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Legătura cu masele — tăria 
și forța partidului nostru In cinstea Congresului partidului

Țara noastră se află în plină în
florire și pășește cu încredere spre 
socialism. Realizările obținute pînă 
acum în munca de construcție paș
nică, constituie rezultatul politi
cii juste a partidului, care duce 
neobosit o uriașă muncă organi
zatorică în mase, pentru traduce
rea în fapt a politicii și hotărîrî- 
lor sale.

Conducted construcția socialis
mului, partidul nostru ridică ne
încetat conștiința socialistă a ma
selor, intensifică munca de lămu
rire a politicii sale. Ridicarea per
manentă și neîntreruptă a conști
inței și a activității oamenilor 
muncii, este una dintre cele mai 
împortante îndatoriri. ale organi
zațiilor de partid. Și în raionul 
Hunedoara organizațiile de partid 
desfășoară o uriașă muncă, de e- 
ducare politică a oamenilor mun
cii. o uriașă muncă de mobilizare 
a lor. în vederea îndeplinirii și 
depășirii planului de stat. Comu
niștii, și alături de ei alte sute și 
mii de oameni fără de partid, duc 
în masa siderurgiștilor, construc
torilor. minerilor și a celorlalți oa
meni ai muncii, ideile atotbirui
toare ale marxism-leninismului, ex
plică hotărîrile partidului șl ale 
guvernului. Ei educă masele în 
spiritul îndeplinirii cu cinste a 
îndatoririlor lor față de popor, în 
spiritul grijii pentru întărirea sta
tului nostru.

In scopul întăririi neîncetate a 
legăturii cu masele, partidul cere 
ca în centrul atenției organizații
lor de partid și de stat să stea în 
permanență oameni vii, cu nevoile 
și năzuințele lor. Ingîmfarea le 
este străină comuniștilor. Viața 
practică de zi cu zi, arată că acel 
conducători care nu țin seamă de 
părerea oamenilor muncii de rînd. 

care dau dovadă de îngîmfare, 
pierd încrederea maselor și înce
tează să mai fie conducători. Ast
fel de conducători s-au dovedit a 
fi; Adespi Vasîle, Țîrlea Nicoiae 
și alții.

A lărgi și a întări legătura cu 
masele, înseamnă a acorda mai 
multă atenție de către organiza
țiile de bază activității fiecărui 
membru de partid, în spiritul în
deplinirii îndatoririi sale, este 
prevăzut în proiectul Statutului 
modificat al P.M.R. Aceasta pen
tru faptul că membrii de partid 
muncesc în mijlocul maselor. 
Membrul de partid este obligat să 
ducă ideile marxîsm-leninismului 
în mase, să le antreneze în lupta 
pentru înfăptuirea politicii și ho- 
tărîrilor partidului. In raionul nos
tru, sînt zeci și sute de membrii 
de partid ca Șerban Nicoiae de 
la furnale, Bîrlea Traian de la o- 
țelărie, Danciu Petru și Petraru 
Vasile de la Atelierele C.F.R. Si- 
meria, Burghelea Ioan de la 
Trustul 4 construcții și alții, care 
muncesc cu însuflețire, ca să u-
nească în jurul organizației de 
bază, tot mai mulți oameni cin
stiți, fără de partid.

Partidul a ridicat șl a educat
milioane de oameni din rîndurile 
activului fără de partid. Numai te 
întreprinderile noastre din raion, 
a crescut o armată de fruntași te 
producție ca de pildă. Cătană A- 
lexandru de la Simeria. Zăvălaș 
Vasile de la laminoare. Păuceanu 
Gheorghe de la furnale Călan, ino
vatori în producție ca Bogdan An
drei, Coșara Radu, Popescu Mir
cea și alții. Exemplul acestor oa
meni de frunte însuflețește pe 
cei din jur Ia munca plină de ab
negație, în vederea construirii so 
cialismului.

Muncesc cu rîvnă 
pentru îndeplinirea 
angajamentelor

Pînă la mărețul eveniment din 
viața partidului și a poporului 
nostru — cel de al II-lea Con
gres al P.M.R. — au mai rămas 
doar cîteva zile. In acest răstimp, 
constructorii din cadrul Trustului 
4, luptă mai intens pentru înde
plinirea angajamentelor luate. Nu
mai în perioada 1 — 13 decem
brie, brigăzile de dulgheri condu
se de tovarășii Krik Matei și 
Stanca Alexandru, și-au depășit 
planul în medie cu 25 la sută. Tot 
în acest interval de timp, brigă
zile de sub conducerea tovară
șilor Csiki Ludovic, Juja Gheor
ghe, Covalenco Pavel și altele, au 
realizat planul în proporție de 
116 la sută.

A crescut producția 
de fontă

Cele 3 schimburi de tineret de 
la furnalul nr. 2 conduse de primto- 
pitorii Bislrian Gheorghe, Mîtcă 
Ilie și Alic Gheorghe, au pornit o 
frumoasă inițiativă, care să as! 
gure sporirea producției de fontă, 
în cinstea Congresului P.M.R., pro- 
punîndu-și ca obiective principale, 
mărirea indicelui de utilizare a vo
lumului util ai furnalului, intro
ducerea în furnal a 32 șarje în- 
tr-tin schimb, descărcarea furnalu
lui din 3 te 3 ore etc. De Ia por
nirea acestei inițiative, au trecut 
doar cîteva zile și rezultatele n-au 
întîrziat să se arate.

Această inițiativă, îmbrățișată 
cu multă căldură de către brigă
zile de la furnalele 1-4, a făcut ca 
brigada l-a de la furnalul nr. 3 
condusă de durea Simion să-și 
întreacă planul cu 23,67 la sută, 

îar brigada a 2-a de la furnalul 
nr. 1, de sub conducerea prim-to- 
pitorului Covaliu Nicoiae și cea 
de la furnalul 4, a lui Cîndea Io
sif, să dea în medie cu peste 8 
la sutf mai multă fontă.

Mai multe produse 
alimentare pentru 
oamenii muncii

Pentru a asigura oamenilor mun
ci cantități sporite de produse lac
tate, colectivul fabricii de prefabrl- 
carea laptelui din Simeria, desfă
șoară o vie întrecere. Numai în pri
ma decadă a lunii decembrie a 
fost pusă în vînzare cu 208 la sută 
mai multă brînză „Dorna“ decît te 
luna trecută. In același timp pla
nul la sortimentele telemea și unt 
topit, a fost îndeplinit în propor
ție de 160 și 130 la sută. In frun
tea întrecerii s-au situat echipele 
conduse de tovarășii : Oprea Ni
coiae, Bălan Elena, Iștoc Sofia. 
Dan Ecaterina și altele.

însemnate cantități 
de deșeuri valorificate

In primele 13 zile ale acestei 
luni. Ia secția valorificarea de
șeurilor din combinatul siderur
gic, planul de producție a fost în
deplinit în proporție de 110 la 
sută. Aceasta este o dovadă că 
muncitorii de aici, sînt hotărîțî să 
întîmpine Congresul partidului cu 
rezultate tot mai frumoase în de
pășirea sarcinilor de plan. La ob
ținerea acestor succese au contri
buit în mare parte echipele con
duse de tovarășii Pribil Francisc. 
Crăciun Iosif, Maior Ștefan. Birta 
Matei și alții, care au executat cu 
180 pînă la 600 bucăți mal multe 
sape, lopeți și cazmale peste pre
vederile planului.

Cu planul îndeplinit
In secția cuptoare industriale 

din combinatul siderurgic, mun
cește un colectiv harnic, care în 
anii cincinalului a redus timpul 
planificat pentru reparația cup
toarelor Martin cu peste 37 la su
tă. Prin punerea în aplicare a di
feritelor măsuri tehnico-organi- 
zatorice de mică mecanizare, pre
cum și a unui număr însemnat de 
inovații, în anul 1955, reparația 
capitală a unui cuptor s-a efectu
at în numai 19 zile, față de 30 
cît era necesar în anii trecuți. In
cepted cu data de 15 decembrie 
colectivul acestei secții lucrează în 
contul anului viitor.

Și-au realizat planul 
lunar în 15 zile

In cadru! Stațiunii 7 utilaj greu 
din Hunedoara, peste 86 Ia sută 
din muncitori sînt antrenați în 
întrecerea pe profesii, pornită în 
cinstea Congresului partidului. 
Succesele obținute de ei pînă acum, 
dovedesc hotărîrea de a-și de
păși angajamentele luate. De pil
dă. în numai 15 zile ale lunii de
cembrie, planul valoric a fost în
deplinit pe întreaga Jună, iar pro
ductivitatea muncii a crescut cu 
46 la sută.

Aici, sînt mulți fruntași în pro
ducție. Dintre ei s-au remarcat 
în mod deosebit excavatoriștii con
ducători de brigăzi, lonete Con
stantin, Varga Koloman, Șerb Tra
ian, Foca Nicoiae și alții, care șF 
au depășit zilnic angajamentele 
între 21-57 la sută.

Printre cei mai de seamă oțelarî lmnedorenî se numără prim-topitoru! Aure! Stanriu, care a pornit nu de mult inițiativa de a da pe fiecare schimb și cupter o 
șarjă rapidă. De atunci el se menține fruntaș în întrecerea desfășurată în cinstea Congresului P.M.R., elaborate in perioada 1-14 decembrie un însemnat număr de șarje ra- 
pide, ce l-au ajutat să depășească sarcinile de producție cu peste 2 la sută.



Industriei noastre, oțel și fontă de calitate 
din ce în ce mai buna

Din munca creatoare a inovatorilor

Partidul clasei muncitoare, ui
mind consecvent principiul leni
nist al industrializării socialiste. 
b creat toate condițiile dezvoltă
rii cu precădere a industriei grele 
cu principalul ei pivot — indus
tria constructoare de mașini.

Dacă în trecut cea mai mare 
parte a utilajului industrial se 
importa din străinătate, astăzi in
dustria noastră este capabilă să 
producă utilaje petrolifere, trac
toare, autobuze și camioane, ma- 
șini-unelte, etc., nu numai pentru 
consumul intern ei și pentru ex
port. Tractoarele românești, uti
lajul petrolifer, produsele indus
triei noastre chimice, sânt astăzi 
mult apreciate pe piața externă

Dar, pentru a fabrica toate a- 
cestea este necesar să se producă 
tot mai multă foată, oțel și lami
nate de bună calitate, sarcină ce-i 
revine în mare parte Combinatu
lui siderurgic „Gh. Gheorghiu- 
Dej“ din Hunedoara. Colectivul 
de muncă de aici, urmărind în
deaproape îndeplinirea sarcinilor 
ce-i revin de a îmbunătății cali
tatea produselor, în ultimul timp, 
și-a îndreptat toată atenția asu
pra acestei probleme. Astfel se 
explică faptul că angajamentele 
ce șl le-au luat muncitorii, ingi
nerii și tehnicienii combinatului 
nostru în întâmpinarea celui de 
el II-lea Congres al partidului 
figurează pe prim plan problema 
îmbunătățirii calității produselor, 
reducerea simțitoare a procentu
lui de rebuturi și declasate. Ca 
urmare, astăzi ne putem mândri 
cu succesele muncitorilor de la 
furnalele 1-4, care au reușit să 
reducă in luna noiembrie procen
tul de fontă declasată, sub cifrai 

admisă, sau cu a celor de la. fur
nalul nr. 6, care au realizat cel 
mai scăzut procent, din acest an, 
de fontă declasată chimic, redu
când considerabil și cantitățile de 
fontă declasată dimensional. Este 

foarte regretabil însă, că din ne
glijența unor magazioneri, cum 
este de exemplu tovarășul Bălă- 
șoiu I, șeful depozitului de fen
tă, producția bună, conformă 
S.T.A.S.-ului, se amestecă cu fon
tă declasată, așa că serviciul con
trol tehnic calitativ de cea 3 luni 
nu. mai este în măsură să emită 
certificate de calitate. Acest lucru 
aduce un prost renume combina
tului în exterior, duce la scăde
rea prestigiului calitativ el pro
duselor noastre. Direcția tehnică 
șa conducerea combinatului, deși 
sezisate, nu au luat până în pre
zent nici o măsură pentru reme
dierea situației.

In această perioadă, când ne 
pregătim să trecem la cel de al 
II-lea plan cincinal, trebuie ana
lizate toate posibilitățile de a 
crea fumaliștilor cele mai bune 
condiții de lucru și în primul 
rând aprovizionarea furnalelor să 
se facă ritmic, cu materii prime 
de bună calitate. Mai înainte de 
toate aglomeratul — materia pri
mă de bază pentru furnalele mari, 
poate și trebuie să fie de calitate 
mai bună. Muncitorii, inginerii și 
tehnicienii fabricii de aglomerare 
au dovedit că pot să producă e- 
glomerat mai bun decât cel fabri
cat în prezent, dar numai atunci 
când se acordă o atenție deose
bită dozării corecte și cons* m te 
a lui, prin utilizarea continuă a 
prafului de furnal și a sideritei 
utilizate.

îmbunătățirea calității fontei 
depinde în mare măsură și de ca
litatea minereului folosit. Ori, în 
această direcție trebuie să ară
tăm că dacă în ultima vreme mi
nele de fier din Teliuc și Ghelar, 
au intensificat livrările de mine
reu, au făcut-o în detrimentul ca
lității. La furnale sosește mult 
minereu mărunt, care în loc să 
fie livret separat, pentru aglome- 
rator, se expediază amestecat cu 
bulgări mari ce adeseori ating 

diametrul de 250—300 milimetri1' 
față de 100 milimetri, dimensiune 
admisă de STAS. Cu astfel de 
granulații neuniforme le este greu 
fumaliștilor să producă o fontă 
de bună calitate. De aceasta tre
buie să ție cont conducerile și 
muncitorii celor două întreprin
deri miniere, cărora le revine 
sarcina ca pe viitor să ne trimită 
minereu de bună calitate.

A da industriei noastre cons
tructoare de mașini un metal de 
calitate și la un preț de cost re
dus, înseamnă a nu trece cu ve
derea unele lipsuri ce mai există 
și în cadrul sectorului O. S. M. 
Aici procentul de rebut, în spe
cial cel rezultat după laminare, 
se menține încă ridicat. Acest lu
cru se datorește unor turnări 
directe, cu viteze foarte mari, 
pîlnii și maselote insuficient us
cate, lipsa garniturilor de turnare 
la timp (avînd drept urmare ne- 
elaborarea șarjelor din cuptor de- 
îndată ce s-a terminat procesul 
tehnologic). Lipsa capacelor și 
neapdicarea lor din neglijență, a 
dus de asemenea la creșterea nu
mărului de lingouri de oțel necal
mat, etc.

Colectivul oțelăriei va trebui să 
intervină cu toată energia pentru 
lichidarea acestor deficiențe, cre- 
înd astfel condițiile necesare îm
bunătățirii calității oțetului.

Dacă toți muncitorii, inginerii 
și tehnicienii combinatului nostru 
se vor preocupe intens de proble
ma calității oțelului, constituind 
și pe mal departe un obiectiv 
principal în întrecerea socialistă, 
vom putea raporta cu mândrie 
partidului că în cinstea celui de 
el II-lea Congres, angajamentele 
ni le-am îndeplinit, dînd patriei 
mai mult oțel și fontă de bună 
calitate.

Ing. N. CHINDLER
C. S. „Gh. Gheorghiu-Dej“ 

Hunedoara

Zilele trecute, am vizitat ex
poziția permanentă de inovații 
de la „Casa tehnicianului". Pri
virea mi-a fost atrasă în mod 
deosebit de graficul, care arată 
că în anii cincinalului s-au fă
cut aici 1.135 de inovații, ce a- 
duc economii în valoare de 
35.445.774 lei.

După ce am vizitat expozi
ția, am plecat în combinat să 
cunosc inovatorii. De cine să 
scriu mai întîi ? Peste tot am 
întîlnit oameni harnici, dornici 
de a da vieții tot ceea ce este 
nou.

DOI FRAȚI

Amîndoi sint strungari la a- 
telierul mecanic al aglomerato- 
rului. Cunțan loan îl schimbă 
pe Samoilă — fratele său — 
care lucrează la același strung. 
Pentru munca lor sînt apreciațl 
și respectați de toți muncitorii.

Ei nu se mulțumesc numai cu 
atit, deoarece peste tot oame
nii muncii întîmpină Congresul 
partidului cu fapte noi. De mult 
timp puseseră la cale să facă și 
ei ceva deosebit... „să invente
ze".

Acum, în preajma Congresu
lui acest „ceva deosebit", le-a 
dat de gîndit mai mult. Zile 
de-a rîndul le soseau spre exe
cutare numeroase bucșe de la 
banda rulantă. Aceasta făcea 
ca rolele să se uzeze foarte des, 
ceea ce ducea la un mare con
sum de rulmenți.

Intr-o zi lui Cunțan loan i-a 
venit o ideie : „Ce ar fi să în
locuim rolele de la bandă cu 
altceva" ? — i-a spus fratelui 
său. Au chibzuit bine asupra a- 
cestui lucru și au găsit solu
ția : „bachelita nu se uzează în

Urmînd exemplul comuniștilor
Pînă la data de 14 decembrie, 

colectivul șantierului 2 montaj 
I.C.S.H., și-a realizat angajamen
tul luat în cinstea Congresului, în 
proporție de 95 la sută. Brigăzile 
de montatori conduse de comuniș
tii Rus Traian și Cușmir Gheor- 
ghe și-au depășit normele planifi

apă și este foarte ieftină" — a 
spus Samoilă.

S-au adresat conducerii sec
torului să-i ajute. Și-au făcut 
planurile, care apoi au devenit 
realitate.

Bucuria celor doi frați inova
tori a fost mare. In cinstea Con
gresului au reușit să realizeze o 
inovație ce aduce economii în 
valoare de peste 400.000 lei.

O INOVAȚIE PREȚIOASA

Tînărul Coleașe Nicolae, la 
fel ca mulți oameni ai muncit 
din combinatul siderurgic, și-a 
luat angajamentul de a cinsti 
cu ceva deosebit Congresul par
tidului, de a-l întîmpină cu un 
fapt nou, demn de mărețul eve
niment.

Instalațiile aparatelor pe care 
le deservește, le cunoștea des
tul de bine. Cu un singur lucru 
nu se împăca: se produceau 
cîteodată deconectări. Din acea
stă cauză trebuia oprită termo
centrala. Oare nu se poate în
lătura această stare de lucruri 
care aduce mari pagube 7 — și-a 
pus el întrebarea.

S-a apucat să cerceteze cu 
perseverență, să facă tot felul 
de schițe, planuri, a cerut spri
jinul tovarășului ing. Ber.covici, 
care l-a ajutat să realizeze ino 
vația: „Protecția de tensiune 
minimă" la stația de 380 w. A- 
ceastă inovație a tovarășului 
Coleașe, fiind aplicată, nu mai 
permite să se producă deco
nectări.

In felul acesta tînărul Co
leașe Nicolae și-a împlinit do
rința, întîmpinînd Congresul 
partidului cu un fapt nou.

C. CHIPRIOTIS

cate cu 110 și respectiv cu 80 
la sută. Urmînd exemplul comu
niștilor, succese deosebite au înre
gistrat și brigăzile tovarășilor 
Birman Alexandru, Rogatenco Vic
tor și Raic Vladimir, care au exe
cutat cu 78-95 la sută mai multe 
lucrări peste cele planificate.

Ce e nou in viața satului Nandru
...Primii fulgi de «ăpadă din a- 

cest an au îmbrăcat de câteva 
zile și satul Nandru în obișnuite 
mantie albă și pufoasă a iernii. 
Așezat la poalele dealului Peș
terii, mărginit înspre apus de 
lanțul pădurilor Valea Roatei și 
brăzdat de apele râului Peteci, 
micul sat oferă călătorului un 
minunat peisaj.

Dacă cineva ar răscoli istoria 
acestui sat, ce numără peste 60 
familii de țărani muncitori, pre
cum și împrejurimile, cu siguran
ță că ar afla multe lucruri. O 
cercetare mai amănunțită a celor 
dcuă peșteri din inima dealului 
cu același nume, cîteva săpături 
pe versantul coastei Spânzurăto
rii — cum îi spun localnicii — și 
o scurtă convorbire cu directorul 
căminului cultural de aici, tov. 
Dragota Victor, sînt suficiente 
pentru a-i înfățișa călătorului tot 
ceea ce s-a petrecut pe aceste lo
curi acum cîteva decenii și chiar 
milenii. Adâncul celor două peș
teri îi va arăta cu ce unelte au 
lucrat oamenii în epoca primiti
vă și cu ce se ocupau cei de pe 
timpul romanilor, osemintele din 
coasta dealului, care pe vremuri 
constituiau o sperietoare, vor vor
bi despre oamenii care au fosit 
spânzurați din ordinul asupritori
lor români și maghiari, iar direc
torul îl va povesti despre zilele 

vieții de astăzi șă în special de 
bărbăția țăranilor muncitori care. 
— sub conducerea partidului-iși 
făuresc o viață nouă, înfăptuiesc 
planuri de viitor și discută cu în
flăcărare despre partid, conducă
torul celor ce muncesc...

COMUNIȘTII DE VORBA
CU TINERII

In după amiaza unei duminici 
la școala elementară din satul 
Nandru, comuna Peștiș, se adu
nase un mare număr de tineri, 
pionieri și cîțiva mai în vârstă 
Minutele se scurgeau repede și 
odată cu ele creștea nerăbdarea 
celor ce veniseră să-l asculte pe 
comunistul Șerban Nicolae care 
urma să vorbească despre lupte 
din trecut a partidului, de marile 
realizări obținute de regimul de
mocrat-popular și cum întreaga 
țară se pregătește să întâmpine 
Congresul partidului. Deodată în 
sală se făcu liniște și în fața ce
lor prezenți apăru un om de sta
tură potrivită, ținând în mână cî
teva hârtii cu însemnări. Era co
munistul Șerban Nicolae...

Mulți dintre cel prezenți, prin
tre care tinerii Voina Donică, 
Goț Abel, Bera Viorel și alții, na
și mai luau privirile de la cel ce 
le vorbea, devenind din ce în ce 
mal atenți pentru a auzi cât mai 
multe despre lupta partidului 

nostru, care a deschis tineretului 
un viitor fericit și îl îndrumă 
spre cele mai înalte școli... Tîr- 
ziu de tot, când negura nopții pu
sese stăpânire de-a binelea pe în
tregul sat, comunistul Șerban Ni
colae și-a încheiat expunerea ca
re a fost urmată de vii discuții.
IȘI VOR LUCRA PAMINTUL 

IN COMUN
Pământ prea mult țăranii mun

citori din acest sat, ascuns între 
văgăuni, nu au. Cu țoale acestea, 
ocupația lor de bază a rămas a- 
ceiași din trecut — plugăritul. 
Ce-i drept, muncesc ogorul din 
zori și pînă în seară, dar tot nu 
reușesc să scoată de pe el re
colte cit ar fi trebuit. Le-au vor
bit de nenumărate ori, inginerii 
și tehnicienii agronomi, directo
rul căminului cultural și comu
niștii din sat despre foloasele 
muncii în comun, însă țăranului 
nostru muncitor îi vine greu să 
se debaraseze de obiceiurile 
vechi.

De la o vreme și rnaâ cu seamă 
din toamna acestui an, cînd gos
podăriile colective și întovărăși
rile agricole din raion au obți
nut recolte mari la toate cultu
rile, unii dintre țăranii muncitori 
și-au manifestat dorința de a face 
și în satul lor o întovărășire a- 
gnicolă.. Pentru ca numărul celor 
ce doreau să formeze întovărăși
rea să fie cît mai mare, organi
zația de bază și-a îndreptat acti

vitatea în această direcție. Cei 18 
agitatori au fost instrui ți cu toa
te problemele legate de formarea 
întovărășirii, iar comuniștii au 
primit sarcini concrete, ce anume 
are de făcut fiecare în această di
recție. La început, munca n-a 
fost ușoară. Dar pînă la urmă, 
primii pași au fost făcuți. Comu
niștii, Toader Benți, Șerban Vio
rel și Voina V. Gheorghe, au de
pus ei în primul rînd cereri de 
înscriere. După ei, au urmat țăra
nii muncitori, Stoica Iordan, Bo- 
jan Adam și alții. In curând, alți 
și alți țărani muncitori vor ur
ma calea aleasă de comuniști — 
drumul întovărășirii agricole.

OAMENI ȘI FAPTE
Dacă cineva ar fi trecut cu un 

deceniu în urmă prin satul Nan
dru și întreba pe unul din țăra
nii muncitori unde este căminul 
lor cultural, răspunsul îi era ur
mătorul :

— Cămin cultural noi nu avem, 
pentru că la aișa ceva nu s-a gân
dit nimeni, și apoi... cine era să 
ne facă căminul ? Cei care nu-și 
mai puteau umple buzunarele cu 
banii de pe spinarea noastră ?

Acum, e suficient doar să te 
apropii de marginea satului și in 
față îți apare o clădire nouă șl 
impunătoare, în care pot să in
tre oamenii din două sate. O fi 
o părere ? Nu. Căminul cel nou 
construit prin auitoimpunere și 
muncă voluntară, este o mărtu

rie a grijii partidului șt guver
nului nostru față de nevoile cul
turale ale țăranilor de aici. Cu
prinzând o sală mare de specta
cole, o cameră de proiecție cine
matografică, alta pentru bibliote
ca ce va număra în curând sute 
și mii de cărți, precum și alte în
căperi, acest cămin va lumina 
mintea celor însetați de cultură, 
îi va ajuta pe cei din sat să în
țeleagă mai bine politica parti
dului în transformarea socialis
tă a agriculturii. Dacă el încerca 
să scoți în evidență munca de
pusă la cămin de comunistul Clo- 
rogaru Gheorghe, de țăranii mun
citori Bojan Adolfi, Bena Iile. 
Șerban Iordan (Butiș) și alții, nu 
poți să nu zici ceva și despre 
Stoica Petru, Toader Gheorghe șl 
Voinea Gheorghe, care au contri
buit în aceiași măsură la trans
portul celor 160 m. c. de piatră 
pentru repararea drumurilor.

In acest sat îndepărtat al co
munei Peștiș, sânt o mână de oa
meni, dar toți ca unu. Cînd e vor
ba de făcut ceva, toți pun umă
rul. Voinea Tile (Berta), Păitrăiu 
Leontin, Pan Sabin, Stoica 1'1 ie 
Marian Francisc și alții, în cins
tea Congresului partidului și-au 
achitat cotele datorate statului. 
Oameni ea la Nandru mai rar 
spun cei de prin' partea locului. 
Faptele lor trebuie să constituie 
un exemplu și pentru ceilalți ță
rani muncitori...



VIAȚA DE PARTID

Organizafîa de bază din Chitid se preocupă îndeaproape 
de formarea întovărășirii zootehnice

Vești de la corespondenții voluntari

Din activitatea unei unități socialiste

Proiectul de Directive al celui de 
al Il-lea Congres al Partidului 
Muncitoresc Romîn cu privire la 
dezvoltarea agriculturii în următo
rii 2-3 ani, trasează ca sarcină or
ganelor de partid și de stat să se 
preocupe permanent și îndeaproape 
de organizarea și crearea de noi 
întovărășiri agricole, și gospodării 
colective, în măsura în care țăra
nii muncitori cu gospodării mici și 
mijlocii s-au convins de superio
ritatea agriculturii socialiste.

Ca urmare a acestui fapt, Comi
tetul raional de partid Hunedoara 
a trecut cu hotărîre la îmbunătă
țirea muncii politice pentru crea
rea de noi întovărășiri agricole și 
zootehnice.

Iată cum desfășoară munca po
litică pentru formarea întovărășirii 
zootehnice de creșterea oilor, or
ganizația de bază din satul Chitid 
comuna Streisîngeorgiu. Organiza
ția de bază șî-a propus să anali
zeze într-o adunare generală pro
blema muncii politice pentru for
marea întovărășirii zootehnice. In 
această direcție, instructorul ra
ional a ajutat organizația de bază, 
încă de la început să lichideze ve
chiul sistem de pregătire a adu
nărilor de partid. Secretarul or
ganizației de bază a primit sar
cina de a face un referat asupra 
felului cum trebuie să se desfășoa'- 
re munca pentru crearea întovără
șirii, iar un alt tovarăș să studieze 
statutul model al întovărășirilor, 
în vederea prelucrării luî în adu
narea generală de partid. De ase
menea pe baza discuțiilor cu 
membrii de partid șf instructorul 
raional, secretarul organizației de 
bază a întocmit un proiect de mă
suri pentru a fi supus aprobării 
adunării de partid. Ca urmare a

Ziua deschiderii celui de al II-lea 
Congres al partidului se apropie. 
In toate sectoarele de producție ale 
Combinatului siderurgic „Gh. 
Gheorghiu-Dej“, munca se desfă
șoară cu intensitate crescîndă. Pes
te tot, comuniștii, acești oameni 
înaintați, sînt însuf lețitorii în
trecerii socialiste.

Să intrăm puțin, dragi cititori, în 
hala laminoarelor. Aici, munca nu 
cunoaște odihnă. Macaralele, con
duse de oameni pricepuțî ca; Ion 
Ciuciu, execută precis și repede o- 
perații diferite. Acum, ea s-a apro
piat de vagonul încărcat cu lin
gouri de oțel proaspăt turnate de 
topitorii de la cuptoarele Martin. 
Scripetele, la capătul căruia este 
montat un clește uriaș, se lasă 
în jos, a apucat cu ghiarele-i puter
nice un lingou, îl ridică. A por
nit din nou. De data aceasta spre 
cuptoarele adînci, care înroșite de 
foc duduie. Aici, îl introduce pen
tru a-1 aduce la temperatura ne
cesară laminării. L-a depus pe va
tră. Flăcările mari, alburii, l-au 
cuprins, îl mistuie parcă.

Funcțiunile macaralei nu s-au 
terminat însă. Cleștele, acel clește 
uriaș, înșfacă din cuptor un lin
gou gata înroșit, îl ridică, mai sus 
decît înălțimea cuptoarelor și-1 
transportă spre laminoare. Apoi, îșî 
ia de la început munca...

...Cupa laminorului, pe care a 
fost așezat lingoul, se lasă în jos. 
Rolele, ce se învîrtesc continuu, l-au 
apucat și sub supravegherea aten
tă a manevranților de la postul de 
comandă, se îndreaptă cu repezi
ciune spre valțurî. Un scîrțîit în
soțit de mii de scînteî vestește că 
prima trecere pe sub acestea s-a 

acestor măsuri, la adunarea gene
rală a organizației de bază au 
participat 80 la sută din membrii 
de partid, față de 50-60 la sută cît 
participau înainte. După ce s-a as
cultat referatul ținut de secretarul 
organizației de partid și statutul 
model al întovărășirii, s-au înscris 
la discuții mai mulți membri de 
partid.

Adunarea generală a organiza
ției de bază, prin nivelul discuțiilor 
purtate și propunerile valoroase 
care s-au făcut pe marginea pro
iectului de măsuri prezentat, a fă
cut un pas înainte spre îmbu
nătățirea muncii politice în sat. 
Proiectul de măsuri aprobat de 
adunare, prevede printre altele: 
repartizarea de sarcini concrete 
membrilor de partid, sprijinirea 
muncii organizațiilor de masă, or
ganizarea controlului executării ho- 
tărîrilor. In acest sens, biroul or
ganizației de bază a pus accen
tul pe pregătirea temeinică a adu
nărilor de partid, prezentarea- de 
către comuniști în adunări, infor
mări scurte asupra felului în care 
și-au îndeplinit sarcinile primite, 
controlul pe teren efectuat de mem
brii organizației de bază etc. S-au 
prevăzut de asemenea, întărirea 
colectivului de agitatori și îmbună
tățirea activității gazetei de pe
rete.

Una din formele de agitație pe 
care le-au folosit a fost munca de 
lămurire a fiecărui țăran muncitor 
în parte. Mergînd în casa țăra
nilor muncitori agitatorii au stat 
de vorbă cu ei, cu soțiile și copii lor 
și le-au explicat pe înțeles, cum 
este organizată munca în întovă
rășire, făcînd socoteli pe loc, prin 
care le-au arătat ce venit le aduce 
întovărășirea zootehnică. Această

O zi ia laminoarele Hunedoarei
petrecut. Din grosimea lingoului 
înroșit a scăzut, în lugime însă... 
a crescut.

Laminoriștii privesc, privesc șî 
supraveghează cum bara de metal 
se întinde, se întinde mereu. Fe
țele lor sînt pline de broboane de 
sudoare. Aici, în fața laminorului 
e cald. înainte, pe timpuri, era și 
mai cald.

— Acum — spun ei — aerul se 
primenește. Un sistem special de ae
risire aduce de afară altul, rece, 
bun. Oamenii din fața laminoarelor 
au condiții bune de lucru. De fapt, 
ei muncesc, numai 8 ore pe zî, 
nu zece și chîar mai mult, cum era 
la patron.

Laminoriștii vorbesc foarte puțin. 
Nu sînt guralivi. Asta, numai în 
timpul lucrului. La ședințe...? Se 
schimbă situația. Nu sînt iertători 
cu lipsurile. Nu sînt zgîrciți la 
vorbă nici cînd un tovarăș de al 
lor, un tovarăș bun desigur, a ră
mas în urmă. Vreți o dovadă 1 Se 
pot da nu una ci multe. S-o luăm 
pe cea mai recentă...

Trifu — bun șef de schimb, bun 
laminator — a rămas la începutul 
lunii acesteia cu cîțiva pași mai în 
urmă. Nu sub normă. Depășirea 
lui era mai mică decît a celorlalți 
șefi de schimb: Petre Constantin 
și Gheorghe Andrășescu.

La ședință laminatorii și-au 
spus cuvintele lor dinainte gîndite. 
Le-au spus și alții. Inginerii și de
sigur și Trifu. Ce a reieșit? Că Tri
fu trebuie să-și organizeze mai bi
ne munca, să conducă mai opera
tiv, să țină oamenii din schimb în 
mînă. Au mai eșit la iveală șî al
tele. Că schimbul, trebuie predat 
acolo, în sector, la laminoare. Că 

metodă s-a dovedit a fi bună. Ast
fel, agitatorul Vîjoiu Ilie după ce 
s-a pregătit temeinic, a mers Ia 
țăranul muncitor Băniș Gheorghe. 
In discuțiile avute cu el, l-a arătat 
avantajele pe care le oferă întovă
rășirea zootehnică cît și sprijinul 
pe care îl acordă statul pentru în
grijirea oilor și dezvoltarea supra
fețelor de pășune. In urma muncii 
duse de agitatori, țăranul munci
tor Băniș Gheorghe a făcut cerere 
de înscriere în întovărășire. Pentru 
generalizarea metodelor de mun
că folosite organizația de bază a 
cerut agitatorilor să prezinte scur- 
te informări șî să facă totodată 
propuneri cu privire la desfășura
rea pe mai departe a muncii po
litice de masă. Astfel, cu prilejul 
instruirii agitatorilor, tovarășul 
Bivolaru Ioan a arătat că în mun
ca sa a întîlnlt țărani muncitori 
care manifestă îndoială față de 
întovărășire.

Munca dusă de agitatori și în
deosebi de membrii de partid, exem
plul dat de aceștia, a întă
rit încrederea în rîndul maselor 
de țărani muncitori. Membrii de 
partid ca Baloși Gheorghe, Bivo
laru loan și alții, au lămurit cîte 
2-3 țărani muncitori, vecini de al 
lor, să se înscrie în întovărășire. 
Au fost de asemenea multe cazuri 
cînd după ce s-a înscris un mem
bru de partid, au cerut șl alți ță
rani muncitori acest lucru.

Ca urmare a muncii politice des
fășurate de organizația, de bază și 
agitatorii din satul Chitid. s-a 
reușit ca pînă în prezent să se 
înscrie în întovărășire ..27 de ță
rani muncitori cu peste 180 de oî 
șî o importantă suprafață de te
ren pentru pășune.

SUCIU CORNEL

oțelarii — cu care ei sînt buni ve
cini — ar fi nimerit să le dea mai 
multe șarje rapide și astfel maî 
multe lingouri. Că fruntașii, tre
buie să-și împărtășească — și asta 
au făcut-o ei pe loc — experiența 
lor.

S-au luat apoi hotărîri concrete. 
Ele au și prins viață. Rezultatul î

...Laminoriștii zîmbesc. Zîmbește 
și Trifu, care pînă mai eri era în 
urmă. Sînt mulțumiți. Mașinile ce 
le conduc funcționează perfect. Ei 
sînt miîndri. Da, mîndri. Agre
gatele, și ședințele de lucru în care 
se analizează o situație, firește, îi 
ajută să îndeplinească prevederile 
planului, să atingă obiectivele an
gajamentelor luate în cinstea ce
lui de al Il-lea Congres al scum
pului nostru partid. Șî apoi, pen
tru așa ceva să nu fi mîndru ?

Acum dragi cititori să lăsăm oa
menii și agregatele să lucreze mai 
departe. Laminoriștii sînt în între
cere. Să ne apropiem de graficele 
de producție. Ce vă spun ele ? Că 
pe perioada de la 1-13 decembrie, 
sectorul a realizat o depășire față 
de grafie de 6,10 la sută. El lu
cra la acea dată în contul zilei de 
21 decembrie. Pe schimburi ? Cel 
condus de Petre Constantin a 
obținut — în aceiași perioadă — o 
depășire de 13,42 la sută, în cel 
a lui Trifu Iosif de 7,87 la sută. 
Schimbul lui Andrășescu Gheorghe 
se află cu planul 100 Ia sută.

Andrășescu, a rămas de data a- 
ceasta în urmă.

— Asta nu-i bine, spun ei. Tre
buie să vedem ce-i cu el, să-l spri
jinim. Așa sînt comuniștii.

P. FLORIN

Anul acesta, magazinul de mo
bilă O.C.L. produse industriale din 
Hunedoara a contribuit în mare 
măsură la satisfacerea cerințelor 
oamenilor muncii, prin vînzarea cu 
65 la sută mai multă mobilă față 
de anul trecut. Datorită bunei ca
lități a mobilelor — apreciată mult 
de cumpărători — s-au vîndut .în 
ultimele 2 luni de pildă, 16 va
goane de mobile diverse.

Printre cei care și-au cumpărat

Not cartiere iluminate
Cu cîteva săptămîni în urmă, în 

cartierul format din străzile Plev
na, Grivița și Brîncoveanu, din Si- 
meria s-a aprins lumina electrică 
pentru prima dată. Cetățenii car
tierului, printre care Dedea loan, 
Tișan Ioan, Spineanu Iosif șî al
ții, au săpat gropile necesare așe
zării stîlpilor, au ajutat la transpor
tul stîlpilor, au sprijinit electricie
nii în tragerea firelor, etc.

Astfel, angajamentul care era

Prin muncă voluntară
Zilele trecute, în satele Hășdat 

și Nădăștii, țăranii muncitori au 
ieșit cu peste 300 de atelaje pentru 
a transporta pietrișul necesar re
parării drumului Hășdat-Călan șl 
Călan-Nădăștii. Cu acest prilej, au 
fost transportate peste 500 m.c 
pietriș, iar în satul Nădăștia In
ferioară de pildă, el a și fost îm
prăștiat.

Az se semnalează că...
La „Librăria noastră", secția pa- 

petărie, tovarășa Vach Iuliana nu 
dă dovadă de mai multă atenție li
vrării în întregime a comenzilor 
sosite la această unitate. Așa s-a 
întîmplat și cu comanda înaintată 
de U.R.R.C. Hunedoara, din care 
s-au livrat pînă în prezent doar cî
teva articole, cu toate că în co
mandă au fost prevăzute vreo 18.

De asemenea, ar fi de dorit ca 
tovarășa Vach să-și schimbe ra
dical felul de a fi față de cum
părători, deoarece atitudinea' da 
care dă dovadă față de clientelă 
este nemulțumitoare și nu are ni

Cu ocazia admiterii R. P. R. în O. N. U.

Mitingul entuziast ai siderurgiștilor hunedoreni
Eri, după terminarea sechimbultii I muncitorii, tehnicienii șir, 

inginerii Combinatului siderurgic „Gh. Gheorghiu-Dej", s-eu în
trunit intr-un entuziast miting, în cane și-<aiu manifestat sincera lor 
bucurie, pentru admiterea în O.N.U. a celor 16 state, printre ■ 
cere se numără și R.P.R.

Mitingul a fost deschis de către tov. Bălan Vtichente, care a 
dat cuvântul tov. Cheșa loan, președintele comitetului de între 
prindere al Combinatului. Vorbitorul a arătat însemnătatea ptri-, 
mirii R.P.R. în această organizație mondială.

După aceasta a luat cuvîntul 
de la furnalul 6. El a arătat că 
cest succes al forțelor păcii și 
muncă această victorie. „Pentru 
el — vom respecta angajamentul 
partidului și cu siguranță îl vom 
cum avem o depășire de plan 

Printre cei care au luat cuvîn tul se nămără tov. ing. Surtdu 
Aurel și ing. David Vladimir, care de asemenea și-au exprimat 
în numele muncitorilor din secțiile pe care le conxfuc, bucuria
primirii țării noastre în rîndunile O.JV.U.-lud. In încheiere, a fost 
adoptată o moțiune adresată C.C. al P.M.R. șî Consiliului de Mi-< 
niștai al R.P.R.

mobile se numără și muncitorii 
Hanț Teofil de la mina Ghelar, 
Negru Neculai de la C. S. „Gh. 
Gheorghiu-Dej“ Mogridan Gavrilă 
de la I.C.S.H. și mulți alții. Tot 
în cursul acestei luni, urmează ca 
magazinul, să pună spre vînzare 
noi sortimente de mobile cum ar 
fi de pildă, bucătării tip „Timiș" 
camere combinate tip „Cluj", reca- 
miere, dormeze, fotolii și altele.

Gh. MARINOV1CI

prevăzut și în planul de măsuri aî 
Comitetului executiv al Sfatului 
popular orășenesc Simeria, ela
borat în cinstea Congresului parti
dului, a fost realizat cu mult îna
inte de termen. Cu ocazia electri-’ 
ficăriî acestor străzi, s-au tras 
peste 6.000 m. liniari de sîrmă. Dar 
r.u numai atît, mulți locuitori deja 
au și introdus curentul electric în 
casele lor.

JOANDREA NICOLAE

Exemplul deputaților Nagy Iosîf, 
Frențoni Carol și altora la această 
acțiune cu caracter obștesc, a fost 
urmată de mulți țărani muncitori. 
Printre ei se numără tovarășii! 
Galfi Alexandru (Șoani) Kiș Adal
bert, Brădan Carol, TodoranI 
Gheorghe, Chitidean Eugen, Chî- 
tidean Gheorghe (Tocilă) și mulți 
alți țărani muncitori.

PETO IOSIF

mic comun cu deservirea ce se 
practică în comerțul socialist.

★

Tovarășul Tonei Herman de Ia 
spitalul de copii din Călan, ma- 
nilestă o slabă preocupare față de 
bolnavi. Așa s-a întîmplat cu fe
tița tovarășului Frențoni Ioan, cînd 
bolnava a fost lăsată fără ajutor 
medical timp de 2 zile, deși avea 
un început de congestie pulmona
ră. Este de dorit ca1 tovarășul Tonei 
să fie văzut mai mult printre bol
navi decît în rezolvarea interese
lor personale.

tov. Cazan Ștefan, prim-topitor 
fumaliștii salută cu bucurie a-, 
sînt hotăirtîța să întărească prin
aceasta, noi fumaliștii — a spus.; 
luat în cinstea Congresului (’
îndeplinirii", pentru că pînă a- 

de 1,87 la sultă".



Declarata comună
a lui N. A. Bulganin, președintele Consiliului de Miniștri al U. R. S. S., N. S. Hrușciov, membru al Prezidiului Sovietului 

Suprem al U. R. S. S,f și Jawaharlal Nehru, primul ministru al Indiei
DELHI (Agerpres). TASS transmite:
La invitația guvernului Uniunii Sovieti

ce, primul ministru al Indiei a vizitat U- 
niunea Sovietică in iunie 1955. In U.R.S.S. 

i s-a făcut o primire caldă și această vizită 
a întărit prietenia și înțelegerea dintre po
poarele celor două țări. La încheierea aces
tei vizite, la 22 iunie 1955, a fost dată pu
blicității Declarația comună a președintelui 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. și pri
mului ministru al Indiei.

La invitația guvernului indian, N. A. Bul
ganin, președintele Consiliului de Miniștri 
al U.R S.S., și N. S. Hrușciov membru al 
Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S., 
însoțiți de alți reprezentanți oficiali ai 
Uniunii Sovietice, au vizitat India în no- 
iembrie-decembrîe 1955. Populația acestei 
țări i-a întîmpinat pretutindeni cu entu
ziasm. Vizita lor a întărit legăturile de 
prietenie dintre cele două țări și popoarele 
lor. N. A. Bulganin și N. S. Hrușciov au 
vizitat diferite construcții agricole, indus
triale și hidrotehnice, precum și regiuni de 
reconstrucție a agriculturii, întreprinderi de 
stat și alte centre de dezvoltare economică 
din India.

Vizita făcută în India de N. A Bulganin, 
președintele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., și N. S. Hrușciov, membru al 
Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S., 
precum și vizita făcută în Uniunea Sovie
tică de primul ministru al Indiei, Jawahar
lal Nehru, le-au dat posibilitatea să cunoas
că personal popoarele acestor țări și modul 
lor de viață, să cunoască problemele, rea
lizările și năzuința acestor două țări și au 
dus la o înțelegere între ei și între popoa
rele țărilor lor, pe baza respectului reciproc, 
bunăvoinței și toleranței.

Sus-menționata Declarație comună, publi
cată la 22 iunie 1955, exprima atașamentul 
lor ferm față de cele cinci principii cunos
cute și sub numele de „pancea șila“.

Aceste principii proclamă că țările care 
se deosebesc unele de celelalte prin siste
mele lor politice, sociale și economice pot 
și trebuie să colaboreze între ele pe baza 
respectului reciproc, neamestecului în trebu
rile interne și să ducă o politică de coe
xistență activă și pașnică în năzuința co
mună spre realizarea idealurilor păcii și 
îmbunătățirii condițiilor de viață ale omu
lui

De la proclamarea lor, o serie de țări au 
aderat la aceste cinci principii ori s-au de
clarat de acord cu ele. Țările reprezentate 
la conferința de la Bandung au adoptat în 
unanimitate o declarație care a confirmat 
aceste principii, în prezent recunoscute pe 
larg ca o bază trainică de colaborare între 
țări.

In cursul actualei vizite a Iul N. A. Bul
ganin și N. S. Hrușciov în India, între el 
și primul ministru al Indiei, Jawaharlal 
Nehru, a avut loc un schimb de păreri li
ber și sincer în problemele situației inter
naționale. In urma acestui schimb de pă
reri a fost confirmată convingerea lor fer
mă că relațiile internaționale trebuie să se 
bazeze pe cele cinci -principii și că trebuie 
făcut tot posibilul pentru a se slăbi încor
darea internațională și pentru a contribui

Delhi, 13 decembrie 1955.

la cauza întăririi păcii și colaborării intre țări.
Conferința de la Geneva a șefilor gu

vernelor, care a avut loc In Iulie 1955, a 
dus la recunoașterea de către marile puteri 
reprezentate la aceatsă conferință a absur
dității războiului, care în urma perfecțio
nării armelor atomice și cu hidrogen, nu 
poate aduce decit nenorocire omenirii.

Această recunoaștere fundamentală a ne
cesității de a exclude războiul ca metodă 
de rezolvare a litigiilor internaționale a 
fost întîmpinată cu un sentiment de pro
fundă aprobare de către popoarele lumii și 
a dus la slăbirea considerabilă a încordării. 
Deși principalele probleme ale Europei și 
Asiei își așteaptă încă rezolvarea o urmare 
firească a excluderii războiului ca metodă 
de rezolvare a problemelor litigioase a fost 
schimbarea modului de a aborda aceste 
probleme și năzuința de a le rezolva pe 
calea tratativelor. Au fost stabilite relații 
diplomatice intre Uniunea Sovietică și Re
publica Federală Germană; au început șl 
continuă tratativele la nivelul ambasadorilor 
înfre Statele Unite ale Americii și Repu
blica Populară Chineză: în august anul 
curent și-a încheiat cu succes lucrările con
ferința pentru folosirea energiei atomice în 
scopuri pașnice, iar Adunarea Generală 
O.N.U. a adoptat o rezoluție cu privire Ia 
înființarea Agenției Internaționale pentru 
energia atomică.

In scopul reglementării pe viitor a pro
blemelor litigioase pe calea tratativelor, 
conferința șefilor guvernelor celor patru 
puteri care a avut Ioc în iulie a.c. la Ge
neva, a arătat necesitatea convocării unei 
conferințe a miniștrilor Afacerilor Externe 
ai țărilor respective. Această conferință a 
miniștrilor Afacerilor Externe a avut Ioc 
recent la Geneva. Ea nu a dus la un acord 
asupra problemelor discutate și astfel în 
prezent, nu au fost îndreptățite încă marile 
speranțe cărora le-a dat naștere conferința 
șefilor guvernelor celor patru puteri. Con
ferința a dus însă la o înțelegere mai lim
pede a problemelor care stau în fața ome
nirii și este un fapt indiscutabil că toate 
aceste probleme pol fi rezolvate numai prin 
metode pașnice și pe cale de tratative, dacă 
războiul va fi exclus, așa cum este necesar, 
potrivit părerii generale. De aceea, dezilu
zia provocată de rezultatele conferinței de 
la Geneva a miniștrilor Afacerilor Externe 
poate avea numai un caracter vremelnic și 
este necesar de a continua să se depună 
toate eforturile pentru slăbirea încordării 
internaționale, considerînd tratativele drept 
singura metodă de rezolvare a problemelor 
litigioase. Oamenii de stat ai celor două 
țări își exprimă speranța că tratativele care 
se duc la nivelul ambasadorilor între Sta
tele Unite ale Americii și Republica Popu
lară Chineză vor duce nu numai la rezol
varea problemelor discutate, ci și la o mal 
largă înțelegere reciprocă prin ținerea unei 
conferințe la nivel mai înalt. Ei sînt con
vinși că instaurarea unei păci trainice în 
Asia nu este posibilă fără a I se acorda 
Republicii Populare Chineze locul ce i se 

cuvine de drept în Organizația Națiunilor 
Unite. Ei își exprimă regretul profund în 
legătură cu întîrzierea recunoașterii aces
tui fapt indiscutabil și speră în mod sincer

Președintele Consiliului de Miniștri al
N. A. BULGANIN 

că celelalte probleme ale Extremului Orient 
și Asiei vor fi rezolvate fără întîrziere pe 
calea unor acorduri — și anume drepturile 
legitime ale Republicii Populare Chineze 
asupra insulelor de litoral și a insulei Tai- 
van trebuie satisfăcute, iar problema co
reeană trebuie să fie rezolvată pe baza re
cunoașterii drepturilor naționale ale popo
rului coreean și în conformitate cu intere
sele păcii în Extremul Orient.

Oamenii de stat ai U.R.S.S. și primul 
ministru al Indiei au salutat conferința 
care a avut loc anul trecut la Geneva în 
problema Indochinel. Această conferință a 
pus capăt războiului distrugător din Indo
china și a stabilit ordinea reglementării 
problemelor statelor Indochinei.

Ei constată cu regret că în îndeplinirea 
acordurilor de la Geneva cu privire la 
Vietnam se creează piedici și că există de 
asemenea greutăți în îndeplinirea acorduri
lor de la Geneva cu privire la Laos.

încălcarea acestor acorduri va avea ur
mări deosebit de grave atît pentru Indo
china, cît și pentru lumea întreagă. De 
aceea, oamenii de stat ai celor două țări 
doresc să adreseze tuturor participanților 
la aceste acorduri și părților interesate 
chemarea de a înlătura piedicile care stau 
în prezent în calea traducerii efective în 
viață a acordurilor de la Geneva și de a 
colabora pe deplin în respectarea literei și 
spiritului acestor acorduri.

Ei sînt profund convinși că în problema 
calității de membru al Organizației Nați
unilor Unite trebuie aplicat principiul uni
versalității. Atît timp cît acest principiu nu 
va fi respectat, Organizația Națiunilor Uni
te nu va reprezenta țările din întreaga lu
me. De acea, ei salută recomandarea Adu
nării Generale a Organizației Națiunilor 
Unite cu privire la admiterea simultană in 
O.N.U. a celor 18 țări și speră sincer că 
această recomandare va fi adoptată în cu- 
rînd de Consiliu) de Securitate și tradusă în 
viață.

Pentru a instaura pacea în lumea întrea
gă și a înlătura cauzele care duc Ia dis
trugerile pustiitoare ale unui nou război 
mondial, nu există altă cale decit calea 
dezarmării. Sporirea sau chiar menținerea 
nivelului actual al armamentelor constitu
ie o primejdie de război permanentă, un 
izvor de teamă și cauza cursei pentru fa
bricarea celor mai noi tipuri de arme de ex
terminare în masă. Necesitatea imperioasă 
a dezarmării crește direct proporțional cu 
descoperirea și acumularea de arme avînd 
un potențial distructiv tot mai mare. Do
rința larg răspîndită ca războiul să fie cu 
totul înlăturat impune să se întreprindă 
acțiuni pozitive, constructive și rapide în 
direcția dezarmărij. In această problemă s-a 
și realizat un mare grad de înțelegere și, 
evident, nu există temei ca piedicile ce au 
mai rămas să nu fie înlăturate curînd dacă 
se are ca scop instaurarea unei păci trai
nice. Oamenii de stat ai celor două țări 
doresc îndeosebi să-și reafirme convingerea 
fermă că trebuie înfăptuită interzicerea ne
condiționată a producției, folosirii și ex
perimentării armelor nucleare și termonu
cleare. Concomitent cu aceasta, trebuie în
făptuită neapărat o reducere considerabilă

U.R S.S., 

a armamentelor clasice și instituirea unull 
control internațional eficace, în scopul a- 
sigurării îndeplinirii riguroase a unei ase
menea interziceri și dezarmări. Atît timp 
cît acest lucru nu va fi obținut, lumea în
treagă va fi întunecată și copleșită de tea
ma războiului și popoarele vor pune la în
doială sinceritatea năzuințelor de pace.

Oamenii de stat ai U.R.S.S. și primul 
ministru al Indiei au căzut de acord că 
înjghebarea de alianțe militare sau blocuri 
militare regionale nu constituie un mijloc 
de asigurare a păcii și securității. Aseme
nea alianțe au lărgit granițele „războiului 
rece“ și au introdus un element de insta
bilitate în regiunile respective, au mărit 
teama și încordarea și au creat noi piedici 
in calea dezvoltării pașnice a țărilor res
pective. Pacea și adevărata securitate a 
popoarelor pot fi asigurate numai prin efor
turile colective ale statelor.

Una din căile cele mai eficace de micșo
rare a temerii și încordării în relațiile in
ternaționale este înlăturarea barierelor din 
calea colaborării și înțelegerii reciproce. 
Pentru atingerea acestui țel trebuie stimu
late legăturile culturale și economice din
tre țări. Oamenii de stat ai celor două țări 
au constatat cu satisfacție posibilitățile 
crescînde care se deschid în fața popoare
lor celor două țări de a se cunoaște mai 
bine unul pe celălalt printr-un schimb re
gulat de vizite ale oamenilor de știință, spe
cialiști tehnici, economiști, membri ai parla
mentelor, scriitori și alți oameni de cultură 
ai celor două țări. Ei speră că aceste posi
bilități de contacte reciproce, pe o bază ca
re să contribuie la înțelegerea și la respec
tarea modurilor de viață diferite din cele 
două țări, vor fi lărgite neîncetat.

Președintele Consiliului de Miniștri al 
U R.S.S., membrul Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S. și primul ministru al 
Indiei salută dezvoltarea colaborării dintre 
cele două țări in ce privește construirea in 
India a unei uzine metalurgice la Bhilai și 
în ce privește alte proiecte asupra cărofâ 
se și duc tratative. Cel de-al doilea plan 
cincinal al Indiei, care acordă atenția prin- : 
cipală dezvoltării industriei grele, 
oferi noi posibilități pentru o asemenea co
laborare. Ei consideră de dorit ca, după 
terminarea muncii pregătitoare necesare, re
prezentanți competenți ai celor două țări 
să se întîlnească pentru a examina noi 
forme reciproc, avantajoase de colaborare 
economică și tehnică și să ajungă la acor
duri in probleme concrete ori de cîte ori a- 
cest lucru va fi considerat necesar.

Vizitarea Indiei de către N. A. Bulganin 
și N. S. Hrușciov reprezintă un eveniment 
deosebit de important nu numaî pentru 
faptul că a apropiat cele două țări dar șl 
pentru faptul că această vizită servește 
cauzei păcii generale. N. A, Bulganin, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
N. S. Hrușciov, membru al Prezidiului 
Sovietului Suprem al U. R. S. S. și Ja
waharlal Nehru, primul ministru al In
diei, își reafirmă încrederea în viitor și 
hotărirea fermă de a-și consacra energia 
cauzei întăririi păcii spre binele nu nu
mai al popoarelor țărilor lor, ci și al lumii 
întregi.

Primul ministru al Indiei. < 
JAWAHARLAL NEHRU

NEW YORK, (Agerpres).
La propunerea delegatului sovietic, A. A. 

Sobolev, Consiliul de Securitate s-a întrunit 
din nou miercuri seara pentru a reexamina 
problema admiterii de noi membri în O.N.U. 
pentru a se ieși din impasul provocat de 
ciankaișist.

A. A. Sobolev a prezentat o rezoluție 
care prevedea admiterea simultană a 16 din 
cele 18 țări care au făcut cerere de admi
tere in O.N.U. Delegatul sovietic a propus ca 
cererile R. P. Mongole și Japoniei să fie 
examinate în sesiunea următoare a O.N.U. 
Rezoluția delegatului sovietic a fost adop
tată cu opt voturi favorabile și 3 abțineri 
Nu au votat pentru admiterea simultană

In urma propunerii 
delegației sovietice

Adunarea aeneraîă a aprobat admiterea în 0. N. U. 
a 16 țări, printre care și R. P. Romînă

în O.N.U. a celor 16 țări reprezentantul 
S.U.A., gomindanistul, precum și reprezen
tantul Belgiei.

După cum relatează corespondenții agen
țiilor de presă, în momentul anunțării re
zultatului favorabil al votului care recoman
dă Adunării Generale să admită 16 noi 
membri în O.N.U. „sala Consiliului de Se
curitate a izbucnit în aplauze".

Imediat dună votul favorabil al Consi

liului de Securitate. Adunarea Generală a 
O.N.U. întrunită în ședință plenară a ho- 
tărîf admiterea in O.N.U a celor 16 țări 
printre care și Republica Populară Romînă, 
Republica Populară Ungară, Republica 
Populară Bulgaria și Republica Populară 
Albania.

Au fost de asemenea admise în O.N.U., 
în cadrul aceleiași ședințe, Iordania, Irlan
da, Portugalia, Italia, Austria, Finlanda.

Ceylonul, Nepalul, Libia, Cambodgia, La- 
osul, Spania.

La închiderea ședinței președintele celei 
de a 10-a sesiuni a Adunării Generale a 
O.N.U. a declarat cele 16 țări admise în 
Organizația Națiunilor Unite, care numără 
astfel în prezent 76 de țări membre.

Reprezentanții țărilor — noi membre în 
O.N.U. — au participat la ședința Adu
nării Generale a O.N.U.

Primirea de noi membri în O.N.U. — 
potrivit propunerii delegației sovietice — 
reprezintă un important succes al forțelor 
iubitoare de pace și totodată o înfrîngere a 
uneltirilor celor care ani de zile au împie
dicat rezolvarea acestei probleme.
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