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Să îmbunătățim munca politică de masă 
în vederea strîngeriî recoltei

Recoltatul culturilor de cereale se desfășoară cu succes în 
întreg raionul nostru cu toate că timpul ploios împiedică 
uneori această muncă. Pe ogoare țărănimea muncitoare du
ce o luiptă neobosită pentru strîngerea la timp și fără pier
deri a noii recolte, știind că prin aceasta contribuie la înfăptu
irea cu succes a sarcinilor trasate de partid și guvern.

Acolo unde organizațiile de partid și organizațiile de ma
să, cu ajutorul instructorilor raionali de partid sătești, au 
desfășurat o largă muncă politică de masă în campania de 
îngrijire a culturilor și recoltatul păioaselor, rezultatele n-au 
întiîrziait să se arate. Astfel, datorită acestui fapt țăranii mun
citori din comuna Cristur studiind temeinic unele broșuri și 
cărți cu caracter agrotehnic de la biblioteca volantă, au luat 
măsuri de îmbunătățirea agitației vizuale cu lozinci mobili
zatoare precum și oglindirea în coloanele gazetelor de stra
dă a problemelor legate de recoltarea cerealelor. La obținerea 
acestor, rezultate au contribuit în primul rînd comuniștii și 
agitatorii cere fiind instruiți cu sarcini concrete au dus mun
că de lămurire de la om Ia om pentru mobilizarea țăranilor 
muncitori în campania de recoltare a cerealelor. Măsuri ase
mănătoare au fost luate și de organizațiile de bază din co
munele Călan și Băcia unde de asemenea agitatorii și co
lectivele de redacție a gazetelor de stradă au primit sar
cini pe teme legate de campania de recoltare și de predare 
la timp a cotelor. Aceasta a adus rezultate frumoase. 
La fel s-au luat măsuri pentru folosirea la maximum a tu
turor mijloacelor de recoltare existente în comună, iar acolo 
unde pământul este umed și nu pot fi folosite mijloacele de 
lucru mecanizate, și acolo unde cerealele sânt căzute, recol
tarea să se facă grabnic cu secera sau cu coasa împiedecată 
pentru a evita seu tuna.rea spicelor.

Dacă unele organizații de bază au desfășurat o intensă 
muncă, politică în campania de vară, nu același lucru pu
tem spune de organizațiile de bază Streisîngeorgiu, Peș- 
tiș și Hășdat, unde munca politică de masă ca și agitația vi
zuală a fost în mare parte neglijată. Pe ulițele acestor co
mune. locul lozincilor mobilizatoare și al articolelor de la 
gazetele de stradă, îl ocupă și azi cele din campania de pri
măvară. fără ca cineva să fi luat vreo măsură în acest scop.

Organizațiile de bază împreună cu instructorii raionali de 
partid au diminuat în mod nejust însemnătatea pe care o 
are agitația vizuală și munca politică în antrenarea țărani
lor muncitori la grăbirea secerișului, transportarea păroase
lor la arii și începerea deîndată a treierișulud. Cu toate mă
surile luate de organizațiile de bază pentru reușita campa
niei la timp, nu trebuie să se uite că cea ma.i mare parte 
a recoltei se află încă pe cîmp, că ea mai poate suferi încă 
pierderi. Timpul nefavorabil nu numai că poate aduce pa
gube culturilor rămase pe cîmp nerecoltate, s-au netreie
rate la timp, dar totodată împiedică buna desfășurare a 
altor munci. De aceste greutăți trebuie să țină seama or
ganizațiile de bază sătești. Ele trebuie să sprijine organi
zarea acestor lucrări în așa fel îneît secerișul și treierișul 
să se poată desfășura în cele mai bune condițiuni. Fără în
doială că la îndeplinirea acestor sarcini o contribuție de 
seamă o au instructorii raionali de partid care tre
buie să dea un ajutor mai calificat organizațiilor de 
bază sătești, prin controlarea și îndrumarea birourilor 
organizațiilor de bază în vederea ducerii la îndeplinire 
a sarcinilor care stau în față. Aceștia trebuie să fie 
în permanență în mijlocul membrilor de partid. Instructorii 
raionali trebuie să-și concentreze atenția asupra acelor or
ganizații de bază unde munca politică este mai slabă. Pen
tru executarea în bune condițiuni a campaniei de recoltare 
organizațiile de bază să urmărească tot timpul felul cum 
sînt antrenate în această problemă comitetele executive ale 
sfaturilor populare, deputății și comisiile permanente.

O atenție deosebită trebuie acordată propagandei prin con
ferințe la căminele culturale, agitației vizuale, lozincilor cu 
caracter mobilizator pentru efectuarea muncilor agricole la 
timp. Trebuie folosite din plin toate metodele de stimulare 
a fruntașilor, de combatere a metodelor înapoiate de muncă 
ce mai sânt folosite de unii țărani muncitori, prin articolele 
la gazeta de perete și de stradă, organizarea de consfătuiri cu 
fruntașii recoltelor bogate, ete. Organizațiile de bază trebuie 
6ă acorde o atenție deosebită bunei desfășurări a concursu
rilor inițiate pe circumscripții electorale, privind obținerea 
unei recolte bogate, a întrecerii socialiste între gospodăriile 
colective și întovărășiri, a întrecerii țăranilor muncitori cu 
gospodării individuale, luclru ce trebuie să constituie un 
puternic mijloc de mobilizare a întregii țărănim.i muncitoare.

Prin munca politică desfășurată de către comuniști prin 
exemplul lor personal, întrecerea socialistă și patriotică tre
buie să capete un puternic avînt. Muncind cu însuflețire zi 
de zi, ceas de ceas, folosind Cu pricepere toate mijloacele 
în vederea recoltării, oamenii muncii de pe ogoare vor reuși 
să oîștige bătălia strîngerii recoltei, dînd astfel o puternică 
contribuție în asigurarea plinii poporului muncitor.

Cu toate forjele la strînsul recoltei, 
dezmiriștit și treieriș !

La strînsul recoltei
Din primele zile de recoltare, mun

ca pe care țăranii muncitori au des
fășurat-o cu intensitate din zori și 
pînă seara tîrziu, precum și folosi
rea tuturor mijloacelor de recoltare, 
a făcut ca în raionul Hunedoara se
cerișul păioaselor să se execute pînă 
în seara zilei de 15 iulie pe o supra
față de peste 410 ha. Pe culturi, a- 
ceastă lucrare a fost executată la 
griul de toamnă și primăvară pe o 
suprafață de 247 ha., orz 123 ha., iar 
la secară pe o suprafață de 43 ha.

Fruntași în executarea muncilot 
de recoltare s-au situat țăranii mun
citori din comunele Cristur. Călan și 
Racăștie, care folosind fiecare oră 
bună de lucru, au secerat cele mai 
mari suprafețe cultivate cu grîu. orz 
și secară.

In ultimul timp secerișul păioaselor 
date în pîrg a început și în comune
le Băcia, Rapolt, Peștiș, Stresîn- 
georgiu și altele. In comuna Băcia. 
de pildă, țăranii muncitori au reușit 
ca în numai cîteva zile să secere 5 
ha. cultivate cu grîu și 4 ha. culti
vate cu orz.

„Bun pentru cereale 1955“
Colectivul de muncitori din cadrul 

reviziei de vagoane Simeria — Triaj, 
au depus o muncă hotărîtă în etan
șa rea și pregătirea din timp a vagoa
nelor necesare transportării cereale
lor din noua recoltă. Pînă în seara

-zilei de 16 iulie, ei au pregătit în acest 
scop peste 400 vagoane, pe care au 
aplicat inscripția „Bun pentru cere
ale 1955".

La obținerea acestui succes a eon
ii ibuit în mare măsură echipa con
dusă de lăcătușul Criclevici Ioan, din 

care fac parte tîmplarul Ciobotă A- 
vram, lăcătușii Mureșan Mircea. 
Streharschi Iuliu și alții.

---- o—
Dezmiriștesc 

suprafețele recoltate 
îndrumați de inginerii și tehni

cienii de la punctele agricole de pe 
lingă sfaturile populare comunale, 
tot mai mulți țărani muncitori din 
raionul nostru au trecut deîndată la 
dezmiriștitul suprafețelor de pe care 
s-au recoltat păioasele. Țăranii mun
citori din comuna Cristur au aplicat 
această importantă regulă agrotehni
că pe o suprafață de peste 5 ha., cei 
din comuna Răcăștie pe o suprafață 
de 4 ha., iar cei din comuna Peștiș pe 
o suprafață de 2 ha.

Majoritatea țăranilor muncitori ca
re au dezmiriștit în întregime supra
fețele recoltate, au însămînțat de în
dată porumb în scopul de a obține 
două recolte în acest an.

După ce a terminat secerișul celor 
30 de arii cultivate cu orz, țăranul 
muncitor Florea Emilian din comuna 
Rapoltul Mare a însămînțat întreaga 
suprafață cu porumb, cultură care în 
momentul de față este bine dezvolta
tă și frumoasă. La fel a procedat și

țăranul muncitor cu gospodărie in
dividuală Danciu Pavel.

_ (j.—

De ce atîta nepăsare 
în organizarea treierișului ?

Pe lingă mobilizarea tuturor for
țelor în ceea ce privește recoltarea 
la vreme a păioaselor date in pîrg, 
amenajarea ariilor, etc., comitetele e- 
xeculive ale sfaturilor populare trebu
ie să ia toate măsurile pentru începe
rea treierișului. Cu toate acestea, in 
raionul nostru unele sfaturi populare 
comunale și în primul rînd Comite
tul executiv al Sfatului popular ra
ional Hunedoara manifestă dezinteres 
față de această importantă problemă, 
de succesul căreia depinde asigurarea 
pîinii poporului muncitor. Deși pînă 

în ziua de 18 iulie au fost recoltate 
însemnate suprafețe cu grîu, orz și 
secară, totuși transportarea acestor 
culturi la arii și organizarea treie- 
rișuiui nu se desfășoară în ritmul 
cuvenit. Șeful secției agricole raio
nale — ing. Ranla Gh. — încă mai aș
teaptă „să se facă vreme bună". Din 
acest motiv, pe ariile din comunele 
și satele raionului Hunedoara nu a 
fost scoasă nici o batoză, cu toate 
că muncitorii din cadrul gospodăriei 
anexe „Minerul IV“ secția Călan au 
treierat orzul de pe o suprafață de 
25 ha. cu mult timp înainte. Acest 
lucru îl puteau face mulți țărani 
muncitori care și-au manifestat do
rința de a începe treierișul de îndată 
ce au terminat recoltatul păioaselor.

UN HARNIC MAISTRU FURNALIST
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PAGINA TINERETULUI
Tineretul studios din R.P.R. privește cu încredere viitorul

ln cnrind va începe la Varșovia cel de al 
V-lea Festival Mondial al Tineretului și 
Studenților pentru Pace și Prietenie.

In școlile de toate gradele din țara noas
tră, tineretul a căutat să cucerească în cin
stea celui de al V-lea Festival, noi succese 
la învățătură și în munca obștească, noi 
realizări în viața artistică și culturală.

Participarea entuziastă a tineretului stu
dios din țara noastră la concursurile artis
tice, sportive, la activitatea căminelor cul
turale, precum și la toate acțiunile legate 
de întimpinarea Festivalului, a constituit 
manifestarea dragostei de viață a unui ti
neret fericit, care trăiește într-o țară li
beră.

De curînd, pe marele stadion „23 August" 
din București, a avut loc serbarea sportivă 
a tineretului studios, organizată cu prile
jul închiderii anului școlar. Peste 4000 de 
tineri, au demonstrat în fața unui nume
ros public, manifestînd o puternică sete de 
viată și un optimism sănătos. Ei s-au an
gajat să ducă mai departe, în toate colțu
rile țării, îndemnul de a împleti întreaga 
activitate din timpul vacanței, cu acțiunile 
inițiate în întimpinarea Festivalului.

Tineretul din Republica Populară Romînă 
se mîndrește pe bună drepiate că trăiește 
într-o țară în care, datorită regimului de 
democrație populară, se poate bucura de 
vaste posibilități de dezvoltare, așa cum 
niciodată nu au cunoscut tinerii patriei 
noastre.

Dezvoltarea continuă pe care a cunoscut-o 
învățămîntul de toate gradele din țara 
noastră, de Ia instaurarea regimului de de
mocrație populară, a creat pentru tineretul 
patriei noastre vaste posibilități pentru în
vățătură. Reforma invățămîntului, care a 
avut loc în anul 1948, a constituit un 
punct de cotitură în dezvoltarea invăță
mîntului nostru. întreg învățămîntul a de
venit un învățămînt de stat, schimbîndu-șî 
radical principiile de organizare. Pe baza 
acestei reforme, învățămîntul a căpătat un 
caracter unitar și o fundamentare cu ade
vărat ștințifică. După reformă, s-a dez
voltat considerabil rețeaua instituțiilor șco
lare de toate gradele. In vederea închide
rii izvoarelor analfabetismului, învățămîn- 
tul elementar a devenit general și obliga 
toriu, creîndu-se condițiile necesare pentru ca 
el să poată deveni o realitate.

Statul nostru acordă o deosebită grijă 
dezvoltării invățămîntului elementar, care 
constituie baza culturalizării întregului po
por. Numărul școlilor elementare a crescut 
față de anul 1938 cu peste 2.500 unități 
cuprinzînd toți copiii de vîrstă școlară.

Nenumărate școli medii au fost înfiin
țate pentru fiii oamenilor muncii. S-au cre
at școli profesionale și școli tehnice, pentru

• In Combinatei siderurgic „Gh. Gheor- 
ghiu-Dej", tinerii siderurgiști oare și-au 
luat angajamentul să dea în cinstea Fes
tivalului 3 trenuri cu metal peste plen, 
luptă cu avînt pentru traducerea angaja
mentului în viață. Pînă în ziua de 12 iulie 
brigada condusă de Lăbuneț Vaier a dat 
patriei peste plan cu 28% mai mult oțel, 
brigada condusă de Costache Vasile cu 
22 la sută, iar otelarii din brigăzile con
duse de Brînzei Dumitru și Stanciu Aurel 
au dat cu 19% și respectiv 16% mai mult 
oțel peste prevederile pianului.

• Animați de dorința fierbinte de a ela
bora zeci de tone de fontă peste angaja
ment în cinstea Festivalului, fuirnaliștii 
din brigăzile de tineret conduse de Ti ru
pă u Constantin și Mîtcă Ilie au reușit ca 
în primele 12 zile ale lunii curente să 
smulgă furnalului cu 12% mai multă fontă 
peste plan.

• Acțiunea patriotică de stringere a fie
rului vechi în cinstea Fes ti valul ud de la 
Varșovia a hiat o nwe amploare în sa- 

de N1COLAE DINULESCU prim 
locțiitor al ministrului Invățămîntului 

calificarea tineretului în diferitele meserii 
necesare producției. Pentru pregătirea ca
drelor de învățători au fost organizate școU 
pedagogice.

O mare atenție acordă statul nostru 
democrat popular învățămîntului superior. 
După reformă, acest sector s-a întărit și 
dezvoltat an de an, în strînsă legătură cu 
cerințele de cadre superioare tehnice, științi
fice și didactice ale economiei naționale și 
ale sectorului social-cultural. Numărul stu
denților cuprinși în instituțiile de învățămînt 
superior s-a dublat față de anul 1938/39.

Dreptul la învățătură al minorităților na
ționale a devenit o realitate. Azi există în 
țara noastră școli în 15 limbi materne ale 
minorităților naționale. De asemenea, func
ționează în limba maghiară o univestitate, 
un institut de medicină și farmacie, un 
institut de teatru, precum și secții și facul
tăți pe lingă unele institute.

Statul democrat popular manifestă o gri
jă permanentă pentru pregătirea cadrelor 
de specialiști și cercetători în toate dome
niile de activitate.

Porțile școlilor de toate gradele — ele
mentare, medii și superioare — s-au des
chis în anii puterii populare pentru milioa
ne de tineri, fii ai oamenilor muncii.

Setea de cunoștințe caracterizează, însă, 
nu numai tineretul în patria noastră. Mun
citorii din fabrici, de pe ogoare și șantiere, 
tineri și vîrstnici, își dau seama pe zi ce 
trece că au tot mai multă nevoie de știință 
înaintată. A fost înființat învățămîntul su
perior fără frecvență, care dă posibilitatea 
celor aflați în producție să-și completeze 
studiile și să devină specialiști cu înaltă 
calificare.

Dreptul la învățătură înscris în Consti
tuția țării noastre este garantat prin crea
rea condițiilor materiale corespunzătoare, 
prin acordarea burselor de stat elevilor și 
studenților merituoși. In timp ce în anul 
1938/39 numai 10 la sttfă din numărul stu
denților erau bursieri, astăzi numărul stu
denților bursieri reprezintă circa 60 la sută 
din totalul studenților. A crescut considera- 
bil numărul internatelor și al căminelor.

Dezvoltarea considerabilă a industriei, lăr
girea bazei energetice, intensificarea cerce
tărilor geologice, dezvoltarea extracției și 
prelucrării cărbunilor, petrolului, a mine
reurilor, creșterea industriei producătoare 
de bunuri de larg consum și a producției 
agricole, cer un număr mare de cadre su
perioare, capabile să participe efectiv la

IN CINSTEA FESTIVALULUI
Doar citeva file din calendar ne mai 

despart de cel de al V-lea Festival Mon
dial al Tineretului și Studenților — pen
tru pace și prietenie de la Varșovia. In 
întimpinarea acestei mărețe sărbători, 
tinerii din raionul Hunedoara obțin pe 
zi ce trece noi succese în muncă.

tete și orașele din raionul Hunedoara. In 
perioada de la 1-15 iuilie, fruntași în co
lectarea fierului vechi au fost utemiștii 
din Simerla, care au srtrins 11.000 kilogra
me, urmați fiind de utemiștii din Teliuc, 
care au colectat 2.500 kilograme, precum 
și utemiștii din alte organizații de bază 
din raion, care au contribuit la strîngerea 
celor 30.000 kilograme de fier vechi.

• Elevii Școlii profesionale siderurgice 
din Hunedoara au răspuns cu multă dra
goste chemării Comitetului orășenesc de 
partid și a Comitet ului executiv al Sfatu
lui popular orășenesc privind acțiunea de 
înfrumusețare a orașului. Astfel, pînă în 
prezent elevii acestei școli au prestat peste 

dezvoltarea tuturor ramurilor economice și 
culturale.

Dragostea tineretului nostru studios față 
de știința pusă în slujba vieții, se mani
festă cu deosebire în avîntul luat de cerce
tarea științifică. Cu ajutorul cadrelor didac
tice, tineretul nostru studios din școli și fa
cultăți învață să facă primii pași în cerce
tarea științifică.

In ultimii ani, activitatea științifică a stu
denților a luat un serios avînt. Pentru a se 
da studenților posibilitatea să desfășoare o 
activitate științifică independentă, să apro
fundeze cunoștințele lor în diferitele do
menii ale științei — în instituțiile noastre 
de învățămînt superior au luat ființă cercuri 
științifice și asociații științifice studențești. 
Numai în anul 1954/55 au funcționat peste 
500 cercuri științifice, cuprinzînd aproxi
mativ 10.000 de studenți.

Organizarea anuală a conferințelor ști
ințifice studențești, crearea condițiilor pen
tru aplicarea în practică a realizărilor ști
ințifice ale studenților, constituie pentru ti
neretul nostru studios un puternic îndemn 
pentru intensificarea muncii creatoare.

Studenții care s-au distins în mod deose
bit în timpul facultății în activitatea didac
tică și științifică au posibilitatea să studie
ze mai departe prin sistemul aspirantura 
pentru a deveni cadre didactice și cerce
tători științifici. Statul nostru Ie asigură 
acestora burse și indemnizații, le crează 
condiții bune de lucru. Sub îndrumarea ce
lor mai renumiți oameni de știință, se pre
gătesc în prezent un număr mare de aspi
ranți proveniți dintre absolvenții instituții
lor de învățămînt superior. Invățînd din 
experiența celor vîrstnici, tineretul nostru stu
dios are posibilitatea să se afirme în viața 
științifică.

Sint numeroase exemple de tineri absol
venți ai instituțiilor de învățămînt superior 
repartizați în instituțiile de cercetări știin
țifice sau In instituțiile de învățămînt superior 
ca asistenți sau aspiranți care, prin munca 
lor susținută și bine îndrumată, au reușit să 
obțină frumoase realizări pe tărîm științific. 
Intre laureații Premiului de Stat în diferite 
domeniul ale științei figurează și numeroase 
cadre tinere, care, cu puțini ani în urmă, au 
absolvit instituțiile de învățămînt superior.

Tineretul nostru, plin de încredere în vii
tor, își pune la baza activității sale dra
gostea nemărginită față de patria care-1 a- 
jută să-și vadă împlinite năzuințele sale 
cele mai îndrăznețe.

In aceste zile, tineretul studios din țara 
noastră, trimite un călduros salut tineretului 
care se va întruni în cel de al cincilea Fes 
tival Mondial, cu care se declară solidar în 
Jupta pentru o viață pașnică și îmbelșugată.

2.500 ore muncă voluntară la demolarea 
unor terenuri, precum și la întreținerea 
șosetei din orașul muncitoresc.

° Cu multă bucurie participă tineretul 
raionului nostru la concursurile sportive 
ale tineretelui. In prima etapă a concursu
lui au participat peste 5.000 de tineri, iar 
numărul lor este în continuă creștere.

Pentru a putea cuceri cit mai repede in
signa : „Concursurile sportive ale tinere
tului — 1955“, tinerii din Hunedoara, 
Cătan, Teliuc și Simeria eu trecut dumi
nică 17 iulie, primele probe din etapa a 
Il-a a concursului. Un însemnat număr din 
aceștia au și primit această insignă.

• Zilele trecute au fost trimise regiunii 
U.T.M.. 150 de obiecte confecționate în 
orele libere în mod voluntar, de tinerii din 
satele și orașele raionului Hunedoara. A- 
ceste obiecte, constituie darurile ce vor fi 
trimise delegeților la cei de al V-lea Fes
tival Mondial al Tineretului de la Var
șovia. Cele mai multe din acestea au fost 
confecționate de tinerii din combinat, 
I.C.S.H., și uzina ,,Victoria" Cătai.

Bucuriile vacanfei
Trecuseră doar cîteva minute de cînd si

rena Combinatului siderurgic „Gh. Gheor- 
ghiu-Dej“,' șuerase sfîrșitul schimbului de 
noapte. O parte din muncitorii ce ieșiseră 
din lucru se îndreptau grăbiți spre tren; 
unii spre gara principală a orașului, alții 
spre gara de sus.

Pe peronul gării de sus, atenția munci
torilor a fost atrasă de un grup de pioni
eri și școlari zgomotoși din cale afară, care 
discutau cu aprindere întîmplări din va
canța anilor trecuți și făceau presupuneri 
cu privire la tabăra de la Vadul Dobrii. 
Printre gălăgioșii ce așteptau nerăbdători 
trenului ce îi va duce spre această tabără 
se găseau; Floareș Doru, Cristescu Radu, 
Macovei loan, Cocîrlan Paul și mulți alți 
elevi care in cursul anului școlar 1954— 
1955 s-au situat fruntași în învățătură.

Grijulii, după cum Ie este firea, mamele 
acestora îi împovăra cu sfaturi privitoare la 
îngrijirea sănătății, sfaturi despre felul cum 
trebuie să se comporte în tabără și în cele 
din urmă încheiau. îndemnîndu-i să le scrie, 
pentru ca peste cîteva clipe să reînceapă 
cu aceleași sfaturi și îndemnuri părintești, 
specifice despărțirilor de acest gen.

...Un șuierat strident și trenuțul de munte 
s-a urnit din loc. Copiii, se îngrămădiseră cu 
toții la geamurile vagonului, străduindu-se 
care mai de care, să prindă din zbor ulti
mele sfaturi și urări de drum ce le erau 
adresate.

Mamele înduioșate oarecum de clipele des
părțirii și-au petrecut cu vederea copiii, 
pînă în momentul cînd pufăind din greu, 
trenuțul, a dispărut după dîmburile stîn- 
coase ce se profilează în fața castelului 
medieval al Huniazilor.

Astfel, prin grija partidului și guvernu
lui nostru manilestată față de copiii oa
menilor muncii, un nou grup de pionieri și 
elevi din orașul Hunedoara au luat drumul 
taberei de vară de la Vadul Dobrii, care 
este situată la peste 1000 metri altitudine 
in inima munților Poiana Rusca. Aici, pio
nierilor și școlarilor le este asigurată s> 
asistență medicală deosebită, hrană din a- 
bundență și toate condițiile necesare uneî 
meritate recreeri, în urma eforturilor de
puse de tinerele vlăstare în decursul anuIuS 
de învățămint.

Duminica sportiva
în Hunedoara

FOTBAL
ln cadrul pregătirilor ce le face pentru 

o mai bună comportare în returul campio
natului republican de fotbal categoria B, 
care va începe peste puțin timp, echipa „Me
talul" din localitate a întîlnit duminică 17 
iulie a.c. într-un meci amical, pe „Flacăra" 
Orăștie.

Cu o condiție fizică mai bună și o înain
tare în bună dispoziție de joc, metalurgiștii 
au învins cu scorul de 8—2 (3—1). Sco
rul putea fi și mai mare dacă unii înaintaș? 
nu s-ar fi pierdut în combinații inutile.

Pentru metalurgiștii hunedoreni au în
scris Costea (3), T. Popescu (3), Huzum șB 
Darie, remareîndu-se Costea, Raniță, FI. 
Marinescu și Mălăieru.

ln aceeași zi pe stadionul „Metalul" II 
din localitate s-a disputat meciul de fotbal 
dintre „Metalul" l.C.S.H. și „Constructorul
S.M.", contînd pentru concursurile sportive 
ale tineretului. Victoria a revenit metalur- 
giștilor cu scorul de 4—2 (2—0).

ȘAH
Cincisprezece tineri calificați pentru etapa 

If-a a concursului de șah, și-au disputat 
întîietatea duminică 17 iulie a.c. în sala de 
șah a clubului „Alexandru Sahia". Un viu 
interes a stîrnit în rindul spectatorilor par
tidele dintre P. Pantazis — D. Ureche. T. 
Szombaty — I. Rusu și V. Nicolau — I. 
Voicu, cîștigate de primii, în urma unor 
dispute dîrze.

Situîndu-se în fruntea acestor întreceri. 
Viorel Nicolau (la băieți) și Maria I.upu 
(la fete) s-au calificat pentru faza regională 
a concursului, fapt în urma căruia au pri
mit diploma și insigna • „Concursurile spor
tive ale tineretului — 1955“.



Gazeta de perete — ajutor de seama 
în îndeplinirea planului de producție

NE SCRIU
corespondenții voluntari

Activitatea gazetei de perete „Să constru
im Hunedoara" din I.C.S.H., s-a dovedit a 
fi în bună măsură la înălțimea sarcinilor cu 
toate că s-au ivit între timp și unele lip
suri. Este grăitor faptul că în cursul aces
tui an, printr-o bună organizare și o per
manentă îndrumare din partea organizației 
de bază P.M.R„ cele 11 gazete de perete de 
pe lingă sectoare au încercat să se apro
prie din punct de vedere calitativ de gazeta 
de perete centrală.

De două ori pe lună întreg colectivul ga
zetei de perete centrale este chemat la orga
nizația de bază, unde se discută rezultatele 
obținute de numărul precedent, calitățile și 
lipsurile numărului apărut precum și a ma
terialului ce va trebui prezentat pentru ur
mătoarea apariție.

Seriozitatea cu care se tratează proble
mele, diversitatea articolelor, numărul mare 
de corespondenți voluntari, caricaturile bine 
susținute și cu teme legate direct de pro
ducție, au făcut ca gazeta de perete cen
trală din I.C.S.H. să fie un organ bine 
apreciat, citit cu mult interes de toți sala- 
riațîi care așteaptă cu nerăbdare fiecare da
tă de apariție.

Urmărind articolele apărute în cursul acestui 
an, se poate vedea că ele oglindesc numeroasele 
realizări obținute în procesul de producție, 
precum și lipsurile și greutățile care mai 
dăinuie, contribuind astfel în mod eficace la 
buna desfășurare a procesului de produc
ție, la ieftinirea prețului de cost, reduce
rea absențelor nemotivate, economii de ma
teriale. etc.

In articolul intitulat „Risipitorii" semnat 
de tovarășul Zzoke Pavel, zidar fruntaș în 
întrecerea socialistă se arată realizările fru
moase la complexul II și în același timp 
marea risipă de materiale.

Sezisați de acest articol, șeful complexu
lui tovarășul Sciucă Nicanor ca și colabora
torii săi din conducerea șantierului, au luat 
imediat măsuri și treptat, treptat, lucrurile 
s-au îmbunătățit.

In articolul „Contribuția sectorului uti
laje", tovarășul Rațiu Ioan arată cum mum 
citorii, tehnicienii și inginerii sectorului uti
laje șî transporturi, printr-o stăruitoare 
muncă au asigurat șantierele cu materialele 
necesare, dînd astfel posibilitatea de a se

In ultimul timp, conducerea administra
tivă a Trustului 4 construcții a luat o se
rie de măsuri menite să ducă la remedierea 
deficiențelor ce existau în bună funcționare 
a cantinelor. Numai că una din aceste mă
suri este luată chiar de-andoaselea. In loc 
ca bonurile de masă să se distribuie la 

dezvolta ritmic lucrările de construcții și 
montaj. Aici se dă ca exemplu o serie de 
tovarăși ca șoferii : Bordea Nicolae, Obre- 
ian Gheorghe, Lăzărescu Aurel, excavatoriș- 
tii Binder Mihai, Vlad Traian, Moldovan 
Gh., Pintea Teodor și alții, care printr-o deo
sebită stăruință au dat rezultate excepțio
nale în producție. Unii au excavat cîte 250 
m.c. de pămînt zilnic, alții au bătut cîte 10 
piloți pe zi, în loc de 4—5 cît se băteau îna
inte. De asemenea se citează o serie de to
varăși ca Alexandru Feodor și Negruț loan, 
care au ajutat din plin cu cantitatea de 
aer comprimat necesar pentru nituitori și 
ștemuitori.

Toate aceste articole stimulative au sporit 
elanul muncitorilor, îmbunătățind astfel de 
la o zi Ia alta producția, aducînd în același 
timp și o simțitoare reducere a prețului de 
cost. Numai pe trimestrul I 1955 s-au reali
zat peste 1.000.000 lei economii, față de 
cheltuielile prevăzute după deviz.

Apariția unei caricaturi avînd moto: „In 
garaj, noroiul și apa a luat proporții îngri
jorătoare pentru mașini", a reușit să rezol
ve într-un timp record o lipsă care dom
nea de luni de zile. Direcțiunea întreprin
derii a luat imediat măsuri de îndreptarea 
situației.

De asemenea tovarășul Stoian Gheorghe 
corespondent voluntar, a scris un articol 
despre folosirea din plin a utilajelor la 
complexele montaj și C.T.E., arătînd cum a- 
cestea influiențează asupra prețului de cost. 
Prin acest articol au fost criticați tovarășii 
ingineri Călin Lulu, Raica Zoltan și maistrul 
Ghedeon Alexandru. Acum lucrurile s-au 
schimbat. Utilajele nu mai stau nefolosite, 
sînt just repartizate și lucrează cu maxi
mum de randament.

Satirizarea neglijenței, a birocratismului, 
nepăsării, indisciplinei, fie prin versuri u- 
moristice, fie prin caricaturi, au avut de 
asemenea un rol educativ în rîndul masei de 
muncitori din I.C.S.H.

Dar deosebit de important este faptul că 
această gazetă de perete a știut să arate în 
primul rînd conducerii administrative lip
surile constatate. Astfel într-o caricatură 
bine reușită se arată noianul de ordine, 
circulari șî instrucțiuni care curg mereu, dar 
care nu sînt urmărite, ceea ce înseamnă o 

Lipsuri ce trebuie remediate
cantină în timpul orelor mesei, ele se dis
tribuie între orelel2-14 la birourile trustului. In 
felul acesta salariații întreprinderii ce lu
crează pe șantiere mai îndepărtate sînt ne- 
voiți să plece în orele de serviciu pentru 
a-și cumpăra bonuri de masă.

Pentru a nu se mai pierde inutil ore din 

slăbiciune în organizarea întreprinderii.
Risipa, dușmanul de moarte al reducerii 

prețului de cost, a fost mult frămîntată în 
coloanele gazetei de perete centrale, care a 
publicat cu acest subiect 15 articole și 3 
caricaturi.

Nici întrecerea socialistă n-a fost mai pu
țin popularizată, publicîndu-se cu această 
temă articole la fiecare apariție, iar despre 
avansatele metode de lucru s-au scris de 
asemenea cu regularitate diferite materiale, 
arătîndu-se care sînt cele mai indicate me
tode ce trebuie aplicate la I.C.S.H. Tovară
șul ing. Rădvan Ștefan a scris o serie de 
articole despre aplicațiile practice ce s-au fă
cut pe sectoare și șantiere cu metodele a- 
vansate, antrenînd în aplicarea lor un nu
măr mare de muncitori în special cu meto
dele Orlov și Sirkov.

Varietatea materialului, aparițiile îngriji
te. au făcut ca un mare număr de munci
tori de pe șantiere să trimită cu regulari
tate materiale. Astăzi această gazetă de pe
rete are 212 corespondenți voluntari.

Colectivul de redacție a dat o deosebită 
importanță mișcării culturale din între
prindere, nu numai prin popularizarea rea
lizărilor, ci și prin arătarea lipsurilor șî 
greutăților observate în această muncă. Bri
găzile artistice de agitație, echipa de teatru, 
biblioteca centrală ca și bibliotecile volante, 
nimic nu a rămas neurmărit și astfel mun
ca s-a îmbunătățit simțitor.

Această muncă ar putea fi șî maî rodni
că dacă toți membrii colectivului de re
dacție șî-ar aduce aportul. Sînt unii care 
însă se mulțumesc să figureze ca membri în 
colectiv, fără a avea vreo contribuție. To
varășul Mihai Constantin responsabilul ga
zetei centrale trebuie să ia măsuri pentru 
ca în cursul anului 1955 gazeta de perete 
centrală „Să construim Hunedoara" să fie 
mereu la înălțimea sarcinilor, aducînd prin 
aceasta o contribuție de seamă la îndeplini
rea planului de producție înainte de ter
men.

T. VEISLER

procesul de producție, tovarășul Gostian A. 
director al trustului, trebuie să ia măsuri 
urgente pentru ca șeful serviciului cantine 
să-și facă cît mai conștiincios datoria, încît 
aceste lipsuri să fie lichidate în scurt timp.

E. VICTOR 
corespondent voluntar

Pentru noi acumulări socialiste
In lupta pentru a da patriei tot mai mul

te acumulări socialiste peste plan, cabinetul 
tehnic al Combinatului siderurgic „Gh. 
Gheorghiu-Dej" a desfășurat o vie activita
te. Numai în ultimele 30 zile, la cabinetul 
tehnic au fost primite un număr de 31 pro
puneri de inovații, din care un număr 
de 25 au fost acceptate. Valoarea econo
miilor antecalculate ce se vor obține prin 
aplicarea acestor inovații se ridică la su
ma de 804.710 lei.

Dintre cele mai înseninate propuneri ac
ceptate este aceea a tovarășului Cismaș Re
mus. ce constă dintr-un nou sistem de 
carcasă pentru role. Economiile antecalcu
late ce le aduce această inovație se ridică Ia 
peste 145.000 lei. Lucrarea tov. ing. Dumi- 
triu Gheorghe de la secția laminoare, ce 
constă dintr-un nou tip de pompă pentru 
evacuarea apelor, aduce economii anuale de 
86.900 lei.

Pentru a impulsiona participarea a cît 
mai mulți muncitori, tehnicieni și ingineri 
în munca de inovații, conducerea, combina
tului, comitetul de întreprindere și cabine
tul tehnic au inițiat de curînd un concurs 
între secții pe teme concrete de inovații.

ANA ROȘU 
corespondentă voluntară

Concurs femenin 
de orientare turistică

Săptămîna trecută a avut loc un concurs 
femenin de orientare turistică — fază re
gională — în masivul Retezat, organizat de 
C.S.R. și B.T.E. Petroșani. La startul con
cursului s-au prezentat 8 echipe din regi
une, fiecare fiind compusă din 3 coechipere. 
Traseul a fost ales pe teren variat, necu
noscut participantelor, pe o lungime de II 
kilometri. Pe traseu, echipele au fost veri
ficate de posturile de control de felul cum 
respectă traseul și în funcție de aceasta li 
s-a atribuit un punctaj

Pe baza rezultatelor obținute, echipa 
Combinatului siderurgic „Gh. Gheorghiu- 
Dej" din Hunedoara, compusă din Pocola 
Gloria, Munteanu Maria și Clej Emilia, s-a 
clasat pe locul I cu 527 de puncte din 7’4 
posibile. Pe locul II sa clasat echipa 
l.C.SH. formată din Niculescu Elena. Istra- 
te Maria și Lăpăduș Victoria, echipă ce a 
totalizai 517 puncte.

In urma succesului obținut de echipele 
Hunedorene, s-a format o selecționată din 
echipele Combinatului și I.C.S.H. care va 
participa la finala pe țară ce se dispută în 
localitatea Bușteni

D. JUCOS
corespondent voluntar

Toată atenția muncii delegaților de convoi
In întreg raionul nostru se desfășoară cu 

succes secerișul.. Experiența anilor trecuți 
ne dovedește că este deosebit de important 
ca transportul cerealelor cuvenite statului, de 
la arie la bazele de recepționare să se facă 
zilnic în convoaie, Aceasta este deopotrivă 
în interesul producătorului cît și al statului. 
Rămînînd de la o zi la alta pe arie, cerea
lele pot fi surprinse de ploi, diminuîndu-li-se 
calitatea. Pe de altă parte, transportul în 
convoaie, conduse de delegatul de convoi, 
scutește pe țăranii muncitori de a se de
plasa la baze, de a aștepta preluarea și pla
ta cerealelor, de a pierde timpul atît de 
prețios pentru muncile cîmpului.

Delegatul de convoi are deci un rol mare 
în buna desfășurare a treierișului, în înca
sarea cerealelor cuvenite statului. Delegatul 
de convoi, recrutat din rîndul salariaților 
de stat și numit printr-o decizie a Comi
tetului executiv al sfatului popular, este o- 
bligaf să transporte zilnic cerealele cuvenite 
statului, spre bazele de recepție. La ora 
stabilită conform graficului de recepționare 
al bazei, delegatul de convoi se prezintă pe 
arie și preia prin cîntărire de la de
legatul de batoză cotele cuveni
te statului. Atît cerealele provenite din 
cote cît și din contravaloarea muncilor 

S.M.T.. restituiri de semințe împrumutate 
trebuie să fie puse în saci' purtînd eticheta 
cu numele producătorilor. In felul a- 
cesta se va putea stabili exact cali
tatea produselor predate de fiecare pro
ducător în parte și dacă acestea îndepli
nesc sau nu indicii calitativi ceruți de stan
dardele de stat. Delegatul de convoi se va 
îngriji ca uiumul de batoză să fie preluat 
și transportat separat

Actul care stă la baza predării și pre
luării cerealelor pe arie este borderoul de 
predare în convoi. După ce a semnat de 
preluarea cantităților, delegatul de convoi 
mai trebuie să aibe asupra sa și obligațiu
nile de predare ale producătorilor. Acest lu
cru este absolut necesar, deoarece începînd 
cu acest an, pentru a simplifica formele șî 
pentru ca producătorii să poată primi cît 
mai repede contravaloarea produselor, ba
zele nu maî eliberează adeverințe de pre
dare, ci predările se trec într-un borderou 
și se descarcă de către bază, în obligațiu
nea de predare a producătorului.

Delegatul de convoi trebuie să-și noteze 
exact ce produse transportă fiecare căruță. 
Avînd răspunderea directă pentru cerealele 
preluate, el va ține laolaltă în tot timpul

transportului, toate căruțele care alcătuiesc 
convoiul, pentru ca produsele șă nu poată fi 
înstrăinate. ,

Odată sosit la bază, delegatul de convoi 
se va prezenta la laborator pentru luarea 
probelor și efectuarea analizelor necesare, 
după care duce cerealele la magaziile indi
cate. Aici el va preda documentele cu re
zultatul analizelor, asistînd personal la cîn
tărire. După această operațiune, delegatul 
de convoi trebuie să se prezinte la biroul 
bazei cu actele și cu obligațiunile de pre
dare, pentru întocmirea borderoului centrali
zator al cantităților predate și pentru viza 
obligațiunilor de predare și pentru primi
rea contravalorii produselor.

Cînd pleacă de la bază, delegatul de con
voi trebuie să aibe asupra sa borderoul de 
predare în convoi vizat, un exemplar din 
borderoul centralizator al cantităților recep
ționate, contravaloarea produselor cuvenite 
producătorilor, obligațiunile de predare șî 
sacii producătorilor.

Delegatul de convoi are un mare rol și 
în ținerea operativă a evidențelor asupra 
predărilor către stat. Imediat după întoar
cerea sa în comună, el va preda borderou- 
rile președintelui sau secretarului Comitetu
lui executiv al sfatului popular comunal, 
care, la rîndul lor, împreună cu agentul co
lector vor analiza dacă toți producătorii 
care figurează pe borderou și-au predat co

tele. In cazul cînd se găsește totuși cineva 
a cărui cotă n-a ajuns la bază sau n-a fost 
achitată integral, agentul colector se va 
ocupa în ziua imediat următoare cu încasa
rea acestor cantități, astfel ca odată cu termi
narea treierișului, să fie îndeplinit și planul de 
colectare al comunei. In baza borderoului de 
predare, adus de delegatul de convoi de la 
bază, comitetul executiv al sfatului popular 
trebuie să ia măsuri imediate ca încă în 
ziua următoare să se facă descărcarea în 
registrul de evidență al comunei, pentru ca 
producătorul să se poată considera complet 
achitat de datorii față de stat.

La înapoierea în comună, delegatul de 
convoi va preda casierului sfatului popu
lar contravaloarea produselor și obligațiile 
de predare vizate. Acesta este obligat ca în 
24 de ore să predea producătorilor drepturile 
ce Ii se cuvine cît și obligațiile de predare. 
Avînd în vedere munca de mare răspun
dere ce o au delegații de convoaie pentru 
buna desfășurare a campaniei de treieriș și 
colectări, organele Ministerului Colectărilor 
sînt obligate să se preocupe de temeinica lor 
instruire, exercitînd în tot timpul campaniei 
o permanentă muncă de îndrumare și con
trol. ,

Să facem ca buna activitate a delegați
lor de convoi să contribuie din plin la rea
lizarea planului de colectare.



Conferința de la Geneva a celor patru puteri
In drum spre Geneva, delegația guvernamentală sovietică s-a oprit la Berlin

BERLIN (Agerpres). — A.D.N. transmite:
La 16 iulie a sosit la Berlin, în drum spre 

Geneva, delegația guvernamentală sovietică 
la conferința șefilor guvernelor celor patru 
puteri. Din delegație fac parte: N. A. Bul
ganin, președintele Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., N S. Hrușciov, membru în Pre
zidiul Sovietului Suprem al U.R.S.S. și ma
reșalul Uniunii Sovietice, G. K. Jukov, mi
nistrul Apărării al U.R.S.S.

• Pe aeroportul Schonefeld din Berlin, de
legația guvernamentală sovietică a fost în
tâmpinată de Johannes Dieckmann, președin-

D ECL A
Dragi tovarăși! Prieteni I Locuitori ai ora

șului Berlin !
Din însărcinarea delegației guvernamen

tale a Uniunii Sovietice, care pleacă la con
ferința șefilor guvernelor celor patru puteri, 
transmit salutul cordial al poporului sovie
tic și al guvernului sovietic vouă, întregului 
popor german și guvernului Republicii De
mocrate Germane. (Aplauze).

Delegația guvernamentală a Uniunii So
vietice pleacă la Geneva însuflețită de dorința 
sinceră de a găsi mijloacele pentru slăbirea

întrevederea delegației guvernamentale sovietice cu Otto Grotewohl
BERLIN (Agerpres). — A.D.N. transmite:
La 16 iulie, Otto Grotewohl, primul mi

nistru al Republicii Democrate Germane, a 
primit pe N. A. Bulganin, președintele Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S., N. S. Hruș
ciov, membru în Prezidiul Sovietului Suprem 
al U.R.S.S., mareșalul Uniunii Sovietice,
G. K. Jukov, ministru al Apărării al U.R.S.S., 
care se află la Berlin în drum spre confe
rința de la Geneva.

In cadrul convorbirii, care s-a desfășurat 
în spiritul unei prietenii cordiale, au fost, 
atinse probleme legate de conferința de la 
Geneva, mai ales problema germană. S-a sta
bilit Un acord deplin în ce privește năzu

Sosirea delegației guvernamentale sovietice la Geneva
GENEVA (Agerpres). — TASS trans

mite :
La 17 iulie, ora 9 dimineața (ora Euro

pei centrale), N. A. Bulganin, președintele 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. șeful de
legației guvernamentale sovietice; N. S. 
Hrușciov, membru al Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S. și mareșalul Uniunii 
Sovietice G. K. Jukov, ministru al Apărării 
al U.R.S.S. — membri ai delegației, au so
sit la Geneva pentru a participa la confe
rința șefilor guvernelor celor patru puteri. 
Pe aerodromul Cointrin delegația a fost 
întîmpinată de M. Petitpierre, președintele 
Confederației Elvețiene; A. Dominicco, șe
ful protocolului din Departamentul Politic 
al Elveției; F. Perre șeful guvernului Can
tonului Geneva; L. Billy, primarul orașu
lui Geneva și alte persoane oficiale. Dele
gația sovietică a fost întîmpinată de ase
menea de P. Wilkinson, secretar general al

Cuvînfarea
Domnule președinte, domnilor,
In numele guvernului sovietic și al po

porului sovietic salut cordial poporul elve
țian iubitor de pace și pe locuitorii Genevei. 
Delegația sovietică, care a sosit în acest 
minunat oraș pentru a participa la confe
rința șefilor guvernelor celor patru puteri, 
este pătrunsă de dorința de a găsi împreu
nă cu delegațiile S.U.A., Angliei și Franței 
căile și mijloacele de slăbire a încordării 
■internaționale și de creare a unei atmosfere 
de încredere în relațiile dintre state.

Conferința care se deschide mîine aci se 

tele Camerei Populare a Republicii Demo
crate Germane; Otto Grotewohl, primul mi
nistru al R. D. Germane; W. Stoph, O. Nus- 
chke, L. Bolz, H. Loch și P. Scholz, vicepre
ședinți ai Consiliului de Miniștri al R. D. 
Germane ; F. Ebert, primarul general al Ma
relui Berlin; H. Matern, K. Schirdewan ;î
F. Eisner, membri ai Biroului Politic al C.C. 
al P.S.U.G.; E. Correns, președintele Consi
liului Național al Frontului Național al Ger
maniei democrate; secretari ai C. C. al 
P.S.U.G., miniștri și alte persoane oficiale.

RAȚIA LUI N. A. BULGANIN
încordării și restabilirii încrederii în relațiile 
dintre state, de a căuta o cale pentru regle
mentarea problemelor internaționale nerezol
vate. Una din problemele care trebuie să consti
tuie la conferință obiectul schimbului de păreri 
este problema restabilirii unității Germaniei. 
Poziția Uniunii Sovietice în această pro
blemă este bine cunoscută. Recent, ea a fost 
expusă în presă. Uniunea Sovietică a fost și 
este pentru restabilirea unității Germaniei pe 
baze pașnice șl democrate. (Aplauze).

ința spre unificarea Germaniei pe baze paș
nice și democrate.

La convorbire au participat Lothar Bolz, 
ministrul Afacerilor Externe al Republicii De
mocrate Germane, și G -M. Pușkin, am
basadorul extraordinar și plenipotențiar al
U.R.S.S. în R. D. Germană.

*

BERLIN (Agerpres). — A.D.N. transmite:
La 16 iulie, Otto Grotewohl, primul minis

tru al Republicii Democrate Germane, a ofe
rit un dineu în cinstea delegației guverna
mentale sovietice, care se află la Berlin în 
drum spre conferința de la Geneva a șefi
lor guvernelor celor patru puteri.

secretariatului unit al conferinței șefilor 
guvernelor celor patru puteri.

N. A. Bulganin, N. S. Hrușciov și G. K. 
Jukov ait fost întîmpinați și de V. M. Mo
lotov, prim vicepreședinte al Consiliului de 

-Miniștri și ministru al Afacerilor Externe al 
U.R.S.S. și A. A. Gromîko, prim locțiitor 
al ministrului Afacerilor Externe al 
U.R.S.S., membri ai delegației guverna
mentale sovietice, care au sosit la Geneva 
anterior.

Pentru a întîmpina delegația guverna
mentală sovietică au sosit pe aerodrom 
consilierii delegației : S.A. Vinogradov, G.N. 
Zarubin și V. S. Semionov; experții dele
gației : L. F. Ilicev și S. K. Țarapkin, P. 1. 
Erșov, trimis al U.R.S.S. în Elveția; V. 1. 
Erofeev, secretarul general al delegației gu
vernamentale sovietice; F. F. Molocikov, 
șeful Protocolului din Ministerul Afacerilor 
Externe al U.R.S.S. ; M. G. Gribanov, loc-

lui N.
află în centrul atenției întregii omeniri. A- 
cest lucru nu este de mirare. Năzuința 
spre pace este cea mai puternică dorință 
a popoarelor din toate țările, în a căror 
memorie mai sînt proaspete nenumăratele 
suferințe provocate de războiul trecut. Iată 
de ce se pun mari speranțe în apropiata 
conferință. Popoarele din întreaga lume do
resc fierbinte ca această conferință să ducă 
la slăbirea încordării internaționale, la crea
rea unei atmosfere de încredere și colabo
rare în relațiile dintre state.

Nu ne îndoim că dacă toți participanții 

A. Bulganin pe aerodromul Cointrin

conducători ai partidelor democrate și orga
nizațiilor de masă, precum și reprezentanți 
ai opiniei publice.

Delegația guvernamentală sovietică a fost 
întîmpinată de G. M. Pușkin, ambasadorul 
extraordinar și plenipotențiar al U.R.S.S. în 
Republica Democrată Germană, mareșalul 
Uniunii Sovietice. A. A. Grecikov, coman
dant al grupului de trupe sovietice din Ger
mania.

Conducătorul delegației guvernamentale 
sovietice, N. A .Bulganin, a făcut pe aero
port următoarea declarație:

Delegația guvernamentală a Uniunii Sovie
tice speră că apropiata conferință a șefilor 
guvernelor celor patru puteri, care, după 
cum considerăm noi are drept țel principal 
slăbirea încordării internaționale și stabili
rea încrederii necesare în relațiile dintre 
state, va fi un pas important pe calea resta
bilirii unității unei Germanii independente, 
pașnice și democrate. Delegația noastră este 
gata să facă tot ce depinde de ea pentru a- 
tingerea acestui țel. (Aplauze furtunoase).

BERLIN (Agerpres).
In dimineața zilei de 17 iulie au părăsit 

Berlinul plectnd la Geneva președintele Con
siliului de Minștri al U.R.S.S. N. A. Bulga
nin, șeful delegației guvernamentale sovietice 
la conferința șefilor guvernelor celor patru 
puteri; N. S. Hrușciov, membru al Prezidiu
lui Sovietului Suprem al U.R.S.S., și mare
șalul Uniunii Sovietice G. K. Jukov, minis
tru al Apărării al U.R.S.S. — membri ai de
legației.

Pe aerodromul Schoenefeld, împodobit cu 
steagurile de stat ale U.R.S.S. și R. D. Ger
mane, a fost aliniată o gardă de onoare a 
poliției populare. Au fost executate imnu
rile de stat ale U.R.S.S. și R. D. Germane.

țiitor al secretarului general al Secretaria
tului unit al conferinței șefilor guvernelor 
celor patru puteri; colaboratori ai delega
ției guvernamentale sovietice aflați la Ge
neva, precum și colaboratori ai legației 
U.R.S.S. în Elveția.

Aerodromul era împodobit cu steagurile 
de stat ale Uniunii Sovietice și Confedera
ției Elvețiene. A fost aliniată o gardă de 
onoare. Orchestra a executat imnurile de 
stat ale Uniunii Sovietice și Elveției.

Președintele Confederației Elvețiene, M. 
Petitpierre și șeful delegației guvernamen
tale sovietice, N. A. Bulganin, au rostit cu
vântări de salut.

In cuvîntarea sa M. Petitpierre a decla
rat că este bucuros să-l salute pe N. A. 
Bulganin, care a sosit pentru prima oară 
în Elveția și și-a exprimat speranța că la 
conferință se va realiza un succes.

la conferință vor da dovadă de bunăvoință 
și de năzuință sinceră spre realizarea aces
tui scop nobil, conferința de la Geneva își 
va încheia cu succes lucrările și sute de 
milioane de oameni din întreaga lume vor 
răsufla ușurați.

Delegația sovietică consideră de datoria 
ei să folosească pînă la capăt condițiile fa
vorabile existente în prezent și în ce o pri
vește va face tot ce-i stă în putință pentru 
ca conferința șefilor guvernelor celor patru 
puteri să justifice speranțele puse în ea de 
mitioanele de oameni din întreaga lume.

ÎNTREVEDERILE
lui V. M. Molotov cu miniștrii 
Afacerilor Externe ai S. U. A., 

Franței și Angliei
GENEVA (Agerpres). — TASS trans

mite :
La 17 iulie, V. M. Molotov, ministrul Afa

cerilor Externe al U.R.S.S., a avut o con
vorbire cu J. F. Dulles, secretarul de stat 
al S.U.A.

La convorbire a fost de față G. N. Zaru
bin, ambasadorul U.R.S.S. în S.U.A.

★
La 17 iulie, V. M. Molotov, ministrul Afa

cerilor Externe al U.R.S.S., a avut o con
vorbire cu A. Pinay, ministrul Afacerilor Ex
terne al Franței.

La convorbire a fost de față S. A. Vino
gradov, ambasadorul U.R.S.S. în Franța.

★
La 17 iulie, V. M. Molotov, ministrul Afa

cerilor Externe al U.R.S.S., a avut o convor
bire cu McMillan, ministrul Afacerilor Ex
terne al Angliei.

La convorbire a fost de față I. A. Malik, 
ambasadorul U.R.S.S. în Marea Britanie.

-----O----

Recepfie oferita de Faure 
în cinstea delegației 

guvernamentale sovietice
GENEVA (Agerpres). — TASS transmite: 
La 17 iulie, președintele Consiliului de 

Miniștri al Franței, Edgar Faure, a oferit 
o recepție în cinstea delegației guvernamen
tale sovietice la conferința șefilor guverne
lor celor patru mari puteri.

La recepție au luat parte N. A. Bulganin 
(șeful delegației), N. S. Hrușciov, V. M. Mo
lotov, G. K. Jukov, precum și ambasadorul 
U.R.S.S. în Franța, S. A. Vinogradov.

Din partea Franței Ia recepție au partici
pat Antoine Pinay, A. Berard, J. Duhamel. 
Irisou, Jean Laloy, Louis Joxe.

-----O-----
Amnistierea 

cardina'ului Mindszenfy
BUDAPESTA (Agerpres). — M. I. T. 

transmite :
Ministrul Justiției al Republicii Populare 

Ungare l-a amnistiat pe cardinalul Joszef 
Mindszenfy, luînd în considerare cererea 
sa personală și cererea corpului episcopal 
catolic de la Roma, precum și vîrsta și sta
rea sănătății sale. Corpul episcopal i-a pus 
la dispoziție o locuință în clădirile eclesias- 
(ice.

RE SCURT
• La 16 iulie a sosit la New York pe 

bordul unui avion o delegație agricolă so
vietică.

• George Drew,liderul partidului pro
gresist conservator, partid de opoziție din 
Canada, a declarat în Camera comunelor 
că acest partid este în favoarea vînzării de 
produse canadiene țărilor lagărului socialist.

De asemenea, purtătorul de cuvînt pentru 
problemele agricole al Federației Coopera
tiste a Commonwealthului a cerut guvernu
lui canadian să cerceteze posibilitățile unor 
schimburi pe bază de clearing între Canada 
și R. P. Chineză. „Ar fi mai bine ca China 
și Canada să facă schimb de alimente decît 
de bombe'1 a declarat el.

Agenția Associated Press relatează că gu
vernul canadian a renunțat la restricțiile 
asupra exportului unui număr de produse 
în R. P. Chineză. Aceasta se datorește pre
siunilor exercitate de diferitele cercuri de a- 
faceri din Canada care cer intensificarea 
relațiilor comerciale dintre Canada și R.P. 
Chineză.

• Pe ecranele cinematografelor din In
dia rulează cea de a doua serie a filmului 
documentar despre vizita primului ministru 
Nehru în Uniunea Sovietică, realizat de ope
ratori de cinematograf indieni. Această serie 
înfățișează călătoria lui Nehru prin repu
blicile Asiei centrale, în Ural și la Lenin
grad.
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