
IN INTERIORUL ZIARULUI :

Organ al Comitetului Raional P. M. R. Hunedoara și al Sfatului Popular Raional

ANUL VII Nr. 70 (356) MIERCURI 19 OCTOMBRIE 1955 4 pag. 20 bani

t— Scrisoare din Moscova : O călătorie de 
neuitat (pag. 2-a)

— Agitatorii — mobilizatori ai maselor 
(pag. 3-a).

—- Note și comentarii externe (pag. 4-a) 
>— Fenomene de criză în agricultura ame

ricană (pag. 4-a).
<— Teroare polițienească în Guatemala 

i (pag. 4-a)
!

Să asigurăm o bună aprovizionare 
a oamenilor muncii pe timp de iarnă
In acest an, datorită măsurilor luate de partid și guvern, 

privind dezvoltarea industriei ușoare și alimentare, precum 
și a agriculturii, producția industrială și agricolă a crescut 
cu mult față de anii trecuți. Acest lucru a lăcuit ca nivelul 
de trai al întregului popor muncitor să crească în mod sim
țitor și să se creeze totodată condițiile necesare unei cît mai 
bune aprovizionări a magazinelor cu mărfuri industriale și 
alimentare, specifice sezonului de iarnă. In prezent majori
tatea magazinelor și unităților de desfacere din raionul nos
tru dispun de însemnate cantități de produse necesare în 
timp de iarnă, cum ar fi: paltoane, costume de lînă. dife
rite stofe, bocanci etc., precum și conserve de came și pește, 
ulei, grăsimi, compoturi și altele, astfel încît populația poa
te să-și asigure de pe acum produsele și mărfurile de care 
are nevoie.

Pe lingă toate acestea, oamenii muncii trebuie să fie apro
vizionați din timp și cu legume, zarzavaturi, fructe etc., atît 
pentru consum în momentul de față cît și pentru conserva
re în vederea lunilor de iarnă. In această privință O.C.L 
„Aprozar" Hunedoara a conservat mari cantități de castra
veți, fasole verde și mazăre boabe. De asemenea, cooperativa 
„înfrățirea" a conservai cantități însemnate de gogoșairi ro
șii în ulei, sfeclă roșie, salată de ardei, varză roșie în ulei 
etc. La fel întreprinderea de industrie locală „Ilie Pintilie" a 
preparat peste 3.500 kilograme bulion pe care 1-e distribuit 
în mare parte cantinelor și populației.

Cu toate acestea, deși au fost obținute unele realizări în 
ceea ce privește pregătirile pentru îmbunătățirea aprovizio
nării populației în timpul iernii, în raionul nostru mai exis
tă încă multe lipsuri. Unele consilii de conducere ale coope
rativelor nu S-au îngrijit din tâmp pentru a aproviziona coo
perativele cu mărfuri industriale de sezon. Printre acestea 
se află și cooperativa „Vasale Roaită" din Simeria unde nu 
se găsesc în această perioadă ; flanele bărbătești, basmale de 
lină, diftine pentru rochii, încălțăminte pentru copii și alte 
mărfuri căutate de consumatori.

Cu deosebită atenție trebuie privită problema îndeplinirii 
întocmai a planului de achiziții și contractări, oare are un 
rol de m-re importanță in îmbunătățirea aprovizionării 
populației cu produse agro-alimentare și de larg Consum. Ori 
în această direcție, trebuie arătat că organele U.R.C.C. Hu
nedoara și O.R.C.A. nu se ocupă în suficientă măsură de 
problema achizițiilor și contractărilor. Spre exemplu, 
O.R.C.A. nu și-a realizat planul de achiziții și contractări 
de animale pe luna septembrie decât în proporție de 53 la 
sută.

Faptul că în activitatea organizației locale O.C.L. „Apro
zar" domnește de multă vreme atitudinea de a lăsa ca lu
crurile să se desfășoare de la sine, pregătirile pentru iarnă 
sînt mult rămase în urmă. Conducerea O.C.L ^„Aprozar" 
(director Mermezan Ioan) s-a mulțumit doar să identifice 
și dezinfecteze spațiile de înmagazinare, fără a trece la în- 
silozarea cartofilor, legumelor și zarzavaturilor, care se gă
sesc In cantități însemnate în incinta depozitului. Slaba 
preocupare a conducerii reiese și din aceea că unitățile de 
desfacere a acestuia sînt aprovizionate cu legume și zarza
vaturi de proasta calitate, iar unde sortimente chiar lip
sesc. In cadrul O.C.L. „Aprozar" Hunedoara, pînă acum nu 
a fost rezolvată nici problema transportului, din care Cauză 
multe vagoane cu fructe, legume și zarzavaturi au stat ne
descărcate, fapt care a dus la alterarea lor și la plata de lo
cații. Este suficient să arătăm că numai în cursul lunii sep
tembrie cca. 11 vagoane nu au fost descărcate la timp, plă- 
tindu-se pentru aceasta locații ce se ridică la peste 6.000 
lei. z

Pînă la sosirea iernii a mai rămas un timp foarte scurt. 
De aceia, organele care sînt însărcinate cu pregătirile pen
tru aprovizionarea de iarnă, au datoria de a trece imediat 
la intens if canea tuturor pregătirilor pentru acest anotimp, Ia 
asigurarea tuturor produselor industriale și alimentare, care 
sînt solicitate în această perioadă de consumatori. Comitetul 
executiv al sfatului popular raional și cd al orașului Hune
doara, prin secțiile lor Comerciale, trebuie să efectueze un 
control mal calificat în ceea ce privește pregătirile pentru 
iarnă, să tragă aspru la răspundere pe cei ce subapreciază 
importanță pe oare o ere buna aprovizionare a oamenilor 
muncii.

In aceste zile, cînd pregătirile în vederea iernii sînt în 
toi, conducerile administrative din întreprinderile și insti
tuțiile raionului nostru au datoria să asigure de pe acum 
cantinele cu necesarul de alimente, legume și zarzavaturi, 
creîird prin aceasta toate condițiile ca hrana muncitorilor să 
4ie aît mai bună și consistentă.

In cinstea zilei de 7 Noiembrie
și a celui de al doilea Congres al P. M. R.

Cu gîndul la partid
• In zilele premergătoare celui de al 

II-lea Congres al partidului, minerii 
din Ghelar au hotărît să intensifice 
lupta, pentru a cinsti acest măreț e- 
veniment cu noi realizări în ceea ce 
privește sporirea producției de minereu. 
Pentru aceasta, colectivul de muncă al 
minei sa angajat să îndeplinească sar
cinile ce-i revin din planul cincinal 
pînă in ziua de 20 octombrie a.c., iar 
pînă în ziua deschiderii lucrărilor Con
gresului P.M.R. să realizeze sarcinile
din planul pe anul 1955 precum și an
gajamentul de a da patriei acumulări 

socialiste în valoare de 150.000 iei.
Pînă în prezent, se situiează în frun

tea luptei pentru îndeplinirea acestor 
angajamente brigăzile conduse de co
muniștii Preda Dumitru, Oncoș Gheor- 
ghe, Munteanu Aron și altele, care 
zilnic depășesc sarcinile de producție 
în medie cu 5-12 la sută.

• Zilele trecute și-a luat însemnate 
angajamente pe care să le traducă în 
fapte în cinstea Congresului P.M.R. și 
colectivul uzinei „Victoria” Călan. 
Printre altele, furnaliștii s-au angajat 
să depășească planul anual la fontă

cenușie pentru turnătorii, să reducă

Sporesc produefia de ofel
Pretutindeni în cadrul combinatu

lui sînt expuse panouri și lozinci 
care arată angajamentele pe care și 
le-au luot siderurgiștii în întâmpina
rea Congresului partidului. Pe unul 
din panourile așezate pe marginea 
aleii ce duce spre inima marelui 
combinat, sînt indicate angajamen
tele otelaritor. Printre altele, oțe- 
lairii s-a,u angajat să producă ou 1 
la sută mai mult oțel și cu 10 la 
siută să reducă procentajul admis la 
rebuturi: cu 2 la sută să reducă 
prețul de cost și să realizeze econo
mii la materiale și materiile prime 
în valoare de 456.000 lei. Realiză
rile din perioada 1-16 octombrie do
vedesc că oțelarii luptă cu toată ho-

Antrenați în bătălia pentru în
cheierea cu succes a ultimului an 
al cincinalului, siderurgiștii hune- 
doreni nu precupețesc nici un e- 
fort în muncă. Toată capacitatea, 
toată priceperea lor — însoțită de 
un entuziasm de neasemuit, sînt 
puse în slujba unuia și aceluiași 
țel: asigurarea victoriei primului 
nostru plan cincinal.

Un eveniment de mare însemnă
tate din viața comuniștilor, din 
viața întregului nostru popor mun
citor insă, a împins entuziasmul 
maselor pe o nouă treaptă. Și acest 
eveniment, mai bine zis, izvorul 
neasemuitului entuziasm de care 
sînt cuprinse masele, îl constituie 
apropierea ținerii celui de al II-lea 
Congres al Partidului Muncitoresc 

* Romîn. Călăuză înțeleaptă a po
porului, pe drumul deschis de 23 
August 1944, partidul a prins ră
dăcini adinei în mase, rădăcini ce 
își găsesc expresia în dragostea 
fierbinte, in atașamentul sincer de 
care se bucură din partea acestora. 

procentul de declasate cu 1 la sută 
față de cel admis și să reducă prețul 
de cost cu 0,5 la sută.

Exemplu furnaliștilor i-a însuflețit 
și pe turnători care au hotărît să pro
ducă pînă la 31 decembrie a.c., peste 
sarcinile din planul anual, 5 tone pie
se sanitare emailate, 100 bucăți sobe 
și mașini de gătit, 150 bucăți cazane 
de băi emailate, 200 tone rochile, po
duri și plăci pentru oțelării.

Prin întărirea și dezvoltarea gospo
dăriei socialiste, colectivul acestei u- 
zine a hotărît să dea patriei peste an
gajamentul luat pînă în prezent încă 
150.000 lei acumulări socialiste.

• Intr-o consfătuire organizată zi
lele trecute la turnătoria de oțel, co
lectivul de muncitori în frunte cu co
muniștii, au hotărît să cinstească Con
gresul partidului prin realizarea de 
noi succese în depășirea sarcinilor de 
plan. Cu acest prilej ei s-au angajat 
să îndeplinească planul pe luna în 
curs cu 4 zile înainte de termen, iar 
planul global pe anul 1955 să fie reali
zat la data de 15 decembrie. Tot la a- 
ceiași dată și-au propus să sărbăto
rească și îndeplinirea sarcinilor din 
primul nostru plan cincinal.

tărirea să-și îndeplinească angaja
mentele luate. La cuptorul electric 
echipa oțelarului Juroa Florian a 
dat peste plan cu 16 la sută mai 
mult oțel, urmata de echipa condu
să de tovarășul Omota Pasca, care 
și-a îndeplinit planul în proporție 
de 105,1 la sută. La cuptorul nir. 2 
Siemens Martin, oțelarii conduși de 
Andruț Gheorghe în perioada 13-16 
octombrie au dat cu 18 la sută mai 
mult oțel, cei de Ia cuptorul nr. 5 
de sub îndrumarea prim-topitorilo-r 
Marișoa Partenie și Mihai Dumitru, 
în intervalul 12-16 octombrie au 
îndeplinit sarcinile de plan în pro
porție de 111,2 și respectiv 112,6 la 
sută.

Intîmpinînd Congresul partidului
■ir

...De cum pășești poarta Combi
natului siderurgic „Gh. Gheorghiu- 
Dej‘‘ vii în contact cu însufleți
rea de care sînt cuprinși siderur
giștii în cinstea Congresului al 
II-lea al partidului. Pe partea 
dreaptă a aleii de la intrare, pri
virea îți cade pe primul pa
nou. Aci sînt caligrafiate la loc de 
cinste angajamentele colectivului 
de muncitori de la sectorul furnale 
1—4, în cinstea Congresului. Ci
tim : „Realizarea planului de pro
ducție pe trimestrul IV. a.c. cu 
100.3 la sută; reducerea prețului 
de cost la fontă albă și fon
tă cenușie; reducerea fontei de
clasate dimensional cu 8 la sută, 
față de media celor 3 trimestre.

Pe măsură ce înaintezi pe aleie, 
te întîmpină noi și noi panouri. 
Din conținutul lor reușești să cu
noști realizările cu care muncitorii 
din secția laminoare, uzina cocso- 
chimică. sau din alte secții ale

Schimbul fruntaș
Laminoriștii combinatului siderur

gic desfășoară cu deosebită însufle
țire întrecerea pentru mai multe la
minate, în cinstea celui de al II-lea 
Congres al P.M.R. Ei s-au angajat 
ca în ziua de 23 decembrie cînd vor 
începe lucrările congresului să lami
neze oțel în cantul zilei de 30 de
cembrie ; rebuturile să Ie reducă sub 
procentajul admis cu 10 La sută, 
prețul de cost să scadă față de cel 
planificat cu 0,5 la sută, să realizeze 
economii de peste 160.000 lei și al
tele. Munca încordată depusă de 
cele 3 schimburi pentru îndeplini
rea angajamentului luat a și înce
put să-și arate roadele. Fruntași 
sînt laminoriștii conduși de comunis
tul Constantin Petru, care în pri
mele 15 zile ale lunii octombrie ari 
îndeplinit sarcinile graficului de 
producție în proporție de 103 la 
sută, realizând și însemnate econo
mii la consumurile specifice.

Piese de mai bună calitate
In întâmpinarea zilei de 7 Noiem

brie și a celui de al II-lea Congres 
al partidului, colectivul de muncă 
din cadrul sectorului turnătorii a 
combinatului s-a angajat să depă
șească normele de producției să 
îmbunătățească Calitatea produselor 
și să reducă totodată prețui lor de 
cost. Acest lucru s-a dovedit a fi 
posibili prin înlăturarea deficiențe
lor ce provoacă rebutarea piselor, fă
când ca ele să fie de calitate cores
punzătoare cerințelor sectoarelor 
mari ale combinatului. Rezultatele 
frumoase înregistrate de acest co
lectiv numai în primele 14 zile ale 
acestei luni, dovedesc pe deplin că 
angajamentele lor vor fi realizate 
și chiar depășite. De pildă, brigă
zile conduse de tovarășii Nagy loan, 
Toader Marin, de la turnătoria de 
fontă. Cazan Alexandru de la tur
nătoria de bronz și altele, aiu turnat 
în această perioadă cu 80 pînă la 
85 la sută mai multe piese peste sar
cinile planificate, îmbunătățind cu 
mult calitatea acestora.

combinatului, se străduiesc să în
tâmpine Congresul partidului. La- 
minatorii de exemplu, la 23 decem
brie a.c. vor lucra în contul zilei 
de 30 decembrie, cocsarii vor mării 
productivitatea muncii cu 5 la sută 
față de luna septembrie etc.

Dacă la intrarea în combinat vii 
în contact numai cu angajamen
tele siderurgiștilor, apoi vizitând 
secțiile acestuia rămîi adine impre
sionat de entuziasmul cu care si
derurgiștii luptă pentru a-și res
pecta cuvîntul dat.

Și oalele cu fontă lichidă ce se 
scurg necontenit spre oțelărie, 

șarjele de oțel elaborate intr-un 
timp cu mult mai scurt, precum și 
lingourile incadescente ce sînt stri
vite unul după altul sub valțurile 
laminorului, îți redau una din 
clipele în care angajamentele prind 
viață, îți întărește convingerea că 
siderurgiștii hunedoreni întîmpină 
așa cum se cuvine cel de al II-lea 
Congres al partidului.

S. OLTEANU



SCRISOARE DIN MOSCOVA Q călătorie de neuitat
Credința că și pe cititorii ziarului „Uzina 

Noastră" îi interesează lucrurile și faptele 
minunate pe care le-am văzut la Moscova 
— m-a determinat să scriu acest articol. 
Poate că forma scrisului nu va fi așa mă
iastră ca a celora care au scris în ziarele 
centrale despre „vizita primului grup de tu
riști remîni în U.R.S.S" — dar, realitatea 
este atît de măreață, încît după părerea 
mea — oricare măiestrie, oricît de mare ar 
fi ea, tot nu ar fi suficientă pentru re

Expoziția agricolă unională
Nu se poate să nu încerc a descrie aceste 

lucruri. începem cu Expoziția agricolă Uni
onală care este compusă din 76 pavilioane 
și în total din 235 construcții diverse care 
adăpostesc restaurante, magazine, cluburi, 
etc., — care se întinde pe o suprafață de 
peste 200 hectare. Fiecare republică unională, 
precum și fiecare regiune mai importantă 
este reprezentată printr-un pavilion a că
rui construcție, arhitectură, sculpturi, pic
turi, compoziție, reprezintă principalele ca

racteristici ale republicii sau ale regiunii 
respective. Iar în interiorul pavilionului sînt

Metroul din Moscova
Despre metroul din Moscova, fiecare a 

auzit; unii mai mult, alții mai puțin. Cred 
ca nu e de prisos totuși să amintesc, că 
are 62 km. lungime și 42 stații; fiecare sta
ție are altă arhitectură și se deosebește 
complet de toate celelalte.

Aproape 100.000 de cetățeni circulă în fie
care oră cu metroul, pe scările rulante, prin 
stații.

lată stația Maiacovschi ! Ea stîrnește ad
mirația deosebită pentru constructorii el 
care au realizat cele două linii suprapuse 
și în același timp pentru întreg poporul Uni
unii Sovietice, — dacă ne amintim că aici, 
în ziua de 7 noiembrie 1941, în plină urgie

Galeriile
Vizitatorul Moscovei, nu trebuie să uite 

vizionarea celebrelor „Galerii Tretiacov", 
unde sînt expuse cele mai valoroase pic
turi ale artei ruse -?■ începînd din secolul 
XI pină azi. Am putut vedea aci capodope

darea în cuvinte a tot ce am văzut.
La Moscova am putut vedea aevea acele 

lucruri despre care cu toții am auzit multe, 
am citit multe sau le-am văzut în fotogra
fii :

Expoziția agricolă unională, Kremlinul, 
Mauzoleul Lenin-Stalin, metroul, galeriile 
de pictură Tretiacov, Universitatea de Stat 
„Lomonosov", expoziția permanentă unională 
de construcții și cîteva șantiere de construc
ții de locuințe.

prezentate produsele și mărfurile agricote 
specifice, despre care ni s-a spus că se re- 
înoiesc periodic.

In dreptul intțării te întîmpină „Fîn- 
tîna prieteniei popoarelor sovietice" o 
minunată operă de sculptură : în jurul (în- 
(înii arteziene sînt 16 sculpturi de tinere fe
mei — reprezentînd fiecare una din repu
blicile Unionale; ele sînt îmbrăcate în cos
tumul lor național și sînt executate din 
bronz acoperit cu aur curat.

Fiecare pavilion este făcut în stilul spe
cific regiunii pe care o reprezintă. Fiecare 
pavilion, privit în amănunt, conține un nu
măr impresionant de opere de artă. Se poate 
ușor imagina frumusețea acestor construc
ții, dacă ne gîndim că numai la basorelie
ful de la intrarea în pavilionul Leningrad 
au lucrat cei mai mari pictori leningrădeni 
timp de un an și jumătate.

Noaptea, cînd se aprind sutele de mii de 
becuri, parcul, pavilioanele — toate construc
țiile—apar ca niște făuriri de vis. Ni s-a 
spus că iarna pe toată întinderea acestei ex
poziții se face patinaj 1 Vă puteți închipui 
această imagine ?

De aceea nu se miră nimeni cînd se con
stată că zilnic vin aproximativ 15.000 vizi
tatori la această expoziție; duminica este 
vizitată de peste 100.000 de oameni, iar în 
jurul marilor sărbători — de peste 250.000; 
numai străini de peste hotarele U.R.S.S. — 
atrași de măreția ei — se numără la peste 
25.000 (de la 1 mai 1955 și pînă în prezent).

a războiului, s-a aniversat victoria Marii 
Revoluții, s-a întărit încrederea nestrămu
tată în victoria asupra fascismului. In acea 
stă stație totul e luminos și suplu : liniile 
armonioase ale arcadelor, bolțile și stîlpii 
îmbrăcați în metal lucios, cromat.

Impresionantă e și stația „Revoluției". 
Marmora roșie-cărămizie dă impresia vie a 
flăcărilor revoluțoinare; lingă fiecare stîlp 
se găsește cîte o statuie, a unui ostaș al 
armatei revoluționare, în acțiune contra duș
manului nevăzut. Celebrul sculptor Manizer 
a reușit să exprime prin aceste sculpturi 
drumul parcurs de popoarele Uniunii Sovie
tice de la revoluție pînă la construcția paș
nică.

Tretiacov
rele marilor maeștri ai picturii ruse: Ru
bliov, Ivanov, Suricov și Repin.

Nu ne-a venit să ne depărtăm din fața 
unora din celebrele picturi ale acestor ma- 
îeștri: „Boieroaica Morozov", a lui Suricov, 

tablou reprezentativ al moralei mistice și 
meschine a clasei stăpînitoare ruse, sau 
„Ivan cel groaznic și fiul său" scenă adînc 
impresionantă prin forța de exprimare a 
unui teribil zbucium sufletesc.

Am avut de asemenea fericirea de a pu
tea intra la Kremlin. Aci la Kremlin, 
„bate inima Uniunii Sovietice" — ne-a spus 
conducătorul excursiei — unde am vizitat în 
special „Sala armelor". Aci se găsesc obi
ecte în unic exemplar, care au aparținut foș
tilor țari sau familiilor lor; ele exprimă 
puternic contrastul dintre inimaginabila bo
găție a acelora care decenii și secole au sub
jugat poporul și l-au furat.

lată — tronul hli Mihail Fedorovici (ta
tăl lui Petru 1) care are ornamentații de 
aur în greutate de 13 kgr. Mai departe se 
poate vedea o haină bisericească, țesută în 
fir de aur și argint, care cintărește 30 kgr., 
încrustată cu 16 kilograme de pietre preți
oase. Se poate de asemenea vedea și „mo
destul" cadou, dat de prințul Orlov — Eca- 
terinei 11 : un serviciu de argint în greutate

Universilafea Lomonosov
Moscova are mai multe clădiri înalte, din

tre care. Universitatea de Stat „Lomonosov ' 
așezată pe „colinele lui Lenin" este cea 
mai minunată construcție. Se întinde pe o 
suprafață de peste 200 ha., din care supra
fața clădită este de 2.611.000 m.p. ; pe a- 
ceastă suprafață ar încăpea 11 universități 
de mărimea aceleia din Columbia 1 Are 32 
etaje iar înălțimea totală este de 240 m. 
Construcția ei a durat din 1949 pînă în 
1953 cînd a fost inaugurată și dată în fo 
losință. Pentru ca cineva să-și poată ima
gina mai bine mărimea acestei construcții 
trebuie să spun că aci studiază 22.000 stu- 
denți care sînt pregătiți de peste 1.200 de 
profesori, academicieni, conferențiari, prepa
ratori, etc.

întreaga concepție și realizare a acestei 
Universități privește spre viitor — ea arată, 
aceluia care o vede imaginea epocii comu
nismului.

Sălile de trecere sînt largi, cu coloane 
înalte îmbrăcate cu marmoră (în aceste săli 
de trecere sînt 29 feluri de marmoră). Am

Curiozitatea profesională m-a împins să 
văd și unele șantiere de construcții. Trebuie 
să mărturisesc că am rămas extrem de uluit, 
cînd am putut constata cu ochii mei, cum 5 
oameni (inclusiv macaragiul) au montat 
scheletul de beton armat prefabricat al unui 
etaj la o construcție de locuință, numai în 
10-15 minute. Am admirat de asemenea lu
crările de finisaj făcute cu multă îngrijire, 
curat și cu mult gust, 

totală de 2 tone, compus din 3000 piese. Pe 
drept cuvînt, ghidul nostru a afirmat că 
acest muzeu este unul din cele mai bogate 
din întreaga lume.

Am văzut și Mauzoleul lui Lenin și Sta
lin. Aci, zilnic, un șir nesfîrșit de oamenî, 
din întreaga Uniune Sovietică, dar și din 
afara ei, așteaptă liniștiți rîndul pentru a 
trece o clipă prin fața1 acelora care au adus 
libertatea, bunăstarea, victoria și fericirea 
popoarelor sovietice, care au luminat dru
mul pe care-1 va parcurge clasa muncitoare, 
țărănimea muncitoare din întreaga lume.

Coborîm — într-o liniște adîncă — scă
rile de marmoră neagră ale Mauzoleului. 
Privirea are mereu în față formele masive, 
puternice și simple ale acestei construcții. 
Deodată, ne apare în față sub cristalul ca
voului, iluminați de o lumină blîndă, roșia
tică, așa cum i-am văzut de atîtea ori in 
picturi sau filme, totuși parcă dormind 
— Lenin și Stalin.

Ne-am oprit o clipă, să ne încre
dințăm că sîntem atît de aproape de ei — 
și am ieșit, tăcuți și îngîndurați.

vizitat amfiteatrele, sălie de clasă, aula 
centrală de 1500 locuri, locuințele studen
ților interni (fiecare student are un apar
tament separat), sala de teatru, bazinul în
chis de înot, sala sporturilor, etc.

De sus, de la etajul 24, cînd privești dea
supra, vezi turnurile celor 37 corpuri de 
clădiri și chiar deasupra capului se înal
ță turnul principal avînd în vîrf steaua1 
minunat strălucitoare a Universității; 
cînd privești în jos pînă departe vezi 
riul Moscova deasupra căruia joacă vapo
rii de apă, pe malurile căruia se des
fășoară grandios, bulevardele, construcțiile 
noi de locuințe muncitorești, iar mai departe 
— Kremlinul. In spate, vezi parcurile verzi 
cu aleele roșii (presărate cu praf de cără
midă), ale căror linii perfecte îți fac impre
sia că te uiți la un desen arhitectural al 
unui mult talentat arhitect. Totuși pentru a 
ne încredința simțurile de realitate — nc-am 
plimbat peste cîteva minute prin aleele ace
lea. și nc-am fotografiat pentru amitire ne- 
ștearsă I

Dar nu știu cîte aș mai putea spune des
pre ceea ce am văzut și am trăit acolo I

Mă limitez numai la ceea ce am crezut ' 
mai important și mai esențial. De aceea — 
nu pot să nu insist și asupra felului de a 
fi a oamenilor sovietici: bunăvoința și căl
dura cu care ne-au înconjurat și au căutat 
să ne arate în mod simplu mărețele, gran
dioasele lor realizări — ne-au arătat curo 
trebuie să fie adevăratul om 1



AGITATORII - MOBILIZATORI AI MASELOR
Din activitatea mea de agitator

An de an, prin aplicarea întocmai a regu
lilor agrotehnice, am reușit să obțin can
tități însemnate de produse agricole. De 
pildă, în acest an de pe suprafața de 1,30 
ha., cu care am intrat în întovărășirea agri
colă „16 Februarie" din comuna Cristur, am 
obținut 780 kilograme grîu, 2.000 kg. car
tofi, cca. 5.000 kg. porumb știuleți, precum 
și alte produse agricole.

Aciivitatea mea, cît și a altor tovarăși, 
nu se rezumă numai la bunul mers al mun
cii în cadrul întovărășirii agricole. Noi stăm 
de vorbă cu țăranii muncitori, cu care pri
lej le arătăm felul în care muncim în ca
drul întovărășirii, ce rezultate obținem prin 
aplicarea regulilor agrotehnice, etc. Mulți din
tre țăranii muncitori mă înțeleg și își dau 
seama din ce în ce mai mult că prin me
todele „băbești" nu se pot obține recolte 
bogate. Acest lucru a făcut ca în acest an, 
în întovărășirea noastră să se înscrie și to
varășii Kicsi loan și Șoș Samoilă.

Cînd stau de vorbă cu țăranii muncitori, 
nu scap din vedere să le vorbesc și despre 
eăile prin care se pot obține recolte mari 
la hectar. In discuțiile avute cu tovarășii 
Kașler Orban și Micloș loan, le-am arătat 
că pe lingă însămînțarea cartofilor în cui
buri așezate în pătrat, un loc de frunte îl 
ocupă și iarovizarea lor. Tovarășilor le-a ră
mas clar că în timpul transportului carto
fii iarovizați trebuie să fie așezați în lăzi 
sau coșuri de nuiele pentru a fi-ferite „mus’ 
tățile" de rupere. Și tov. Daradici Gheor- 
ghe s-a convins la fața locului că porumbul 
semănat în pătrat — de noi întovărășiții — 
dă recolte mari. In anul care urmează și 
el va semăna în pătrat și .va efectua toate 
lucrările agricole necesare, în vederea obți
nerii unei cantități mari de porumb la ha.

Știm că în prezent, sînt în curs de efec
tuare lucrările agricole de toamnă. In acea
stă muncă, esențialul este efectuarea de ară
turi adînci, tratatul semințelor și semănatul 
lor într-un pat germinativ bine pregătit. 
Noi. din întovărășirea agricolă, pînă în pre
zent am arat adînc și am semănat pe acest 
teren 10 hectare cu grîu și cu semințe tra
tate. Acest lucru a dus ca semințele să în
colțească și astfel ele vor intra în iarnă bine 
întărite.

KOZMA AMBROZIE
— agitator — 

membru al întovărășirii agricole 
„16 Februarie" Cristur

i

Să facem o agitație vizuală cît mai concretă
Pe șantirele noastre de construcții lucrează 

un număr mare de muncitori, tehnicieni și 
ingineri constructori, care luptă cu hotărire 
pentru îndeplinirea înainte de termen a pla
nului de producție. (Munca acestor construc
tori este în permanență influențată de dife
rite forme aie muncii politice de masă des
fășurată de către organizațiile de partid res
pective. Acordînd o atenție deosebită agita
ției vizuale, organizația de bază P.M.R. de 
la I.C.S.H. sprijină comisia de agitație vi
zuală, ca aceasta să-și desfășoare activita
tea după un plan tematic. Ea îndrumă co
misia în scopul împrospătării periodice a a- 
gitației vizuale în concordanță cu sarcinile 
cele mai importante, pentru a avea un ca
racter concret și combativ.

Lozinca, fiind una din principalele mijloace 
de agitație, a determinat organizația de bază 
ca în toate secțiile și șantierele să fie con
fecționate un număr cît mai mare de lozinci 
concrete și expuse la locuri vizibile, care să 
mobilizeze pe constructori la îndeplinirea 
sarcinilor de producție. De pildă, la comple
xul III, la un loc vizibil se poate citi lo
zinca : „Tovarăși constructori ! Luptați cu 
toată priceperea voastră pentru îndeplinirea 
la timp a lucrărilor de construcții”. O altă 
lozincă de acest fel se află și la termocen
trală. Aici, lozinca este adresată celor de Ia 
întreținerea noului agregat, prin care cons
tructorii cer acestora să-l întrețină în cele 
mai bune condiții, pentru ca el să funcțio
neze în condiții optime, asigurînd în felul 
acesta combinatului curentul necesar pentru 
producția de fontă și oțel. In unele șantiere 
s-au afișat chemări care se adresează teh
nicienilor și maiștrilor, ca : „Luptați pentru 
calitatea construcțiilor", „Să sprijiniți pe cei 

AGITATORI! Fiți în primele rînduri ale luptei pentru popularizarea și extin
derea metodelor înaintate sovietice și a inițiativelor valoroase ale fruntașilor în 
producție din țara noastră! Explicați muncitorilor cu exemple concrete din între
prindere, că prin aplicarea metodelor înaintate, specifice locului lor de muncă, 
ei vor putea spori producția și productivitatea muncii, vor putea îmbunătăți ca
litatea și reduce prețul de cost al produselor, și, pe această bază, își vor putea 
mări și cîștigurile.

IN ATENȚIA AGITATORULUI

* IN EDITURA DE STAT 
PENTRU LITERATURĂ 

POLITICA 
au apărut:

Gheorghe Roșu : Invățămîntul de 
partid, verigă importantă a pro
pagandei marxist-leniniste 
Colecția „Din experiența muncii 
de partid".
* « Pentru un nivel mai
înalt al muncii de partid

■ ★

rămași în urmă ca și ei să devină fruntași". 
Tot cu ajutorul lozincilor scrise și afișate în 
locurile cele mai potrivite, sînt popularizați 
cei mai buni muncitori. De pildă, la atelie
rele centrale se pot vedea la tot pasul lo
zinci întitulate : „Aici lucrează ce-1 mai bun 
sudor din cadrul sectorului nostru, Vlad Du
mitru. care în permanență are o depășire 
de plan de 50-100 la sută", „Urmați exem
plul brigăzii fruntașe condusă de tovarășul 
Negru l.uca", „Cinste tovarășului I orinez 
loan, care depășește zinlic norma cu 2,1 Ia 
sută". Agitația prin lozinci la complexul III 
este folosită și ca un mij-loc de îndreptare 
a unor lipsuri. Așa de pildă, la acest șantier 
există un post U.T.M.-îst de control, care 
la un moment dat și-a încetat activitatea. 
Atunci a apărut în dreptul panoului lo
zinca: „Aici a răposat postul U.T.M. de con
trol din complexul III". Condoleanțele noas
tre tovarășului Koloman I. și controlului pos
tului U.T.M.", Această lozincă, a avut în 
scurt timp efectul dorit. Postul U.T.M. de 
control și-a reînceput activitatea.

In secțiile și sectoarele ICSH-ului sînt fo
losite cu pricepere șl alte forme ale agita
ției vizuale. In fiecare sector există panouri 
de onoare în care sînt popularizați fruntașii 
întreprinderii, angajamentele și realiză
rile lor în muncă. La fel și gazetele de pe
rele desfășoară o intensă muncă pentru mo
bilizarea Colectivului întreprinderii la înde
plinirea și depășirea planului de construcții.

Acordînd și pe mai departe atenția cuve
nită agitației' vizuale, organizația de bază 
din cadrul ICSH-ului, va avea un sprijin se
rios în ducerea la îndeplinire a sarcinilor 
ce îi stau în față.

Colecția „Din experiența muncii 
de piartid".
Victor Bîrlădeanu : „Prin telefon 
de la Geneva..."
— Reportaj de la conferința ce- 
. lor patru —

•— Rezoluțiile și Hotărîrile con
greselor, conferințelor Partidu
lui Comunist al Uniunii Sovie
tice si ale Plenarelor C. C.
Partea II. 1924-1930

★

Să studiem și să generalizăm 
experiența înaintată 

în producție
Dezvoltarea întrecerii socialiste este 

strîns legată de însușirea și aplicarea crea
toare a experienței sovietice și a experien
ței fruntașilor în producție din țara noa
stră.

Iată două metode înaintate, aplicate cu 
succes în combinatul nostru și care trebuie 
să capete o extindere tot mai mare în în
trecerea socialistă.

(Metoda de elaborare a șarjelor rapide dă 
posibilitatea oțelarilor să scurteze simțitor 
durata elaborării șarjei prin reducerea tim
pului necesar executării fiecărei operații în 
parte (ajustare, încărcare, topire, etc.), du- 
cînd astfel la creșterea productivității cup
toarelor. Folosind această metodă, numeroși 
oțelari ca de pildă Costache Vasile, Lăbuneț 
Vaier și alții, au dat zeci și sute de șarje 
rapide. (Bibliografie: „Din experiența bri
găzii noastre în elaborarea șarjelor rapide", 
„Scînteia" nr. 2.983 din 27 mai 1954).

Metoda Filipov de folosire mai bună a vo
lumului util al furnalelor. Metoda aceasta 
a fost aplicată pentru prima oară în țara 
noastră, de maistrul loan Zlătior de la 
Combinatul siderurgic „Gh. Gheorghiu-Dej” 
Hunedoara. întreg colectivul de topitori de 
la furnalul unde lucrează loan Zlătior a 
reușit să ridice coeficientul de utilizare a • 
volumului util al furnalului cu peste 8 la 
sută față de cel planificat (Bibliografie 
„Pentru coeficienți înalți" de A. Filipov — 
cd. C.G.M. 1950; Aplicăm cu succes metoda 
maistrului Filipov", ed. C.C.S. 1953).

cifre: ri fapte:
• ln raionul nostru se îmbunătățește pe 

zi ce trece bunăstarea oamenilor muncii. 
Numai populația orașului Hunedoara în a- 
nul acesta a primit în comparație cu anul 
1954, peste 30 la sută mai multă făină, cu 
23 la sută mai multă carne, cu 30 la sută 
mai multe conserve și cantități importante 
de articole de menaj, biciclete și motociclete.

• Partidul și guvernul nostru acordă o 
atenție deosebită sănătății oamenilor mun
cii. Numai din întreprinderile orașului Hu
nedoara în anul acesta a fost trimis un 
număr de peste 3.000 de oameni ai muncii 
la stațiuni balneare și climaterice. La fel, 
la munte sau la mare, au fost trimiși peste 
1.000 de copii în taberele de pionieri.

• Odată cu dezvoltarea industriei în ra
ion au fost create muncitorilor condiții op
time de locuit. Numai în anii cincinalului au 
fost date în folosință peste 9.000 de apar
tamente confortabile, care ocupă o supra
față de 1.800.000 m.p. In același timp, sta
tul nostru, în ultimii ani, a dat unui nu
măr de peste 110 muncitori hunedoreni îm
prumuturi bănești pe termen lung, cu care 
să-și construiască locuințe individuale.

Rezultate bune,
In cursul acestui an agricol, colectivul db 

muncă al gospodăriei agrozootehnice „Mi
nerul 1V“ secția Bîrcea Mică a obținut rea
lizări frumoase în aprovizionarea minerilor 
din Valea Jiului cu produse agro-alimpn- 
tare. Zilnic în cadrul gospodăriei se con
servă 5.000—5.200 kgr. de varză, se tran
sportă vagoane întregi de cartofi, ceapă, 
morcovi, varză, etc. Pînă în prezent s-au 
expediat în Valea Jiului peste 88 de vagoane 
cu diferite zarzavaturi, iar numărul acestora 
crește în concordanță cu efectuarea lucrări
lor de recoltat și conservat. Rezultate bune 
sînt înregistrate și în ce privește efectuarea 
de arături adînci. Pînă în prezent, în ca
drul gospodăriei, s-a arat o suprafață de 
peste 47 de ha. In efectuarea arăturilor .de 
bună calitate, de o conștiinciozitate demnă 
de urmat dă dovadă tractoristul Kis Mihai, 
care depășește zilnic prevederile planului cu 
90—100 la sută.

Trebuie relevat însă, că rezultatele bune 
în munca gospodăriei anexe nu sînt cu
noscute de lucrători. De pildă, gazeta de 
perete conține articole rupte de realitatea 
zilnică. Aceasta se datorește faptului că 
ele sînt scrise fără un studiu în prealabil 
al realizărilor și lipsurilor din activitatea 
de zi cu zi a colectivului. Dar mai mult, ele 

nu sînt scrise de lucrătorii care sînt în 

dar necunoscute
contact direct cu efectuarea muncilor agri
cole, ci sînt scrise numai de tovarășii func- I 
ționari. Este și firesc că în asemenea con- 
diți, edițiile gazetei de perete nu oglindesc 
nimic concret, nimenea nu poate trage con
cluzii folositoare și mobilizatoare din ase
menea articole.

In ce privește agitația pe echipe, ea este 
complectamente inexistentă. Unii muncitori 
nu citesc ziarele, fiind astfel rupți de eve
nimentele interne și internaționale și dato
rită acestui fapt și problemele organizato
rice privitoare la bunul mers al echipelor 
lasă de dorit. Ca urmare, în curtea gospodă
riei nu există curățenia cea mai exemplară, 
iar asigurarea condițiilor de îngrijire și a- 
dăpostire a animalelor este lăsată pe pla
nul al doilea.

De asemenea organizarea timpului liber 
al utemiștilor și neutemiștilor este neglijat 
de către biroul organizației U.T.M. Ca ur
mare indisciplină, unele cazuri de ebrie
tate, au devenit frecvente. Comitetul raional 
U.T.M. prin instructorii săi trebuie să a- 
jute efectiv și concret organizația de bază 
U.T.M. de Ia gosopdăria anexă, pentru ca 
și aici agitația vizuală să-și ocupe locul 
cuvenit, contribuind la înlăturarea lipsurilor 
ce încă mai dăinuie în cadrul secției.

Agitatorul, corespondent voluntar al presei de partid
Agitatorul, prin munca lui de zi cu zl 

vine în contact permanent cu cele mai ar
zătoare probleme ale celor ce muncesc, ale 
întreprinderilor, instituțiilor și ale sate
lor. De aceea el poate fi cel mai activ co
respondent nu numai al gazetei de perete, 
ci și al presei locale și centrale. Prin coloa
nele ziarului, agitatorul poate împărtăși ex
periența sa, poate îmbogăți formele muncii 
politice de masă. Numeroși corespondenți 
ai gazetei de perete „Să construim Hune
doara" de la I.C.S.H. sau „Siderurgistul" 
de la Combinatul siderurgic „Gh. Gheorghiu- 
Dej", sînt în același timp cei mai activi co
respondenți voluntari ai ziarului „Uzina 
Noastră" și „Drumul Socialismului" din 
Deva. Fiecare agitator nu poate să nu aibe 
mereu dorința de a răspîndi cît mai larg 
faptele pozitive petrecute în întreprinderea, 
instituția sau salul lui, nu poate să nu do
rească, să prevină pe tovarășii săi din alte 
locuri de muncă. De pildă, agiatorul Ceaușii 
Dumitru de la Trustul 4 construcții este 
unul dintre corespondenții voluntari ai zia
rului nostru. Ei a scris de mai multe 
ori ziarului împărtășind experiența sa îna
intată în convorbirile făcute, precum și alte 
materiale prin care a făcut cunoscute larg 

succesele tovarășilor lui de muncă, sau lupta' 
lor pentru lichidarea unor atitudini înapo
iate. Astfel de agitatori, care scriu artico'e 
atît la gazelele de perete de la locul de 
muncă, cît și ziarelor locale și centrale sînt 
și Sîrbu Ioan de la I.C.S.M. Călan, Ileana 
Florincaș de la minele de fier Ghelar, Mun
tean Nicolae din satul Totia, Tăutan 
George din Călan și alții. Prin scrisul lor 
ei informează atît organele de partid cît și 
întreaga masă de muncitori, asupra tot ce 
este bun șl înaintat în fiecare loc de muncă.

Majoritatea agitatorilor corespondenți sînt 
sprijiniți în permanență de către organiza
țiile de bază în a scrie și înțelege marea 
sarcină care le revine în această direcție.

Corespondenții voluntari atît din rîndu- 
rile agitatorilor cît și din rîndul oamenilor 
muncii de la uzina „Victoria" Călan, se bu
cură de sprijinul comitetului de partid și 
organizațiilor de bază care nu admit pe ni
meni să-i persecute, și de aceia criticile a- 
cestora sînt luate în seamă și ca urmare se 
iau măsuri de îndreptare a lipsurilor semna
late. Aici organizațiile de bază nu uită nici 
o clipă că mișcarea corespondenților volun
tari este un mijloc prețios de strîngere a 
legăturilor cu masele.



NOTE Și COMENTARII EXTERNE
In coloniile britanice se 

intensifică mișcarea pentru 
oreptul la autodeterminare

LONDRA (Agerpres). —
In posesiunile britanice din Mediterana. 

se intensifică mișcarea pentru indepen
dența națională. Ziarele occidentale, care 
subliniază creșterea mișcării pentru drep
tul la autodeterminare în insula Cipru, 
subliniază că mișcări de acest fel se afir
mă acum în Malta și în Gibraltar.

In ce privește Malta, posesiune britani
că unde se află importanta bază militară 
navală de la La Valetta, cererile pentru 
recunoașterea drepturilor cetățenilor in
sulei sânt atît de puternice incit au deter
minat deschiderea unei conferințe la 
Londra pentru studierea viitorului insu
le:, Ziarele occidentale subliniază că toc
mai ținînd seama de acest curent de opi-, 
nie, unui din liderii politici din Malta a 
cerut încă de acum cîțiva ani ca insulei 
să i se acorde „independența în cadrul 
Commonwealthului" punînd capăt situa
ției de simplă posesiune, așa cum este 
considerată Malta. In momentul de față, 
la cererea actualului prim ministru al in
sulei, Mintoff, la Londra s-au dus discu
ții în legătură cu reprezentarea populației 
insulei printr-un număr de deputați tri
miși' în parlamentul britanic. Guvernul 
britanic refuză să acorde insulei un oare
care grad de independență, astfel încit 
discuțiile de la Londra nu au dus pentru 
moment la stabilirea vreunei măsuri Con
crete. Ziarele au subliniat' însă efectul 
profund pe care aceste discuții le-au avut 
asupra opiniei publice britanice care spri
jină mișcarea pentru recunoașterea drep
turilor. Comentatorul politic al ziarului 
„La Nation Belge“ scrie că la Londra s-a 
constatat influența pe care au avut-o asu
pra opiniei publice britanice Cererile mal
tezilor pentru recunoașterea drepturilor 
lor cetățenești. „Hotărîrea de a convoca 
conferința preliminară care să studieze 
aceste cereri, constituie o dovadă a influ
enței exercitate asupra opiniei publice1' —• 
scrie comentatorul ziarului. „Această reac
ție a opiniei publice — continuă comenta
torul — este însă urmărită cu o oarecare 
îngrijorare la Londra, deoarece este de 
prevăzut că și alte teritorii coloniale... să 
încerce să urmeze acest exemplu".

Ziarele britanice semnalează de aseme
nea că în Gibraltar au avut loc demon
strații de masă și manifestări de protest 
împotriva hotăririlor luate de guverna
torul general britanic al insulei pentru in
stituirea unor noi impozite. Această hotă
râre a guvernului a fost viu criticată în 
Gibraltar cu atît mai mult du cît a fost 
•adoptată după ce textul legii fusese res
pins de către Consiliul legislativ al colo
niei. In semn de protest, toți cei cinci 
membri aâ Consiliului legislativ și-eu pre
zentat demisiile, fapt care, așa cum sub-

NEW YORK (Agerpres).
Atît presa americană cît și publicațiile 

străine acordă atenție fenomenelor de cri
ză din agricultura americană.

Problema esențială de care se lovesc 
fermierii americani este scăderea prețu
rilor produselor agricole ca urmare a în
gustării pieții interne a S.UA. și a re
ducerii piețelor americane din străină
tate. Reducerea continuă a suprafețelor 
însămânțate, ca și subvențiile acordate de 
stat fermierilor pentru anumite produse, 
se dovedesc a fi simple paleative care nu 
pot împiedica adîncirea tendinței de cri
ză în agricultură.

Revista americană „Political Affaire" 
scrie că în duda reducerii drastice a su
prafețelor însămânțate — cu 30 la sută 
din 1953 pînă în 1955 stocurile continuă să 
crească; la sfîrșitul anului 1954, stocu
rile de produse agricole deținute de gu
vern — numai la acele produse pentru 
care statul acordă subvenții fermierilor — 
reprezentau 7.200.000.000 de dolari.

Rezultata! a fost că, în 1954, venitul net 

liniază ziarele engleze, a deschis o adevă
rată „criză a Gibraltarului". Ziarul „Ti
mes" pune in legătură „criza din Gibral
tar" cu nemulțumirea împotriva domina
ției britanice care se manifestă în ultima 
vreme în Cipru și Malta.

Pentru o înțelegere între germani
BERLIN (Agerpres). —
In preajma conferinței de la Geneva a 

miniștrilor Afacerilor Externe ia amploa
re în Germania occidentală mișcarea 
populară în favoarea unei apropieri în
tre guvernele R.F. Germane și R. D. Ger
mane. La Bremen a avut ioc o conferință 
pentru realizarea unei înțelegeri pe în
treaga Germanie la care au participat 150 
de delegați ai diferitelor comitete pentru 
o înțelegere între germani, create în acest 
oraș de oamenii muncii care au vizitat 
R. D. Germană. La conferință au partici
pat ca invitați prof. Agricola și dr. Su- 
hrbier. deputați în Camera Populară a 
R.D. Germane. Conferința a hotărât uni
fica .rea tuturor acestor comitete într-un 
Comitet al întregii Germanii.

In numeroase localități din Bavaria au 
avut loc mitinguri ale Partidului Comu
nist din Germania în cadrul cărora s-a 
cerut guvernului de la Bonn să elaboreze 
împreună cu guvernul R. D. Germane un 
punct de vedere comun al întregii Germa
nii pentru apropiata conferință de la Ge
neva.

Consilierii comunali din Sommersdorf 
(R.D. Germană) și Emmenstedt (Germania 
occidentală) au ținut o ședință publică 
comună în cedrul căreia au discutat ches
tiunea elaborării unui punct de vedere 
comun pentru apropiata conferință de la 
Geneva. Ei au hotărât să comunice locui
torilor celor două comune rezultatele ce
lor discutate.

După cum anunță agenția A.D.N. șe
dința lărgită a comitetului federal al Con
gresului refugiaților din Germania occi
dentală care s-a ținut recent la Heidelberg 
a cerut în scris guvernelor RF. Germa
ne și R.D. Germane ca, în conformitate cu 
voința poporului german, cele două gu
verne să adopte un punct de vedere comun 
în problema securității europene și a reu- 
nificării democratice a Germaniei care să 
fie prezentat Conferinței de la Geneva din 
octombrie.

Numeroase ziare vest-germane. se pro
nunță și ele pentru convorbiri între gu
vernele de la Bonn și Berlin. Săptămâna
lul „Sonntegsblatt", care exprimă punctul 
de vedere al cercurilor clericale din Ha- 
novra, a publicat un articol sub titlul 
„împotriva politicii de forță" în care cere 
o apropiere a celor două state germane în 
toate domeniile.

„Convorbiri cu guvernul german ră
săritean sînt inevitabile și utile pentru 
Bonn" scrie la rândul său „Gesammt- 
deutsChe Rundschau".

Fenomene de criză în agricultura
al fermierilor a scăzut cu 28 la sută față 
de 1947 și cu 16 la sută față de 1953. „Vic
timele acestei situații — subliniază „Po
litical Affairs" — Sînt în primul rînd fer
mierii mid și mijlocii, dintre care un ma
re număr sînt nevoiți să-și părăsească 
pământurile".

Ziarul austriac „Arbeiter Zeitung" ara
tă că în cursul guvernării partidului re
publican situația fermierilor s-a înrăută
țit simțitor, iar „în ultimele luni, acest 
proces s-a accelerat". „Fermierii sînt ne
mulțumiți și devin neliniștiți... Problema 
fermierilor provoacă griji serioase, abs
tracție făcând de însemnătatea ei politică 
în preajma alegerilor prezidențiale’1.

De adeea guvernul republican pregă
tește un nou expedient menit să ducă la 
noua reducere a suprafețelor însămânțate. 
Este vorba de un plan care prevede lua
rea în arendă de către stat a 'mor supra
fețe arabile ale fermierilor, aceștia fiind 
obligați^ în schimb să lase pămân
turile în paragină. Planul de mai sus amin
tește de incendierea recoltelor în S.UA. 
în perioada 1950.

Lucrările sesiunii penlru 
dezvoltarea comerțului exterior 
ai țarilor europene a luat sfirșit

La 12 octombrie s-au încheiat la Ge
neva lucrările sesiunii Comitetului pentru 
dezvoltarea comerțului exterior al țărilor 
europene al Comisiei Economice O.N.U. 
pentru Europa. La lucrările sesiunii au 
fost reprezentate 25 de țări europene prin
tre care U.R.S.S., Anglia, Franța, Polonia, 
Cehoslovacia, România, Ungaria, Bulgaria, 
Albania, R.D. Germană, R. F. Germană, 
Iugoslavie și Finlanda. A participat de 
asemenea o delegație a S.U.A. In centrul 
discuțiilor actualei sesiuni s-a aflat pro
blema extinderii comerțului între țările 
Europei occidentale și ale Europei răsări
tene.

Agenția Router precizează că convorbi
rile dintre experții Comerciali ai celor opt 
țări răsăritene și 18 țări occidentale care 
participă la lucrările sesiunii s-au des
fășurat cu succes. Din cercuri bine in
formate se anunță că experții financiari 
ai celor două părți au realizat „progrese 
remarcabile" în chestiunea plăților.

In legătură cu aceasta, agenția France 
Presse anunță că în cadrul lucrărilor Co
mitetului la Geneva s-a.u desfășurat con
sultări între reprezentanți ai guvernului 
francez și ai Republicii Populare Chineze 
referitor la problema schimburilor comer
ciale, precum și consultări chino-italiene.

Ocupîndu-se de această chestiune, pu
blicația economică germană ,Die Wirts- 
chaft" subliniază că actuala sesiune de la 
Geneva a Comisiei Economice O N.U. pen
tru Europa s-a desfășurat într-o atmos
feră care promite șanse mari pentru dez
voltarea comerțului est-vest. Revista arată 
că restrângerea pieței mondiale capitaliste 
și avantajele tot mai evidente pe oare le 
prezintă relațiile economice normale cu 
piața lagărului democrat, fac să se accen
tueze în cercuri economice capitaliste do
rința de a pune capăt politicii de embargo. 
„Die Wirtschaft" relevă faptul că în 
structura schimburilor comerciale dintre 
Europa răsăriteană și cea apuseană se 
remarcă o scădere a importurilor de pro
duse alimentare și sporirea importurilor 
de bunuri industriale din țările Europei 
răsăritene. In ultimul an aceste din urmă 
țări au exportat în cantități tot mai mari 
fier, oțel, utilaj de transport mașini, tex
tile și chimicale. Datorită existenței pieței 
lagărului democrat, subliniază revista, în 
cercurile economice din Occident își face 
tot mai mult loc părerea că comerțul din
tre Europa de răsărit și cea de apus oferă 
posibilități mult mai mari ca înaintea ce
lui de al doilea război mondial In înche
iere „Die Wirtschaft" scrie că sînt de aș
teptat rezultate practice de pe urma lucră
rilor. sesiunii de la Geneva, rezultate care 
să elibereze comerțul mondial de restric
țiile embargoului.

(Agerpres).

americană
Scăderea veniturilor fermierilor consti

tuie însă o amenințare și pentru indus
tria americană. „Fermierul a devenit un 
client prost pentru produsele industriale 
— scrie „Arbeiter Zeitung". Problema fer
mierilor constituie o greutate economică 
foarte serioasă pentru conjunctura din ce
lelalte domenii ale economiei11.

Dar, mai mult decât atât, „însemnătatea 
generală a problemei fermierilor ameri-•
câni depășește granițele S.U.A.". Se știe că 
guvernul american încearcă să scape de 
stocurile de produse agricole printr-un 
vast program de dumping pe piața mon
dială. Dumpingul griului amenință grav 
interesele Canadei, ea însăși lovită de cri
za de piețe agricole, dumpingul bumba
cului provoacă ascuțirea contradicțiilor 
dintre S.U.A. și Marea Britanie, dum
pingul orezului îngrijorează țările expor
tatoare de orez din Asia de sud-est.

Astfel, criza agricolă din Statele Unite 
are drept consecință înrăutățirea relații
lor dintre Statele Unite și partenerii lor.

întrevedere între
N. S. Hrușciov și Pietro Kennî

YALTA (Agerpres). — TASS transmite
La 15 octombrie N.S. Hrușciov, prim-1 

secretar al Comitetului Central al P.C.U.S. I 
l-a primit pe Pietro Nenni, secretarul ge- I 
neral al Partidului Socialist Italian, de- I 
putat în parlamentul Italiei, vicepreședin- I 
te al Consiliului Mondial al Păcii, cu care I 
a avut o îndelungată convorbire priete- I 
nească asupra problemelor generale ale I 
situației internaționale și luptei pentru I 
pace. I

N.S. Hrușciov și Pietro Nenni au luat I 
masa împreună și au făcut o plimbare I 
pe malul mării. j

Teroare polițienească 
în Guatemala

NEW YORK (Agerpres). j
După cum relatează corespondenta! din I 

Guatemala City al ziarului „New York I 
Times", pînă și ziarele proguvernamen-^ 
tale din Guatemala se ridică împotriva^ 
guvernului dictatorului Castillo Armas, în I 
urma arestărilor a numeroase persoane I 
învinuite că „au vorbit de rău" pe pre-1 
ședințe. Cei arestați aer fost puși la dis-1 
poziția „Comitetului național de apărare I 
împotriva comunismului11, organ secret I 
care niu trebuie să dea socoteală organe-1 
lor, judecătorești și care poate pronunța I 
sentințe de condamnare după bunul său I 
plac. Recenta arestare a unui învățător și I 
a unui student au provocat o indignare I 
atît de mare, încât studenții de la Insti- I 
tutei pedagogic și de la facultatea de I 
drept au anunțat că vor declara grevă da- I 
că cei arestați n>u vor fi puși în libertate. I 
Pentru a justifica aceste samavolnicii gu- I 
vernul lui Armas a invocat o prevedere a I 
codului penal de care s-a folosit dicta-1 
tara militară a generalului Jorge Ubioo I 
din 1930 pînă în 1944 pentru a reduce la I 
tăcere orice opoziție. In timpul gu venim-1 
lui democrat al luă Arbenz această pre-1 
vedere a fost anulată. I

Printre .persoanele arestate recent do I 
poliția Iun Armas se află și Ovando Anrio-1 
la, fost președinte al Congresului din Gua-I 
temala și Humberto Gonzalez Juarez, foști 
secretar al președintelui Arbenz. I

P E S C U R ~F /] 
LONDRA I
Cu prilejul deschiderii conferinței ofi-l 

ciului bumbacului, Peter <Lr«iCjeroiCt, mi-l 
nistrul Comerțului britanic, a protestați 
împotriva politicii americane de lichidare I 
a stocurilor de bumbac- acumulate ini 
S.U.A., în dauna industriei textile britani-] 
ce. Thomeyonoft a declarat că guvemuH 
britanic „nu pare dispus să protejeze co-J 
merțul intern britanic im,potriva concu-J 
renței". I

DELHI
Narain, ministrul învățământului al sta-l 

tului Pundjab, a vizitat regiunile care 
suferit de pe urma inundațiilor și a dM 
clarat reprezentanților presei că în urmai 
inundațiilor au pierit aproximativ 1.003 
de persoane.

CAIRO
Presa egipteană condamnă hotărîrea gu-l 

I vemului iranian de a adera la pactul de 
la Bagdad. Ziarele publică articole în 

‘ oare demască caracterul imperialist al a-| 
cestui pact și subliniază că participarea 
Iranului la acesta este contrară nu nu
mai intereselor poporului iranian însuși, 
ei șl popoarelor celorlalte țări ale Orien-I 
tului Apropiat și Mijlociu.

„Al Qumhuria" relevă într-un articol! 
de fond că participarea la grupările mi-| 

, litere ale puterilor occidentale face ca a-J 
I ceste țări să-și piardă independența na-l 
| țională.

MOSCOVA.
Delegația oamenilor de cultură din ifl 

nemarca dare se află în U.R.S.S., a sosiți 
la Leningrad. Aici, oaspeții vor continua] 
să cunoască viața culturală a oamenilor] 
sovietici, vor vizite instituții de învăță-] 
mînt superior și muzee. Prof. J or gen Jor-I 
gensen, membru el delegației, va ține d 
prelegere la Universitatea „A. A. Jdanov‘1 
din Leningrad.
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