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Pentru o agitație vizuală 
concretă, plină de conținut

Agitația vizuaiă, parte integrantă a agitației politice de 
masă, constituie o arenă importantă în mâna partidului, pen
tru ridicarea conștiinței oamenilor muncii. Vorbind într-un 
grai accesibil maselor celor mai largi, agitația vizuală ane o 
deosebită forță mobilizatoare, deoarece ea ține mereu trează 
în conștiința oamenilor muncii, sarcinile principale ce le 
stau în față, î<n opera de construire a socialismului. Agitația 
vizuală este iubită de oamenii muncii, pentru că panourile, 
lozincile, placa rd ele de onoare, vitrinele cu fotografii, de
senele și Caricaturile, înfrumusețează locul de muncă, fă- 
cîndu-l mai viu, mai atrăgător.

In ultima vreme, în raionul nostru s-au obținut succese 
frumoase în domeniul agitației vizuale. Cele mai multe or
ganizații de partid, înțeJegînd importanța agitației vizuale, 
folosesc cu pricepere formele ei variate.

La sectorul laminoare din Combinatul siderurgic „Gh. 
Gheorghiu-Dej", agitația vizuală este legată de sarcinile în
deplinirii pianului de producție, deoarece organizația de bază 
a găsit mijloacele cele mai bune pentru a face o agitație 
vizuală puțin costisitoare și care poate fi împrospătată c!u 
ușurință. Aproape la toate locurile de muncă se găsesc tă
blițe metalice, sau de lemn, frumos confecționate pe care 
sînt sorise angajamentele laminatorilor în întrecere, în
sori indu -se zilnic cu cretă și rezultatele obținute de ei. In 
feluil acesta, mersul întrecerii poate fi ușor urmărit de fie
care muncitor.

Agitația vizuală este folosită cu succes și de comitetul 
de partid, de la uzinele „Victoria" CăLan, în lupta pentru 
realizarea de economii, pentru îmbunătățirea disciplinei în 
muncă, pentru îmbunătățirea calității produselor.

Dovedind operativitate în folosirea agitației vizuale și 
organizația de bază din satul Streisîngeorgiu a luat iniția
tiva în campania agricolă de vară, de a afișa în sat nume
roase lozinci, care cheamă pe țăranii muncitori să lupte 
pentru a asigura succesul muncilor agricole de vară. Tot 
aici, organizația de bază a inițiat așezarea în mijlocul sa
tului a unui panou pe care siînt trecuți fruntașii și codașii la 
seceriș și treieriș.

Cu toate succesele obținute în organizarea agitației vizuale, 
mai siînt însă și lipsuri serioase. Ele se datoresc’ în cea mai 
mare măsură faptului că unele organizații de partid sub- 
epreoiază rolul agitației vizuale la locul de muncă. Sînt co
mitete de partid, precum și organizații de bază din întreprin
deri, care dau dovadă de dezinteres în organizarea acestei la
turi a muncii politice de masă. La minele de fier Teliuc, de 
pildă, agitației vizuale nu i se acordă nici pe departe impor
tanța care ar trebui să i se dea lîntr-o asemenea mină. Cu 
toate că în ultima vreme au apărut unele lozinci și panouri 
în legătură cu întrecerea socialistă, totuiși agitația vizuală nu 
este puternic legată de problemele producției, cu atît mai pu
țin în ceea ce privește extinderea metodelor înaintate. Aici, 
nu sînt popularizați fruntașii în producție, iar cei care au 
abateri de la disciplina socialistă, nu sînt combătuți prin ca
ricaturi, sau prin alte mijloace pe care organizația de bază 
le are la dispoziție.

Sînt cazuri cînd materialul de agitație vizuală este așe
zat la întâmplare, uneori în locuri nepotrivite. Alteori, se 
face o asemenea îngrămădeală de panouri, afișe, tablouri, în 
cit oamenii muncii nu-și pot concentra atenția asupra pro
blemelor celor mai importante. In unele întreprinderi, ca 
de pildă Trustul 4 construcții și I.C.S.M. Călan, pavoazarea 
a fost lăsată să se învechească, să se urițeescă, fără ca orga
nizația de bază să se seziseze de acest lucru.

Lipsurile în organizarea agitației vizuale trebuie grabnic 
lichidate. De aceea organizațiile de partid sînt obligate să 
ia măsuri serioase în acest scop. Ele trebuie să imprime a- 
gitației vizuale un caracter viu și combativ și să asigure 
legarea ei strânsă de sarcinile actuale ale construirii socia
lismului.

Pentru îmbunătățirea continuă a agitației vizuale, este ne
cesar să se găsească forme noi, sugestive, oare să mobilizeze 
pe oamenii muncii, nu numai la îndeplinirea sarcinilor de 
plan, ci și împotriva dementelor leneșe, risipitoare sau bi
rocratice. Instrument puternic al educării oamenilor muncii 
prin critică și autocritică, al luptei împotriva unor stări de 
spirit înapoiate, agitația vizuală trebuie să ia atitudine îm
potriva acdor care nu și-au însușit încă disciplina socialistă 
a muncii și spiritul de grijă față de avutul obștesc, împotriva 
acelor care nu înțeleg datoria de a-și îndeplini cu sfințenie 
obligațiile față de stat.

îmbunătățind agitația vizuală, îmbinînd-o cu celelalte 
forme ale agitației politice de masă, vom face ca ea să fie 
o armă importantă în mîna organizațiilor de partid, pentru 
antrenarea oamenilor muncii la obținerea de noi sudcese în 
lupta pentru construirea socialismului și apărarea păcii.

Se dezvoltă întrecerea pentru mai multe acumulări socialiste I
Angajamentele prind viață

Cele lirei schimburi de lamino- 
riști de la combinatul siderurgic, se 
găsesc în plină întrecere pentru 
sporirea acumulărilor socialiste 
peste plan, la baza cărora stă creș
terea producției de oțel laminat, a 
productivității muncii, prin folosirea 
mai bine a agregatului, reducerea 
rebuturilor și a prețului de cost. O 
altă preocupare a laminoriștilor este 
reducerea consumului specific la 
lingouri, prin folosirea rațională a 
energiei electrice și a carburanților, 
în vederea micșorării cheituelilor de 
producție. Având la bază aceste o- 
biective, laminoriștii țin o strânsă 
legătură între schimburi, fapt ce-i 
ajută să-și depășească cu sudces 
angajamentele luate în întâmpinarea 
zilei de 23 August. In luna iulie, 
planul de producție a fost realizat 
pe întreaga secție în proporție de 
109.6 ia sută, productivitatea muncii 
a crescut cu 5 la sută, rebuturile au 
fost reduse față de admis cu 5,2 la 
sută și prețul de cost a fost scăzut 
față de cel planificat cu 1 la sută, 
Din angajamentul luat de a realiza 
pînă la 23 August economii în va
loare de 150.000 Iei, numai în luna 
iulie s-au realizat economii în valoa
re de 132.500 lei.

Prin economii — 
patriei acumulări socialiste

Toate secțiile din cadirul ate
lierelor centrale de reparații I.C.S.H., 
au primit cu nespusă bucurie iniția
tiva patriotică a celor 26 de între
prinderi industriale din regiunea 
Stalin, de a asigura patriei acumu
lări socialiste peste plan. Dezbătând 
în grupele sindicale această chema
re, colectivele de muncitori și tehni
cieni au constatat că dispun de nu
meroase rezerve interne, care dacă 
ar fi valorificate ar putea asigura 
întreprinderii beneficii însemnate. 
Ei au propus elaborarea unor nor

me tehnice de consumuri, adapta
rea a două cuptoare ; unul pentru 
tratamente termice și altul pentru 
aliaje și băi de ceanurare, constru
ite din rezerve interne, reducerea 
consumului de lubrifianți și carbu
ranți, în special a consumului de 
benzină La motoarele „Zis", prin in
troducerea etalonării debitului de 
benzină în jiglere și reglarea con
sumului printr-un șubăr cilindric. 
Acestea sînt numai citeva din posi
bilitățile care puise în valoare re
duc simțitor cheltuielile de produc
ție și prețul de cost. Bazați pe a- 
cestea, ei s-au angajat să sporească 
rentabilitatea întreprinderii pînă la 
23 August du 220.606 lei. Căutând să 
înfăptuiască cele propuse, au reușit 
ca în luna Mie să reducă consumul 
de motorină cu peste 14.000 litri, 
consumul de benzină ou 2.473 litri 
și să economisească mari cantități 
de lubrifianți. La secția reparații 
auto, de exemplu, s-au realizat be
neficii de 17.215 lei, iat la secția 
energetic • de 16.022 lei Astfel, cele 
cinci secții din cadrul atelierelor 
centrale I.C.S.H. au adus întreprin
derii beneficii în valoare de 42.103 
lei.

Chibzuind materia primă
La realizarea celor 16.632.000 lei 

«cumulări socialiste peste plan, cât 
prevede angajamentul siderurgiștilor 
hunedoreni, oțelarii s-au angajat să 
contribuie cu suma de 3.428.864 lei, 
sumă, din care 1.006.884 lei pînă la 
23 August. Pentru realizarea acestor 
angajamente, colectivul de oțelari, în 
frunte cu inginerii și tehnicienii, a 
întocmit un program de măsuri 
tehnido-organizatorice, care prin in
troducerea și folosirea mai departe 
a tehnicii noi la oțelărie, să le asi
gure acumulări socialiste din ce 
în ce mai multe. Au fost luate mă

suri pentru darea la timp a oalelor 
de turnare, executarea reparațiilor 
la cald a cuptoarelor Martin, ceea ce 
face da ele să intre mai devreme 
în producție, introducerea celei de 
a 3-a instalație de evacuare a 
zgurei primare ce conține un pro
cent ridicat de oxizi și folosirea ei 
la furnale, etc. Ca urmare a unor 
măsuri aplicate în cursul lunii tre
cute, oțelarii au economisit numai 
magnezită în valoare de 42.011 lei, 
feno-mangan în valoare de 19.676 
lei, iar rebuturile eliminate depă
șesc suma de 256.000 lei. Acumu
lările socialiste realizate de oțelari 
în prima lună de la luarea anga
jamentelor, echivalează eu suma de 
365.95! lei.

Alte inovații aplicate 
în procesul de producție

In lupta pentru realizarea de eco
nomii și reducerea prețului de cost, 
colectivul de conducere al întreprin
derii minere Hunedoara, a aplicat 
alte inovații în exploatare. Astfel, 
pînă în prezent prin vechea metodă, 
exploatarea se făcea prin fî.șii direc
ționale orizontale Cu ramblierea de 
jos în sus, care aducea multe greu
tăți transportului de la abataj și 
randamentul era sub sarcinile plani
ficate. Noua metodă de muncă, duțpă 
inovația inginerului Pitaru Ro
man, de exploatare prin fîșii încli
nate cu ramblierea de sus în jos, 
a făcut ca randamentul să crească 
cu 13 Ia sută, iar la transport să sa 
facă o economie de 2081 lei. Apti- 
când adeastă inovație la toate sec
toarele, s-a reușit să se facă o eco
nomie de 47.518 lei. I

De asemenea și inovația ingine
rului Niculescu Gheorghe, de per
fecționare a sistemului de trans
portare la moara de măcinat, prin 
construirea unui siloz subteran., a- 
duce o economie de 337.190 lei.

Solemnitatea decorării unor constructori
Duminică, 7 august, a avut loc în grădina .de vară 

a cinematografului „I.C. Frimu" din localitate festivi
tatea înmânării de ordine și medalii unor constructori 
hunedoreni, care s-au distins în munca pentru constru
irea Hunedoarei noi.

La festivitate, au participat tovarășii: Dejeu Du
mitru președinteleComitetului executiv al Sfatului 
popular regional, Iancu Traian, locțiitor de ministru al 
Ministerului metalurgiei și industriei construcțiilor de 
mașini, Ibănescu Gheorghe secretar al Comitetului re
gional P.M.R., Boureanu Ștefan prim-seeretar al Co

mitetului raional P.M.R., conducători ai organizații
lor de partid și activiști din aparatul de stat. I

Din însărcinarea Prezidului Marii Adunări Naționala 
tovarășul Dejeu Dumitre a înmânat „Ordinul Muncii" 

că. II unui număr de 8 tovarăși „Ordinul Muncii" cL 
III-a unui număr de 31 tovarăși, iar „Medalia Muncii" 
a fost înmânată unui număr de 90 tovarăși.

Cu adest prilej, cei distinși pentru merite deosebite 
în producție și-au luat angajamentul de a munci cu 
și mai mult avînt pentru terminarea grabnică a con
strucțiilor începute, pentru înflorirea Hunedoarei noi.

Ing. Gancea C-tin 
decorat cu „Ordinul 

Muncii" d. III-a.

Stan Cornel I
eJlectriican, decorat cu 

„Ordinul Muncii" cL IUpa

Ciri Francisc ’

instalator, decorat cu 
„Ordinul Muncii" cl. III-a

Voicu loan
lăcătuș, decorat cu 

„Ordinul Muncii" d. III-a



Să transportăm griul la arii, loate forțele pentru grăbirea treierișului!
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Lupta pentru strîngerea intr-un timp cit mai scurt a recoltei din acest an, este 
in momentul de față o sarcină din cele mai importante care cere din partea organelor
de partid și a sfaturilor populare să dea dovadă de o bună organizare și conducere,
de operativitate și spirit de inițiativă în această direcție.

Cu toate că în ultima vreme, în raionul nostru au fost obținute unele succese,
totuși mai sînt incă serioase lipsuri. Pentru a veni in ajutorul organizațiilor de 
partid și sfaturilor populare, redacția ziarului „Uzina Noastră" a Întreprins un raid.

Publicăm mai jos unele din constatările noastre făcute pe teren:

Muncă bine organizată — roade bogate
Odată cu începerea lucrărilor agricole 

pentru strîngerea recoltei din acest an. Co
mitetul executiv al Sfatului popular din co
muna Streisîngeorgiu a trecut, sub îndru
marea organizației de bază, la luarea unor 
măsuri menite să asigure desfășurarea în 
bune condiții a campaniei de recoltare, trp- 
ieriș și dezmiriștit. Ca primă măsură 
luată, a fost întocmirea unui plan de ac
țiune, in care fiecărui membru al comite
tului executiv i s-au trasat sarcini con
crete. De asemenea s-a întocmit un grafic 
pe fiecare sat, cu ajutorul căruia se poate 
urmări zilnic în ce stadiu se găsesc lu
crările de recoltare, treieriș și dezmiriștit.

In munca sa de zi cu zî, comitetul exe
cutiv al sfatului popular comunal nu a 
neglijat nici problema agitației vizuale, in 
acest scop, au fost confecționate peste 50 
de lozinci mobilizatoare, ce au fost afi
șate atît la arii, cît și prin satele comunii. 
De asemenea, au fost luate măsuri pentru 
ca articolele de la gazeta de stradă și cele 
de pe arii, să fie schimbate la timp, iar 
prin intermediul lor să fie popularizați ță
ranii fruntași în obținerea de recolte bo
gate. S-au amenajat biblioteci volante la 
fiecare arie, de unde țăranii muncitori au 
posibilitatea să citească diferite broșuri 
agrotehnice, politice și literare. La fel, în 
această campanie și căminele culturale au

Aceleași posibilități — rezultate
Datorită efortului depus de către țăra

nii muncitori din cadrul întovărășirii „16 
Februarie" din satul Cristur, de a folosi 
la maxim fiecare zi bună pentru recoltat 
ți treieriș, s-a ajuns ca în ziua de 23 iu
lie să termine campania de recoltat, iar 
tn ziua de 1 august, de altfel așa cum îșî 
luaseră angajamentul, întovărășiții sa ter
mine campania de treieriș, executînd în 
același timp și dezmiriștitul pe întreaga 
suprafață ce aparține întovărășirii.

Acest lucru a fost posibil, datorită mun
cii politice desfășurate în cadrul întovără
șirii, cît și a exemplului viu dat de în
tovărășiții Peter Ioan, Furca Ioan (Voș)
și alții.

Dacă sectorul socialist din comuna Cris
tur a obținut rezultate demne de laudă, 
nu același lucru se poate spune și despre 
sectorul individual. Comitetul executiv al

Slaba activitate a unui sfat popular
In campania de recoltare a păioaselor 

din acest an, comuna Hășdat se situa 
printre comunele fruntașe ale raionului nos
tru. îmbătat insă de succesul obținut, co
mitetul executiv al sfatului popular comu
nal, in frunte cu președintele Lupu Viorel, 
a lăsat ca restul lucrărilor legate de strîn- 

Țăranul muncitor: Ei fi-ar să fie... un
de am mai văzut eu „sfaturi" de astea?! 
Aha... da, acuma știu; la Peștiș, Batiz, 
Simeria Veche...

gerea noii recolte să se desfășoare de la 
sine. Deși pînă la data de 4 august, în 
această comună au fost secerate 535 ha. 
cu păioase, totuși transportarea snopilor la 

fost folosite din plin. Conferințele legate 
de campania de recoltare ce au fost ținute 
la căminele culturale din satele Streisîn
georgiu, Bățălar și Chitid, au fost de un 
real folos pentru țăranii muncitori. Un a- 
jutor prețios l-a primit comitetul executiv 
al sfatului popular din partea deputațitor. 
Organizînd consfătuiri pe circumscripții cu 
alegătorii, deputății Iordan loan din satul 
Bățălar, Ursulescu llie din Streiohaba, Mir- 
cescu llie din Streisăcel, Barabas Ludovic 
din Streisîngeorgiu și alții, au explicat 
țăranilor muncitori importanța pe care o 
prezintă strîngerea recoltei Ia timp și făiă 
pierderi, iar prin exemplul lor personal, au 
mobilizat masele la transportarea snopilor 
la arii și efectuarea dezmiriștitului.

Deși timpul nefavorabil din ultimele săp- 
tămîni a frînat în oarecare măsură mun
cile agricole de vară, totuși ca rezultat al 
muncii depuse, s-a reușit să se obțină re
zultate îmbucurătoare. Pînă în ziua de 5 
august, în această comună s-au treierat 
păioasele de pe o suprafață de peste 57 
ha. și s-au dezmiriștit în același timp alte 
158 ha. La aria nr. 1 din colonia Ceangăi, 
treierîșul s-a terminat încă din ziua de 3 
august, iar în satele Streiohaba și Strcî- 
săcel această lucrare este pe terminate.

diferite
sfatului popular, care avea sarcină de a 
se ocupa cu această problemă, a neglijat-o 
fără nici un temei, atribuind încetineala 
ritmului în care se desfășoară treierișul șî 
dezmiriștitul „timpului nefavorabil".

Dacă aceasta ar fi realitatea, cum se 
explică faptul că în aceeași comună șî cu 
aceleași posibilități, situația este diferită?!.

Explicația vine din faptul că, comitetul 
executiv al sfatului popular, în frunte cu 
președintele Filip Ioan și Pioar loan, nu a 
dat atenția cuvenită acestei probleme. Ei 
nu au antrenat îndeajuns în această muncă 
pe deputațî, comisiile permanente, colecti
vele gazetelor de perete, etc. De asemenea 
nici organizațiile de bază P.M.R. nu au 
antrenat pe comuniști să fie în fruntea a- 
cestor acțiuni, privind fără simț de răs
pundere campania de treieriș și dezmiriștit.

arii nu s-a făcut în ritm cu secerișul. Din 
această cauză, treierișul în comuna Hăș
dat a început cn mare întîrziere, iar din 
lipsă de păioase la arii, batozele au func
ționat sub capacitatea lor. Acest lucru, re
iese clar din faptul că timp de aproape 
două săptămîni de la începerea treierișu
lui, perioadă în care au fost multe zile 
bune de lucru, nu s-au treierat decît pă
ioasele de pe o suprafață de 3 ha.

Crearea acestei disproporții între recoltat 
ș! treieriș, se datorește în primul rînd in
suficientei munci de îndrumare și lămurire 
pe care membrii comitetului executiv au 
desfășurat-o în rîndul țăranilor muncitori. 
Cu toate că agitația vizuală joacă un rol 
botărîtor în impulsionarea muncilor agri
cole de vară, totuși comitetul executiv des
consideră acest lucru, deoarece articolele de 
la gazeta de stradă „Recolta" nu sînt 
schimbate cu săptămînile, iar gazetele de 
arii stau goale. Aceasta, fără să mai vor
bim de întrecerile patriotice care sînt or
ganizate în mod formal.

La rămînerea în urmă a comunii Hășdat 
în ceea ce privește treierișul, o lipsă o 
au ji unii deputați ca, Stănescu Ida, Vă- 

lean Aron, Pădurean Maria șî alții, care 
nu răspund la chemările sfatului popular, 
nu constituie ei înșiși exemple demne de 
urmat pentru ceilalți țărani muncitori. De 
asemenea, unii deputațî din cadrul înto
vărășirii agricole „7 Noiembrie" , cum ar 
fî Nagy Iosif, Galfi Etelca și Lupu V. 
care este și secretarul organizației de bază, 
au așteptat ca întîi să-și transporte alții 
grîul la arie și după aceea să înceapă 
și ei.

Activitatea sfatului popular Hășdat este

Unde nu-i preocupare
In comuna Peștiș, secerișul a fost termi

nat demult. Aceasta s-a datorat faptului 
că țăranii muncitori mobilizați de partid 
au depus eforturi pentru a strînge întreaga 
recoltă la timp și fără pierderi.

Deși a trecut vreme îndelungată de cînd în 
fiecare sat sau comună au fost amenajate 
ariile pentru treieriș, în satul Peștișul Mic, 
și în prezent membrii comitetului executiv al 
sfatului popular aleargă dintr-un capăt la

— nu sînt nici rezultate

Acolo unde lipsește spiritul de răspundere
Realizările obținute la recoltatul păioa

selor din acest an de către țăranii mun
citori din comuna Călan, oglindesc pe de
plin preocuparea lor în strîngerea recoltei 
la timp și fără pierderi. Datorită muncii 
politice de masă pe care au desfășurat-o 
în rîndul țăranilor muncitori, organizațiile 
de partid și membrii comitetului executiv 
al sfatului popular comunal, cele peste 900 
ha. cultivate cu grîu, secară și orz, au 
fost recoltate încă de acum două săptămîni.

Dacă secerișul s-a desfășurat în bune 
condiții, nu tot același lucru se poate 
spune și despre ritmul în care se desfă
șoară căratul snopilor la arie, treierișul și 
dezmiriștitul. Ce e drept, unii țărani mun
citori au înțeles necesitatea treierișului și 
dezmiriștitului la timp, însă aceștia sînt 
puțini. Acest lucru este dovedit de faptul 
că din totalul suprafețelor cultivate, pînă 
în ziua de 6 august au fost treierate și 
dezmiriștite numai 6 la sută. Această ră- 
mînere în urmă a treierișului și dezmiri
știtului se datorește comitetului executiv 
al sfatului popular șî organelor de partid 
care nu au dus o muncă susținută în 
această direcție. De asemenea o mare par
te de vină o are tovarășul inginer Poie- 
naru Maxim șeful punctului agricol și teh
nicianul Ripoșan loan, care din comoditate 
nu prea se deplasează pe teren să stea de 
vorbă cu țăranii muncitori, pentru a Ie 
explica acestora necesitatea dezmiriștitului 
imediat după seceriș. 

____________________  CONCLUZII____________________
In urma constatărilor făcute pe teren cu ocazia raidului întreprins, a reieșit că 

acolo unde comitetele executive ale sfaturilor populare, sprijinite îndeaproape de or
ganizațiile de partid, au desfășurat o largă și susținută muncă politică mobilizatoare 
în rîndul țăranilor muncitori, lucrările de recoltare, treieriș și dezmiriștit, sînt cu 
mult avansate. Rezultatele obținute în această direcție de comitetele executive ale 
sfaturilor populare din comunele Streisîngeorgiu, Băcia, Rapolt și altele, dovedesc că 
atunci cind sînt mobilizate toate forțele, iar fiecare zi bună de lucru Ia cîmp este 
folosită din plin, rezultatele sînt din cele mai bune.

Pe lingă părțile pozitive, raidul a scos la iveală și unele lipsuri, care carac
terizează în mare măsură slaba preocupare a unor comitete executive, precum și a 
unor organizații de bază. Faptul că în comunele Călan, Peștiș, Răcăștia, Simeria 
și altele, campania de treieriș este mult rămas in urmă, dovedește că în aceste co
mune, comitetele executive ale sfaturilor populare nu au știut să-și organizeze temei
nic munca, iar deputății comunali n-au fost antrenați în aceste munci, mulți din
tre ei situindu-se în coada maselor. De asemenea raidul a scos la iveală insufi
cienta activitate pe care o depun unii dintre inginerii și tehnicienii de Ia punctele a- 
gricole.

Lipsurile stabilite cu ocazia raidului, trebuie să constituie sarcina imediată a 
organelor și organzațiilor de partid, cit și a comitetelor executive ale sfaturilor 
populare în vederea înlăturării lor. Este necesar de a se lua toate măsurile care să 
asigure funcționarea batozelor zi și noapte, îndrumînd in acest scop țărănimea munci
toare de a-și transporta imediat păioasele la arii. Inginerii șl tehnicienii de Ia punc
tele agricole, au datoria de a fi in permanență în rîndul țăranilor muncitori, pentru 
a le arăta cum trebuie să muncească, Iar acolo unde in clăi se constată umezeală, 
trebuie luate măsuri pentru ca în timpul frumos, snopii să fie întinși Ia soare. De
oarece timpul pentru dezmiriștit este înaintat, inginerii și tehnicienii, au datoria de a 
indruma producătorii agricoli de a trece la efectuarea arăturilor la adîncimea de 18- 
20 cm.

cu atît mai condamnabilă, cu cît în satut 
Nădăștia Superioară, la data de 4 august 
batoza încă nu începuse treierișul, deși a- 
ceasta fusese scoasă pe arie de multă vre
me. Despre această situație a știut și co
mitetul executiv al sfatului popular raio
nal, dar nu a luat nici o măsură pentru 
ca întreprinderea de construcții siderurgice 
Hunedoara să trimită oameni pentru a face 
instalațiile necesare, fără de care batoza 
nu poate funcționa.

altul pentru a identifica terenul unde să 
fixeze aria de treier. Acest lucru a făcut 
ca țăranii muncitori să țină recolta pe 
cîmp, în timp ce în multe sate învecinate 
treierișul se desfășoară cu intensitate.

Față de această situație, comitetul exe
cutiv al sfatului popular raional nu tre
buie să stea pasiv, ci să tragă cu toată se
riozitatea la răspundere pe cei ce se fac 
vinovați de rămînerea în urmă a treieri
șului.

Comitetul executiv al sfatului popular 
are datoria să facă totul pentru grăbirea 
ritmului de treieriș și dezmiriștit și să 
ceară agronomului să ducă o muncă per
severentă în combaterea mentalităților în
vechite, prin îndrumarea agrotehnică a ță
ranilor muncitori și de a-i mobiliza pe a- 
ceștia să treacă la executarea arăturilor a- 
dînci, contribuind în felul acesta la obți
nerea de recolte sporite în anul viitor.

„Afofșiiutorul"
Knasay Mihai, președintele sfatului 

popular al comunii Răicăștde, refuză ajuto
rul dat de tehnicienii agricoli și de ac
tiviștii de partid, considerîndu-se .atot
știutor".

Tehnicianul agricol.-Tovarășe președin
te... tovarășe președinte! Hai frate să du
cem grîul la arie. Dacă nu profităm de 
fiecare oră prielnică, apoi, s-a zis cu griul 
nostru...

Președintele: Stai... sbaai tovarășe 1 
n-am nevoie de dădacă. Voi duce grîul la 
arie cînd o să vreau eu. Deocamdată, aș
tept timp frumos.



IN PAS CU VREMEA Sărbătorirea „Zilei Minerului" în raion
Nu-i ușor să fii secretar de partid 

pe unul din mărețele șantiere 
ele patriei- Trebuie să ai umeri pu
ternici ca să birui greutățile și să 
croiești drum nouilui.

Bucuria pe tare o simți când vezi 
că în jurul tău clocotește viața și 
munca celor ce sânt prinși în vâl
toarea vieții noi, te fac să trăiești 
clipe înălțătoare.

In această luptă, s-a călit comu
nistul Burgheiea loan, secretarul or
ganizației de bază din cadrul Trus
tului 4 construcții.

★
Fața-i bflăjină, de culoare ară

mie, cu încrețituri adinei, este arsă 
de soare și bătută de vânt. Ea ex
primă voință și dîrzenie neînduple
cată.

Viața lui este asemănătoare cu a 
multor oameni simpli din țara noas
tră. care luptă pentru fericirea po
porului și prosperitatea patriei, dă- 
ruindu-și cu dragă inimă toate for
țele lor creatoare construcției socia
liste. Pentru netezirea acestui drum 
plin de greutăți și bucurii, tovarășul 
Burgheiea muncește fără preget.

Când zorile argintii ale dimineții 
doboară peste orașul Hunedoara, ei 
este în picioare. Primul lucru pe 
care îl face este cercetarea atmos
ferei.

— Noi constructorii avem nevoie 
de timp bun pentru a grăbi ritmul 
lucrărilor — spune el.

Apoi se pregătește de plecare. îna
inte de a pleca, răsfoiește carnetul 
cu însemnări, pentru a-și fixa pro
blemele de oare să se preocupe în 
ziua respectivă. In carnet sânt tre
cute multe probleme ce i-au fost 
puse în față de către zeci și zeci de 
constructori spre a fi rezolvate. El 
Ie studiază cu atenție și le dă re
zolvarea cuvenită. Dacă un construc
tor a fost neîndreptățit de cineva, 
atunci acesta spune: „Lasă că mă 
duc eu la tovarășul Burgheiea".

Aceste cuvinte sînt dese ori ros
tite de constructori... Cînd este che
mat la organizația de partid cei ce 
s-a făcut vinovat de anumite lipsuri, 
tovarășul Burgheiea îl întreabă cu 
vorba-î domoală, uneori puțin tăioa
să. despre poziția lui față de fapta 
care a făcut-o. După întrevedere.

cel în Cauză nu mai este ea înainte. 
Atunci constructorii spun în glu
mă :

— „Se vede cât de colo că a fost 
la tovarășul secretar! Uite-i, acum 
nu mai e hai-hui ca înainte".

Nu demult la propunerea tov. Bur
gheze comuniștii din cadrul Trus
tului 4 construcții au analizat intr-o 
adunare generală de partid cauzele 
pentru care șantierul nr. 1 nu și-a 
realizat planul de producție in re
petate rânduri. Adunarea generală a 
Constatat că șeful de șantier Bravu,

nu s-a preocupat de defel cerea pla
nului pe oameni și brigăzi și a sub
apreciat ralul mobilizator al între
cerii socialiste, al graficului de pro
ducție. La recomandarea organiza
ției de bază, conducerea trustului 
a numit în locul lui, pe inginerul 
Ciomoș Nicolae, iar pentru întări
rea muncii politice pe acest șantier, 
adunarea generală a hotărât că să 
trimită pe comunistul Coman Filip. 
In urma acestor măsuri, șantierul 
1 și-a realizat pianul de producție 
în proporție de 100 Ia sută, iar 
productivitatea muncii a crescut cu 
12 la sută.

Acolo unde Se ivesc greutăți în 
procesul de producție, tovarășul 
Burgheiea este primul care studia
ză posibilitățile înlăturării lor. Dar 
nu o face singur, ci se consultă cu 
membrii de partid. Cu inginerii și 
constructorii, cărora le cere părerea 
asupra măsurilor care să ducă la 
îmbunătățirea muncii.

El este un om modest și simplu. 
Pentru faptul că se apropie de su
fletul oamenilor, le rezolvă unele 
necazuri, și-i ajută să învingă greu
tățile, el este iubit de aceștia. De

aceea constructorii vin la dânsul ca 
la un părinte și pleacă mulțumiți au 
inima deschisă, mai încrezători în 
forțele lor. Așa își duce activitatea 
sa politică zi de zi, comunistul Bur
gheiea loan.

★
Spre seară când peste orașul Hu

nedoara se revarsă negura, un om de 
statură potrivită, cu ochi albaștri, 
coboară de pe schelă unde a stat de 
vorbă despre posibilitățile acceleră
rii lucrătorilor, cu constructorii 
Csiiki Ludovici, sau Petraș Petru, cu 
agitatorii Boolean Toader, Cornea 
Gheorghe sau Laszlo Anton. De 
multe ori, nici nu obsearvă că s-a 
întunecat și că luna începe să-și 
reverse lumina ei palidă peste îm
prejurimi.

Cufundat în gânduri ajunge acasă. 
Nevastă-sa îl mustră uneori pen
tru faptul că vine așa târziu. După 
câteva minute însă, în urma cuvin
telor calde rostite de soț supărarea 
care o cuprinsese la încept s-a 
schimbat în armonie.

E noapte, postul de radio Bucu
rești și-a încetat de mult emisiu
nea. Toți ai casei dorm. Doar tova
rășul Burgheiea cu fruntea aplecată 
pe masă urmărește cu privirea slo
vele fără de sfîrișit ce sânt înșiruite 
pe pagina unei cărți voluminoase. 
Ploapele ar vrea să se închidă dar 
totuși oboseala din timpul zilei nu 
l-a biruit. Studiază încontinuu din 
biblioteca personală, ce cuprinde 
peste 1000 de volume. El soarbe cu 
nesaț operele marilor dascăli ei 
proletariatului Marx, Engels, Lenin, 
și Stalin, din operele clasicilor uni
versali, Victor Hugo, Lev Tolstoi, 
Sakespeare, lucrări de economie și 
multe altele, pentru a-și lumina 
mintea, pentru a putea învăța și pa 
alții.

In acest fel, secretarul organiza
ției de bază P.M.R. de la Trustul 
4 construcții Hunedoara, petrece fie
care zi de muncă rodnică și își de
pune toate forțele pentru a traduce 
în viață învățătura partidului, al că
rui militant este. El răsplătește ast
fel cinstea și onoarea de a purta cel 
mai sc'ump cuvânt al oamenilor, a- 
cela de comunist, fiu de nădejde al ' 
clasei muncitoare.

Pe dealul Chizidului, în „Ziua Prieteniei
De mulți ani, dumbrava de pe 

dealul Chizidului a devenit un loc 
îndrăgit de oamenii muncii din 
Hunedoara. Serbările populare care 
eu loc aid, oferă miilor de parti
cipant posibilități minunate de 
distracție în mijlocul natuirii.

Sub ramurile stufoase ale ste
jarilor, mii de oameni ai muncii 
din întreprinderile și instituțiile 
orașului Hunedoara, precum și din 
împrejurimi au fost oaspeții bătrâ
nului Chizid în „Ziua Prieteniei 
Ramfino-Sovietice”.

Melodiile transmise de stația de 
radioamplificare, amenajată special 
în dumbravă, răsunau din pâlniile 
megafoanelor pînă departe, pe dea
lurile ce se întind în zarea al
bastră.

Cu mult timp înainte de începe
rea programului, au început să 
curgă ca un șuvoi oamenii spre 
dealul Chizidului îmbrăcați în 
haine de sărbătoare, bărbați, fe
mei, tineri și tinere, bătrâni și 
pionieri cu cravate roșii fluturate 
în vînt. Fiecare dorea să-și arate 
mulțumirea față de ziua ce slă
vește măreața prietenie dintre po
porul nostru și marele popor so
vietic — constructor ai comunis
mului.

★
Dintre miile de participant, cei 

mai mulțumiți de natura încân
tătoare pe care o admirau în toa
tă splendoarea ei, erau tinerii, flă
căi și fete care se plimbau braț 
la braț și... desigur îndemnați de 
farmecul naturii își șopteau reci

proc vorbe de amor. Ei ascultau 
ciripitul păsărelelor și fredonau 
împreună o melodie preferată.

Dar iată că pe tribună în tața 
microfonului, tovarășul Tetea Ga
vrila, secretarul Comitetului raio
nal A.R.L.U.S., și-a început cuvân
tul de deschidere. El a arătat dă 
puținele zile ce ne mai despart de 
măreața sărbătoare a eliberării de 
sub jugul fascist, ziua de 23 Au
gust, sânt întâmpinate eu mult elan 
de oamenii muncii din raionul 
Hunedoara.

Printre altele, vorbitorul a spus 
că, în cadrul programului serbă
rii populare, brigada artistică de 
agitație Mecanic șef I.C.S.H. și o 
brigadă a tinerilor constructori, 
vor prezenta după amiază un bo
gat program de cîntede, poezii, 
scheciuri și altele.

★
...Dar iată că orchestra tinerilor 

constructori a început să cânte 
muzică de dans. Tinerii se îndrep
tau vioi spre poienița verde și 
în acordurile orchestrei se avîntau 
pe aripile dansului. Ce frumos e 
să dansezi sub cerul liber pe co
vorul ierbii, străjuit de umbroși 
stejari. !

In acest timp, oamenii mai 
vârstnici se uită la ei. Alții admi
ră frumusețea expoziției cu tablo
uri ce reprezintă viața fericită a 
oamenii or sovietici, munca și lupta 
lor pe timp de pace și în timpul 
războiului pentru întărirea și apă
rarea patriei sovietice, steagurile 
roșii ce fluturau în adierea plă-

Romîno-Soviefice"_
cută a vântului, arborate de trun
chiurile copacilor. Pătrunzând mai 
adânc în inima dumbravei, am fost 
întâmpinat de varietatea de bună
tăți expuse în chioșcurile unită
ților O.C.L. și de oameni care a- 
saltau pe vânzători cu tot felul de 
comenzi, în cât aceștia abia mal 
pridideau să-i servească.

Caravana „Librăriei Noastre" 
mi-a atras atenția. Re o masă erau 
expuse spre vînzare diferite vo
lume de cărți, povestiri pentru co
pii, nuvele și romane.

Așezați pe iarbă grupuri de ti
neri, familii și țînci cu trompete și- 
tobe în mână, formau o mare ve
selă de oameni. Din când în când, 
ciocneau câte o halbă de bere, u- 
rîndu-și tradiționalul „noroc bun". 
Zeci de oameni purtau în rnîini 
aparate de fotografiat. Ce plăcută 
e o amintire de la o astfel de săr
bătoare !

Spre seară, mulțimea de parti- 
căpanț.i la această sărbătoare, s-a 
despărțit cu regret de dealul Chi
zidului. Luna plină, zâmbea ștren
gărește din împărăția ei, și parcă 
îi îndemna pe cei întîrztați să mai 
rămână.

Privind Hunedoara de pe creasta 
Chizidului,. orașul părea scăldat) 
într-o mare de scântei. Nu sânt 
scântei, sânt miile de becuri ce lu
minează orașul.

Luna a intrat după un nor, o 
lumină mai puternică de cît razele 
ei, îmbracă înălțimile. Ce să fie?!

Oțetarii toarnă încă o șarjă de 
oțel...

ROȘIANU I.

La Teliuc
„Ziiua Minerului", ziua celor ce luptă cu curaj pentru a 

scoate ta suprafață imensele bogății ce zac în adâncul pă
mântului, a fost sărbătorită ta Tefliuic într-o atmosferă plină 
de entuziasm și veselie.

In seara zilei de 6 august a. c., sata clubului muncitoresc 
„Icn Luca Oanagiale" devenise neâncăpătoare pentru marele 
număr de mineri care veniseră cu familiile lor, pentru a 
asista 1a festivitatea de începere a acestei mari sărbători. Ei 
au ascultat cu un viu interes conferința ținută cu acest pri
lej de tovarășul Pus Viord — președintele comitetului de 
întreprindere — care a vorbit despre însemnătatea „Zilei 
M-inerulul", realizările soCial-culturale obținute în ultimii 
ani în acest cemtiru miner, cât și despre munca plină de ab
negație depusă de minerii din Teliuc, pentru a da patriei 
cantități sporite de minereu.

Frumoase au fost și de neuitat vor rămâne în mintea celor 
ce au fost prezenți în sală, clipele în care pe pieptul celor 
mai buni mineri au fost prinse decorațiile și medaliile cu’ 
care au fost distinși de către partidul și guvernul nostru, 
pentru merite deosebite în cîmpul -muncii. Printre acești mineri 
fruntași, se numără Buda Simion, Stănesou Ioan, Petrie Gaș- 
par, cărora li s-a decernat „Ordinul Muncii" ciaisa IlI-a și 
Tămiaș Dumitru, Rusu Aurel. Florincaiș Gașpa.r și alții, care 
au primit „Medalia Miuncii".

A doua zi în parcul din Teliuc a fost organizată o cher
meză. în cadrul căreia minerii împreună cu oaspeții lor ve- 
niți din Cătan, Hunedoara și din alte localități ele raionului 
au petrecut într-o atmosferă de voioșie, pînă seara târziu.

La Ghelar
Așteptată cu nerăbdare și -întâmpinată cu succese deosebite 

în producție, „Ziua Mânerului" a fost sărbătorită la Ghetar 
cu o bucurie nestăvilită. Sute de mineri împreună cu fami
liile lor au participat la conferința ținută de tov. Bourea- 
nu Ștefan — prim-seciretar al Comitetului raional de 
partid — care a scos in evidență îinalta prețuire de care se 
bucură minerii în patria noastră, cît și viața nouă pe care 
ei o trăiesc azi.

După conferință, în mijlocul aplauzelor și urarelor celor 
prezenți, a început decernarea decorațiilor și medaliilor eu 
care au fost distinși 24 mineri fruntași din Ghetar, drept 
răsplată a muncii plină de patriotism, pe care aceștia au 
depus-o în lupta pentru sporirea producției de minereu, 
pentru întărirea continuă a economiei noastre naționale. 
Cu atest prilej 7 mineri printre oare Dobra Apostol, Gostian 
Pentru (Filuce), Duna Nicotae și Oncoș Gheorghe au fost 
distinși cu .Ordinul Muncii" clasa IlI-ia, în timp ce Preda 
Dumitru, Manea loan, Rădoane Anton și alții 14 mineri au 
primit „Medalia Muncii". Exprimându-și mulțumirea față de 
partid și guvern pentru înaltele distincții acordate, minerii 
decorați și medăliații și-au reafirmat hotărârea de a lupta și 
pe viitor cu mai mult avânt, pentru a contribui .prin noi vic
torii obținute pe frontul producției, ta măreața operă de 
Construire a socialismului.

In cursul zalei de duminică, minerii din Ghelar au asistat 
la numeroase manifestații artiistico-culturale și sportive, or
ganizate în cinstea lor, ta care și-au dat concursul ansam
blul artistic al comitetului de întreprindere, un grup de ar
tiști din București și echipele de fotbal „Metalul" Ghelar și 
„Metalul" Hunedoara.

Din activitatea cenaclului literal'
In după amiaza zilei de 6 august a avut toc în sediul re

dacției ziarului „Uzina Noastră" prima ședință de lucru a 
cenaclului literar din arfașul Hunedoara. Cu această ocazia au 
fost discutate câteva lucrări literare, printre care fabula 
^Doi pițigei" de Taugner Norbert, poezia „-Mândra meia-i hu- 
nedoreancă", de Isac Nicolae și alte poezii.

In cadrul discuțiilor care au avut loc pe marginea mate
rialelor prezentate, numeroși partioipanți au luat cuvântul, 
arătând părțile bune și părțile Slabe ale fiecărei lucrări în 
parte, făcând totodată propuneri pentru îmbunătățirea mun
cii în viitor. Un ajutor prețios l-au primit membrii cenaclu
lui literar, din partea tovarășului Petru Dumitriu, scriitor și 
redactor șef al revistei „Viața românească", cere prtn propu
nerile și sugestiile sale, a arătat partfcipanților cum trebuie 
să muncească .pentru a obține lucrări de valoare.

Știri sportive
Iubitorii de sport din orașul nostru au avut posibilitatea 

duminica trecută să participe ta foarte multe competiții. Pe 
stadionul sportiv „Metalul" s-au disputat întreceri de fot
bal, motociclism și ciclism.

Juniorii echipei „Metalul" Hunedoara, au întâlnit pe cei 
ai echipei „Metalul 108". Scorul din prima repriză (1—<1) do
vedește că jocul a fost echilibrat. Totuși în repriza a 2-a, 
metalurgiiștii hunedoreni înscriu încă un gol, cîștigând ast
fel partida cu scoruil de 2—1.

★
In etapa de duminică, „Constructorul" Hunedoara nu a 

reușit decut să câștige un punct, cedând și partenerilor lor 
de joc, „Metalul 108", unul. La sfârșitul partidei, scorul, care 
la pauză era 2—0 în favoarea constructorilor, a fost de 2—2.

★
Meciul de fotbal dintre veteranii de ta „Metalul" Hune

doara și „Constructorul" din același oraș, a plăcut sutelor de 
spectatori care au venit să urmărească această interesantă 
partidă. Deși echipele au fost formate din jucători dintre 
Care unii au depășit vârsta celor ce practică sportul ou ba
tonul rotund, jocul a entuziasmat pe spectatori. Victoria a 
revenit veteranilor metalurgiști Cu scorul de 4—2.



Hotărîrea Sovietului Suprem al U. R. S. S. 
în legătură cu raportul președintelui Consiliului de Miniștri 

al U. R. S. S., N. A. Bulganin, cu privire la rezultatele 
conferinței de la Geneva a șefilor guvernelor celor patru puteri

Conferința internațională 
a oamenilor de șiîînfă 

consacrată problemelor 
energiei atomice și-a încheiat 

lucrările
MOSCOVA (Agerpres). — TASS transmite hotărîrea Sovie

tului Suprem al U.R.SJS. în legătură cu raportul președintelui 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. cu privire la rezultatele con
ferinței de la Geneva a șefilor guvernelor celor patru puteri.

Ascultînd și discutînd raportul președintelui Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., tov. N. A. Bulganin, cu privire la rezultatele con
ferinței de la Geneva a șefilor guvernelor celor patru puteri >— 
Franța, Regatul Unit, U.R.S.S. și S.U.A. — Sovietul Suprem al 
Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste aprobă întru totul 'activi
tatea delegației guvernamentale a U.R.S.S. la conferința sus-men- 
ționată.

Sovietul Suprem al U.R.S.S. subliniază că delegația guver
namentală sovietică la conferința de la Geneva a dus cu con
secventă politica externă leninistă de pace a statului sovietic, 
care corespunde intereselor vitale ale poporului sovietic, inte
reselor întăririi păcii și securității în întreaga lume.

Sovietul Suprem al U.R.S.S. constată că în ultimul timp, 
ca urmare a activității rodnice a Uniunii Sovietice și a celor
lalte state iubitoare de pace, s-a produs o oarecare slăbire a 

încordării internaționale care a apărut în relațiile dintre state 
după cel de-al doilea război mondial. La această slăbire a în
cordării au contribuit în primul rînd încetarea războiului din 
Coreea, precum și a operațiunilor militare din Indochina; în
cheierea Tratatului de stat cu Austria; normalizarea relații
lor dintre U.R.S.S. și Iugoslavia, care a deschis calea dezvol
tării priteniei și colaborării între cele două țări; desfășurarea cu 

succes a conferinței de la Bandung a țărilor Asiei și Africii; Vi
zita primului ministru al Indiei, J. Nehru, în Uniunea Sovietică, 
în urma căreia s-au consolidat și mai mult relațiile de prietenie 
dintre U.R.S.S. și India. O mare însemnătate pentru micșorarea în
cordării internaționale a avut-o propunerea guvernului sovietic din 

10 mai în problemele reducerii armamentelor, interzicerii armelor 
atomice și cu hidrogen și înlăturării primejdiei unui nou război.

Toate acestea, precum și puternica influență exercitată de miș
carea pentru pace a tuturor popoarelor asupra politicii externe a 
guvernelor a creat o atmosferă favorabilă pentru desfășurarea cu 
succes a conferinței de la Geneva.

Popoarele din întreaga lume, care au urmărit cu uriașă aten
ție lucrările conferinței, nu s-au înșelat în speranțele lor. Con
ferința de la Geneva a șefilor guvernelor celor patru puteri a 
jucat un rol important în opera de slăbire continuă a încor

dării în relațiile dintre state și în primul rînd în relațiile din
tre marile puteri care au participat la conferință. Această conferință 
are o însemnătate istorică și constituie începutul unei noi etape 
în îmbunătățirea relațiilor dintre state, indiferent de orînduirea lor 

politică și socială, pe baza coexistenței pașnice și a stabilirii încre
derii între state, fără de care nu este cu putință încetarea „războiu
lui rece", și asigurarea unei păci trainice și îndelungate între po
poare.

Sovietul Suprem al Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste con
stată cu satisfacție că principala trăsătură a conferinței de la Ge

neva a fost spiritul colaborării și înțelegerii reciproce, necesar pen
tru stabilirea încrederii între state. Șefii guvernelor celor patru pu
teri au manifestat bunăvoință de a colabora și s-au străduit să 
găsească calea spre soluții de comun acord.

Sovietul Suprem al U.R.S.S. își exprimă speranța că, călăuzin- 
du-se după directivele elaborate de șefii guvernelor, conferința mi
niștrilor Afacerilor Externe ai Uniunii Sovietice, Statelor Unite ale 
Americii, Angliei și Franței, convocată pentru luna octombrie anul 
curent, va face un nou pas pe calea reglementării problemelor in
ternaționale nerezolvate.

Sovietul Suprem al U.R.S.S. consideră că contactele perso
nale ale șefilor guvernelor celor patru mari puteri, stabilite la con
ferința de la Geneva, vor contribui la crearea unei atmosfere de 
colaborare concretă între țări. Dezvoltarea continuă a acestor con

tacte personale va corespunde, fără îndoială, intereselor întăririi 
cauzei păcii și colaborării internaționale.

Un fapt pozitiv în opera îmbunătățirii situației internaționale il 
constituie de asemenea stabilirea de legături nemijlocite între par
lamente și schimbul de delegații parlamentare, efectuat din iniția
tiva Sovietului Suprem al U.R.S.S. Se poate spera că și aceste 
contacte vor fi lărgite.

Sovietul Suprem al Urfț.S.S. își exprimă convingerea că stabilirea 
unor legături politice, economice și culturale mai largi intre țări, 
indiferent de orînduirea lor socială și politică, pe baza respectării 
drepturilor suverane, a neamestecului în treburile lor interne, co

respunde intereselor popoarelor și va duce la întărirea păcii, prie
teniei și colaborării între ele.

Sovietul Suprem al U.R.S.S. este convins că conferința de la Ge
neva și directivele șefilor guvernelor celor patru puteri către mi

niștrii Afacerilor Externe vor constitui un nou stimulent pentru in
tensificarea continuă a luptei popoarelor pentru consolidarea păcii 
în lumea întreagă. Popoarele iubitoare de pace vor manifesta, 
fără îndoială, vigilența cuvenită și perseverența necesară ca sarci
nile trasate Ia Geneva de către șefii guvernelor celor patru puteri 
să fie întruchipate în hotărîri concrete în interesul păcii și securi
tății generale a tuturor popoarelor.

Sovietul Suprem al U.R.S.S. declară că Uniunea Sovietică a dus 
și va duce și de acum înainte o politică de pace, colaborare inter
națională, de slăbire a încordării internaționale, va lupta pentru 
stabilirea încrederii între state în interesul rezolvării pașnice pe 
calea tratativelor a problemelor internaționale principale. Sovietul 
Suprem al U.R.S.S. își exprimă speranța că pe această cale se va 

bucura de sprijinul tuturor parlamentelor și guvernelor.
Sovietul Suprem al Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste este 

profund convins că poporul sovietic, pătruns de năzuința fierbinte 
și sinceră de a trăi în pace și prietenie cu toate popoarele, spriji
nind în unanimitate politica externă de pace a guvernului său și 
animat de mărețele idei ale construcției comuniste, va lupta și de 
acum înainte cu energie neslăbită pentru înflorirea continuă a pu
terii patriei sale.

Conferința de presă a președintelui Eisenhower
WASHINGTON (Agerpres). — TASS
In conferința sa de presă din 4 august, 

președintele Eisenhower s-a ocupat la în
ceput pe scurt de activitatea desfășurată 
de sesiunea Congresului celei de-a 84-a 
legislaturi. Eisenhower a declarat că în 
domeniul politicii externe Congresul a ară
tat că sprijină pe deplin metoda biparti- 
zană de tratare și rezolvare a probleme
lor politicii externe.

Fiind întrebat care este părerea sa în 
privința celor spuse de N. A. Bulganin la 
cea de-a 3-a sesiune a Sovietului Suprem 
al U.R.S.S. în legătură cu propunerea lui 
Eisenhower referitoare la schimbul de pla
nuri militare, Eisenhower a spus că, pe cit 
îi este cunoscut, primul ministru Bulga
nin a spus numai că, după părerea sa, 
propunerile sovietice din 10 mai cu pri
vire la dezarmare au un caracter mai 
realist.

Președintele Eisenhower a spus: „Fu 
cred că, judecind după expresiile precise

Vizita delegației Skupșcinei Populare Federative 
a R. P. F. Iugoslavia în U. R. S.S.

MOSCOVA (Agerpres). — TASS
Delegația Skupșcinei Populare Federa

tive a R.P.F. Iugoslava, condusă de Vla
dimir Bakarici, președintele Adunării Popu
lare a R.P. Croația, care se află în U.R.S.S. 
în urma invitației Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. a vizitat în dimineața zilei de 
4 august uzina de automobile „1. V. 
Stalin".

In secția sculărie pe care au vizitat-o 
oaspeții iugoslavi au fost primiți cu multă 
căldură de către muncitori. In numele co

folosite de N. A. Bulganin, părerea sa este 
că propunerea din 10 mai cu prevederile 
cuprinse în ea privind sistemul de inspec
ție a fost mai realistă decît propunerile 
făcute de mine. La Geneva, vorbind neofi
cial, am arătat că dacă ei au încredere 
într-un asemenea sistem de inspecție, 
aceasta ne convine și nouă; noi vom ac
cepta și una și alta. Și iată propunerea 
noastră: să acceptăm și una și alta ‘.

Președintele Eisenhower a spus că el nu 
consideră declarația lui N. A. Bulganin ca 
o dovadă că Bulganin ar fi închis ușa 
după el, fără a lăsa deschisă vreo posi
bilitate pentru tratative în acest domeniu. 
El a adăugat că la conferința de la Geneva 
s-a pus doar baza discutării acestei pro 
bleme.

Președintele Eisehower a spus apoi că 
participanții la conferința de Ia Geneva 
a celor patru puteri au ridicat un număr 
mai mare sau mai mic de probleme care 
trebuie examinate de cei patru miniștri 

lectivului secției, V. A. Markov, șeful unei 
brigăzi de lucrători, a adresat cuvinte cor
diale reprezentanților poporului iugoslav. F.1 
S-a rugat să transmită un salut popoarelor 
Iugoslaviei și și-a încheiat salutul cu cu
vintele : Fie ca prietenia dintre cele două 
popoare slave să se întărească tot mai 
mult.

Apoi Vladimir Bakarici s-a urcat pe pos
tamentul unei mașini-unelte tranformate în 
tribună improvizată. Emoționat de primi
rea caldă, el a răspuns cuvintelor de salut 

ai Afacerilor Externe în luna octombrie. 
El a repetat din nou că declarația primu
lui ministru Bulganin nu exclude posibi
litatea continuării examinării problemei 
controlului în domeniul dezarmării.

Fiind solicitat să confirme știrea că Sta
tele Unite intenționează să prezinte spre 
examinare un program cu desăvîrșire nou 
în domeniul dezarmării, Eisenhower a 
spus că guvernul lucrează permanent la 
această problemă și că în acest domeniu 
se ivesc permanent idei noi. El a adăugat 
că propunerea făcută de el la Geneva n-a 
fost decît un început și este de așteptat 
să fie prezentate unele propuneri noi dar 
nici una din ele nu trebuie considerată 
ca definitivă.

Fiind rugat să aprecieze caracterul ac
tualelor tratative chino-americane de la 
Geneva, Eisenhower a spus că aceste tra
tative se referă la problema eliberării 
unor cetățeni și că Statele Unite nu in
tenționează să discute probleme privind 
prietenii lor în absența acestor prieteni.

adresate delegației iugoslave.
— Ne este plăcut să știm că poporul so

vietic nutrește asemenea sentimente calde 
pentru popoarele Iugoslaviei care, la rîndul 
lor, nutreșc același sentiment de simpatie 
pentru oamenii sovietci. De acest lucru am 
putut să ne convingem. Noi urmărim suc
cesele poporului sovietic și îi urăm noi 
realizări pe viitor. Trăiască prietenia noas
tră — și-a încheiat în aplauzele asistenței 
cuvintul de salut șeful delegației parla
mentare iugoslave.

LONDRA (Agerpres). — TASS:
La 5 august și-a încheiat lucrările la 

Londra Conferința internațională a oame
nilor de știință consacrată discutării pro-, 
blemelor energiei atomice. La ședința ple
nară delegații conferinței au ascultat șl 
dezbătut rapoartele prezentate de comisiile 
conferinței.

Conferința internațională a oamenilor de 
știință consacrată studierii problemelor 
energiei atomice a adoptat la propunerea 
savantului englez Bertrand Russell, o re
zoluție comună.

In rezoluția comună a conferinței se spu
ne că, întrucît folosirea armelor termo-nu- 
cleare amenință omenirea cu nenumărate, 
calamități, participanții la conferință chea
mă guvernele tuturor țărilor lumii „să re-! 
cunoască în mod public că un război mon
dial nu poate contribui la înfăptuirea sco
purilor lor" și cer „studierea completă șl 
deschisă a urmărilor recentelor descoperiri 
științifice pentru întreaga omenire1, precum 
și „reglementarea tuturor problemelor in
ternaționale litigioase pe cale pașnică".

Rezoluția a fosl adoptată în unanimitate 
de participanții la conferință.

In legătură cu problema 
teritoriului Goa

Declarația primului ministru 
indian, J. Nehru

LONDRA (Agerpres). —
După cum transmite agenția Reuter, zia

rul „Times1 a publicat un interviu acordat 
de primul ministru al Indiei, Nehru, cores
pondentului din Delhi al ziarului.

La întrebarea corespondentului, de ce In
dia așteaptă cu atîta nerăbdare rezolvarea 
problemei teritoriului Goa, Nehru a răs
puns: Problema teritoriului Goa nu ar fi 
atît de urgentă dacă nu ar fi vorba, de 
poporul nostru. In anul 1947, (adică atunci 
cînd India a devenit stat independent —t 
n. r.), noi am considerat ca ceva de la sine 
înțeles că nu numai francezii, ci și portu
ghezii vor pleca împreună cu englezii. De, 
atunci am dat dovadă de o mare răbdare 
și am încercat să rezolvăm această pro
blemă direct cu portughezii. Am întreprins 
diferite acțiuni diplomatice, dar ele nu au 
dus la nici un rezultat.

i La întrebarea corespondentului care a
spus că se îndoiește că majoritatea locuito
rilor din Goa doresc eliberarea, Nehru 
răspuns: „Locuitorilor din Goa nu le este 
chiar atît de ușor să-și exprime sentimen
tele. Acela care protestează poate fi are
stat și trimis în Portugalia. Sînt convins 
că marea majoritate a populației dorește 
alipirea la India".

Cambodgia nu va permite trupelor, 
străine să intre pe teritoriul ei ț

HONI (Agerpres). — China Nouă
După cum se anunță din Pnom Penii, 

guvernul regal al Cambodgieî a dat publi
cității o declarație în care se spune că 
Cambodgia își va rezolva singură problem 
mele și nu va permite trupelor străine 
să intre pe teritoriul ei. Declarația guvern 
nuluî cambodgian constituie o ripostă la| 
recenta declarație a premierului Tailandrf^ 
Pibul Songgram, potrivit căreia Tailanda 
va trimite trupe în Laos în cadrul pactuluî 
agresiv S.E.A.T.O.

Redacția și Administrația; Hunedoara, Piața Libertății nr. 11 etaj r-. telefon 257. Tiparul ;ț lntieprindcrea Poligrafică DEVA Str Gh., Barițiu nr,ia.


