secțiilor și sectoarelor productive cu tran
sporturile necesare. Ori, starea de lucruri 
existentă în ceea ce privește transporturile 
din combinat nu asigură acest lucru, deoa
rece pe zi ce trece în activitatea acestui 
sector, ce deservește întregul proces de 
producție, există to? mai multe lipsuri. Să 
luăm de pildă felul cum se realizează pla
nul intern de aprovizionare și evacuare. 
Față de graficele săptămânale date de 
serviciul producției, acest plan în luna iu
nie nu a fost realizat decît în proporție 
de 87 la sută la aprovizionări și 82 la sută 
la evacuări, fapt ce denotă că în această 
privință, față de lunile anterioare situa
ția s-a înrăutățit. Pe de altă parte Direcția 
transporturi apreciază totuși că munca s-a 
îmbunătățit, însă își rezervă posibilitatea 
de a compara „succesele" cu aceeași pe
rioadă a anului trecut, fără să analizeze 
eu simț de răspundere cauzele care au fă
cut ca numai în trimestrul II a.c. valoa
rea locațiilor plătite C.F.R.-ului să de
pășească suma de 2.900 000 lei, din care 
peste 1.700.000 numai în luna iunie.

Media de staționare a vagoanelor în tri
mestrul II a.c. a fost într-o continuă creș
tere. In luna aprilie media de staționare în 
ore/vagon a fost de 32,2, în luna mai a 
crescut la 33,4, iar în iunie a ajuns pînă la 
37,4 ore/vagon. Consideră Direcția tran
sporturi acest fapt un progres în activita
tea zilnică atît timp cît nu a luat nici o 
măsură ce să pună capăt staționării fără 
rost a zeci și sute de vagoane ? Sânt cazuri 
ea de pildă vagonul C.F.R. nr. 670138 în
cărcat cu cărbuni care a sosit la data de 
25 a Vl-a orele 12 în combinat și nu a 
plecat decît la data de 6 a Vll-e orele 11 
după 255 ore staționara, pentru care s-a 
plătit 215 ore locații în valoare de 14.325 
lei; vagonul C.F.R. nr. 450336 intrat în 
combinat la data de 24 a Vl-a, a eșit la 
data de 2 Vil-a după ce a stat în locație 
115 ore, plătindu-se C.F.R.-ului 9.525 lei. 
De asemenea vagoanele nr. 431619-3443216 
sosite în aceiași lună, au stat în locație 
peste 300 ore, plătindu-se C.F.R-ulm 
20.475 lei. Astfel de exemple sânt multe.

Considerăm în astfel de împrejurări că 
este necesar să reamintim tovarășului di
rector Scurtu Comei și ing. șef Bogdan 
Constantin atribuțiunile mai principale, în 
lumina cărora să analizeze activitatea de 
zi cu zi a sectorului. In primul rând direc
torul asigură și urmărește reducerea prețu
lui de cost în transporturi, se preocupă de 
întărirea disciplinei socialiste a muncii,

Buna întreținere a
îndeplinirea ritmică a plenului de tran

sporturi la întreprinderea de construcții 
siderurgice Hunedoara, cere exploatarea 
rațională a întregii capacități de utilizare 
a autocamioanelor acestei întreprinderi, 
lucru care depinde în mare măsură de 
calitatea reparațiilor efectuate de munci
torii atelierelor centrale și de buna între
ținere a lor în tâmpul funcționării. In 
acest scop, sub îndrumarea grupei de par
tid și a comitetului sindical, s-au organizat 
consfătuiri și ședințe de colaborare cu

Măsurile tehnico-organizatorice aplicate 
le turnătoria „Patria" a combinatului ca: 
turnarea discurilor în cutii patente, și al
tele, au sporit cu mult producția bunuri
lor metalice de larg consum și au dus la 
creșterea productivității muncii cu 22,16 la 

etc., iar inginerul șef de exploatare, studi
ază propunerile de măsuri tehnico-orga- 
nizatorâce, face el însuși propuneri și răs
punde de justa repartizare și folosire a 
mijloacelor de bază în exploatare. Situa
ția existentă -în activitatea Direcției tran
sporturi niu confirmă deloc că cei amin
tiți și-ar fi făcut conștiincios datoria. 
Munca întregului colectiv de conducere nu 
s-a desfășurat în cea mai mare parte pe 
teren, așa după cum au primit această sar
cină în repetate rânduri de la forurile su
perioare. Sistemul de muncă can cela ristică 
a făcut că parcul de vagoane uzinale cît și 
vagoanele C.F.R închiriate sau care so
sesc zilnic în combinat, să nu fie urmărite 
cum sînt utilizate, și astfel să se evite ca
zurile de distrugere a bunului obștesc. Nu
mai în 1-una iunie, pentru stricăciunile 
provocate din neglijență, vagoanelor 
C.F.R., s-a plătit paste 150.000 lei. Si
tuația se repetă și în luna iulie. Toate a- 
cestaa se datorase neglijenței în întreține
rea căii, lipsei de gabarit, deoarece pe 
lingă linii sânt depozitate materiale și pă
mânt, etc., ceea ce a dus la scoaterea din 
circulație a unui număr însemnat de va
goane. Astfel, numai în primele 10 zile din 
luna iulie au fost provocate stricăciu
ni la un număr de 63 vagoane. Și 
mai mult, în această privință nu au fost 
trași la răspundere șeful gării triaj, Sulică 
Gheorghe și șeful secției încărcări și des
cărcări Golambos loan în a căror sectoare 
astfel de cazuri sînt frecvente.

Față de această situație conducerea Di
recției transporturi, nu a ținut cont că pe 
sectoare se simte lipsa lăcătușilor de re
vizie^ din care cauză numeroase vagoane 
se reîntorc încărcate în combinat din Hu- 
nedoana-uzină, fiind refuzate de C.F.R în 
urma defecțiunilor. Astfel de cazuri s-au 
întîmplat cu vagoanele C.F.R. nr. -1.430.542 
15.391.015 la data de 10 a Vil-a a.c. și cu 
multe altele. In aceste împrejurări se iro
sesc bani pentru încărcarea vagoanelor, 
descărcarea lor și reâncăncarea materiale
lor pe alte vagoane. Este de asemenea ne
cesar să arătăm exemple de vagoane „plitn- 
bărețe". Vagonul C.F.R. 3.342.001 încărcat 
cu produse a fost înapoiat în ziua de 7 
Vil-a orele 18 în combinat de C.F.R. din 
cauza proastei aranjări a încărcăturii. 
Timp de 2 zale a stat vagonul în combinat 
făTă ca cineva să ia măsuri ca încărcătura 
să fie aranjată conform instrucțiunilor. In 
ziua de 9 Vil-a orele 12 vagonul a fost tri
mis în Hunedoana-uzină. Fiind în aceeași 
situație de la început, este respins din nou 
și trimis în combinat, reușindu-se ca nu
mai în ziua de 11 Vil-a orele 12 să fie 
predat C.F.R-ului pentru expedierea lui 
la destinație. Exemple de acest fel sânt 
multe șd putem afirma că principalele cau
ze în nerealizarea planului de expedieri sânt 
acestea, nu cele „obiective” invocate de Di
recția transporturi.

Toate aceste lipsuri se datorase și faptului 

mașinilor — garanția îndeplinirii planului
cuiriJor. Brigada de întreținere, după în-tehnicienii atelierului de reparații și ai 

secției de exploatare, unde s-au dezbătut 
cauzele oare împiedică exploatarea nor
mală a autocamioanelor. In urma acesitul 
fapt, calitatea reparațiilor s-a îmbunătățit, 
iar numărul mașinilor intrate în parcul de 
exploatare a crescut. Față de luna ianua
rie, în luna iunie numărul camioanelor 
„Tatra" în exploatare a crescut cu 36 la 
sută, iar al camioanelor „7-iis" cu 25 la 
sută. De asemenea, pentru îngrijirea lor 
zilnică a fost Creată o brigadă de între
ținere și o echipă de depanare a cauciu- 

Dau produse în contul lunilor viitoare
sută, lucru ce a făcut ca turnătorii să-și 
depășească cu regularitate sarcinile de 
plan. In semestrul I al anului, ei au dat 
peste pian cu 47 la sută mai multe bunuri ' 
metalice reducînd rebuturile cu 0,5 la 
suta. Acum turnătorii secției bunuri 
de larg consum și-au luat noi angaja- 

că munca politică și sindicală a fost lă
sată la pământ. Organizația de bază a Di
recției transporturi a îngăduit ca în repe
tate rânduri tov. director Scurbu Cornel 
să lipsească de la adunările organizației 
de bază și astfel să se sustragă de la sar
cinile ce i-au fast trasate. Biroul organi
zației de bază, (secretar Nan Bazar) nu 
a tras la răspundere conducerea tehnică și 
administrativă a Direcției transporturi pen
tru lipsurile ce se manifestă și nu a con
trolat niciodată munca de jos. Comuniști
lor nu li s-euu trasat sarcini concrete le
gate de procesul de producție. Aceasta a 
făcut ca lupta pentru lichidarea lipsuri
lor, oarecum să lâncezească. Ne întrebăm : 
Comitetul de partid din Combinatul siderur
gic „Gh. Gheorghiu-Dcj" nu are de spus 
nimic în legătură cu munca desfășurată 
de organizația de bază de la C.F.U. ?

Un aport deosebit în mobilizarea munci
torilor, tehnicienilor și inginerilor în în
trecerea socialistă, trebuia să-1 dea comi
tetul sindical din1 sectorul de muncă apar
ținător Direcției transporturi. In acest 
scap grupele sindicale lipsite de îndru
marea și controlul comitetului sindical, nu 
eu sprijinit muncitorii să-și formuleze an
gajamente concrete șl să-i ajute pe Cei 
oftați în întrecere pentru realizarea an
gajamentelor luate. Dacă analizăm cum 
s-a desfășurat în ultimul timp întrecerea 
socialistă la C.F.U., reiese limpede dece 
unii muncitori în consfătuirile de produc
ție își iau angajamente formale fără să 
fie legate concret de realizarea sarcini
lor de producție ; „îmi i-au angajamentul 
să muncesc mai bine" spun unii.

Intr-adevăr acești oameni au drep
tate atît timp cât întrecerea socialis
tă este organizată formal; nu se ține e- 
vidența realizărilor fiecărui participant la 
întrecere și mai mult decît atît nu sînt 
stimulați cel ce obțin rezultate frumoase 
în întrecere.

Comitetul de întreprindere din com
binat, care până în prezent a manifestat 
o slabă preocupare de starea de fapte de 
Ia C.F.U., trebuie să sprijine efectiv comi
tetul sindical din Direcția transporturi în 
scopul organizării temeinice a întrecerii 
socialiste. In cadrul acesteia să se des
fășoare o intensă muncă de educare a 
masei de muncitori în spiritul atiitudinei 
socialiste față de muncă, de dezvoltare a 
spiritului de răspundere personal față de 
păstrarea bunului poporului. Această mun
că trebuie să se desfășoare permanent și 
în special în schimburile de noapte cînd 
se manifestă cele mai multe acte de in
disciplină și neglijență în serviciu.

întreg colectivul de conducere din Di
recția generală a combinatului trebuie să 
ia măsuri urgente pentru curmarea din 
rădăcină a lipsurilor oe se manifestă în 
problema transporturilor, astfel încât a- 
partul acestui sector de muncă să con
stituie un factor activ în realizarea a cât 
mai multe acumulări socialiste peste plan.

toarcerea din cursă a mașinii, se preocupă 
cu grijă de revizuirea și îngrijirea ei prin 
spălat, gresiat și executarea micilor repa
rații, îneît în ziua următoare mașina să 
poată fi dată în producție. Aceasta a fă
cut posibil ca planul de transport în 
luna iunie să fie depășit Cu 30 la sută, 
iar în trimestrul II 6 camioane să depă
șească timpul de exploatare cu 10-20.000 
kilometri fără reparații și să realizeze în
semnate economii la cauciucuri.

mente de a spori și mai mult producția în 
cinstea zilei de 23 August și a Festivalu
lui. Numai în primele 12 zile ale lunii iu
lie, turnătorii din echipele conduse de 
Ghibel Matei, Sebeștyen Nandi și Schnai- 
der loan au realizat zilnic cîte două nor
me și jumătate.

Un început bun
Se apropiase ora prînzului, ora unei 

mari bucurii pentru membrii brigăzii ar
tistice de agitație de la O.C.L. produse in
dustriale din Hunedoara. Acum, după 2 
luni de intense pregătiri, colectivul brigă
zii a hotărît să prezinte duminică 10 iulie, 
în fața lucrătorilor din această unitate, 
primul program artistic. Poate vă veți în
treba : cine sînt artiștii amatori din for
mația brigăzii de agitație care și-au pus 
tot sufletul în pregătirea primului specta
col) ? La această întrebare ne răspunde 
tovarășul Teodor, președintele sindicatu
lui muncitorilor din comerț al raionului 
Hunedoara.

— Ei sint vînzători și vînzătoare de 
frunte în magazinele orașului Hunedoara 
și cu toții erau dornici să înființeze o bri
gadă artistică de agitație, care să contri
buie cu ajutorul satirei și humorului la 
combaterea lipsurilor pe care le mai au 
unii lucrători din comerțul de stat, cît și 
de a stimula pe fruntași în buna deservire.

Unii dintre ei, nu mai apăruseră pe sce
nă niciodată pînă acum. Sînt emoționați 
— oare s-au străduit ei să dăruiască reu
șitei programului tot ce inima i-a îndem
nat să înfăptuiască ? Nu se vor face de 
rușine ? Pe toți îi frămînta această între
bare. Poate că... doriți să îi cunoașteți ? 
Bine. Să facem cunoștință.

— Responsabilul brigăzii este tovară
șul Hațegan loan și are o fire ageră. El 
este fruntaș în comerțul de stat și pentru 
meritele lui în buna deservire, cumpără
torii au numai cuvinte de laudă. El a fost 
ales ca delegat la Congresul Sindicatelor 
din comerț.

Ei dar iată că pe scenă a început 
să fie simțită o continuă frămîntare. 
Acum, acum, va începe. Se aud glasurile 
spectatorilor nerăbdători.

In magazinul din orașul muncitoresc, 
unde brigada își prezintă programul s-au 
și adunat numeroși vînzători și gestionari 
din magazinele orașului Hunedoara.

In repertoriul programului au fost in
cluse subiecte interesante, legate în spe
cial de aspectele negative ale unor lucră
tori din O.C.L. produse industriale Hune
doara, ca de pildă epigrama dedicată ges
tionarului Kanduth Gavrilă de la magazi
nul de încălțăminte nr. 14, care în timpul 
orelor de serviciu consultă condica la 
.Metalul", iar cumpărătorii fac reclamații 
în condica din magazinul unde este el ges
tionar. Și atunci cînd vine „bine legat" de 
la „Metalul"... vorbește „tare" cu vînză- 
toarele. Pentru el, brigada a prezentat cu 
multă vervă aceste versuri usturătoare :

Pe Kanduth măi frățioare
II cunoaște fiecare
Lipsuri multe, el nu are
... are una, dar cam mare.
Mai în fiecare zi
la magazin nu-1 vei găsi.
Insă îl vei găsi precis.
La „Metalul" luând un șpriț'...

Nici vînzătoarea Pilea Maria de la ma
gazinul menaj, care este neglijentă în tim
pul serviciului, nu a scăpat de ajutorul 
brigăzii;

Dormind după tejghea, 
din plin, cum știe ea.
Pilea Maria face „economii" 
spărgînd mereu pahare, farfurii.

Toți ascultau cu atenție și rîdeau.
De mult succes s-a bucurat cîntecul „In 

Hunedoara la noi" cu un text original de 
Roșu Domnița, precum și piesa „O pereche 
de pantofi". •

Programul brigăzii s-a terminat cu cîn
tecul „Vară vară, primăvară", executat de 
tinerele vînzătoare Popescu Lucia, Vasiu 
Maria, Gostian Maria, Geambașu Lidia și 
Bocio Maria.

Succesul primului spectacol a însuflețit 
pe tinerii artiști amatori și a trezit dorin
ța în ei ca să pregătească pe viitor un 
nou spectacol. Spectatorii așteaptă cu ne
răbdare ca brigada artistică de agitație 
a O.C.L. produse industriale Hunedoara să 
prezinte alte programe interesante și pline 
de învățăminte.



Comentariu extern

In ajunul întîlnirii reprezentanților celor patru puteri
In aceste zile privirile omenirii sînt în

dreptate înspre conferința șefilor guverne
lor celor patru puteri — Uniunea Sovie
tică, Statele Unite, Anglia și Franța — 
care se va deschide la 18 iulie la Geneva.

La această conferință se vor discuta 
numeroase probleme internaționale, care 
vor fi examinate cu cea mai mare atenție 
<ie către participanți, privind reglementarea 
problemelor internaționale litigioase și 
consolidarea păcii.

Popoarele iubitoare de pace își pun mari 
speranțe în această conferință din cauza 
încordării primejdioase în relațiile interna
ționale, încordare făurită de cercurile a- 
gresive prin „războiul rece" care consti
tuie o permanentă neliniște pentru întrea
ga lume.

Opinia publică mondială își dă seama că 
la această conferință se vor obține rezul- 
rate pozitive, numai atunci cînd toate 
părțile reprezentate vor depune eforturi 
pentru slăbirea încordării internaționale.

Cine nu a întîmpinat cu adevărată căi 
dură recentele inițiative de pace ale Uniu
nii Sovietice, care crează condiții favo
rabile pentru slăbirea încordării internațio
nale și pentru succesul conferinței ?

Este limpede pentru oricine că Uniunea 
Sovietică nu numai că a rămas credin
cioasă principiilor sale de a trăi în bune 
relații de prietenie cu toate popoarele, dar 
își și intensifică în fiecare zi lupta pen
tru slăbirea încordării internaționale și 
esle hotărîtă să nu precupețească nimic 
pentru apărarea păcii, așa cum de altfel a 
declarat la 21 iunie, N. A. Bulganin, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S.

Uniunea Sovietică nu netezește calea 
spre coexistența pașnică a popoarelor nu
mai prin vorbe. încheierea cu succes a 
Tratatului de stat cu Austria, importantele 
propuneri pentru dezarmare, normaliza
rea relațiilor Uniunii Sovietice cu Iugos
lavia, propunerile guvernului sovietic de 
a stabili legături directe — diplomatice, 
comerciale și culturale — cu Germania oc
cidentală. sînt fapte vii care oglindesc 
lupta neobosită a oamenilor sovietici pen

Congresul Mondial al Mamelor pentru 
apărarea copilului împotriva războiului, 
pentru dezarmare și prietenie între popoa
re, care a avut loc la Lausanne intre 7 și 
10 iulie 1955, se adresează Organizației 
Națiunilor Unite care a sărbătorit recent 
în spirit de înțelegere cea de-a 10-a ani
versare a întemeierii sale. In numele mili
oanelor de mame din 66 de țări, congresul 
își exprimă speranța și în același t-mp 
neliniștea.

La acest congres mamele din țările care 
au suferit de pe urma ororilor ultimului 
război mondial s-au întrunit cu mamele 
din țările în care rănile războiului sînt 
încă și mai sîngerînde. Ele s-au intîlnit 
cu mamele japoneze, ai căror copii sînt 
condamnați unei morți lente ca urmare a 
acțiunilor radioactive ale exploziei bom
bei atomice, ele s-au intîlnit cu mamele 
din țările coloniale și semicoloniale, unde 
exploatarea și represiunile pun în primej
die viața copiilor și zdrobesc năzuința po
poarelor spre o civilizație mai înaltă..

• La 12 iulie Sandys, ministrul construc
țiilor de locuințe și al autoguvernării lo
cale din Anglia, a primit delegația de spe
cialiști sovietici în domeniul construcțiilor 
care se găsește în Anglia. Salutîndu i pe 
delegați, Sandys a arătat că „aceste vizite 
reciproce pot contribui în mare măsuiă la 
înțelegerea reciprocă și la întărirea prie
teniei între cele două popoare a’.e noastre". 

tru a salva cel mai de preț bun al ome
nirii — pacea.

In declarațiile făcute de președintele 
S.U.A., Eisenhower, cu privire la unele 
probleme ale politicii externe a S.U.A. șl 
la perspectivele apropiatei conferințe de la 
Geneva, se găsesc pasaje pozitive în proble
ma slăbirii încordării relațiilor internațio
nale. Eisenhower a spus, de pildă, că dacă 
se pot găsi mijloace pentru a izbăvi ome
nirea de povara fricii și a încordării, tre
buie să fie studiate în cea mai mare mă
sură acestea și să se recurgă la metode 
pașnice și nu la metode provocatoare. De 
asemenea, el a propus să se renunțe la 
lozinca „războiul rece" în favoarea lozincii 
„războiu pentru pace".

Totuși în declarațiile președintelui Eisen
hower se găsesc pasaje care contrazic pe 
cele enunțate mai sus și din al căror cu
prins iese la iveală vechea politică a dip'o 
mației americane, zisă „de pe poziții de 
forță". Ori se știe că tocmai această poli
tică a dus la încordarea relațiilor interna 
ționale și a creat primejdia unui nou răz
boi mondial, împotriva căruia popoarele 
lumii luptă să-i pună capăt.

Astfel, Eisenhower pledează pentru a se 
continua cursa nebunească a înarmărilor, 
iar atunci cînd vorbește despre situația 
țărilor de democrație populară, pretinde că 
aceste țări „nu au dreptul de a-și hotărî 
prin propria lor voință, propriul lor des
tin și formă de guvern" și a lăsat să se 
înțeleagă destul de limpede că S.U.A. in
tenționează și de acum înainte să caute a 
obține schimbarea orînduirii de stat și so
ciale existente în țările de democrație 
populară.

De asemenea, senatorul american Kno- 
wland situat pe „poziția de forță" a puhli 
cat într-un număr al revistei „Catholic Di 
gest" un articol, în care își expune strate
gia „războiului rece fierbinte".

Aceste susțineri ale președintelui Eisen
hower și ale altor conducători americani, 
trezesc bănuieli cu privire la cuvintele fru
moase despre pace pronunțate de aceiași 
conducători.

Elementele agresive n-au renunțat la

Apel adresat Organizației Națiunilor Unite 
de către Congresul Mondial al Mamelor

Mare este neliniștea mamelor in legă
tură cu pregătirea războiului și cursa înar
mărilor, care înghit resurse uriașe pe sea
ma fericirii familiilor, și în primul cînd a 
copiilor, și duc adesea la foame și mizerie.

Atare este neliniștea mamelor pentru via
ța copiilor lor în fala primejdiei unui răz
boi și mai îngrozitor — a războiului ato
mic, care amenință cu nimicirea milioane 
de familii.

Copiii privesc zîmbitori viața. Ei au 
dreptul să crească și să înflorească in fe
ricire. De aceea, mamele se adresează Or
ganizației Națiunilor Unite, a cărei acti
vitate o urmăresc cu interes. Ele doresc ca 
Organizația Națiunilor Unite să-și îndepli
nească pe deplin sarcina care și-a propus-o 
in momentul înființării sale — de a apăra 
tînăra generație împotriva războiului.

Mamele au primit cu bucurie rezultatele 
votului unanim care a avut loc recent in 
problema dezarmării și folosirii pașnice a 
energiei atomice și care a sădit atîtea spe
ranțe în inimile femeilor.

PE SCURT
tival în calitate de oaspete de onoare și 
membru al juriului pentru concursul înrer 
preților de cîntece populare. Incepind din 
anul 1950 Departamentul de stat al S U.A. 
refuză să-i elibereze pașaport lui Paul Ro
beson. In legătură cu aceasta, Paul Robe
son s-a adresat Tribunalului federal.

• In orașul Ostrowice, tribunalul gai- 
nizoanei Varșovia a început judecarea 
procesului unul grup de spioni ai servi- 
cilor de spionaj american și englez, a 

planurile lor de a împiedica folosirea po
sibilităților favorabile din prezent pentru 
destinderea încordării internaționale. Eșu 
înd încercările lor de a împiedica convoca 
rea conferinței de la Geneva, acum caută 
să o condamne prin prezentarea unor pro 
puneri absurde pentru ordinea de zi a con
ferinței, prin propagarea intenționată a 
pesimismului și neîncrederea în posibilita
tea de a se ajunge la un acord, etc.

Opinia publică mondială nu ține seama 
însă de acești dușmani ai omenirii și prl 
vește cu încredere conferința de la Ge
neva. Chiar ziarul englez „Star" a recu
noscut în numărul din 25 iunie a.c., că 
majoritatea oamenilor „sînt enervați de a- 
vertismentele repetate ale liderilor occi
dentali, în legătură cu faptul că nu trebuie 
să ne așteptăm la rezultate rapide și efica
ce" de la conferința de la Geneva.......Nu
poți realiza nimic, dacă pornești la trata
tive cu neîncredere și suspiciune fățișe".

Atit președintele Eisenhower, cît și cei
lalți susținători ai „războiului rece" și duș
mani ai păcii, trebuie să înțeleagă că ome
nirea este hotărîtă să depună toate efor
turile pentru apărarea păcii și slăbirea în
cordării relațiilor internaționale.

In ceea ce privește țările de democrație 
populară, este clar pentru toată lumea, că 
aceste țări au scuturat iiotărîte jugul ex
ploatării capitaliste și al robiei imperia 
liste, au instaurat regimul de democrație 
populară și au trecut la construirea bazelor 
socialismului. Este adevărat că situația 
țărilor de democrație populară printre care 
se numără și țara noastră, nu convine cer
curilor capitaliste care ar voi să mai ex
ploateze și astăzi aceste popoare.

Alături de popoarele din lumea întreagă, 
poporul romîn este hotărît să lupte neobo
sit pentru succesul politicii de întărire a 
păcii și speră că participanții la confe
rința de la Geneva își vor manifesta do
rința sinceră de a contribui la rezolvarea 
problemelor internaționale pe cale pașnică, 
fiind siguri că numai în felul acesta se 
poate asigura un viitor fericit omenirii

P. NUȚESCU

Cu toată puterea dragostei noastre ma
terne noi cerem :

Încetarea pregătirii sub orice formă a 
războiului :

Reducerea treptată și controlată a arma
mentelor, ca început al dezarmării gene
rale :

Interzicerea și distrugerea armei atomice 
și a tuturor tipurilor de arme de extermi
nare in masă;

Folosirea pașnică a energiei atomice.
Mamele cer respectarea dreptului popoa

relor de a dispune ele însele de soarta lor 
și condamnă orice amestec în treburile in
terne ale țărilor.

Ele cer ca toate divergențele internațio
nale să se rezolve pe calea tratativelor.

Aceste măsuri ar garanta apărarea vieții 
copiilor, ar crea condițiile necesare pentru 
dezvoltarea lor multilaterală, ar oferi ma
melor posibilitatea unei vieți fericite.

Mamele din întreaga lume sprijină fier
binte orice inițiativă, orice eforturi ae Or
ganizației Națiunilor Unite îndreptate in 
aceste scopuri.

căror rețea de spionaj a fost lichidată de 
organele securității de stat ale R. P. Po 
lone.

• Congresul municipal al orașului Bris
tol (Anglia) a adoptat o rezoluție cu pli
vire la trimiterea unei delegații, formată 
din membri ai consiliului. într-un oraș diu 
Uniunea Sovietică și un oraș din S.U.A

• Agenția France Presse anunță că la 
11 iulie, în două puncte situate de-a lun
gul frontierei dintre Israel și Siria, au 
avut loc incidente între patrule israeliens 
și siriene.

Cu privire la relațiile 
economice sovieto-austriace

MOSCOVA (Agerpres). — TASS trans 
mite :

In conformitate cu memorandumul so- 
vietoauslriac din 15 aprilie a.c., la Mos
cova au avut loc tratative în probleme eco
nomice între reprezentanții Ministrului Co
merțului Exterior al U.R.S.S. și delegația 
economică austriacă.

In urma acestor tratative, care au de
curs într-o atmosferă prietenească și în 
spiritul înțelegerii reciproce, la 12 iulie 
1955 a fost semnat acordul cu privire la li
vrările către Uniunea Sovietică de mărfuri 
drept compensație pentru bunurile pe care 
Uniunea Sovietică le transferă Austriei, în 
conformitate cu prevederile punctului 6 
din articolul 22 al Tratatului de stat cu 
privire la restabilirea unei Austrii indepen
dente și democrate. *

• După cum anunță Comitetul de pre
gătire a celui de-al V-lea Festival Mon
dial al Tineretului și Studenților, Paul 
Robeson a fost invitat să ia parte la Fes

Potrivit acestui acord, Austria va livra 
Uniunii Sovietice, în decurs de șase ani, 
mărfuri în valoare globală de 150.000.000 
de dolari, în rate anuale de cîte 25 mili
oane de dolari. Specificația mărfurilor cu
prinde : utilaje pentru laminoare, pentru 
fabricarea hîrtiei și pentru prelucrarea lem
nului, compresoare, aparataje pentru 
industria chimică, autovehicule speciale, a- 
parate de control și măsurat, tablă de 
oțel și zincată, laminate de cupru, cablu, 
țiței, lacuri pe bază de nitroceluloză, fire 
toarse și țesături din mătase artificială, 
încălțăminte.

Concomitent a fost semnat acordul cu 
privire la livrările către Uniunea Sovie
tică de petrol brut drept compensație pen
tru exploatările petrolifere și rafinăriile 
petrolifere care se transferă Austriei de 
către Uniunea Sovietică, în conformitate 
cu memorandumul sovieto-austriac din 15 
aprilie a.c. Potrivit acestui acord. Austria 
va livra Uniunii Sovietice în decurs de 
10 ani 10.000.000 de tone de petrol brut 
— cîte 1.000.000 de tone anual.

Acordul a fost semnat din partea sovie
tică de ministrul Comerțului Exterior al 
U.R.S.S., I. G. Kabanov, iar din partea 
austriacă de trimisul dr. W. Platzer.

Paralel cu tratativele pentru încheierea 
celor două acorduri menționate, au avut 
loc de asemenea tratative pentru încheie 
rea unui acord comercial și a unor conven
ții cu privire la schimbul de mărfuri șl 
plăți. Acordul comercial și convențiile eu 
privire la schimbul de mărfuri și plăți vor 
fi încheiate pe termen de cinci ani. In 
cadrul acestor tratative cele două păi ți 
contractante și-au exprimat dorința de v 
stabili un comerț care să corespundă In 
tereselor economice reciproce. Părțile au 
căzut de acord să continue tratativele co
merciale începute la Moscova, în așa fel 
îneît să poată fi semnate în timpul cel 
mai scurt acordul comercial, convenția eu 
privire la schimbul de mărfuri și conven 
ția cu privire la plăți.

Situație încordată 
în protectoratul englez Aden

BEIRUT (Agerpres). — TASS
Răscoala triburilor arabe din protectora

tul englez Aden, provocată de politica co
lonialistă a autorităților engleze, continuă 
de două săptămîni.

In regiunea Ras-Sakane triburile răscu
late au încercuit garnizoana engleză luînd 
prizonieri 150 de soldați și ofițeri englezi.

Situația a luat o întorsătură atît de 
gravă pentru englezi îneît ei nu mai sînt 
în stare să înăbușe răscoala cu ajutorul 
forțelor de care dispun în această regiune.

Din cercuri bine informate s-a aflat ca 
pentru a-și întări trupele din Aden coman
damentul englez a transferat în grabă în 
această regiune trupe terestre din zona 
Canalului de Șuez și cîteva escadrile de 
avioane militare de pe insula Cipru.

După cum a declarat reprezentantului 
presei din Cairo, Ismai Djarrafi, însărci
natul cu afaceri al Yemenului în Egipt, 
autoritățile engleze iau toate măsurile pen
tru a menține controlul asupra acestei 
regiuni bogate în zăcăminte petrolifere.
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