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Să intensificăm ritmul de 
recoltare, dezmiriștit și treieriș

Ne «filăm înitr-umia din cede mai importante perioade a 
muncitor agricole din cursuil acestui an și anume strânge
rea cerealelor la timp și fără pierderi. Orice întârziere în 
strinigerea recoltei, nu Dace altceva decît să aducă mari pier
deri de cereale fiecărui producător în parte, făcând deci pa
gube însemnate economiei noastre naționale.

In raionul nostru, datorită măsurilor luate de către Comi
tetul executiv al Sfatului popular raional, recoltatul păioa- 
selor se găsește întir-un stadiu avansat, iar în unele locuri 
secerișul a și fosit terminat. Folosind întreaga capacitate a 
mijloacelor de recoltare în fiecare zi bună de lucru, mem
brii gospodăriei agricole colective „23 August" din comuna 
Riaipoitul Miare au terminat încă de. la diata de 20 iulie re
coltatul grîuliui. Exemplul colectiviștilor i-a însuflețit și mai 
mult pe membrii întovărășirii agricole „6 Martie" din ace
eași comună, care numai în câteva zile au recoltat în între
gime cele peste 32 ba cultivate cu grâu. Succese de seamă 
în munca depusă pentru strângerea recoltei la timp au ob
ținut și membrii întovărășirii agricole „16 Februarie" din 
comuna Cristur, care terminând cu sendees secerișul, au în
ceput deîndată treierișui.

Unele comitete executive ale sfaturilor populare au luat 
din vreme toate măsurile care să asigure desfășurarea mun
cilor de recoltare la timp și fără pierderi. Prin organizarea 
întrecerii patriotice între sate și țăranii cu gospodării in
dividuale, avînd mereu sprijinul și exemplul deputățiilor co
munali, Comitetul executiv al Sfatului popular al comunii 
Cristur a reușit să mobilizeze întreaga masă de țăranii mun
citori în campania de recoltare, fapt în urma căruia seceri
șul s-a executat până la data de 21 iulie în proporție de 81 la 
sută. La tal, în comunele Băcia, Rapodt și altele, secerișul 
păroaselor s-a făcut pe mari suprafețe.

Față de timpul înaintat și de posibilitățile existente, cam
pania de recoltare nu este privită pretutindeni cu simț de 
răspundere. Mai sînt unele sfaturi populare, ca cele din co
munele Streisîngeorgiu, Peștiș și RăCăștie oare nu au luat 
măsurile cuvenite pentru ca țăranii muncitori să înceapă se
cerișul de îndată ce păioasele se găseau în faza de recol
tare. Datorită acestui fapt, în aceste comune recoltatul este 
cu mult rămas în urmă.

Paralel cu desfășurarea muncilor pentru strângerea re
coltei la timp, comitetele executive ale sfaturilor populare 
trebuie să se preocupe îndeaproape și de problema dezmi- 
riștitulud. Cu toate acestea, dezmiriștitul suprafețelor recol
tate în raionul nostru nu merge în pas cu recoltatul. Majo
ritatea sfaturilor populare, inginerii și tehnicienii agronomi 
de la punctele agricole, au lăsat ca dezmiriștitul să decurgă 
la voia întâmplării. De condamnat este faptul că ajutorul dat 
de către S.M.T. întovărășirilor agricole, în ceea ce privește 
dezmiriștitul, nu este folosit din plin. Așa se face că în ziua 
de 20 iulie un număr de 3 tractoare sosite de la S.M.T. Orăș- 
tie pentru întovărășirea „Drum Nou" din comuna Băcia, au 
stat nefolosite din cauză că sfatul popular comunal și con
ducerea întovărășirii (președinte Groza Aron) nu au luat 
toate măsurile pentru strângerea spicelor care au rămas în 
urma secerișului. Cu mult rămas în urmă față de recoltat 
este dezmiriștitul și în comuna Simerie, deoarece tehnicienii 
de la punctul agricol, în frunte Cu Inginerul Cemăianu A., 
precum și agentul agricol Munteanu P. nu luptă pentru edu
carea și îndrumarea țăranilor muncitori asupra foloaselor ce 
le pot obține de pe urma dezmiriștitului.

De asemenea unii deptuați comunali, cum ar fi Got Petru 
din Peștiș și alții, în prea mică măsură se preocupă de mo
bilizarea țăranilor muncitori din circumscripția lor, în efec
tuarea muncilor agricole legate de campania de vară.

Strîngerea recoltei la timp și fără pierderi este mult le
gată și de problema treierișului. Deși pînă la data de 22 
Iulie au fost scoase pe arii un număr de 16 batoze, nu au 
început treierișui decît două batoze. Celelalte au stat din 
cauză că sfaturile populare comunale nu au îndrumat și 
sprijinit în mod concret țărănimea muncitoare de a trans
porta în cel mai scurt timp păioasele la arii.

In grăbirea ritmului de recoltare, dezmiriștit și treie
riș o contribuție de seamă sînt chemați să dea deputății ra
ionali. Ori. activitatea acestora încă mai lasă de dorit. Sînt 
unii deputați raionali ca : Gîrdoveanu Florea, Uinguireanu R.. 
Mancu Vasile, Oravițan A. și alții, oare au uitat că răs
pund de unele comune în actuala campanie.

Aceste lipsuri nu-și găsesc îngăduință cînd campania de 
recoltare trebuie impulsionată, în primul rînd prin exem
plul viu al deputaților. Comitetele executive ale sfaturilor 
populare comunale, pe lingă edest fapt trebuie să folosească 
toate formele de agitație prin exemple concrete, mobiliza
toare, încât secerișul să se termine cât mai de grabă. Ele tre
buie să-și îndrepte atenția în același timp spre organiza
rea treierișului în cele mai bune condiții, astfel ca această 
lucrare să continuie fără întrerupere zi și noapte.

încheierea lucrărilor conferinței de la Geneva

Directivele șefilor guvernelor celor patru puteri 
către miniștrii Afacerilor Externe

Șefii guvernelor Franței, Regatului Unit, U.R.S.S. și 
S.U.A., călăuziți de dorința de a contribui la cauza slăbirii 
încordării internaționale și a întăririi încrederii între sta
te, însărcinează pe miniștrii lor de Afaceri Fxterne să 
continue examinarea problemelor mai jos menționate în 
legătură cu care a avut loc schimbul de vederi la conferin
ța de la Geneva și să propună măsuri eficace pentru re
zolvarea lor, ținind seama de legătura strinsă care exis
tă între reunificarea Germaniei și problemele securității in 
£uropa, precum și de faptul că soluționarea cu succes a 
fiecărei dintre aceste probleme csrespunde interesului în
tăririi păcii.

1.— Securitatea europeană și Germania
In scopul creării securității europene, ținind seama de 

interesele legitime ale tuturor statelor și de dreptul lor 
inalienabil la autoapărare individuală și colectivă, miniș
trii sînt însărcinați să examineze diferitele propuneri în
dreptate spre realizarea acestui țel, inclusiv următoarele: 
încheierea unui pact de securitate pentru Europa sau o 
parte a Europei, cuprinzînd o clauză prin care statele 
participante să-și ia obligația de a nu recurge la forță și 
de a refuza orice ajutor vreunui agresor ; limitarea, con
trolul și inspecția în privința forțelor armate și a arma
mentului ; crearea între Est și Vest a unei zone in care 
staționarea forțelor armate se va face pe baza unui acord 
comun, precum și să examineze alte eventuale propuneri 
legate de soluționarea acestei probleme.

Șefii guvernelor, conștienți de răspunderea lor comună 
în ce privește soluționarea problemei germane și reuni
ficarea Germaniei, au căzut de acord că soluționarea pro
blemei getmane și reunificarea Germaniei prin alegeri 
libere trebuie să fie înfăptuite in conformitate cu intere
sele naționale ale poporului german și cu interesele securi
tății Furopei. Miniștrii Afacerilor Externe pot întreprinde 

orice acțiuni pe care le vor considera oportune cu privire 
la participarea altor părți interesate sau consultări cu 
acestea.

2. — Dezarmarea
Cei patru șefi de guverne, dornici de a înlătura primej

dia războiului și de a micșora povara înarmărilor, con
vinși că în scopul asigurării păcii și bunei stări a ome

In întîmpinarea Zilei Minerului

Minerii Teliuc
Se pușcă la orizontul 6

Heei... ardee... se auzi ecoul unei 
voci din adâncul minei înălțîndu-se 
pînă pe treptele pereților de piatră 
ale orizonturilor de la suprafață. 
Minerii din echipele conduse de co
munistul Modîlcă Samoilă I și Flo- 
rincaș Gașpar din sectorul II ori
zontul 6. se retraseră de la locurile 
lor de muncă. Pentru un moment, în 
mină e liniște. Deodată o explozie 
puternică străpunge orizonturile mi
nei și văile din împrejurimi.

Din loc în loc exploziile răsună 
una după alta, iar în urma lor se 
ridică o pulbere aurie. Ici cîteva mâ
nute stâncile de siderită au fost pre
făcute în bucățele, unele de culoare 
ruginie, altele de culoare albastră...

După ultima explozie, ortacii din 
cele două echipe s-au îndreptat spre 
frontul de lucru. Tovarășul Florin- 
oaș Gașpar s-a apucat primul de 
lucru.

— Că dacă au-s eu exemplu pen
tru ortacii met cine să fie ?... mi 
se adresă el scuturat de vibrațiile 
perforatorului oe înainta în stâncă.

Și a-șa din vorbă în vorbă, am a- 

ilui dau patriei mai
flat multe lucruri interesante din 
viața minei și a ortacilor săi.

Pînă-n 1946 a lucrat la minele de 
fier din Ghetar, iar de atunci lu
crează la Teliuc. In anii aceia, me
canizarea era aproape inexistentă, 
însă treptat, efortul fizic a fost în
lăturat prin introducerea mașinilor 
și uneltelor perfecționate. Prima da
tă perforatoarele, apoi introducerea 
micii mecanizări. Initr-un curvînt 
tehnica modernă a pătruns și în mi
nele Teiiucului. La suprafață au 
fost aduse excavatoare, oare înlocu
iesc munca a zeci de oameni, iar 
manipularea vagoanelor se fade în 
mare parte cu ajutorul troliilor.

Acum, mina a devenit prietenul 
vieții tot mai îmbelșugate pe care 
o. trăiesc minerit iar succesele ob
ținute prin muncă îndârjită, confir
mă pe deplin acest lucru. In pri
mele două decade ale lunii iulie, mi
nerii din echipa lui Florincaș Gaș
par au smuls din pântecele pămân
tului cu 45 la sută mai mult minereu 
pentru fumatele Hunedoarei și Că- 
lanului, iar minerii din echipele lui 
Modîlcă Samoilă I și Vasiu Gheor- 
ghe și-au depășit plenul pînă la 23 
iulie cu 30, respectiv 60 la suită.

nirii este necesară crearea unui sistem de control și redu
cerea tuturor armamentelor și forțelor armate cu condi
ția să existe garanții efective, recunoscind că orice suc
ces în acest domeniu ar elibera vastele surse materiale 
care ar putea fi folosite pentru dezvoltarea economică 
pașnică a popoarelor, pentru' creșterea bunei stări a lor, 
precum și pentru ajutorarea țărilor slab dezvoltate, sint de 
acord :

1. — Să conlucreze în acest scop, în vederea elaborării 
unui sistem de dezarmare acceptabil, prin intermediul 
subcomitetului comisiei O.N.U. pentru dezarmare.
. 2. — Să dea instrucțiuni reprezentanților lor în acest 
subcomitet ca, executarea mandatului primit din partea 
Organizației Națiunilor Unite, să țină seama în lucrările 
lor de părerile și propunerile prezentate de șefii guverne
lor la această conferință.

3. — Să propună ca viitoarea sesiune a subcomitetului 
să aibă loc la 29 august 1955, la New York.

4. — Să însărcineze pe miniștrii Afacerilor Externe să 
ia în considerare activitatea desfășurată de comisia pen
tru dezarmare, să țină seamă de părerile și propunerile 
prezentate la această conferință de șefii guvernelor și să 
examineze dacă cele patru guverne ar putea să ia, în mod 
util, și alte inițiative în problema dezarmării.

3. — Dezvoltarea contactelor 
între Est și Vest

Miniștrii Afacerilor Externe vor trebui să studieze prin 
intermediul experților toate măsurile, inclusiv cele care 
pot fi luate de organe și instituții ale Organizației Națiu
nilor Unite, susceptibile

a) să ducă la înlăturarea treptată a piedicilor care stau 
în calea liberei comunicări și comerțului pașnic între po
poare și

b) la realizarea unor contacte și legături libere reciproc 
avantajoase pentru țările și popoarele interesate.

4. — Miniștrii Afacerilor Fxterne ai celor patru puteri 
se vor întruni la Geneva în cursul lunii octombrie pentru 
a începe examinarea acestor probleme de lucru.

mult minereu
Drum bun, 
vagoane cu minereu...

Roadele muncii iscusi ților mineri 
din orizonturile și galeriile minator 
de fier din Teliuc sînt cunoscute 
oamenilor muncii din întreaga țară. 
Ei își aduc cu cinste contribuția lor 
la înfăptuirea mărețelor sarcini pu
se în fața poporului nostru, de par
tid și guvern.

In vagonetele trenului de murata, 
în corfele funicutarului ce șerpuiesc 
deasupra văilor pitorești și a dealu
rilor ce înconjoară cetatea fontei șâ 
a oțelului, sînt purtate spre furna
le roadele acestei munci. De aci, mi
nereul transformat în metal, va ple
ca mai departe spre fabricile prelu
crătoare. unde metalurgiștii îl vor 
transforma în mașini de toate fe
lurile. necesare dezvoltării industri
ei și agriculturii noastre socialiste.

Minerii simt în asemenea clipei, 
bucuria muncii îndeplinite. Gându
rile lor zboară departe și parcă ar 
vrea să spună : „Drum bun, vagoane 
de minereu, fumatele patriei vă aș
teaptă" .!



Acordul progresiv — factor important in creșterea productivității muncii
Traducînd in viață hotărîrile partidului 

și guvernului de a da patriei mai multă 
fontă, oțel și laminate, muncitorii, ingine
rii și tehnicienii siderurgiști desfășoară cu 
elan mereu sporit întrecerea socialistă pen
tru îndeplinirea înainte de termen a sar
cinilor primului nostru plan cincinal.

In combinatul nostru s-au construit noi 
agregate moderne, au fost create condiții 
pentru folosirea maximă a capacității de 
producție a agregatelor existente, prin uti
lizarea rațională a forțelor de muncă, me
canizarea muncii manuale, introducerea pe 
o scară tot mai largă a tehnicii moi, și 
creșterea continuă a cunoștințelor tehnico- 
profesionale a cadrelor. Toate acestea au 
dus fără îndoială la creșterea simțitoare 
a producției și productivității muncii. Pe 
lingă crearea acestor posibilități, partidul 
și guvernul nostru au manifestat o grijă 
deosebită față de oamenii muncii din si
derurgie, luînd măsuri privind sistemul de 
salarizare. Astfel a fost introdusă salari
zarea in acord progresiv, care este forma 
caracteristică a principiului socialist de 
retribuire a muncii. Prin retribuirea în 
acord progresiv, se îmbină armonios inte
resele producției socialiste cu interesele 
materiale ale oamenilor muncii. Acest sis
tem de salarizare mărește cointeresarea 
personală a muncitorilor la creșterea pro
ductivității muncii, deoarece cîștigul mun
citorilor este proporțional cu rezultatele ce 
le obțin zilnic in producție.

Muncitorii combinatului nostru răspun- 
zînd grijii ce le-o poartă partidul și gu
vernul, au reușit ca în ultimii ani, și în 
special în primul semestru al anului în 
curs, să mărească productivitatea muncii 
și prin aceasta să dea o producție cu mult 
mai mare și Ia un preț de cost mai scăzut.

Față de vîrfurile de productivitate a 
muncii obținute în cursul anului trecut, 
în primul semestru al anului acesta, la 
secțiile furnale 1-4 indicii au crescut cu 
18 la sută, la furnalul 6 cu 29,8 la sută. 
Ia oțelăria Siemens Martin cu 8,3 la sută. 
Sar Ia dțelăria electrică cu 58,5 la sută.

Obținerea acestor rezultate nu au fost

în lupta pentru acumulări socialiste 
peste plan, un aport însemnat îl aduce și 
■secția de forjă din Combinatul siderurgic 
„Gh Ghcorghiu-Dej“. Aici, prin buna or
ganizare a muncii, forjerii au obținut suc
cese însemnate în producție, care contri

INFORMAȚII *
Se aduce la cunoștința celor interesați că 

începind cu noul an școlar, la Hunedoara 
va lua ființa o Școală tehnică de maiștri 
pentru specialitățile: Cocserie, Oțelărie,
Furnale, Laminare-trefilare.

Pentru specialitatea Tehnologia prelu
crării metalelor prin așchiere și a construc
țiilor de mașini (lăcătuș mecanic, strun
gar) va funcționa o școală la Orașul 
Stalin, iar pentru specialitatea Forje și 
Tratamente termice la C. M. Reșița.

Admiterea în aceste școli se* face pe bază 
de examen de admitere.

Pentru înscrierea la examen candidații 
■— muncitori calificați ai întreprinderii — 
trebuie să îndeplinească următoarele con
diții :

— Să fie absolvenți ai unei școli pro
fesionale, gimnaziul industrial sau școlii 
de arte și meserii.

— Să fi lucrat ca muncitori calificați 
în meseria de bază a specialității pentru 
care sînt trimiși la școală cel puțin trei 
ani.

— Să aibă vîrsta sub 35 ani.
’ — Să aibă recomandarea întreprinderii

Cei care fac dovada că în cursul stu
diilor au obținut la toate probele practice 
și la materiile teoretice calificative foarte 
bune sînt admiși în școală fără examen.

Dosarul fiecărui candidat este întocmit 
de întreprindere și conține următoarele 
acte:

a) Cererea personală de înscriere la 
examenul de admitere.

b) Certificatul de naștere (copie legali
zată).

c) Certificatul de studri (diptoma).

lng. GHEORGHIȚA TRAIAN 
șeful serviciului organizarea muncii 

C. S. „Gh. Gheorghm-Dej" Hunedoara 

posibilă deci! prin crearea unor condiții 
corespunzătoare, care îmbinate cu elanul și 
efortul colectivelor de muncitori, tehnicieni 
și ingineri din secții, au dus la creșterea 
simțitoare a productivității muncii.

Datorită faptului că salarizarea se face 
în acord progresiv, odată cu creșterea 
producției și productivității muncii, au 
crescut simțitor și cîștigurile muncitorilor.

Față de vîrfurile de cîștiguri obținute în 
cursul anului 1954, în primul semestru al 
anului în curs, la secțiile principale de 
producție, indicii arată următoarele creș 
teri: la furnal 1-4 o creștere cu 3 la sută, 
la furnalul 6 cu 12,3 la sută, la oțelăria 
Siemens Martin cu 24.2 la sută, la lami
noare cu 2 la sută, iar la cuptorul elec
tric cu 21 la sută.

Antrenați în întrecerea socialistă, apli- 
cînd pe scară tot mai largă metodele a- 
vansate de muncă, din rîndul muncitorilor 
s-au ridicat fruntași în întrecerea socia
listă, care au obținut în cursul acestui se
mestru, pe lingă o producție mai mare, și 
un cîștig corespunzător. Prim-furnalistul 
Mîtcă llie, depășindu-și planul de produc
ție pe luna iunie cu 2,18 la sută a reali
zat un cîștig de 1.366 lei; tovarășul Băi- 
dan Petru, prim-manevrant la laminoare, 
depășindu-și norma cu 16,31 la sută a ob
ținut un cîștig pe luna iunie de 1.225 lei; 
oțelarul Brînzei Dumitru care în ziua de 
1 iunie 1955 lucra în contul zilei de 15 
iunie 1955, a cîștigat în luna respectivă 
un salariu de 1.968 lei, iar prim-topitorul 
Lăbuneț Vaier depășindu-și planul de pro
ducție pe luna iimie cu 15.77 la sută a 
obținut un cîștig de 2.132 lei.

Asemenea exemple sînt nenumărate șî 
ele reflectă un rezultat al modului cnm 
sistemul de salarizare în acord progresiv 
a stimulat creșterea producției și produc
tivității muncii.

Un exemplu ne poate concretiza și mai 
mult felul cum se face retribuirea în acord 
progresiv în urma rezultatelor obținute 

Forjerii își depășesc graficul
buie nemijlocit la realizarea de însemnate 
acumulări. In acest sens, echipele conduse 
de tov. : Popa Ioan. Szabo Andrei, Taloș 
Iuliu și Gheorghe Șandru au obținut de

pășiri de grafic cuprinse între 46 și 70 la 
sută.

★ 

INFORMAȚII *
d) Certificatul de sănătate eliberat de 

dispensar sau policlinică (cuprinzînd ana
liza sîngelui, radioscopia pulmonară, exa
menul clinic).

e) Act de situația materială (cu dată re
centă).

f) Adeverința de practică în meserie de 
la întreprindere.

g) Dovada situației militare (pentru 
candidații trecuți de 20 ani).

Examenul de admitere are loc între 12— 
16 sept. a.c. și constă din următoarele 
probe :

1) Vizita medicală.
II) a) Matematici (scris și oral).

b) Tehnologia meseriei (oral).
c) Desen tehnic (lucrare grafică).

Materia de examen este cea prevăzută 
în programa școlilor profesionale.

Pentru ajutorarea candidaților în vede
rea examenului de admitere la școală va 
funcționa un curs de pregătire.

Durata studiilor la Școala tehnică de 
maiștri este de trei ani.

In timpul școlarizării, elevii primesc sa
lariul de ajutor de maistru de la între

prinderea care i-a trimis la școală.
Cererile de înscriere la examenul de 

admitere se depun la sediul școalei (Școala 
medie tehnică, Jîngă Școala profesională, 
Orașul Muncitoresc) pînă la data de 15 
august 1955, pentru cei care vor urma 
școala în altă localitate și pînă la 20 au
gust pentru cei de la Hunedoara.

Alte lămuriri se pot cere zilnic de la 
sediul școlii între orele 8 și 14.

Direcțiunea școlii

în producție de un muncitor. De pildă, un 
furnalist primește pentru o depășire a nor
mei lunare pînă la 10 la sută, o retribu
ție suplimentară egală cu 50 la sută din 
salariul tarifar. Pentru depășirile de norme 
între 10-20 la sută se plătește o majorare i 
de 100 la sută, iar pentru depășiri de norme 
de peste 20 la sută se plătesc tarife ma
jorate cu 200 Ia sută.

Acest sistem, care stimulează ridicarea 
producției prin creșterea progresivă a cîș- 
tigului, a făcut ca muncitorii siderugiști 
să sporească simțitor productivitatea mun
cii.

De asemenea cîștigurile fiecărui munci
tor mai pot crește și atunci cînd se rea
lizează planul de producție pe fiecare a- ' 
gregat și se măresc în raport cu depășirea 

Tui prin plata primei colective, care are 
ca scop întărirea colaborării între echipe, 
brigăzi sau schimburi ce deservesc agre
gatul respectiv. In această privință, con
ducerea fiecărui sector de producție și în 
deosebi maiștrii, trebuie să se preocupe în
deaproape de sprijinirea muncitorilor în 
realizarea sarcinilor de producție și să 
lupte cu hotărîre pentru întărirea colabo
rării între toți cei ce deservesc și asigură 
buna funcționare a agregatelor și utila
jelor.

La rîndul său. conducerea combinatului 
prin serviciul de organizare a muncii ur
mărește îndeaproape justa interpretare șî 
aplicare a sistemului de salarizare în a- 
cord progresiv, deoarece el este un mijloc 
însemnat de obținere a unei cantități spo
rite de fontă, oțel și laminate.

Muncitorii combinatului nostru bucurîn- 
du-se de acest sistem de salarizare, se 
avîntă cu elan deosebit în întrecerea socia- 
listă pentru a realiza sarcinile trasate de 
partid și guvern, fiind însuflețiți de gîn- 
dul că fiecare* victorie pe care o dobîndesc 
în producție, contribuie la sporirea acu
mulărilor socialiste peste plan și prin a- ‘ 
ceasta vor participa activ ia ridicarea per
manentă a nivelului de trai material și 
cultural al tuturor oamenilor muncii din 
patria noastră. i

Brigăzile lui Kelemen Alexandru șl 
Gheorghe Sîrbu s-au situat în frunte, în- 
deplinindu-și graficul de producție în pro
porție de 152 și 135 la sută.

ADRIAN OȚO1U 
corespondent voluntar

INFORMAȚII
Elevii Școalei medii mixte sînt anunțați 

că examenele de corigență se țin între 
datele de: 1—3 pentru clasa VII și X și 
15—20 august pentru restul claselor.

La Facultățile de Zootehnie și de me
dicină Veterinară din Arad, au început în
scrierile candidaților la examenul de ad
mitere, pentru anul școlar 1955—1956.

înscrierile se fac la secretariatul Institu- . 
tului din Arad, Bulevardul. Republicii 77. 
pînă în ziua de 10 august.

Condițiile de admitere sînt cele publi
cate în presă.

Lămuriri se pot primi de la Secretaria
tul Institutului, felef. 1320.

Pe durata examenelor, Institutul asigură 
cadidaților hrana și cazarea, contra cost.

Institutul Agronomic Galați, Facultatea 
de Hidroameliorații și Geodezie, aduce la 
cunoștința absolvenților școlilor medii și 
echivalente că între 15-20 august a. c., 
va avea loc examenul de admitere pentru 
Facultatea de Hidroameliorații și Geode
zie, iar înscrierile se fac pînă în ziua de 
13 august a.c.

Condițiunile de admitere sînt cele co
municate de Ministerul Invățămîntului pen
tru anul școlar 1955—1956.

Examenul de admitere se va da *la ur
mătoarele materii: ,

Matematica (scris-oral).
Limba romînă (scris). '
Fizica (oral).
Limba rusă (oral).

“Pe timpul examenului candidații vor fi 
cazați la căminele Institutului, contra cost.

VEȘTI DE LA
corespondenții voluntari

Succesele tinerilor furnaliști
încă de la începutul lunii iulie, furna- 

liștii ce deservesc furnalul nr. 2 de la 
uzina „Victoria" Călan, au fost cuprinși 
de dorința fierbinte de a eiabora în cins
tea Festivalului Mondial al Tineretului de 
la Varșovia, zeci de tone de fontă peste 
prevederile graficului de producție.

Aplicînd cu iscusință metoda furnalis- 
tului sovietic Filipov, tinerii furnaliști și- 
au întrecut planul de producție în perioada 
1-20 iulie, cu 2,98 la sută. Obținerea a- 
cestui rezultat, dovedește elanul lor tine
resc cu care vor să întîmpine măreața săr
bătoare a tineretului lumii.

Exemplul colectivului din schimbul con
dus de Moraru loan, care și-a depășit 
planul cu 6 la sută, a fost urmat și de 
furnaliștii din schimbul tineretului condus 
de S. Munteanu, care și-a îndeplinit pla
nul de producție pe aceeași perioadă, in 
proporție de 103 la sută.

DEM1NESCU LIVIU 
----- O-----

Sporesc acumulările socialiste
Pentru îndeplinirea angajamentului luat 

de a da patriei cît mai multe acumulări so
cialiste peste plan, brigada de montatorî 
din sectorul montaj I.C.S.M. Călan, con
dusă de maistrul Sandu Gheorghe, obține 
zi de zi rezultate tot mai frumoase prin 
valorificarea cu pricepere a deșeurilor exis
tente în cadrul întreprinderii. Astfel, pînă 
în ziua de 23 iulie, ei au reușit să econo
misească suma de 21.142 lei, iar prin con
fecționarea unei scări din fier vechi și re- 
condiționarea unui ax la reductorul ce de
servește un elevator, au mai economisit 
încă 1.666 lei.

CRASCA IOSIF

O bună întreținere a utilajului
Pe șantierul tineretului din cadrul Trus

tului 4 construcții se folosesc în procesul 
de producție numeroase utilaje ca: maca
rale turn, betoniere, macarale „23 August" 
și altele. Pentru ca aceste utilaje să fie 
folosite din plin, conducerea șantierului s-a 
preocupat îndeaproape de buna întreținere 
și îngrijire a lor. Pentru aceasta, tovarășul 
Frango loan, șeful serviciului mecanic șef 
s a îngrijit în permanență să repartizeze 
mecanici corespunzători pe aceste utilaje. 
In acest fel, pe lîngă faptul că ele nu su
feră defecțiuni, dar dau și o productivitate 
sporită. Mecanicii loan Smuțer, Gheorghe 
Damian. Onetă Neagu, Gheorghe Uie și 
alții, aplicînd cu perseverență normele ge
nerale în buna întreținere a utilajelor, au 
reușit ca în 25 zile din luna iulie, să nu 
aibă nici un de’fect la mașinile ce le con- 
duc.

IOAN DANCIU

De ce nu stă deschis 
parcul din Călan?

In comuna Călan se găsește un frumos 
parc, aranjat în scopul de a oferi oameni
lor muncii din localitate o petrecere plă
cută în timpul liber. Cu toate acestea pu
țini se pot mîndri că s-au recreat în vreo 
după amiază aici.

I Explicația ? I
Parcul e închis în tot cursul săptămîniî. 

Excepții de la această regulă există doar 
atunci cînd comitetul de întreprindere șî 
direcțiunea uzinei „Victoria" organizează 
vreo serată.

Pe bună dreptate locuitorii comunii Că
lan se întreabă: cînd tovarășii Delemia 
1. și Gostian P., sub a căror directă ad
ministrație se găsește parcul, au de gînd 
să ia măsuri pentru deschiderea lui? Nu 
de alta, dar vara trece -șî...?l

I. Romanschi și C. Costescu



VIAȚA DE PARTID A obținut chitanța nr. 1 pe raion
Cum am organizat munca în desfășurarea 

campaniei agricole de vară
Instructorii alcătuiesc o parte însemnată 

a aparatului comitetelor de partid. Nive
lul muncii de partid depinde în mare mă
sură de activitatea instructorilor, de pre
gătirea lor practică și politică.

Acest lucru este lesne de înțeles, de
oarece tocmai instructorii comitetelor ra
ionale sînt cel mai mult legați de orga
nizațiile de bază ale partidului, le instru
iesc, le ajută să traducă în viață rezolu
țiile și hotărîrile partidului, să remedieze 
lipsurile.

Încă din primăvara acestui an, Comite
tul raional de partid m-a repartizat în 
comuna Rapoltul Mare, să ajut și să în
drum zi de zi activitatea organizațiilor de 
bază.

In această perioadă hotărîtoare pentru 
bătălia recoltei, am primit sarcini deose
bit de însemnate din partea Comitetului 
raional cu privire la organizarea și mobi
lizarea tuturor forțelor pentru executarea 
și strîngerea la timp și fără pierderi a 
recoltelor.

In acest scop am luat legătură cu toate 
birourile organizațiilor de bază din Rapol
tul Mare și le-am îndrumat să întocmeas
că fiecare în parte cite un plan de ac
țiune cu sarcini concrete pentru fiecare 
membru de partid în așa fel, incit nici un 
comunist să nu rămînă fără sarcini. In 
urma acestor îndrumări, au fost convocate 
adunări generale lărgite în toate organi
zațiile da bază la care au fost invitate 
conducerile organizațiilor de masă, depu
tății și activul fără de partid din raza lor 
de activitate. In aceste adunări au fost 
prelucrate planurile de acțiuni ale organi
zațiilor de bază, care desigur au fost îm
bunătățite cu propunerile prețioase ale 
participant lor.

Cuprinzînd in planurile de acțiune sar
cinile cele mai arzătoare ce stau în fața 
țărănimii muncitoare, birourile organiza
țiilor de bază au și trecut la desfășurarea 
unei vaste munci politice pentru mobiliza
rea tuturor forțelor în scopul executării a- 
cestor munci. Astfel toți agitatorii din co
mună au fost instruiți de felul cum tre
buie să muncească în rîndul țărănimii 
muncitoare in perioada aceasta. In cadrul 
acestor instructaje au luat cuvîntul cei 
mai buni agitatori ca de pildă Popovici 
Aurel. Suciu Teodor și Bozero Sofia, care 

și-au expus pe larg metodele lor de mun
că. In urma acestui instructaj agitatorii au 
stat de vorbă cu țăranii din gospodăria1 
agricolă colectivă, din întovărășirea agri
colă și cei individuali, arătîndu-le impor
tanța începerii secerișului atunci cînd pă- 
ioasele sînt în pîrgă și a dezmiriștitului ime
diat după seceriș.

Sezisat de faptul că gazetele de perete 
nu tratează cu competență problemele ac
tuale ca de pildă secerișul, dezmiriștitul șl 
întreținerea culturilor prășitoare, am stat 
de vorbă cu fiecare colectiv de redacție în 
parte arătînd acestora marele rol pe care 
îl au gazetele de perete în mobilizarea ță
rănimii muncitoare în perioada actuală. In 
urma acestui lucru au început să apară 
articole concrete scrise de țăranii munci
tori și care tratau problemele cele mai ar
zătoare din perioada aceasta.

Văzînd că în comună nici agitația vi
zuală nu ocupă un loc de cinste, am stat 
de vorbă și cu secretarii organizației de 
bază U.T.M. pentru ca tinerii care știu să 
scrie mai estetic, să confecționeze unele 
lozinci mobilizatoare, indicînd în același 
timp și cîteva texte pentru lozinci. După 
acest lucru s-au format 3 echipe de tineri 

care au confecționat un număr însemnat de 
lozinci mobilizatoare în vederea secerișu
lui. Printre tinerii care au dat o contri
buție deosebită la confecționarea acestor 
lozinci se numără Murg Viorel, Posmag 
Vaier, Sima Ioan și alții.

Ca urmare a muncii politice de masă 
desfășurată In această comună în ziua de
clanșării campaniei agricole de vară, peste 
360 de cetățeni au și început secerișul. In 
primele rînduri s-au situat colectiviștii din 
G.A.C. „23 August", care pînă în ziua de 
20 iufie au secerat toată suprafața cu grîu 
a gosopdăriei. La fel și întovărășiții pînă 
la aceeași dată au secerat o suprafață de 
25 hectare evindențiindu-se în mod deose
bit comuniștii Danciu Beniamin, Lăscău 
Petru, Cosfea Petru, Branea Toma și al
ții. Urmînd exemplul acestor două unități 
socialiste și țăranii muncitori cu gosopdării 
individuale au secerat pînă în ziua de 20 
iulie o suprafață de 68 hectare.

OPRIȘA VICTOR
instructor al Comitetului raional 

de partid

Săptămîna trecută nu a fost zi în care 
deputatul Marcu Aron (Dionisie) din sa
tul Strei, comuna Călan, să nu se abată 
pe la holda semănată cu grîu. De fiecare 
dată luînd cile un spic, îl freca în pa’mă, 
apoi se uita cu dragoste la boabele aurii.

încă nu e bun de secerat, își spunea. 
Poate mîine. Și așa, de fiecare dată pînă 
ce griul a dat în pîrg. Atunci, a și înce
put imediat recoltatul, fiind primul pe co

Angajamentele au devenit fapte
In consfătuirea de producție ce a avut 

loc la începutul acestei luni în cadrul sta
țiunii 7 utilaj greu din Hunedoara, cu oca
zia căreia s-a răspuns chemării la întrecerea 
lansată de colectivul de muncitori a stați
unii de utilaj greu Ploești, în cinstea zilei 
de 23 August, numeroși muncitori și-au 
luat angajamente menite să ducă la creș
terea producției și productivității muncii.

Astfel, excavatoristul Petraș Petru con
ducătorul brigăzii de tineret, s-a angajat să 
îndeplinească planul de producție pe luna 
iulie cu 10 zile înainte de termen. Anga

O presa excentrică de mare capacitate
înainte vreme confecționarea și repara

rea lanțurilor de transmisie pentru beto
nierele Trustului 4 construcții, se făcea ma
nual, în ateliere, din care cauză un mare 
număr de betoniere stăteau neutilizate din 
lipsă de lanțuri. Acest lucru i-a preocupat 
pe maștrii Raduly Iosif, Albert Gheorghe și 
alții din cadrul acestui atelier, care au con
struit o presă excentrică de mare capaci
tate cu materiale recuperate din fierul 
vechi. Cu ajutorul acestei prese se lucrează

Prin autoimpuneri
Adunările de cetățeni din comuna Ră- 

căștie au hotărît anul acesta ca din su
mele provenite din autoimpuneri să se con
struiască 3 poduri și o magazie pentru 
școala elementară. Comitetul executiv al 
Sfatului popular comunal a desfășurat o 
muncă rodnică în vederea aplicării hotă
rârii adunării cetățenești. Cu 75 la sută 
din sumele votate, s-au și achiziționat pînă 
acum materialele necesare celor 3 poduri 

mună, atît la seceriș cît și la treierat. Tre- 
îerînd griul de pe cele 70 arii, a obținut 
o producție de 1.181 kilograme, din care a 
și predat cota datorată statului, obținînd 
în felul acesta chitanța nr. 1 pe raion. 
Exemplul lui a constituit un imbold în mun
că și pentru ceilalți țărani muncitori din 
comună, care pînă în ziua de 23 iulie au 
recoltat griul de pe o suprafață de 620 ha., 
dezmiriștind în același timp 34 ha.

jamentul lui a devenit faptă. împreună cu 
brigada din care fac parte Munip Amet, 
Nițu Dumitru și Picoș Samoilă au reușit 
ca pină in ziua de 18 iulie să-și îndeplinea
scă în întregime sarcinile de plan ce le 
reveneau în această lună.

Lucrînd pe excavatorul nr. 362.169 ei au 
reușit să prelungească indicile de utilizare 
a acestuia pînă la reparația medie cu 2.300 
ore, iar pînă în ziua de 18 iulie au pre
lungit durata de funcționare pînă la re
parația capitală cu 800 ore, aducînd în fe
lul acesta însemnate economii stațiunii.

în serie lanțuri „gale", ale căror zale se 
ștanțează din tablă de oțel și printr-o sin
gură apăsare sînt tăiate în forma dorită, 
dîndu-li-se găurile pentru buloane. Ea poate 
produce într-o singură zi zale pentru lan
țurile necesare la 3 betoniere.

Pentru a ușura eforturile muncitorilor șî 
la tăiatul tabiei groase, presa este pre
văzută cu un sistem de reglare ce dă po
sibilitatea ca să fie folosită și ca foarfecă 
de tăiat tablă groasă de oțel.

și magaziei, urmînd ca pînă la 23 August 
lucrările de construcții să fie terminate. 
Maria Ovcerenco, Gheorghe Hărău, Mărilă 
Pompei, lacob Luca, Iosif Bertalan și alții, 
au adus cea mai însemnată contribuție, 
atît la încasarea sumelor, cît și în munca de 
procurarea materialului lemnos.

COLCERU GHEORGHE 
corespondent voluntar

Pentru activizarea colectivelor de redacție 
ale gazetelor de perete

Prin munca depusă de colectivul de re
dacție «prijinit de un cerc larg de colabo

ratori, gazeta de perete centrală „Siderur- 
gistul" din Combinatul siderurgic „Gh. 
Gheorghiu-Dej" stîrnește un viu interes în 
rîndul maselor. Punctualitatea cu care a- 
pare fiecare număr al gazetei, calitatea ar
ticolelor publicate precum și varietatea con
ținutului lor, constituie un adevărat factor 
mobilizator al oamenilor muncii în lupta 
pentru îndeplinirea sarcinilor ce le revin.

In ediția actuală de exemplu, gazeta 
„Siderurgistul" publică articolul : „Să dăm 
patriei cît mai multe acumulări socialiste 
peste plan", în care este redată hotărîrea 
siderurgiștilor de a mări rentabilitatea în
treprinderii cît și căile care duc la realiza
rea acestui țel. Articolul „O secție frunta
șă", semnat de tovarășul Munteanu Augus
tin, face cunoscut muncitorilor din com
binat succesele obținute de colectivul de 
muncă al secției fier vechi care în cursul 
lunii trecute și-a îndeplinit sarcinile de 
plan cu 122 la sută, dînd astfel un prețios 
ajutor oțelarilor hunedoreni. Intr-un alt ar
ticol intitulat : „Laminatorii raportează 
partidului", tovarășul A. Mărcuș înfățișea
ză avînlul în muncă al laminatorilor care, 
animați de dorința de a încununa cu suc
ces ultimul an al cincinalului, în cursul 
lunii trecute au realizat planul de produc
ție în proporție de 114,09 la sută, reducînd 
prețul de cost la oțel necalmat și la oțel 
calmat.

Paralel cu popularizarea succeselor ob
ținute în producție însă, nu sînt trecuți cu 
vederea chiulangii, birocrații, indisciplinațiî 
și toți cei ce manifestă indiferență față 
de condițiile de muncă și de trai ale oa
menilor muncii. Prin articole critice, prin 
folosirea satirii și caricaturilor, colectivul 
acestei gazete duce o luptă consecventă 
împotriva acestora, dezvăluidu-le lipsurile 
în care se scaldă și indicîndu-le drumul 
pe care trebuie să meargă pentru a deveni 
folositori activității întreprinderii.

O activitate asemănătoare desfășoară și 
colectivele de redacție ale gazetelor de pe
rete : „Furnalistul" din sectorul furnale 
1-4, „Scînteia de oțel", „Turnătorul", „La
minorul" și altele.

Cu toate acestea în combinatul siderurgic 
mai sînt unele gazete de perete care da
torită delăsării colectivelor de redacție și 
nepăsării cu care sînt tratate de către bi
rourile organizațiilor de bază, ale căror 
organe sînt, nu corespund nici pe departe 
rolului important pe care îl au.

Un astfel de exemplu ne oferă, gazeta 
de perete „Dinamul", organ al organizației 
de bază P.M.R., U.T.M. și al comitetului 
sindical din cadrul atelierului electric. Pen
tru ca să nu dea mult de lucru colectivului 
de redacție, această gazetă a fost construită 
în așa fel încît să nu poată fi publicate 
mai mult de două articole la o apariție. Și 
acest lucru nu ar fi cu nimic mai grav 
dacă cele două articole ar fi de calitate, 
cu un conținut atrăgător legat de viața 

secției, și schimbate la timp. Articolele de 
aci sînt însă redactate la un nivel slab, au 
un cuprins foarte general și zac în cadrul 
gazetei de luni de zile, fără să stîrnească 
curiozitatea muncitorilor de a le citi, fără 
să contribuie la îmbunătățirea muncii din 
cadrul secției. La atelierul electric munci
torii obțin zilnic succese deosebite în pro
ducție și realizează multe și valoroase eco
nomii de materiale. Pentru colectivul de 
redacție și biroul organizației de bază (se
cretar Gostian Simion), acestea nu consti
tuie subiecte demne de luat în seamă șt 
de popularizat prin gazeta de perete, după 
cum nu au fost luate în seamă, și supuse 
criticii aspre, lipsurile existente în muncă 
cît și indisciplina manifestată de unii to
varăși ca Pupăză Gheorghe, Chiciudeanu 
Simion, Trif Ana și Gros Maria, care lip
sesc nemotivat de la serviciu, întîrzie, sau 
refuză sarcinile trasate de către maiștrii.

Un exemplu rău în această direcție îl 
constituie și colectivul de redacție al ga
zetei de perete „Furnalistul" organ al or
ganizației de bază de la furnalul 6, din 
care fac parte tovarășii Dimoș Ernest, Da- 
videscu Leonida,, Comșa Alexandru și al
ții. Gazeta de aci are un aspect neîngrijit, 
respingător, în timp ce articolele nu au fost 
schimbate din luna mai anul curent. Aceste 
mici indicații sînt suficiente pentru a putea 
oglindi inactivitatea în care lîncezește de 
mult timp colectivul de redacție cît și de
zinteresul total manifestat de către biroul 
organizației de bază, față de organul său 
de presă. Delăsarea șî nepăsarea acestora 
a mers pînă acolo încît, atît colectivul de 
redacție, cît și biroul organizației de bază, 
nu a luat pînă în prezent nici un fel de 
măsuri menite să îmbunătățească munca 

cu gazeta de perete, deși au mai fost se- 
zisați în repetate rînduri de către ziarul 
„Uzina Noastră".

Lipsuri de acest fel se resimt și la ga
zetele de perete din cadrul secțiilor: forje, 
laborator, edil, fier vechi, direcția trans
porturi, și direcția administrativă, ale că
ror colective de redacție se complac în 
inactivitate, nefiind „conturbate" de contro
lul și îndrumarea organizațiilor de bază 
respective.

★
In perioada actuală cînd oamenii muncii 

își înzecesc eforturile în producție pentru 
a desărvirși victoria primului nostru plan 
cincinal, colectivelor de redacție ale gaze
telor de perete le revine sarcina de a in
tensifica munca de agitație Jn mase mai 
mult ca orieînd. In acest scop birourile 
organizațiilor de bază au datoria de a tre
ce fără întîrziere la activizarea colective' 
lor de redacție ale gazetelor de perete, că
rora să le asigure sprijinul și îndrumările 
necesare desfășurării unei intense munci 
de agitație.

Numai conducted cu pricepere și în per 
manență activitatea colectivelor de redac
ție, birourile organizațiilor de bază vor pu
tea face din gazetele de perete un adevărat 
propagandist, agitator și organizator colec
tiv, care să contribuie la răspîndirea în 
mase a metodelor de muncă înaintate, la 
stimularea' morală a fruntașilor în produc
ție, precum și la dezvăluirea lipsurilor șî 
greutăților existente, ce frînează bunul 
mers al producției.

S. OLTEANU
, GH. V. MARIN



COMENTARIU EXTERN

Lucrările conferinței de la Geneva
La 23 iulie 1955 și-a încheiat lucrările 
istorica conferință de la Geneva a șefilor 
guvernelor celor patru mari puteri: Fran
ța, Uniunea Sovietică, Marea Britenie fi 
Statele Unite ale Americii.

Timp de cîteva zile, omenirea și-a în
dreptat privirile către conferința de la 
Geneva sperând că reprezentanții celor 
patru mari puteri vor da dovadă de în
țelegere și colaborare, singura cale care 
duce la slăbirea încordării în relațiile in
ternaționale, la apropierea între state. 
Această speranță a popoarelor lumii nu a 
fost înșelată, conferința decurgând în spi
rit de cordialitate și prietenie.

In cadrul ședinței de închidere, prezi
dată de primul ministru al Franței, Edgar 
Faure, șefii celor patru mari puteri au 
rostit cuvântări. Luînd cuvîntul, Anthony 
Eden, primul ministru britanic, a arătat 
că: „Problemele asupra cărora am căzut 
de acord, fac posibilă rezolvarea celor 
două probleme legate de unitatea Ger
maniei și de securitatea Europei. Nimeni 
nu se așteaptă ca toate amănuntele aces
tor complicate probleme să se rezolve u- 
șor. Există însă acum șanse mai bune ca 
oricînd în trecut, începând din anul 1945, 
de a se rezolva divergențele dare au dus 
la împărțirea Europei în toți acești ani“.

După ce a vorbit premierul englez, a 
luat cuvîntul președintele Consiliului de 
Miniștri el U.R.S.S. N. A. Bulganin. In 
cuvântarea sa, N. A. Bulganin vorbind 
despre atmosfera în care s-a desfășurat 
conferința, a spus: „Cu toate că asupra 
anumitor probleme punctele noastre de 
vedere nu au coincis, conferința în ansam
blu s-a desfășurat într-o atmosferă de 
sinceritate și sub semnul năzuinței parti- 
cipanțiior la ea spre stabilirea înțelegerii 
reciproce". Vorbind despre problema se
ctantă ții europene, șeful delegației sovie

Sesiunea Adunării reprezentanților populari din întreaga Chină
PEKIN (Agerpres). — TASS
La 22 iulie a avut loc ședința plenară 

ordinară a sesiunii Adunării reprezentan
ților. populari din întreaga Chină. Dun 
Bi-u președintele Tribunalului popular 
suprem al R. P. Chineze, vorbind despre 
activitatea tribunalelor populare din RP. 
Chineză, a subliniat că tribunalele popu
lare trebuie să îndrepte întreaga forță a 
legilor statului împotriva elementelor con
trarevoluționare și altor criminali care a- 
menință securitatea țării și încearcă să 
împiedice dezvoltarea economiei națio
nale

In cadrul ședinței din 22 iulie a mai

Mitingul de la Hanoi cu prilejul înapoierii din U. R. S. S. 
a președintelui Ho Și Min

HANOI (Agerpres). — După cum anun
ță Agenția de informații vietnameză, la 
23 iulie a avut loc la Hanoi un miting de 
masă cu prilejul înapoierii din Uniunea 
Sovietică a lui Ho Și Min și a delegației 
guvernamentale a R. D. Vietnam.

La miting s-au adunat peste 50.000 de 
oameni. Perticipanții la miting au întâm
pinat cu aclamații apariția la tribună a 
președintelui Ho Și Min și a membri
lor delegației guvernamentale, precum și 
a conducătorilor guvernului și Partidului 
celor de muncesc din Vietnam.

Primit cu căldură de asistență, preșe
dintele Ho Și Min a prezentat un ra
port asupra vizitei delegației guvernamen
tale a R. D. Vietnam în Uniunea Sovieti-

Ședința ordinară a Consiliului aliat pentru Austria
VIENA (Agerpres). — TASS
La 22 iulie a avut loc o ședință ordi

nară a Consiliului aliat pentru Austria 
sub președinția înaltului comisar al Fran
ței, F. Seydoux.

La ședință eu luat parte I. I. Ilicev, 
înalt comisar al U.R.S.S., G. Wallinger, 
înalt comisar al Angliei, și J. Penfield, 
înalt Comisar ad-interim al S.U.A.

Consiliul aliat a hotărât să țină ultima 
sa ședință oficială în ziua intrării în vi- 

tice a arătat oă guvernul sovietic consi
deră că relațiile încordate dintre state pot 
fi slăbite prin crearea unui sistem de se
curitate colectivă în Europa. Acest lucru 
însă în prima etapă nu prevede lichidarea 
blocului Atlanticului de nord, a Uniunii 
Europei occidentale și a organizației Tra
tatului de la Varșovia, ci aceste grupări 
vor puitea fi lichidate numai în a 2-a eta
pă, prin crearea unui nou sistem de se
curitate colectivă.

„In problema dezarmării — a arătat mai 
departe tov. Bulganin — guvernul sovie
tic a făcut încă înainte de conferința de 
la Geneva — la 10 mai — propuneri con
crete cu privire la reducerea armamente
lor, interzicerii armei atomice și înlătura
rea amenințării unui nou război... Discu
tarea problemei dezarmării a arătat că to
ți participant!! la conferință s-au pronun
țat pentru căutarea unei soluții de comun 
acord a acestei importante probleme, care 
are o însemnătate hotărâtoare pentru se
curitatea popoarelor".

Referindu-se la problema germană, N.A. 
Bulganin a arătat că guvernul Uniunii 
Republicilor Sovietice Socialiste rămâne 
un luptător înflăcărat pentru unificarea 
Germaniei, lucru însă care ar fi imposibil 
fără participarea reprezentanților Republi
cii Democrate Germane și Republicii Fe
derale Germane. Pînă la unificare însă, 
cele două părți ale Germaniei trebuie să 
facă parte din sistemul de securitate co
lectivă în Europa.

Punînd problema Asiei și Extremului 
Orient, delegația sovietică și-a exprimat 
părerea de rău că nu s-a abordat atenția 
cuvenită restabilirii drepturilor legitime 
ale R. P. Chineze în O.N.U., reglementarea 
situației în regiunea Taivanului pe baza 
recunoașterii drepturilor de netăgăduit 
a'le poporului chinez.

luat cuvîntul deputatul Șen Tziun-ju, pre
ședinte ad-interim al Ligii democrate a 
Chined, care a calificat planul cincinal ca 
un „program de înfăptuire a socialismu
lui, de realizare a prosperității pentru vii
toarele generații și pentru pacea în întrea
ga lume".

Cijan Si-jo, ministrul învățământului al 
R.P. Chineze, oare a luat apoi cuvântul, 
a remarcat în raportul său că spre sfârși
tul cincinalului numărul elevilor din șco
lile mediii se va ridica la 4.707.000, iar 
din școlile elementare — la 60.230.000, cu 
alte cuvinte 70 la sută din copiii de vâr

că și China. Raportul a fost subliniat în 
repetate rânduri de aplauze furtunoase și 
prelungite.

Noi am vizitat Uniunea Sovietică și 
China, a spus Ho Și Min, la invitația gu
vernelor acestor două mari țări prietene. 
Pretutindeni noi am fost întâmpinați cu 
muiltă căldură de mii și zeci de mii de 
oameni. Țările prietene și mai ales Uniu
nea Sovietică ne acordă cel mai generos 
și dezinteresat ajutor.

Țara noastră, a spus Ho Și Min, face 
parte din marea familie a țărilor demo
crate și socialiste, cu o populație ce depă
șește 900.000 000 oameni. Noi am trăit 8-9 
ani de luptă grea și eroică. Acum pacea 
în Vietnam a fost restabilită, dar ea nu 

goare a Tratatului de stat cu privire la 
restabilirea Austriei independente și de
mocrate. Totodată s-a hotărât ca după ter
minarea acestei ședințe drapelele celor 
patru puteri de pe clădirea comisiei aliate 
din Austria să fie coborâte. De asemenea 
se va organiza o recepție le care să fie 
invitați reprezentanții guvernului austriac 
și ai consiliului municipal al orașului 
Viena.

au luat sfîrșit
In declarația sa, N. A. Bulganin vor

bind despre îmbunătățirea relațiilor dintre 
state și-a exprimat părerea că o largă 
dezvoltare a relațiilor comerciale dintre 
state, dezvoltarea contactului și colabo
rării internaționale în domeniul științei și 
culturii și că înlăturarea oricăror îngră
diri economice vor contribui la întărirea 
relațiilor prietenești dintre state.

Încheind cuvântarea sa, șeful delegați
ei sovietice a spus: „Dacă noi toți vom da 
dovadă de același spirit de colaborare, de 
care s-a dat dovadă aci, la Geneva, aceas
ta va fi chezășie sigură a faptului oă țelul 
nobil el menținerii păcii va fi atins și că 
popoarele vor avea liniștea zilei lor de 
mîine".

Luând c'uvîntul, președintele S.U.A., D. 
Eisenhower a arătat că chiar dacă la con
ferința de la Geneva nu s-a ajuns la so
luții definitive, totuși perspectivele unei 
păci trainice, bazată pe dreptate, sânt lu
minoase.

De asemenea, Edgar Faure, delegatul 
guvernului francez, care a fost și preșe
dintele ședinței de închidere a conferin
ței, a subliniat că însăși convocarea ședin
ței de la Geneva, formează un pas înain
te spre înțelegere și dotaborare între sta
te. „Trebuie să găsim acum mijloacele 
pentru traducerea în viață a hotărârilor pe 
care le-am luat" a spus Faure. Pentru a 
putea fi rezolvate problemele puse în ca
drul conferinței de la Geneva, șefii gu
vernelor celor patru mari puteri au căzut 
de acord ca în luna octombrie a acestui 
an să se întâlnească la Geneva miniștrii 
de externe, cu convingerea fermă dă roa
dele acestei întâlniri vor fi și mai însem
nate de cît acelea ale conferinței șefiilor 
guvernelor care a avut loc la Geneva.

P. NUȚESCU

stă școlară din R. P. Chineză vor învăța 
la școală. Anul acesta, a subliniat Cijan 
Si-jo, pentru învățământ var fi cheltuite 
fonduri de 29 de ori mai mari dedît în 
anul 1946.

In cadrul ședinței au mai luat cuvîntul 
He Sian-nin, președintele Comisiei pentru 
problemele chinezilor din străinătate, Si 
Jao Tzia-țo, președintele ad-interim al A- 
sociației budiștilor din întreaga Chină, 
Van Ciju-cijen, inginer-șef la Ministerul 
Căilor Ferate al R. P. Chineze, și alții. 
Toți cei care au luat cuvîntul au sprijinit 
planul cincinal.

este încă consolidată. întregul popor viet
namez — a declarat Ho Și Min — tre
buie să se unească și mai strâns și biruind 
toate greutățile să lupte cu hotărâre pen
tru aplicarea întocmai a acordurilor de la 
Geneva. Bucurându-se de sprijinul țărilor 
prietene, noi vom lupta cu și mai multă 
hotărâre pentru întărirea păcii, pentru 
realizarea unității pe calea unor alegeri 
libere, pentru deplina independență și de
mocrație în întreaga țară.

In încheiere Ho Și Min a rostit cuvinte 
de salut în cinstea marii prietenii dintre 
poporul vietnamez și popoarele țărilor 
frățești, în cinstea unui Vietnam pașnic, 
unit, independent și democrat.

întrevedere între A. Eden 
și V. M. Molotov

GENEVA (Agerpres). — In seara zilei 
de 23 iulie a avut loc o întrevedere în
tre primul ministru britanic, A. Eden, și 
ministrul Afacerilor Externe al Uniunii 
Sovietice, V. M. Molotov. In cursul între
vederii, potrivit unei declarații a purtă
torului de cuvânt al delegației britanice 
la conferința de la Geneva, s-a discutat 
problema situației din Indochina.

Ședința festivă 
de la Moscova 

închinată Zilei Flotei Maritime 
Militare a U. R. S. S.

MOSCOVA (Agerpres).
La 23 iulie, la Teatrul central al Arma

tei Sovietice, a avut loc o ședință festi
vă organizată de Ministerul Apărării ăl 
U.RR.S. împreună cu organizațiile de par
tid, sovietice, obștești și sindicale din ora
șul și regiunea Moscova, consacrată Zilei 
Flotei Maritime Militare a U.R.S.S.

In prezidiu au luat loc miniștri, mare
șali al Uniunii Sovietice și mareșali ai di
feritelor genuri de arme, amirali și ge
nerali, marinari — partioipanți ta răscoala 
revoluționiară din aniui 1905 de pe crucișă
torul Potemkin.

Ședința solemnă a fast deschisă de a- 
miraliul S. G. Gorșkov oare a rostit cu- 
vîntul introductiv.

La ședința festivă au luat cuvîntul: în 
numele oamenilor muncii din orașul și re
giunea Moscova: V. I. Prohorov, secre
tar al Comitetului orășenesc Moscova al 
P.C.U.S. ; în numele muncitorilor, ingine
rilor, tehnicienilor și funcționarilor din in
dustria de construcții navale — I. I. No- 
senko, ministrul Industriei de construcții 
navale; în numele lucrătorilor din flota 
maritimă — V. G. Bakaev, ministrul Flo
tei maritime ; în numele comsomoliștilor și 
tineretului din orașul și regiunea Moscova 
M. I. Haldeev, secretar al Comitetului 
Moscova al U.T.C.L. din U R.S.S.

Ei au felicitat pe matrozi, oartnici, ofi
țeri și amirali cu prilejul Zilei Flotei Ma
ritime Militare a U.R.S.S. și le-au urat 
noi succese în pregătirea de luptă și po
litică.

La sfîrșitud ședinței a avut loc un pro
gram artistic.

Ordinul de zi al 
ministrului Apărării al U.R.S.S.

MOSCOVA (Agerpres). — TASS trans
mite ordinul Nr. 117 al ministrului Apă
rării al U.R.S.S.

ORDINUL Nr. 117 AL MINISTRULUI 
APĂRĂRII AL U.R.S.S. \

24 iulie 1955 Moscova
Tovarăși matrozi, soldați, carta ici și ser

genți I
Tovarăși ofițeri, amirali și generali 1
Astăzi poporul sovietic și forțele sale 

armate sărbătoresc Ziua Flotei Mariti
me Militare a U.R.S.S. și constată noile 
realizări ele marinarilor militari sovietici 
și ale constructorilor de vase în întări
rea apărării frontierelor maritime ale pa
triei noastre.

Vă felicit Ou prilejul sărbătorii între
gului popor — Ziua Flotei Maritime Mi
litare

Urez matrozilor, cartnicilor, ofițerilor 
și amiralilor Flotei Maritime Militare noi 
succese în navigația pe noile vase de răz
boi, în însușirea noii tehnici și mânuirea 
armelor navale, în ridicarea puterii și 
pregătirii de luptă a Flotai Maritime Mi
litare a statului sovietic.

Muncitorilor, constructorilor, ingineri
lor și tehnicienilor din industria de cons
trucții navale le urez noi succese în per
fecționarea și dezvoltarea construcției na
vale sovietice, pe baza celor mai noi cu
ceriri ale științei și tehnicii.

In cinstea Zilei Flotei Martime Militare 
ordon :

Astăzi, 24 iulie, se vor trage în semn de 
salut 21 de salve de artilerie de pe vasele 
de război din flote și flotile și de către 
bateriile de coastă.

Trăiască Flota Maritimă Militară sovie
tică I

Trăiască marele popor sovietic și forțele 
sale armate !

Trăiască scumpul nostru guvern sovie
tic !

Trăiască Partidul Comunist al Uniunii 
Sovietice, marea forță inspiratoare și con
ducătoare a poporului sovietic în lupta 
pentru comun ism I

ministrul apărării al u.r.s.s.,
MAREȘAL AL UNIUNII SOVIETICE

G. JUKOV
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