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Să intensificăm întrecerea pentru 
cît mai multe acumulări socialiste Pentru succesul deplin al string erii recoltei

★ ★ ★ ★ ★

Apropierea zilei de 23 August face ca în întreprinderile 
din raionul nostru întrecerea socialistă să se desfășoare mai 
intens. Fiecare colectiv de muncă și-a ales ca obiectiv prin
cipal realizarea a cît mai îil ..minate acumulări socialiste 
peste plan. In acest scop s-a intețit lupta pentru sporirea 
producției, productivității muncii, reducerea prețului de cost 
și îmbunătățirea calității produselor.

Acolo unde particiipanții la întrecere sînt sprijiniți efec
tiv, unde li se crează toate condițiile pentru folosirea depli
nă a capacității de producție a agregatelor și utilajelor, re
zultatele sînt din cele mai frumoase.

Laminatorii Combinatului siderurgic „Gh. Gheorghiu-Dej“ 
s-au angajat de pildă să dea patriei pînă la sfîrșitul anului 
acumulări socialiste peste plan ce valorează sute de mii de 
lei. Cede 3 schimburi de laminatori conduse de maiștrii An- 
dreșescu Gheorghe, Constantin Petru și Trifu Iosif, care se 
găsesc în întrecere, muncesc în așa fel înicît fiecare tinde 
să se mențină fruntaș. De Ia începutul lunii iulie pînă în 
prezent, rezultatele celor două schimburi de laminatori se 
aseamănă întru totul; ambele și-au depășit graficul de pro
ducție cu 5,3 la sută. Exemplul lor impulsionează și schimbul 
condus de tovarășul Trifu Iosif care în acteași perioadă și-a 
realizat graficul de producție în proporție de 102,8 la suită.

Munca însuflețită a întregului colectiv din acest sector a 
făcut de asemenea ca productivitatea muncii să crească în 
perioada amintită cu 12,99 la sută față de dea planificată, 
iar prin reducerea prețului de cost să se obțină acumulări 
în valutare de 91.500 lei. Aceste succese au fost posibile, deoa
rece intensificarea întrecerii socialiste a constituit o preocu
pare de seamă a comitetului sindical din seotor, sprijinit și 
îndrumat fiind în permanență de organizația de partid.

In Cadrul întreprinderilor din raionul nostru sânt imense 
rezerve interne, care au fost în bună parte descoperite și 
valorificate. In această privință s-a dovedit o preocupare față 
de ridicarea calificării muncitorilor, față de buna organi
zare a locului de muncă, etc. Spre exemplu, brigada de lăcă
tuși montori de pe șantierul 2 montaj I.C.S.H., condusă de 
tovarășul Voicu Ioan, și-a organizat munca pe 3 echipe, 
fiedare din ele răspunzând de cîte o operație în executarea 
construcțiilor metalice. De remarcat este faptul că toți ti
nerii din această brigadă, calificați la locui de muncă, au 
reușit să obțină indici de îndeplinire a planului lunar cu
prinși între 180 și 200 la sută, iar lucrările să corespundă 
întocmai cerințelor tehniefe de execuție. Exemple asemănă
toare sînt multe în cadrul I.C.S.H.-uliul.

La minele de fier Ghelar și Teliuc sînt echipe, brigăzi, și 
orizonturi, din a căror activitate a fost înlăturată metoda 
de muncă în salturi, fapt ce a făcut ca ele să îndeplinească 
în fiecare lună planul de producție cu 6-8, saiu chiar 11 zile 
înainte de termen.

Dorința de a realiza cît mai multe acumulări socialiste 
•peste plan, a făcut ca și muncitorii, tehnicienii și inginerii 
uizinei „Victoria" Călen, să desfășoare întrecerea socialistă 
cu mai mult elan, iar ca rezultat, în perioada 1-27 iulie ei 
au adus întreprinderii acumulări în valoare de peste 99.000 
lei.

Nu același lucru s-a întîmplat la oțelăria Siemens Martin 
din combinat, unde în perioada 17-23 iulie, procentul de 
rebut a fost de 6,54 la sută Cauzele sînt determinate mai 
ales de încălcările disciplinei tehnologice și de producție, 
de conducerea neeorespunzătoaire a producției, de asaltul în 
muncă la sfârșit de lună și de lipsa de control tehnic cali
ficat. I.a această situație s-a ajuns prin faptul că nici or
ganizația de partid, de la oțelărie nu a controlat și nu a ana
lizat cu regularitate, în «profunzime, activitatea conducerii 
secției pe care trehaja să o ajute să-și îndeplinească cu spirit 
de răspundere sarcinile ce îi sînt încredințate.

O situație asemănătoare găsim și la atelierele C.FJR. Si- 
rneria, unde — cu tot ajutorul dat — comitetul de întreprin
dere (președinte tovarășul Cizrnaș Victor) nu s-a trezit încă 
la realitate. Aici, responsabilii de grupe și președinții co
mitetelor de secții nu țin o evidență a întrecerii socialiste. 
Ca urmare, nici rezultatele nu se cunosc.

Acolo unde se manifestă încă astfel de lipsuri, organiza
țiile de partid trebuie să lupte împotriva lor, să atragă în 
această luptă organele sindicale, în a căror sarcină stă con
ducerea și dezvoltarea întrecerii socialiste. Organdie sin
dicale trebuie să fie factorul mobilizator al maselor de oa
meni ai muncii în lupta pentru sporirea acumulărilor socia
liste la fiecare loc de munc'ă, să arate muncitorilor prin toa
te mijloacele căile ce duc Ia astfel de succese. Fiecare mun
citor, tehnician și inginer, trebuie să fie preocupat de creș
terea productivității muncii, reducerea prețului de dost, îm
bunătățirea calității produselor etc. Numai astfel vor putea 
contribui la realizarea a cît mai multor acumulări socialiste 
peste plan, duipă cum fiecare colectiv de muncă din între
prinderile raionului nostru s-aiu angajat să le dea patriei 
în cinstea zilei de 23 August. ' . t.

îndemnul comuniștilor
In comuna Streisîngeorgiu a în

ceput tneierișul. Cunoscând că 
strângerea recoltei este o muncă ce 
nu poate întârzia, comuniștii de aici 
eu îndemnat țăranii muncitori să 
folosească fiecare zi bună de lucru 
pentru recoltarea păioaselor la timp 
și fără pierderi. Alăturând u-se aces
tei îndemn, țăranii muncitori au 
pornit la recoltatul griului și seca
rei îndată ce au dat în pîrgă, reu
șind oa pînă la data de 28 iulie să 
sitrîngă griul și secara de pe o su
prafață de 770 ha. In fruntea aces
tor munci s-au situat țăranii munci
tori din satul Streisiîngeorgiu, care 
au și transportat la aria nr. 1 mari 
cantități de păioase, începând de- 
îndată și treierișta. Printre primii 
care au treierat și depozitat griul 
din noua recoltă se găsește și țăra
nul Barabaș Ludovic, care a obți
nut o redoltă de 1.955 kilograme la 
hectar.

Muncă în comun
Măsurile ce au fost luate din vre

me în ceea ce privește folosirea din 
plin a secerătoarei-legățoare primi
tă de la S.M.T., precum și a mij
loacelor de recoltare existente, 
membrii întovărășirii agricole „16 
Februarie" din comuna Cristur au 
terminat în numai cîteva zile se
cerișul tuturor păioaselor. Pentru ca 
ploile abundente ce au căzut în ul
tima vreme să nu producă strică
ciuni recoltei, țăranii muncitori din 
cadrul acestei întovărășiri, au tre
cut cu toate forțele la transportul 
snopilor la arie, reușind într-un 
timp record să puie în stoguri co
mune întreaga recoltă din noul an.

In ziua de 23 iulie, întovărășiții 
au început treierișul orzului. Pri
mele boabe obținute din noua re
coltă de orz, au fost predate statului. 
In prezent, membrii acestei întovă
rășiri dau bătălia treierișului griu
lui, pe care s-au hotărât să-1 ter
mine pînă la 31 iulie.

Munca în Comun de la însămîn- 

O ÎNTÎLNIRE NEOBIȘNUITA
re și l-au luat în cinstea Festiva
lului de la Varșovia, spune cu bu
curie tovarășul Oprea Nicolae se
cretarul organizației de bază U.T.M. 
din secția furnale a Combinatului 
siderurgic „Gh. Gheorghiu-Dej". In 
ziua schimbului de onoare din 26 
iulie, ei au extras din adîncul pă
mântului, peste plan, un tren de 
minereu, pe care l-au denumit 
„Trenul Festivalului".

Trenul s-a oprit și dintr-un va
gon de la urmă au sărit doi tineri. 
Furnaliștii i-au recunoscut că sînt 
delegații tinerilor mineri. Unul este 
secretarul organizației de bază 
U.T.M. din mină, tovarășul Chirilă 
Constantin, iar celălalt este minerul 
fruntaș, Lăscuțoiu Liviu. Emoțio
nați de bucuria întîlnirii, 
strîns cu căldură mîinile.

Cît de înălțătoare sînt 
sentimente !

Pe cei doi mineri și pe 
fruntași ce i-au întâmpinat,

gă aceleași simțăminte și năzutnți. 
Acest tren de minereu, această în
tâlnire neobișnuită, reprezintă hotă-

> Din pînza norilor plumburii, țe- 
ț sută deasupra Hunedoarei, a înce-
> put să cadă o ploaie măruntă. In 
( gara de vest a Hunedoarei mai
> mulți tineri așteptau. Cine sînt și 
C pe cine așteaptă! ?
> — Tovarășe Bogdan ce-o fi de nu 
( vine trenul ăsta odată ? E deja ora
> 11 și trebuia să sosească de o ju- 
C mătate de oră 1
> — Poate vine mai tîrziu. Cu tim- 
( pul ăsta...!
V Nu se poate ■’ Dacă minerii spun 
( un cuvînt, apoi ăla e cuvînt. Unde
> mai pui că sînt și tineri. Ba mai 
(_ mult, sînt utemiști și chiar candi- 
Q dați de partid.
f — Ia mai vezi tovarășul Oprea, 
C pe la biroul de mișcare, poate că 
f s-o fi întîmplat ceva...? •
< ...Sosește tovarăși ! A trecut de 
y semafor: Din clipă în clipă trebuie 
( să fie aici.
C Un fluierat prelung, se aude din 
. apropiere. O locomotivă mică apare 
f pufăind din greu, trăgînd un șir 
C lung de vagoane cu minereu...
> — Tinerii mineri din Ghelar 
( și-au respectat angajamentul pe ca-

țare și pînă la recoltare, a făoult ca 
membrii întovărășirii agricole „16 

Februarie" din oomiuna Crister să 
obțină cantități însemnate de orz și 
gria, care depășesc cu mult pe cele 
obținute de țăranii cu gospodării in
dividuale. In executarea lucrărilor 
de recoltare și treieriș, s-au eviden
țiat întovărășiții Lăsc’ău Iosif, Zasz- 
loți Maria, Coama Arpbrozie, Trif 
Abel, Furca Sigismund și alții.

IACOB LADISLAU 
corespondent voluntar

Sprijin în muncile agricole
In muncile agricole de recoltare, 

fiecare zi bună de lucru este ho- 
tăritoare. In timp ce pe ariile din 
satele vecine batozele despart boa
bele aurii de spice, pe tarfat-ele gos
podăriei agrozootehnice „Minorul 
TV“ din Călan, se duce o susținută 
muncă pentru întreținerea culturilor 
prășitoare. Aici, muncitorii gospo
dăriei sînt sprijiniți în muncă de 
Utemiști, elevi și s-alariați din co
merțul cooperatist din Călan. Dato
rită acestei munci, pînă în seara 
zilei de 27 iullie, prașila 3-a a fost 
executată pe o suprafață de peste 
25 hectare cultivate cu cartofii și 
sfeclă furajeră. Utemiștii de la u- 
zina „Victoria" Călan au plivit pes
te 500 m. p. de teren însămânțat cu 
cartofi și sfeclă, iar elevii școalei 
profesionale au prășit peste 1.5 ha 
cu sfeclă. Exemplul lor a fost urmat 
și de salariații cooperativei „Munci
torul" Călan, care au prășit într-o 
singură zâ cea 2.000 m. p. teren 
cultivat cu sfeclă și cartofi

Să se deschidă 
chioșcuri la arii

Un sprijin prețios în campania de 
treieriș, sînt chemate să-1 dea coo
perativele de c'onsuim. Prin deschi
derea de chioșcuri la arii pe tot 
timpul acestei campanii, ele au sar
cina să aprovizioneze pe producă
torii agricoli cu băuturi răcoritoare, 
produse zaharoase, unelte agricole, 
etc.

și-au

aceste

tinerii 
îi tea-

Față de importanța pe care o pre
zintă amenajarea chioșcurilor la 
arii, Uniunea raională a coo
perativelor de consum Hunedoana 
(președinte Enghd Iuliu) manifestă 
un total dezinteres. Deși la data da 
27 iulie funcționau în raion mai 
multe batoze pe - ariile ce au fost 
amenajate din timp, totuși conduce
rea Uniunii raionale a cooperative
lor de consum din Hunedoara nu au 
deschis nici un chioșc.

Pe bună dreptate țăranii munci
tori își pun întrebarea : cum înțe
lege Uniunea raională a cooperati
velor de consum să sprijine efortul 
țăranilor muncitori în strângerea re
coltei le timp și fără pierderi ?!

Batozele să funcționeze 
cu întreaga lor capacitate

In comuna Simeria recoltatul pă
ioaselor se apropie de sfîrșit. Pînă 
în ziua de 27 iulie, în această oo- 
mună s-a secerat 98 la sută din su
prafața cultivată cu păioase. Meriți 
dintre țăranii muncitori din satele 
Uroi și Cărpiniș au terminat prin
tre primii secerișul și au transpor
tat snopii la arii. Cu toate că bato
zele eu sosit pe avii, totuși treieri
șul nu a putut începe, din cauză 
că comitetul executiv al sfătuita po
pular comunal nu a luat măsuri 
corespunzătoare pentru a asigura 
funcționarea batozelor. In ziua de 
27 iulie, zi bună de treieriș, preșe
dintele sfatului popular Florian Si
mian umbla după delegați, în timp 
ce batozele stăteau.

Felul cum muncește Comitetul e- 
xecutiv al Sfatului popular din Si- 
meria, reiese și din faptul că unele 
batoze funcționează sub capacita
tea lor. De pildă, batoza de pe aria 
nr. 1 din Bisoaria, cu o capacitate 
zilnică de treieriș de 14.000 kilogra
me, a treierat în două zile o canti
tate de gria extrem de mică, din ca
uză. că țăranii muncitori n-au fost 
sprijiniți să-și transporte griul la 
arii.

rîrea lor neclintită de a-și respecta 
angajamentele luate, lucru care a 
reieșit însăși din cuvintele de salut 
rostite de Lucaci Lăscuț și de O- 
prea Nicolae!

— Mulțumirea noastră dragi to
varăși, este ca și a voastră. — Au 
spus furnaliștii.— Transmiteți deci 
tinerilor mineri, salutul nostru fier
binte și spuneți-le că noi furnaliș
tii, cu ajutorul vostru, ne angajăm 
să luptăm cu mai multă hotărire 
pentru a ridica producția de metal, 
pentru a îndeplini cincinalul îna
inte de termen.

*

Trenul a părăsit gara, dar ei mm 
discutau despre munca lor. Cei doi 
mineri au promis că vor transmite 
salutul jurnaliștilor, adresat mine
rilor din Ghelar, pentru ca aceștia 
să asigure furnalelor minereu tot 
mai mult și de bună calitate.

Minerii se vor ține de cuvînt, la 
fel și furnaliștii, pentru că năzu
ințele lor au același țel. Să dea 
patriei cît mai mult metal!

ROȘIANU HjIE



Tot sprijinul brigăzilor artistice de agitație
Hcităirffirea Consiliului Central al Sindi

catelor din 28 mai 1954 cu privire la îm
bunătățirea muncii oul turale de masă, a 
pus ca sarcină în fața organelor sindicale 
organizarea de brigăzi artistice de agita
ție în fiecare întreprindere, instituție, 
G.A.C. și S.M.T.

Rolul acestor brigăzi este de a stimula 
inițiativa creatoare a maselor munci
toare, de a populariza realizările și expe
riența înaintată a fruntașilor în producție 
și în același timp de a scoate la iveală 
lipsurile ce se manifestă la locurile de 
muncă, de a critica pe cei ee se fac răs
punzători de existența acestor lipsuri, pre
cum și de a combate abaterile de la dis
ciplina socialistă a muncii, etd.

Brigăzile artistice de agitație se cinea
ză la locurile de producție și au ca obiec
tiv problemele locului de muncă respectiv 
(sectoare, secții, atelier).

Caracteristic acestor brigăzi, este faptul 
că programul lor se compune din creații 
proprii, pe terne locale. Pentru aceasta 
este necesar ca fiecare brigadă artistică de 
agitație să aibă un colectiv de creație 
compus din oameni pricepuți și talentatl. 
Care să poată asigura stilul și forma li
terară a materialelor primite din partea 
muncitorilor, să creeze ei înșiși lucrări 
pentru brigada respectivă.

Organele sindicale din întreprinderile 
și instituțiile raionului nostru, sub îndru
marea organizațiilor de partid, au reușit 
să traducă în viață această sarcină, cre- 
înd brigăzi artistice de agitație în diferite 
sectoare de activitate, care au desfășurat 
și desfășoară o activitate rodnică si eficace

Aceasta a reieșit în mod deosebit cu pri
lejui concursului pe țară al acestor bri
găzi, eînd din raionul Hunedoara s-au ca
lificat pentru faza regională, 3 brigăzi ar
tistice de agitație (complexul Mecanic șef, 
I.C.S.H., Trustul 4 construcții și atelierele 
C.F.R. Simeria).

Folosind experiența căpătată în faza re
gională, cele 3 brigăzi și-au îmbunătățit 
simțitor activitatea, continuînd și în pre
zent să dea programe cu un conținut bo
gat și la un înalt nivel artistic.

Urmărind, de exemplu, activitatea bri
găzii de la atelierele C.F.R. Simeria, îți 
poți da uișor seama câ pentru acest co
lectiv a existat preocuparea pentru cele 
mai caracteristice, și în același timp dele 
mai variate probleme care interesează ma
sele muncitoare, ca de exemplu : discipli
na socialistă a muncii, realizarea anga
jamentelor din contractul colectiv, proble
ma aprovizionării cantinei, activitatea 
C.F.R., etc.

Ocupîndu-se de aceste probleme prin 
materialele prezentate, brigada a scos în 
evidență și a satirizat cu ascuțime o 
seamă de lipsuri și manifestări negative, 
care au avut ca urmare îndreptarea a- 
cestora.
—• /—• r~> r-'rr-'r~^ rr^ rrr  ̂r—

Broșura „Predăm cotele la timp, pentru 
înflorirea Patriei, pentru apărarea păcii", a- 
părută recent în Editura de stat pentru li
teratură politică, sub semnătura lui Petru 
Vintilă, înfățișează cîteva aspecte din acți
unea de colectare a produselor animale și 
vegetale.

Faptele prezentate în această carte do
vedesc că în conștiința oamenilor muncii 
de la sate acțiunea de predare a cotelor s-a 
înfiripat adine, ea devenind o datorie pa
triotică. De aceea țărănimea muncitoare îșî 
îndeplinește la timp obligațiile către stat, 
predînd din cele mai bune produse cotele la 
colectare. Căci așa cum muncitorii din fa
brici și uzine se străduiesc să dea cît mai 
multe produse și de bună calitate, tractoare, 
semănători de tot felul pentru agricultură, 
așa cum învățătorul învață copiii să scrie 
și să citească, fot așa și țăranul muncitor 
trebuie să-și facă datoria să predea cotele 
la colectare.

Ce trebuință are statul de cote? Și la 
această întrebare găsim răspuns în pagi-

GH. POPESCU
activist el Comitetului raional P.M.R.

Hunedoara

Desfășurindu-și activitatea la locul de 
producție, brigada nu a scăpat prilejul de 
a folosi și alte metode de a prezenta pro
grame, ca de exemplu; sala de mese a 
atelierului, sau sala clubului „Filimoa 
Sîrbu".

De asemenea n-eu neglijat nici ajutorul 
pe care trebuie să-l dea oamenii muncii 
din orașe, țărănimii muncitoare. Intr-un 
program prezentat în satul Totia, briga
da a satirizat, prin versuri, comportarea 
delegatului sătesc, oare în unele cazuri 
a avut abateri imorale Alte versuri s-au 
ocupat de unele femei care pleacă ure
chea la diferite zvonuri și în loc să le 
combată, contribuie la răspândirea lor în 
sat, sau de cei care-și lasă porcii să se 
„hrănească" din recoltele vecinilor, și alte 
probleme din satul respectiv. Responsa
bilul acestei brigăzi (tov. Opreanu Roman) 
— se străduiește zi de zi să îmbunătățească 
activitatea brigăzii din ce în ce mai mult.

Activitate cu rezultate bune în muncă 
au și brigăzile de la complexul Mecanic 
șef I.C.S.H., Trustul 4 construcții, cea de 
la mina de vest din Ghelar și altele.

De asemenea merită scos în evidență 
faptul că, recent, o unitate mică cum este 
O.C.L. produse industriale, a reușit să 
constituie o asemenea brigadă, care nu de 
mult și-a prezentat primul său program 
cu rezultate bune.

Trebuie însă remarcat că deși există 
multe realizări, nu poate fi neglijată scoa
terea în evidență a lipsurilor ce se mai 
manifestă încă în acest domeniu.

De multe ori, rolul brigăzilor artistice 
de agitație este greșit înțeles, făcîndu-se 
confuzii între acestea și formațiile artis
tice de amatori, ansamblul artistic al unei 
secții, sector, atelier, etc.

Activitatea brigăzilor este de multe ori 
lăsată numai pe seama colectivului, fără ce 
organele sindicale să ajute efectiv și per
manent aceste colective pentru a-și îm
bunătăți activitatea.

Un alt aspect este acela că unele organe 
sindicale se mulțumesc du faptul că au o 
brigadă activă și nu se mai ocupă de or
ganizarea altora.

Aceasta se poate vedea din faptul că la 
I.C.S.H., deși inițial au fost organizate 5 
brigăzi, nu activează decît una, iar la 
complexul C.F.R. Simeria, de abia acum 
se preconizează organizarea altor brigăzi 
pe lîngă cea existentă în atelier. Același 
literu se manifestă și la Ghelar.

Ceea ce este încă mai grav, este faptul 
că în unele întreprinderi mari, cu multe 
posibilități, cum este Combinatul siderur

i '/—»z-» r~~* r~* r~~* r~* —‘r*A

___________ RECENZIE ___________

Predăm cotele la timp, 
pentru înflorirea patriei, 

pentru apărarea păcii

PETRU VINTILA

nile broșurii. Astfel se arată că prin co
lectările de produse agricole țărănimea mun
citoare contribuie la aprovizionarea indus
triei ușoare șî alimentare cu materii pri
me. Lîna, bumbacul servesc la fabricarea 
stofelor, a pînzeturilor, din care o bună 
parte se întoarce tot la țăranul muncilor; 
cerealele, carnea servesc fabricilor alimenta
re aprovizionării oamenilor muncii de la 
orașe: a muncitorilor care fabrică mașini și 
unelte agricole, a elevilor șî studenților, a 
celor internați în spitale fără plată, a osta
șilor armatei noastre populare.

Rînd pe rînd, broșura explică cititorilor 
prin exemple vii temeiurile după care sînt 

gic „Gh. Gheorghiu-Dej" și uzina „Vic
toria" Călan, activitatea brigăzilor este 
neglijată.

De exemplu, la combinat în momentul 
de față nu există nici o brigadă artistică 
de agitație, iar singura care a existat și-a 
încetat activitatea odată cu terminarea 
fazei raionale de concurs.

Care sînt cauzele acestei stări de lucruri ? 
In primul rînd comitetul de întreprin
dere a subapreciat importanța acestei sar
cini, lăsâ n d-o numai pe seama respon
sabilului cultural.

De altfel nu se poate contesta faptul că 
a fost și un moment cînd comitetul de în
treprindere al combinatului a căutat să 
se preocupe de aceste probleme, rezultatele 
fiind însă negative. Aceasta se explică în
deosebi, prin faptul că comitetul de în
treprindere nu a reușit să antreneze în 
această muncă oameni competenți. In di
rectivele C.C.S. se arată că sarcina in
struirii artistice a brigăzilor, trebuie dată 
celor mai pricepuți instructori ai forma
țiunilor artistice mari, dirijori de cor, de 
orchestră, etc.

Comitetul de întreprindere al combina
tului a încercat aceasta, dair cînd a cerut 
dirijorului Cobasnian Boris să sprijine 
brigada de la laminoare, acesta a refuzat.

O lipsă a comitetului de întreprindere 
este și aceea că nu a căutat să trezească 
la realitate elemente cu asemenea atitu
dini și să stârpească din rădăcini mani
festările de orgoliu personal și de subapre
ciere a acestei munci. Astfel, un element 
ca Cobasnian Boris s-a considerat „înjo
sit", cerîndu-i-se o asemenea muncă „de 
jos", considerând că este plătit numai pen
tru a dirija de-a gata formații „mari" care 
de fapt (în treacăt fie spus) deocamdată 
nu există.

De altfel este cazul să se arate că zia
rul „Uzina Noastră" s-a mai ocupat în co
loanele sale de asemenea manifestări, dar 
atît Comitetul de întreprindere, cît și cei 
vizați direct nu au crezut că este necesar 
să răspundă ziarului despre măsurile lua
te, așa cum de altfel îi obligă Hotărîrea 
C.C. al P.M.R., atitudine care nu mai poate 
fi tolerată multă vreme. Poate că aceasta 
va da de gîndit în mod serios comitetului 
de întreprindere, iar comitetul de partid 
ai combinatului va înțelege că trebuie 
luate măsurile necesare împotriva celor 
oare subapreciază hotărîrea partidului.

Comitetele de partid și organizațiile de 
bază trebuie să țină seama de situația 
existentă, să analizeze Cu simț de răspun
dere activitatea organelor sindicale în a- 
cest domeniu și să ia astfel măsuri, î’ncît 
brigăzile artistice de agitație să devină 
arme eficace pentru îmbunătățirea mun
cii, pentru stimularea fruntașilor în pro
ducție și combaterea lipsurilor ce se ma
nifestă.

așezate cotele. Astfel se arată că în așe
zarea cotelor se ține seamă de puterea eeo- 
nomică a fiecărei gospodării. Stabilirea co
telor fixe la hectar asigură interesul țăra
nilor în munca lor. Căci oricît de mare ar 
fi producția obținută, producătorul agricol 
dă aceeași cotă la hectar, dinainte stabilită, 
fără nici un fel de adaos, el putînd să 
dispună cum vrea de prisosul recoltei după 
ce predă cota la colectare.

Oamenii muncii de pe ogoare știu că 
prin cotele pe care le predau la colectare 
ei contribuie la întărirea și înflorirea Pa
triei. „S-a schimbat cu totul înfățișarea sa
tului, iar bunăstarea oamenilor crn<-*'' cu fie
care zi — spune moș Constantin Antofi din 
comuna Scorțarii Vechi. — Iată de ce nouă 
țăranilor muncitori ne este dragă orîndut- 
rea asta nouă. Iată de ce noi înțelegem să 
ne îndeplinim obligațiile față de stat, pre- 
dîndu-ne la timp șî în întregime cotele... 
Știi și dumneata că am fost întotdeauna 
printre funtasî la colectări...

Din cuprinsul 
raionului

In schimbul de onoare
Se apropie zilele mult așteptate de tinerii 

patriei noastre, cînd la Varșovia solii tine
retului din lumea întreagă se vor întîlni 
sub semnul păcii și prieteniei la cel de al 
V—lea Festival Mondial al Tineretului. In 
cinstea acestui deosebit eveniment, munci
torii atelierelor C.F.R. Simeria au organizat 
în ziua de 25 iulie un schimb de onoare, 
tn care s-au obținut rezultate frumoase. Ti
nerii și vîrstnicii din secția V-a vagoane, 
de pildă, au reușit să obțină cele mai fru
moase rezultate, reparînd în această zi 3 
vagoane peste plan. In mod deosebit s-a e- 
vidențiat echipa de tîmplari condusă de Fo- 
dor Nicolaie, care și-a depășit planul cu 
25 la sută. De asemenea și brigăzile condu 
se de lăcătușii Vlad loan și Tot loan 
și-au realizat planul în proporție de 115, 
respectiv 120 la sută.

In ziua schimbului de onoare s-au reali
zat economii de materiale în valoare de 
8.704 lei, s-au colectat 39.350 kilograme fier 
vechi și 3.601 kilograme de materiale ne
feroase.

Angajamentele prind viață
Cu prilejul consfătuirilor de producție ți

nute la începutul acestei luni, muncitorii din 
secțiile uzinei „Victoria" Călan au analizat 
posibilitățile de care dispun, în scopul rea
lizării a cît mai multe acumulări socialiste 
peste plan. In aceste consfătuiri, ei au fă
cut propuneri pentru îmbunătățirea muncii 
și reducerea cheltuielilor de producție. In 
urma acestor propuneri, la secția furnale, 
uscarea rinelor de scurgere se face cu mo
torină, în loc de mangan. Aplicarea în pro
cesul de producție a acestei propuneri a 
adus în perioada 1-27 iulie acumulări socia 
liste în valoare de 12.415 lei. De asemenea, 
la turnătorie, prin reducerea consumului 
specific de materie primă, s-au realizat a- 
cumulări socialiste pînă la aceeași dată, în 
valoare de 19.773 lei, iar Ia secția transpor
turi, prin folosirea mijloacelor mecanizate 
de încărcare și descărcare a vagoanelor șî 
prin economiile realizate la combustibil Ia 
locomotive, au fost realizate acumulări so
cialiste în valoare de 15.200 lei.

Succesul 
tinerilor constructori

Prin justa aplicare a metodelor sovietice 
Voroșin, Ciutkich, Bîcov, etc., tinerii con
structori din cadrul I.C.S.M. Călan au ob
ținut în cinstea Festivalului Mondial al Ti
neretului și Studenților de la Varșovia re
zultate frumoase.

Pînă la data de 25 iulie, brigăzile de ti
neri săpători conduse de utemiștii Colbea 
Dumitru, Lungu Tudor și Olaru loan și-au 
depășit norma cu 48 la sută.

De asemenea brigăzile de lăcătuși și mon- 
tori conduse de ut^ftiștii Vasile Ioan și 
Pîrvu Vasile au depășit norma cu 75-100 
la sută.

Un rezultat însemnat a obținut și echipa 
de fierari betoniști condusă de tînărul Ba
boi Gheorghe, care și-a depășit norma cu 
106 la sută, dînd lucrări de cea mai bună 
calitate.

In mod deosebit s-au evidențiat instala
torul Beteg Nicolaie, care a înregistrat o 
depășire de 98 la sută, strungarul Bucăta- 
ru Dumitru cu o depășire de plan de 93 la 
sută, șoferul Militarii Alexandru cu o de
pășire de 89 la sută și tînărul fierar Cob
zarul Stelian, care și-au depășit planul cu 
85 la sută.

TAUTAN GHEORGHE 
corespondent- voluntar
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VIAȚA DE PARTID

Primirea candidafilor în partid — sarcină 
permanentă și de mare răspundere

Una din sarcinile importante ce revin 
organizațiilor de partid pentru întărirea rîn- 
durilor partidului, este intensificarea muncii 
politice și organizatorice în problema pri
mirii de candidați de partid.

Ținînd seama de importanța acestei sar
cini, comitetul de partid al minei Ghelar 
s-a preocupat îndeaproape de instruirea a- 
paratului său, astfel încît acesta să poată 
sprijini și îndruma munca birourilor orga
nizațiilor de bază. In acest scop comitetul 
de partid a îndrumat organizațile de bază 
să organizeze conferințe și lecții pe dife
rite teme ca de pildă ; „Drepturile și înda
toririle membrilor de partid", „Partidul 
Muncitoresc Romîn, partid de tip nou", etc.

Un aport de seamă în munca de primire 
a candidaților de partid a adus munca de 
lămurire de la om la om în rîndurile mun
citorilor, tehnicienilor și inginerilor. In a- 
ceastă direcție, majoritatea organizaților de 
partid din mină, ca și cele de la suprafață, 
au obținut succese deosebite. Ca rezultat 
al conferințelor, lecțiilor, consultațiilor și a 
muncii de lămurire, numai organizația de 
bază nr. 6 a primit un număr de 14 can
didați, dintre cei mai buni muncitori, de
votați partidului și regimului nostru.

Organizația de bază nr. 1 al cărei secre
tar este tovarășul Cobori Alexandru, de 
asemenea s-a preocupat de problema pri
mirii de candidați de partid. Aici mem
brii de partid au stat de vorbă cu cei 
mai buni mineri pentru a-i convinge despre 
însemnătatea calității de membru de partid. 
In felul acesta s-a reușit ca numai în ulti
mul timp să fie primiți un număr de 7 can
didați de partid, iar alți 3 sînt în curs de 
a fi discutați în adunarea generală. Printre 
candidații discutați de către adunarea gene
rală se numără minerii Duma Nicolae șl 
Preda Dumitru, fruntași ai întrecerii socia
liste, care fac cihste organizației care i-a 
primit.

Și celelalte organizații de bază din ca
drul minei Ghelar se preocupă îndeaproape 
de această problemă. Așa de pildă', or
ganizația de bază nr. 2 a primit un nu
măr de 7 candidați, iar organizația de bază 
de la mina vest, un număr de 10 candidați 
și noi membri de partid.

Orientîndu-se just în munca de primire 
de noi membri și candidați de partid, or
ganizațiile de bază din cadrul minei au ve
gheat ca în rîndurile partidului să intre 
numai elemente cinstite cum sînt Popa 
Aron, Pătrău Crăciun, Lucaci Ionel, Ră- 
dulin Miron, Bistrian Bujor și alții, care 
luptă cu perseverență pentru sporirea pro
ducției de minereu.

Datorită muncii intense depuse de către 
organizațiile de bază și fiecare comunist în 
parte, la mina de fier Ghelar numai în ul
timul timp s-au primit un număr de peste 
60 candidați de partid.

Avînd sprijinul comitetului de partid, or
ganizațiile de bază s-au preocupat și de pro
blema educării candidaților. Urmărind în
deaproape ridicarea nivelului politic al a- 
cestora, organizațiile de bază au încadrat 
un mare număr de candidați în diferite 
forme de învățămînt, în vederea însușirii 
problemelor de bază ale partidului nostru. 
O atenție deosebită s-a acordat și activiză
rii candidaților în munca politică și econo
mică. Astfel majoritatea lor au primit sar
cini concrete pe linie de producție, de care 
se achită în mod conștincios, constituind ast
fel exemple vii pentru cei fără de partid.

Faptul că organizațiile de bază din ca
drul minei au reușit să primească un nu-

Brigăzile de tineret
Minerii din Ghelar realizează în cinstea 

„Zilei Minerului", noi și însemnate victorii, 
întrecerea socialistă în care este antrenat 
colectivul minei a început să-și arate roa
dele. Cele mal însemnate succese le-au în
registrat minerii din brigada nr. 47 con
dusă de fruntașul întrecerii socialiste Lupu 
Ioachim, care pînă în ziua de 20 iulie și-a 
îndeplinit planul lunar. 

măr însemnat de candidați, se datorește în 
mare măsură sprijinului efectiv pe care a- 
ceștia l-au primit din partea comitetului de 
partid și în special din partea tovarășilor 
Lăscuțoi Carol, Lupu Ioachim și Oncoș Gh., 
care au dat un ajutor calificat și permanent 
organizațiilor de bază în pregătirea adună
rilor generale și în completarea documente

lor necesare candidaților de partid..
Primind în rîndurile partidului pe cele 

mai devotate elemente și desfășurînd o largă 
muncă politică pentru educarea lor, s-a în
tărit simțitor întreaga muncă de partid, din 
mină, iar în procesul de producție s-au ob
ținut succese însemnate. Așa de pildă, în 
primul semestru al anului 1955 planul de 
producție pe întreaga mină a fost îndepli
nit în proporție de 102,65 la sută, iar pro
ductivitatea muncii a crescut cu 8,77 la sută.

Cu toate sucesele obținute în această di
recție, în munca organizațiilor de partid 
de la minele Ghelar, se mai manifestă și 
unele lipsuri care vor trebui lichidate cît 
mai grabnic. Astfel, unii membri ai comi
tetului de partid ca de pildă Toplicean Io
sif și alții, care primind sarcini concrete să 
ajute organizațiile de bază în această pro
blemă, nu au îndrumat și sprijinit temei
nic birourile organizațiilor de bază. Din a- 
ceastă cauză la orizontul 4 nu s-a primit de- 
cît un număr mic de candidați cu toate că 
aici sînt un număr însemnat de tineri dor
nici să intre în rîndurile partidului, iar în 
ce privește educarea celor cîțiva candidați 
primiți se face în mod nesatisfăcător.

O altă lipsă a comitetului de partid este 
și aceia că nu controlează toate organiza
țiile de bază de felul cum duc la îndepli
nire această sarcină. Acest lucru se manifestă 
în special la acele organizații de bază care 
sînt la distanțe mai mari de sediul comite
tului de partid cum ar fi cea de la funicu
lar. Aici, organizația de bază (secretar To
ma Petru) lipsită de îndrumarea și contro
lul comitetului de partid, a lăsat problema 
primirii și educării candidaților de partid 
pe plan secundar. Așa se face că aici, celor 
cîțiva candidați să nu li se dea atenția cu
venită, să nu li se repartizeze sarcini con
crete pe baza planului de muncă și să fie 
lăsați in afara oricăror forme de învățămînt 
de partid.

Lipsurile existente în munca de primire 
a candidaților la minele de fier Ghelar um
bresc în mare măsură succesele obținute de 
către organizațiile de partid din cadrul mi
nei și ele se datoresc în pirmul rînd co
mitetului de partid (secretar Dragota A.), 
care nu au tras la răspundere cu destulă 
tărie pe acei membri ai comitetului de par
tid și birourile organizațiilor de bază, care 
nu au făcut totul în această direcție.

Ținînd seama de aceste lipsuri, comitetul 
de partid al minei trebuie să îa deîndată 
măsurile necesare în vederea lichidării lor. 
In acest scop, organizațiile de bază trebuie 
să fie îndrumate și ajutate să privească cu 
mai mult simț de răspundere sarcina de pri
mire a candidaților și să acorde toată a- 
tenția educării și ridicării lor politice și 
profesionale. Primirea de membri și candi 
dați de partid trebuie să constituie pen
tru toate organizațiile de bază o sarcină 
permanentă.

Insușindu-șî experiența organizațiilor de 
bază care au obținut cele mai bune rezul
tate în primirea de candidați și aplicînd în
tocmai instrucțiunile C.C. al P.M.R., se va 
asigura continua întărire a organizațiilor de 
partid și succesul procesului de construire 
a socialismului în țara noastră.

GH. ZAHAR IA

obțin noi succese
Muncind cu încredere în forțele lor și mi

nerii din brigada condusă de Munteanu 
Aron de la mina de vest și-au depășit sar
cinile de plan pînă la aceeași dată, cu 
5,8 la sută. Aceste realizări, alături de cele 
obținute de minerii din orizontul tineretului, 
condus de tovarășul Preda Dumitru, au con
tribuit la creșterea productivității muncii pe 
întreaga mină în perioada 1-27 iulie, în 
proporție de 8 la sută.

Buna organizare a muncii
*

i

Invățînd din experien
ța anului trecut, Sfatul 
popular al comunei Bă
cia, a luat din timp mă
surile tehnico-organizato
rice necesare în vederea 
executării treierișului. A- 
cest lucru a făcut ca ță
ranii muncitori îndată 
după terminarea seceri
șului să înceapă treierișul 
la cele 3 arii electrifi
cate din satele Băcia, 
Tîmpa și Petreni, reu
șind să treiere numai în 
prima zi o cantitate de 
peste 14.000 kilograme 
grîu.

Bunul 
rzlor 
rește 
tului
se desfășoară în mod or
ganizat. O preocupare de 
căpetenie a sfatului popu
lar comunal a fost aceea 
a organizării din timp a 
cetelor de treier și a în
cadrării cu personal su
ficient a fiecărei arii. La 
fiecare din cele 3 arii ale

început al lucră- 
treieriș, se dato- 
primul rînd fap- 
munca de la arii

de 
în 
că

comunei, s-au alcătuit 
cete și programul lor zil
nic de lucru este afișat 
la gazeta de arie. Buna 
organizare a muncii la 
ariile de treier este im ■ 
pletită cu munca 
că și culturală de 
Uzare a țărănimii 
toare în lupta
strînsul recoltei. La arii 
sînt expuse un număr de 
lozinci mobilizatoare, ga
zetele oglinedesc zilnic 
mersul lucrărilor, iar pe 
panourile de onoare sînt 
înscrise numele celor 
mai harnici țărani mun
citori ca de pildă, Mun
teanu Aron, Cositea Va
ier, Popa Nicolae, Crișan 
Petru, Nagy Anton, Pă- 
dureanu loan și alții care 
au treierat între primii 
recolta pufoaselor din a- 
cest an.

Pentru ca munca să fie 
cît mai plăcută, pe aceste 
arii au fost instalate di
fuzoare de la stațiile lo-

Pentru Festivalul Tineretului
In cinstea celui de al V-lea Festival Mon

dial al Tineretului și Studenților de la Var
șovia, cele două schimburi de tineret de la 
furnale, uzina „Victoria" Călan, au depus 
toate forțele și elanul tinereții pentru a 
scoate din furnal fonta prevăzută în anga
jamentul ce și l-au luat.

Căminele culturale în sprijinul campaniei de recoltare
Experiența dobîndită în anii trecuți de 

colectivele de conducere ale căminelor cul
turale din satele și comunele raionului Hu
nedoara, s-a îmbogățit în acest an. Ele 
și-au adus contribuția la răspîndirea meto
delor agrotehnice înaintate pentru obținerea 
de recolte bogate. Astfel, în căminele cul
turale din Tîmpa, Peștișul Mare, Rapolt și 
Zlaști, s-au organizat periodic conferințe cu 
caracter agrotehnic, care au avut ca scop 
lămurirea țăranilor muncitori asupra aplică
rii regulilor agrotehnice, precum și despre 
foloasele ce le aduce munca în colectiv, con
ferințe, care au fost susținute cu programe 
artistice date de echipa de teatru, de dan
suri sau cîntece, a căminului cultural res
pectiv.

La căminul cultural din Zlaști, de pildă, 
în ziua de 24 iulie tovarășa Ciucescu Eliza 
a conferențiat în fața a 60 de țărani mun
citori despre „Strîngerea recoltei cît 
mai grabnic și fără pierderi, che
zășia obținerii de recolte bogate". Conferința 
a fost ascultată cu viu interes, și ca rezultat, 
chiar a 2-a zi țăranii muncitori și întovă
rășiți;' au depus mai multă sîrguință în 
strîngerea recoltei de păioase, folosind tot
odată în acest scop toate posibilitățile de 
care dispun. Conferințe asemănătoare, se 
țin aproape în fiecare duminică, popul ari- 
zînd știința agrotehnică și diferite eveni
mente internaționale.

Un alt factor important care ajută pe ță
ranii muncitori la mărirea producției de ce
reale la hectar, este citirea broșurilor agro
tehnice și a ziarului „Agricultura Nouă". 
Țăranul mijlocaș Demeter Petru din Peștișul 
Mare, împrumută cu regularitate cărți de la 
căminul cultural. In urma celor învățate, 
din cartea „Agrotehnica înaintată", și zia
rul „Agricultura Nouă", el a făcut 3 pra- 
șile de porumb, fără rărită.

Aplicînd cele învățate, el are cele 
mai frumoase culturi de sfeclă de zahăr 
din comună, fiind în prezent fruntaș în 
cultura sfeclei de zahăr și a porumbului. La 
fel ca el, țăranul muncitor Vinga Aron din 
aceeași comună, în urma studierii broșurii 
„Cum se pot obține recolte bogate pe te
renurile țăranilor muncitori cu gospodării 
individuale", a însămințat la timp cu se
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Concomitent cu desfă
șurarea treierișului, în 

comuna Băcia s-au obți
nut o seamă de rezultate 
bune și în privința dez- 
miriștitului. Pînă la data 
de 28 iulie, s-a dezmiriș- 
tit o suprafață de 85 ha. 
Totuși față de ritmul se
cerișului dezmiriștitul 
te încă rămas în urmă. 
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Astfel, numai pînă la data de 20 iulie, 
cele două schimburi de tineret si-au depă
șit angajamentul lor cu peste 200 la sută.

Printre tinerii care au adus un aport deo
sebit în realizarea și depășirea acestui an
gajament, se numără utemiștii Blaj Ioan, 
Sînjorzan Vasile, Oran Toma, Ancuța Gheor- 
ghe, Voica Vasile, Sinkeși Geza și alții.

mințe selecționate, iar dezmiriștitul l-a fă
cut imediat după recoltare.

Dacă căminul cultural din Peștișul Mare 
a obținut unele rezultate în stimularea cam
paniei de recoltare, el are însă și multe lip
suri. Sfatul popular din comuna Peștiș nu 
se preocupă de îmbunătățirea muncii cul
turale, iar directorul căminului cultural, to
varășul Biro Ștefan nu a luat nici o mă
sură de îndreptare a lipsurilor. Biblioteca 
volantă care trebuia să fie dotată cu căr
țile de sezon, pe care le solicită țăranii 
muncitori, nu a fost nici pînă acum orga
nizată. Nici biblioteca îaională (responsa
bilă tovarășa Bixa Irina) nu s-a preocupat 
ca bibliotecile căminelor culturale din raion 
să aibe asigurate în campania de recoltare 
aceste cărți. Această poziție este cu totul 
greșită și trebuie să fie înlăturată cît mai 
grabnic, pentru a asigura țăranilor munci
tori la arii, în timpul repausului, putința 
de a învăța mereu alte lucruri noi și folo
sitoare.

Este demnă de urmat inițiativa activiști
lor culturali din căminele culturale din 
Tîmpa, Băcia, Zlaști, Rapolt, Simeria Veche 
și Hășdat, care se pregătesc intens cu pro
grame artistice, pentru a fi prezentate la 
arii.

Oamenii muncii de pe ogoarele raionuh i 
nostru cer din partea activiștilor culturali, 
să se preocupe mai mult de îmbunătățirea 
muncii culturale din satul sau comuna res
pectivă, satisfăcînd astfel cerințele mereu 
crescînde ale maselor.

Secția artă *^i cultură a sfatului popular 
raional, trebuie să îndrume mai operativ 
pe activiștii culturali de la sate, pentru ca 
aceștia la rîndul lor să se ocupe mai temei
nic de problemele ce frămîntă pe țăranii 
muncitori și să ajute căminele culturale 
care la ora actuală nu sînt la înălțimea sar
cinilor la care ar trebui să fie. Faptul că 
aceste cămine culturale nu își trăiesc ade 
vărata lor viață, se datorește în primul rînd 
sfaturilor populare din aceste comune, care 
au minimalizai importanța muncii culturale. 
Lichidînd aceste lipsuri se va reuși ca foca
rele de cultură din satele și comunele raio
nului Hunedoara, să contribuie la succesul 
deplin al campaniei de recoltare.



Pentru întărirea colaborării internaționale și încrederii între state
„Conferința de la Geneva a schimbat climatul relațiilor internaționale"

LONDRA (Agerpres). — iuipă cum a- 
nunță agenția France Presse, în după-a - 
miaza zilei de 27 iulie au început în Ca
mera Comunelor dezbateri în legătură cu 
recenta conferință de la Geneva a șefi
lor guvernelor celor patru puteri. Dezba
terile au fost deschise de primul mini
stru britanic, Anthony Eden, care, în ca
litate de conducător al delegației brita
nice la Geneva, a expus obiectivele pe 
care și le-a fixat delegația Marii Britanii 
le această conferință.

„Conferința de la Geneva a schimbat 
cu siguranță climatul relațiilor interna- 
tionaile“, a subliniat Eden la începutul 
expunerii sale. Eden a menționat apoi că 
în problema germană persistă păreri deo
sebite. EI a relevat apoi poziția puterilor 
occidentale care consideră că Germania 
reunii ioată ar trebui să adere le grupări 
militare. „Noi credem că proiectul de a 
se acorda Germaniei libertatea de alegere 
este cel mai bun. dar, evident, noi admi
tem că trebuie să ținem seama de cele
lalte considerațiuni. Rusia și chiar Europa 
luată în ansamblu au dreptul de a soonta 
ca unificarea Germaniei să nu creeze un 
pericol pentru Rusia seu pentru Euiropa“ 
— a subliniat Eden. Referindu-se la tra
tatul de securitate europeană, primul mi
nistru a declamat că tratatul ar avea ca 
singur scop rezistența față de agresiune.

Declarând că guvernul britanic este 
geta să examineze eventual un tratat mai 
larg, care să înglobeze mai multe țări. 
Eden a reamintit apoi unele propuneri 
făcute la Geneva de delegația britanică.

Darea de seamă asupra conferinței de la Geneoa făcută de E. Faure și A. Pinațj
PARIS (Agerpres). — Agenția France 

Presse anunță că în dimineața zilei de 27 
iulie a avut loc o ședință a Consiliului de 
Miniștri francez la bare Edgar Faure, 
președintele Consiliului de Miniștri, și An
toine Pinay, ministrul Afacerilor Externe,

PARIS (Agerpres). — Rezultatele con
ferinței de la Geneva stat discutate cu în
suflețire de cercurile politice franceze. 
Mulți oameni politici de seamă din Franța 
acordă o înaltă apreciere perspectivelor 
favorabile ale colaborării internaționale 
Care se deschid în urma conferinței șefilor 
guvernelor celor pătau puteri.

Președintele grupului radical din Adu
narea Națională, Vincent Bady, și-a ex
primat satisfacția față de rezultatele ob
ținute la Geneva. „Declamația celor patru

n
BERLIN(Ageiipres). — Presa democrată 

germană continuă să comenteze pe larg 
încheierea lucrărilor conferinței de la Ge
neva a șefilor guvernelor Celor patru pu
teri. Toate ziarele consacră articole de 
fond acestei teme.

Ziarul „Berliner Zeiitung" scrie printre 
altele :

Conferința de la Geneva a arătat că 
neutru a rezolva problemele litigioase tre
buie duse tratative în spiritul înțelegerii 
si colaborării. Acest liuicru îl recunosc în 
prezent chiar și aceia care se îndoiau de

Declarația făcută de A. Eden 
în Camera Comunelor

,-Aceste propuneri, a continuat Eden, pot 
fi modificate și dezvoltate".

După ce a menționat divergențele exis
tente în problema Germană și cea a secu
rității europene, Eden a spus : „Cu toate 
dificultățile pe care le ridică această dublă 
problemă, trebuie să continuăm să căutăm 
o soluție. Ou timpul, și cu condiția ca cli
matul relațiilor internaționale să rămână 
cel creat la Geneva, noi vom izbuti să 
le rezolvăm".

Vorbind apoi despre situația din Extre
mul Orient, Eden a calificat-o „mai pri
mejdioasă" decît situația din Europa. 
„Dar chiar dacă lucrurile stau așa, a adău
gat el, există în diplomație probleme pe 
care timpul le poate rezolva și problema 
situației din Extremul Orient este una 
dintre acestea".

In ceea ce privește dezarmarea, Eden 
s-a pronunțat în favoarea unor obiective 
practice și limitate. Eden și-a exprimat 
apoi regretul că conferința nu și-a consa
crat mai mult timp unei chestiuni căreia 
el îi acordă multă importanță: lărgirea 
contactelor pe toate eșaloanele între Uni
unea Sovietică și Occident. „S-ar putea 
face multe lucruri în acest domeniu, 'a 
spus el. Guvernul britanic dorește să va
dă că sînt sporite înlesnirile pentru turiști, 
sfudenți și ziariști".

Vorbind despre impresiile sale personale 

au făcut o dare de seamă amănunțită 
asupra conferinței de la Geneva.

'Edgar Faure a făcut numeroase preci
zări asupra discuțiilor purtate la Geneva 
și asupra contactelor stabilite cu acest 

„Geneva deschide mari speranțe"
mani este ceva mai mult decît o expresie 
a credinței în viitor. Ea este carta unei 
politici noi, îndreptată în mod conștient 
spre pace. De acum înainte nu în vis, ci 
în realitate s-au pus bazele unei ere noi, 
care permite să se nutrească mari spe
ranțe într-un acord internațional trainic 
și îndelungat".

Președintele Consiliului economic al 
Franței, Emil Roche, a declarat că confe
rința de la Geneva a creat condiții favo
rabile pentru un schimb economic între 

Un punct de cotitură în politica mondială"
rezultatele pozitive ale conferinței șefilor 
guvernelor celor patru puteri. Conferința 
a dus la destinderea încordării internațio
nale. înfăptuirea hotărârilor conferinței 
va duce Ia noi succese pe această cale.

Ziarul „Tribune" subliniază că confe
rința de la Geneva a îndreptățit speran
țele pe care le-au pus în ea popoarele iu
bitoare de pace. Conferința a constituit 
un punct de cotitură în politica mondială. 
„Războiul rece" se apropie de sfîrșit și 
locul lui îl ia o nouă etapă în relațiile 

asupra conferinței, Eden a declarat: „Cred 
că noi am redus încordarea și am creat o 
situație care va permite miniștrilor Afa
cerilor Externe să se ocupe la toamnă de 
principalele probleme politice. Ar fi teme
rar să scontăm rezultate rapide și de mane 
amploare", a atras atenția Eden. Premie
rul britanic a relevat că importanța con
ferinței de la Geneva constă în faptul că 
prin ea a fost redus pericolul de război.

In cadrul expunerii sale, primul mini
stru britanic a anunțat că N. A. Bulga
nin și N. S. Hruișciov au acceptat invita
ția de a vizita Marea Britanie, în primă
vara anului viitor. In aplauzele întregii 
Camere, A. Eden și-a exprimat părerea 
că parlamentul și țara vor privi această 
vizită „Ca un pas către sfîrșitul stării de 
neîncredere reciprocă pe care noi o nu
mim războiul rece".

„Ministrul de Externe și cu mine am 
avut multe convorbiri în particular cu 
domnii Bulganin și Hruișciov și colegii 
lor", a declarat apoi primul ministru bri
tanic, după Ce a anunțat această vizită. 
„Noi am discutat foarte, deschis despre 
temerile noastre în ce privește proble
mele care scindează lumea. Noi am exa
minat de asemenea felul cum ar putea fi 
menținute și întărite relațiile personale 
pe care le-am stabilit la Geneva".

Herbert Morrison, liderul adjunct al o- 
poziției, a luat imediat cuvântul după șe
ful guvernului pentru a exprima aproba
rea partidului laburist față de invitația 
făcută luii N. A. Bulganin și N. S. Hruș- 
ciov de a vizita Anglia.

prilej. Agenția France Presse mențio
nează că detaliile pe care le-a dat șeful 
guvernului francez au scos în relief cli
matul de destindere și sentimentul de op-, 
timisrn care au rezultat datorită ținerii 
conferinței de la Geneva.

țări. Pronunțîndu-se pentru un schimb 
liber de delegații și mărfuri, Roche a 
spus: „Todrnai în aceasta se manifestă 
pacea. Geneva deschide mari speranțe".

După părerea deputatului Pleven, con
ferința de la Geneva „creează perspec
tive și mai largi pentru un acord în viitor".

Ziarul „Franc Tireur" consideră că „un 
nou simptom al destinderii" este hotărârea 
de a se ține la Geneva, la 1 august, trata
tive între reprezentanții Republicii Popu
lare Chineze și Statelor Unite în problema 
repatrierii.

dintre state. Acestea sînt roadele luptei 
dârze a popoarelor tuturor țărilor pentru 
pace, pentru întărirea încrederii în rela
țiile dintre state.

Intr-un articol de fond intitulat „Re
zolvarea depinde de poporul german", 
ziarul „Neues Deutschland" subliniază 
necesitatea realizării înțelegerii între ger
manii din apusul și răsăritul Germaniei în 
problema unificării țării. Există mari po
sibilități, scrie ziarul, ca slăbirea încor
dării care a început la Geneva să continue 
pe pămiîtul german.

Poporul chinez salută eforturile depuse 
la Geneva pentru consolidarea păcii 

în întreaga lume

PEKIN (Agerpres). — China nouă 
întreaga presă chineză, comentând pe 

larg rezultatele conferinței de la Geneva 
a șefilor guvernelor celor patru puteți, 
salută în unanimitate succesul ei.

Referindu-se la problemele discutate la 
conferința de la Geneva, ziarul „Jenmin- 
jibao" scrie într-un articol de fond că, cu 
toată deosebirea dintre punctele de ve
dere, șefii guvernelor au manifestat do
rința de a realiza un acord. Poporul chi
nez, scrie ziarul, ca și toate popoarele iu
bitoare de pace, salută cu căldură efor
turile depuse de șefii guvernelor U.R.S.S., 
S.U.A., Angliei și Franței în scopul re
zolvării problemelor dezbătute, care au 
un rol uriaș pentru consolidarea păcii în 
întreaga lume.

Subliniind că la conferință nu au fost 
dezbătute problemele Extremului Orient, 
ziarul arată că nimeni nu poate nega că( 
situația încordată din Asia și din Extre
mul Orient, îndeosebi situația din regiu
nea Taivanului, precum și piedicile care 
s-au ivit în calea aplicării acordurilor de 
la Geneva în Indochina provoacă o se
rioasă neliniște. Popoarele din întreaga 
lume, opinia publică mondială cer cu in
sistență ca problema păcii și securității 
Asiei și Extremului Orient să fie rezolvată 
în conformitate cu principiul recunoașterii 
suveranității și integrității teritoriale a 
fiecărei țări.

Ziarul „Guanminjibao", comentînd di
rectivele șefilor guvernelor penf.ru miniș
trii Afacerilor Externe, exprimă speranța 
că următoarea întâlnire a reprezentanților 
celor patru puteri va aduce o nouă con
tribuție Ia cauza rezolvării problemelor re
feritoare la pacea generală.

Ziarul subliniază că numai în cazul când 
năzuința spre pace și spiritul de înțele
gere oare s-au manifestat la conferința de 
la Geneva, precum și succesele realizate 
pe această bază vor fi consolidate în vii
tor, toate problemele internaționale nene- 
zolvate vor putea fi reglementate pe calea 
tratativelor.

„Spiritul concesiilor reciproce 
însuflețește cele patru mari puteri"

DELHI (Agerpres). — TASS
Ziarele indiene continuă să comenteze 

rezultatele conferinței de la Geneva, ex
prim îndu-și satisfacția pentru acordul rea
lizat între șefii guvernelor celor petru pu
teri.

Ziarele subliniază că acordul realizat în 
cele patru puncte de pe ordinea de zi ..la 
care s-a ajuns repede la Geneva arată 
că situația politică în Europa s-a schim
bat și dovedește că spiritul concesiilor re
ciproce însuflețește cele patru mari pu
teri".

Ziarul „Amrita Bazar Patrika" consideră 
că „restabilirea încrederii este, fără în
doială, o realizare a conferinței. Și dacă se 
va dovedi că această realizare este trai-, 
nică, probleme cum Sînt cele ale Extre
mului Orient vor fi rezolvate ușor și în 
mod satisfăcător".

O delegafie parlamentară iugoslavă va vizita U.R.S.S. PE SCURT
•»

MOSCOVA (Agerpres). — TASS trans
mite :

In scopul dezvoltării relațiilor priete
nești dintre Uniunea Sovietică și Iugosla
via, A. P. Volkov, președintele Sovietu
lui Uniunii, și V. T. Lațis, președintele 
Sovietului Naționalităților au adresat, în 
numele Sovietului Suprem al U.R.S.S., o 
telegramă, președintelui Skupșcinei Popu
lare Federative a Republicii Populare Fe
derative Iugoslavia, Moșe Pijade, cu invi
tația ca o delegație parlamentară a Iugo
slaviei să viziteze Uniunea Sovietică.

Ca răspuns la această invitație, M. Pi- 
jade a anunțat că SkupșCina Populară Fe

derativă a Republicii Populare Federative 
Iugoslavia a ales, în cadrul unei ședințe 
comune a celor două Camere, următoarea 
delegație care să viziteze Uniunea Sovie
tică : Vlado Bakarâci (conducătorul dele
gației), Risto Antiunovtoi, Pașko Romaț, 
Slavko Papier, Djoka Pakovici, Raia Ne- 
delcoviri, Boris Ziheri, Franz Simonici, 
.Tviebin Miatovici, Mesihovicî Halid, Viț- 
ko Kristulovici, Greta Kava, Franio Gaji, 
Bosa Țvetici, Milian Neoricăci, Vidoe 
Smilevski, Goko Garcevici.

Delegația va sosi în U.R.S.S. la 1 au
gust

• Luînd cuvântul la 26 iulie la o Confe
rință de presă, primul minister al Bir- 
maniei, U Nu, a declarat că intenționează 
să viziteze anul acesta Uniunea Sovietică.

• La 26 iulie, vicepreședintele Haita a 
primit, în cadrul consultărilor, în vederea 
formării noului cabinet, printre alți li
deri ai diferitelor partide, și pe Aidit, 
Lukman și Sakirman, conducători ai par
tidului comunist din Indochina. In urma 
acestei întrevederi, conducerea partidului 
Comunist a dat publicității o declarație în 
care își exprimă punctul de vedere în pri
vința caracterului viitorului guvern.

• După cum relatează ziarul „.Tustica", 

Comitetul executiv al Partidului Comu
nist din Uruguay a hotărât în unanimitate 
în ședința din 22 iulie, să excludă din 
partid pe fostul secretar general ai Par
tidului Comunist, Eugenio Gomez, pentau 
activitate fnacționistă antipartinică.

• Subcomitetul senatorial pentru „se
curitatea internă" a dezlănțuit o campania 
de persecuții împotriva unor ziare progre
siste în limbi străine din S.U.A., în sco
pul suprimării acestor ziare. Este voit» 
de „Glos Ludowy", săptămânal în limbi 
poiană, „Narodna Voita", săptămânal î^ 
limba bulgară și „Romlnul american", săp
tămânal î-n limba rornînă.
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