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OAMENI AI MUNCII DIN AGRI
CULTURA ! PREGATIȚI-VA TEMEI
NIC Șl DIN VREME PENTRU 
STRINGEREA RECOLTEI, LA TIMP 
ȘI FĂRĂ PIERDERI! MUNCIȚI CU 
TOT ELANUL VOSTRU, PENTRU A 
NU PIERDE NIC1-UN BOB DIN 
NOUA RECOLTA, CONTRIBUIND 
ASTFEL LA BUNA APROVIZIONA
RE CU PRODUSE AGRO-AL1MEN- 
TARE A OAMENILOR MUNCII

Să grăbim ritmul pregătirii 
campaniei agricole de vară

Peste puțin timp va începe campania 
de recoltare și treieriș, campanie de reu
șita căreia depinde în cea mai mare mă
sură obținerea unor producții sporite de 
cereale, necesare bunei aprovizionări a 
oamenilor muncii, de la orașe și sate, cu 
produse agro-alimentare și a industriei 
producătoare de bunuri de îarg consum, 
cu materii prime agricole.

Pentru ca secerișul și treierișul să se 
desfășoaie la timp și în cele mai bune 
condiții, încât să nu se piardă nici un 
spic sau bob din noua recoltă, hotărîrea 
guvernului și partidului cu privire la 
pregătirea și organizarea campaniei agri
cole de vară, pune în fața organelor de 
partid și de stait, a organizațiilor de masă 
și a tuturor oamenilor muncii din agri
cultură, sarcini deosebit de importante 
privind repararea întregului inventar a- 
gricol, etc.

In unele comune din raionul nostru, 
acolo unde pregătirile pentru campania 
de recoltare și treieriș au stat în centrul 
activității organizațiilor de partid și a co
mitetelor executive ale sfaturilor popu
lare, planul de reparații a fost îndeplinit 
înainte de termen. In comunele Teliuc, 
Răcăștie, Streisîngeorgiu și altele, dato
rită faptului că reparațiile au început din 
timp șl s-a urmărit ritmul reparării, pe 
baza unui plan de muncă bine întocmit, 
iar organizațiile de bază s-au preocupat 
de această problemă, reparațiile au fost 
terminate cu 5 zile înainte de termen.

Dacă au fost obținute unele succese pe 
linia reparării batozelor și tractoarelor, 
precum și a celorlalte mașini și unelte 
agricole necesare începerii recoltatului și 
treierișului, totuși încă mai există comi
tete executive ale sfaturilor populare 
care nu acordă o atenție cuvenită acestei 
campanii de o deosebită însemnătate po
litică și economică. In comuna Simeria, 
de pildă, comună codașă și la întreținerea 
culturilor, pregătirile pentru campania de 
vară se desfășoară nepermis de încet. Co
mitetul executiv al sfatului popular din 
comuna Simeria, deși cunoaște îndeaproa
pe lipsurile existente, nici pînă în prezent 
nu a trecut la analizarea și lichidarea lor. 
Slaba activitate pe care o depune comi
tetul executiv al sfatului popular, .este 
concretizată și prin acțiunea dușmănăoasă 
a chiaburului Orișan loan lui Avram din 
satul Seulești, care nici pînă la data de 
21 iunie nu și-a reparat batoza și împo
triva căruia nu s-au luat nici un fel de 
măsuri.

Cu aceiași atitudine de nepăsare este 
privită pregătirea campaniei agricole de 
vară și de către comitetul executiv al 
sfatului popular din comuna Călan, unde 
planul de reparații ă întregului inventar 
agricol se face într-un mod cu totul ne
permis de încet, iar chiaburul Cimporescu 
Emilian, din satul Sîntămărla de Piatră, 
sabotează repararea batozei -pe cane și-a 
făcut-o din truda țăranilor muncitori. O 
mare vină pentru neîndeplinirea planu
lui de reparații în comuna Călan, o poar
tă și tehniciană raionului tovarășa Popes- 
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Să întîmpinăm măreața zi de 23 August cu noi succese 
în lupta pentru îndeplinirea planului la toți indicii!

__________Scrisoarea colectivă a unor întreprinderi din orașul București_________
rea socialistă pentru ridicarea continuă a productivității mun
cii, pentru reducerea prețului de cost, pentru realizarea sorti
mentelor și îmbunătățirea caltății produselor, pentru îndeplini
rea și depășirea planului la toți indicii.

Realizările obținute pînă în prezent de întreprinderile dii 
industrie transporturi și construcții din țara noastră dovedesc 
că există încă mari și nesecate rezerve interne in producție. 
Aceste rezerve interne pot și trebuie să fie mobilizate in slujba 
îndeplinirii și depășirii planului de stat. In cinstea celei de a 
10-a aniversări a eliberării patriei noastre, noi ne propunem să 
desfășurăm mai intens întrecerea socialistă, să extindem larg 
și sistematic experiența înaintată pentru mai buna folosire a 
utilajului, a suprafețelor de producție, a timpului de lucru, pen
tru utilizarea cu chibzuială a materiei prime și a materialelor, 
pentru respectarea strictă a normelor de calitate — factori de 
cea mai mare importanță și eficacitate in creșterea productivi
tății muncii și în reducerea prețului de cost.

Ne adresăm tuturor întreprinderilor industriale care exe
cută comenzi pentru agricultură să sprijine din toate puterile 
pregătirile pentru recoltare și treierat, executind la timp și in 
condiții de bună calitate mașinile și uneltele agricole, piesele 
de schimb și reparațiile mașinilor și uneltelor agricole.

Anul acesta, poporul nostru sărbătorește cea de a 10-a ani
versare a eliberării Romînieî de către glorioasa Armată So
vietică și a răsturnării dictaturii fasciste de către forțele pa
triotice populare conduse de Partidul Comunint Romîn.

Ziua de 23 August este o zi scumpă pentru fiecare om al 
muncii din țara noastră. In această zi a inceput în viața po
porului nostru cotitura istorică de la starea de înapoiere și 
întuneric, la libertate și progres.

Sub conducerea partWului oamenii muncii din orașele și 
satele patriei întîmpină ziua marii aniversări muncind cu hăr
nicie și înflăcărare pentru realizarea planului de măsuri eco
nomice elaborat de plenara lărgită a Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Romin din august 1953. pentru dezvol
tarea proporțională a diferitelor ramuri ale economiei națio
nale, pentru dezvoltarea agriculturii, a industriei alimentare, a 
industriei producătoare de bunuri de larg consum, pentru lăr
girea circulației mărfurilor, dezvoltarea schimbului între oraș 
și sat, pentru continua ridicare a nivelului de trai al celor ce 
muncesc.

înfăptuirea acestor sarcini de luptă reprezintă o cauză a 
întregului nostru ponor. Pentru a le duce cu cinste la îndepli
nire, muncitorii, tehnicienii. Inginerii și funcționarii din între
prinderile orașului București desfășoară pe scară largă întrece

Angajamentul colectivului de muncitori, 
tehnicieni, ingineri și funcționari ai 

Combinatului metalurgic „Gli. Gheorghiu-Dej“ 
Hu nedoara

Scrisoarea colectivă a muncitorilor, teh
nicienilor și funcționarilor din cele 13 
întreprinderi din București, privind an
gajamentele cu care ei întîmpină măreața 
zi de 23 August, în lupta pentru îndepli
nirea planului la toți indicii, a stârnit un 
viu interes în rîndurile metalurgiștilor de 
la Hunedoara.

Analizind în cadrul consfătuirilor de 
producție posibilitățile și noile condiții 
de muncă, create în Combinat, s-au ho
tărât ca alături de întregul popor munci
tor să intîmpine cea de a 10-a aniversare a 
eliberării patriei, prin sporirea producției 
de fontă, oțel și laminate, răspunzând che
mării prin următoarele angajamente :

SECȚIA FURNALE :

— Vom da 1300 tone fontă peste pre
vederile planului.

— Vom ridica productivitatea muncii 
cu 3 la sută

— Vom reduce procentul de declasate 
cu 2 la sută față de cel admis.

OȚELRIA SIEMENS MARTIN :
— In ziua de 22 august vom da prima 

șarjă în contul zilei de 1 septembrie.
— Să realizăm o creștere a producti

vității muncii cu 3.5 la sută față de cea 
planificată.

— Să reducem prețul de cost pe tonă 
oțel cu 1,5 la sută față de cel planificat.

— Să se elaboreze pe o boltă de silică 
cel puțin 220 șarje față de 170 elaborate 
în mod normal.

LAMINOARE :

— Să se lucreze în ziua de 23 August 
în contul zilei de 8 septembrie.

— Să sporim productivitatea muncii cu 
4 la sută.

— Să reducem consumul de combus
tibil și energie electrică cu 3 la sută, față 
de cel planificat.

— Să reducem rebuturile cu 5 la sută 
față de procentajul admis.

Analizând angajamentele luate de către 
muncitorii, tehnicienii, inginerii și func
ționarii din secțiile Combinatului, s-a 
ajuns la concluzia că se poate obține în 
cinstea zilei de 23 August, pe întreg Com
binatul, o depășire a valorii producției glo
bale cu 22 ia sută.

Productivitatea muncii să fie sporită cu 
7 la sută față de cea planificată.

Să se realizeze economii în valoare de 
4.000.000 lei.

Muncitorii s-au angajat de asemenea, să 
livreze pentru agricultură 45.000 sape, 
tîrnacoape și lopeți, 2.000 fiare de plug, 
cît și 150 tone șine pentru căruțe.

Pentru îndeplinirea acestor angajamente 
se vor lua următoarele măsuri tehnico-or- 
ganizatorice :

Se vor adapta la furnale guri de vînt 
speciale. Pentru realizarea de economii la 
minereul de mangan, se va utiliza în lo
cul acestuia zgura rezultată de la cup
toarele Siemens Martin.

— Vom aplica la toate furnalele perfo
ratoare electrice, pentru destuparea ști— 
curilor.

LA O.S.M. :

— Se vor monta supra încălzitoare cu 
aburi la toate cuptoarele.

— Modificarea intrării și eșirii apei de 
răcire la ușile cuptoarelor.

La laminoare se va mări cursa de des
chidere a capacelor de la cuptoarele adin
ei, în scopul utilizării din plin a capacită
ții de Încălzire a cuptoarelor.

In vederea îmbunătățirii condițiilor de 
trai, se vor lua următoarele măsuri.

— Se vor da în folosința muncitorilor 
și funcționarilor din combinat, 75 de noi 
apartamente pînă la 23 August.

Se va amenaja și se va da în folosință 
un cinematograf de vară, la clubul „Ale
xandru Sahia”.

— Se vor termina lucrările de amena
jare a arenei sportive.

— Se va amenaja pentru copii muncito
rilor și funcționarilor din cadrul combi
natului, o tabără la Poeni și o casă de 
odihnă în stațiunea balneară Geoagiu.

Pentru o mai bună aprovizionare a mun
citorilor din combinat se vor pune la dis
poziția acestora, pînă la 23 August, 5000 
pui și 10 vagoane legume și zarzavaturi, 
de la gospodăria anexă Mintia.

Pe baza acestor obiective, noi ^netalur- 
giștii hunedoreni, chemăm la întrecere 
pe tovarășii noștrii metalurgiști de la Re
șița, în scopul de a da patriei mai multă 
fontă, oțel și laminate.

Angajament ele 
metalurgiștilor din Călan
Răspunzând chemării celor 13 întreprin

deri din București, noi, furnaliștii de la 
uzina „Victoria” Călan, analizind în con
sfătuirile de producție posibilitățile pe 
care le avem pentru sporirea necontenită 
a producției de fontă, in cinstea celei de 
a 10-a aniversări a eliberării patriei și 
a congresului Partidului Muncitoresc Ro
mîn ne angajăm:

— Să îmbunătățim indicele de utilizare 
al furnalelor cu 0.5 la sută, față de cel 
planificat.

— Vom reduce Cu 0,3 la sută consu
mul specific de cocs al furnalelor, față de 
cel planificat.

— Să reducem procentul de fontă de
clasată ou 0,2 la sută, față de cel admis.

— Ne angajăm, de asemenea, ca pînă 
la sfîrșitul anului să recuperăm fonta an
trenată de zgură, în valoare de 20.000 lei.

— Să depășim planul de producție de 
fontă, pe anul 1954. cu 0,5 la sută.

— Să reducem prețul de cost, operativ 
cu 1 la sută față de cel planificat.

— In acest scop, vom forma în cursul 
lunii iunie a.c. 3 brigăzi de calitate și două 
brigăzi de economii.

— Vom forma încă o brigadă de tineret 
la secția utilaj.

— Vom valorifica gazul de furnal la 
turnătorie și emailaj, economisind prin a- 
ceasta o cantitate de 400 m.c. lemn de 
foc pa lună.

Primele succese
Răspunzând chemării făcute de între

prinderile fruntașe din capitală, furnaliș- 
tii din echipele conduse de primtopitorii 
Culda Avram, Balaș Petru, Alic Gheorghe, 
Schveichoffer Abel și Munteanu Lăpăduț, 
au depășit sarcinile planului de producție 
numai în ziiua de 21 iunie, între 3,11 și 
41,27 la sută.

Succese însemnate în aceiași zi, au în
scris și oțelarii de la cuptoarele Siemens- 
Martin. De pildă, echipele primtopitorilor 
Biîrlea Traian, Beder Gheorghe, Haiduc 
Ioan, Stratulat Dumitru și Costache Va- 
sile, au elaborat de la S),20 pînă la 23,5 la 
sută mai mult oțel peste prevederile gra
ficului de producție.

Munca plină de avînt, care au desfă
șurat-o în scopul îndeplinirii angajamen
telor luate, a făcut ca și taminatorii să-și 
realizeze planul în ziua respectivă în pro
porție de 101,8 la sută.



Oameni noi — fapte noi
...Și dumneata ce dorești ? întreabă in

ginerul.
— Sînt absolvent al Școlii profesionale 

de construcții din Timișoara — răspunse 
utemistul B-anic Anton și sînt repartizat 
să lucrez la furnal.

După ce trecu cu ochii peste hârtiile ce 
i le întinse tânărul fierar-betonist, ingi
nerul îl Conduse pe șantier.

— Vei lucra în echipa tovarășului. Și 
după ce schimbă cîteva cuvinte cu șeful 
echipei, inginerul plecă. Anton ascultă a- 
tent îndrumările șefului de echipă și apoi 
se alătură noilor săi ortaci și începu să 
lucreze. Razele fierbinți ale soarelui de 
iulie storceau broboane de sudoare, de pe 
fețele fierarilor-betoniști, dar ritmul mun
cii creștea fără încetare. Se dădea bătă
lia pentru terminarea furnalului VI.

★
Timpul s-a scurs repede. Au trecut de 

atunci aproape 2 ani. Furnalul a elaborat 
la 2 noiembrie 1952 prima șarjă de fontă 
și de atunci încă multe alte șarje.

După terminarea lucrărilor de fier-be- 
ton, utemistul Bănie a fost transferat la 
șantierul II. Aici, legă prietenii noi. S-a 
cunoscut ou utemiștii Avram Gheorghe, 
Nistor Gheorghe cu tînărul Casner Ignat 
și cu ceilalți ortaci din brigada utemistă, 
pe care o conduce. împreună cu brigada 
sa. în noiembrie 1952 a fost transferat la 
la un nou șantier. Aveau de executat lu
crări mari și acest lucru cerea de la ei 
perseverență și pricepere în muncă.

— Nu vom reuși să facem treabă — le 
spunea el ortacilor într-o consfătuire pe 
brigadă — dacă nu ne vom ocupa puțin 

și cu studiul. Prea se țin lanț timpii morți. De 
nu știi ceva, dai fuga după maistru sau 
după inginer și iată numai 5 minute pier
dute, înseamnă pentru noi toți mai bine 
de o jumătate oră.

Discuțiile purtate n-au fost inutile. Au 
hotărît ca în fiecare zi să învețe cum se 
descifrează un pian. S-au mutat cu toții 
într-o locuință amenajată pe șantier și

Activitaf
Subfiliala S.R.S.C. a raionului Hunedoara 

desfășoară o activitate bogată. în dome
niul răspândirii științei și culturii. Prin 
conferințele ținute la sate, în cadrul cămi
nelor culturale, S.R.S.C.-ul a căutat să 
prezinte in fața țăranilor muncitori, cele 
mai actuale probleme legate de campania 
agricolă. De pildă, m comuna Delese a fost 
prezentată conferința intitulată „întreți
nerea culturilor”, în comuna Bunila. con
ferința „Să folosim metode înaintate în 
creșterea oilor”, etc.

Să grăbim ritmul pregătirii
(Urmare din pag. 1)

cu Elena, care desfășoară o muncă ne- 
corspunzătoare față de sarcinile încredin
țate.

Datorită atitudini de gură cască de care 
dau dovadă unele comitete executive ale 
sfaturilor populare și unii membri ai bi
rourilor organizațiilor de bază, numeroși 
chiaburi ca, Poja Gheorghe (Raina), din 
satul Minerău, comuna Răcăștie, Ionaș 
Gheorghe din Bircea Mică, comuna Cris- 
tur. Fi liman Solomon din comuna Rapol- 
tul Mare și Crișan loan al lui loan din 
satul Buitur — Hunedoara, nu și-au re
parat batozele și tractoarele pe care le 
au nici pină in ziua de 21 iunie, neres- 
pectînd în felul acesta prevederile Hotă
rârii din 29 mal a.c., care precizează ca 
până la data de 20 iunie să fie terminate 
toate reparațiile mașinilor și uneltelor 
agricole. Aceasta a făcut ca pînă în pre
zent să nu se repare decît 70 la sută din 
totalul batozelor existente și 80 la sută 
din numărul tractoarelor.

In raionul Hunedoara, există posibili
tăți și forțe suficiente pentru a întîmpina 
campania de seceriș și treieriș în cele 
mai bune condiții. Este necesar însă mei 
multă inițiativă și spirit de orientare din 
partea comitetului executiv al sfatului 
popular raional.

Comitetul executiv al sfatului popular 
raional are datoria de a trece la o mun- 

împreună cu tehnicianul brigăzii Latzo 
loan, fruntaș al întrecerii socialiste, în
vață ou sîrguință. Fiecare cifră de plan, 
se transformă într-un plan amănunțit de 
lucru.

Oînd sirena anunță începutul lucrului, 
fiecare membru al brigăzii se află la lo
cul de muncă. Sub forța și îndemânarea 
mâinilor lor, fierul pentru turnarea beto
nului se transformă în schelete de dife
rite forme și gata montate, înghit zeci și 
sute de tone de beton.

Munca neobosită a tinerilor fierari-be- 
toniști, din brigada lui Bănie Anton, nu 
întârzie de a-și arăta roadele. Indicele rea
lizat în cursul acestui an n-a înregistrat 
valori sub 2,50. Economiile de materiale 
reprezintă un procent de 2 la sută față de 
valoarea materialului intrat in operă, iar 
deșeurile au fost reduse cu 1 la sută

★
In locuința fierarilor-betoniști, din bri

gada utemistului Bănie, e liniște întins 
pe pat, utemistul Avram citește ziarul. 
Alți doi joacă o partidă de șah. Lângă gea
mul deschis, la o masă, utemistul Bănie 
stă de vorbă cu tehnicianul brigăzii, Latzo. 
Să tot aibă vîrsta tatălui său. Cu toate 
acestea, pentru ei, tehnicianul Latzo e un 
tovarăș foarte apropiat. Se înțeleg de mi
nune. Acum de pildă,, discută despre cons
trucții. Nu mai e mult, spunea tehnicianul 
brigăzii, și se va termina și lucrările de pe 
acest șantier.

— Da...așa e, dar pînă atunci mai tre- 
bue să muncim... Și gîndurile utemistului 
Bănie, sburau spre viitor... Pare că vi
sează... Mii de becuri se aprind. Furnalul 
mai dă o șarjă. La laminoare valțurile îm
ping înainte oțelul laminat. Orașul e înăl
țător.

Un grup de tineri se-ndreaptă spre sta
dion. Sînt veseli, vioi, asemenea curentu
lui puternic ce țîșnește dintr-un motor 
electric. Da, nu mai e mult — zise el a- 
preape în șoaptă — și vom trăi și bucu
ria acestor victorii.

MOLDOVAN IOAN

e rodnică
Demn de remarcat este faptul că s-a ți

nut cont de specificul comunei respective, 
tratîndu-se în expuneri numai proble
mele ce interesau țăranii muncitori.

Bogate activitate a S.R.S.C. este relie
fată și de faptul că în perioada de la 1 
iunie și pînă în prezent, au fost ținute la 
sate peste 41 de conferințe, din care 25 
cu caracter agricol, conferințe care au 
constituit un real sprijin pentru țăranii 
muncitori, in scopul obținerii unor recolte 
bogate.

campanîei agricole de vară
că vie, operativă, în acest scop, să ia 
toate măsurile necesare pentru grăbirea 
ritmului de reparație a întregului inven
tar agricol, folosind în executarea aces
tor munci pe toți deputății raionali și ac
tivul comitetului executiv raional. De a- 
semenea trebuie treziți la realitate pre
ședinții și secretarii sfaturilor populare, 
care au tendința de a lăsa lucrurile să se 
desfășoare la voia întâmplării.

Timpul este destul de înaintat și cu fie
care zi care trece, se apropie campania de 
recoltare De aceea, sarcini deosebite stau 
și în fața organizațiilor de bază din co
mune și sate, în fața deputaților comunali 
și a delegatelor de femei, care au datoria 
să mobilizeze și să îndrume țărănimea 
muncitoare în executarea tuturor mun
cilor pregătitoare, pentru asigurarea suc
cesului campaniei de recoltare.

Inginerii și tehnicienii secției agricole raio
nale au de asemenea datoria de a sta perma
nent în mijlocul țăranilor muncitori, 
arătîndu-le că este în interesul lor și al 
întregului popor muncitor strîngerea re
coltei la timp și fără pierdere. Sarcini de 
mare cinste revin și comuniștilor de la 
sate care trebuie să fie exemple vii în 
pregătirea campaniei de recoltare să de
maște fără cruțare toate uneltirile chia
burilor, care caută să saboteze campania 
de recoltare și treieriș.

Din cuprinsul raionului nostru
* ~ - - ••

Gata pentru începerea recoltatului
Odată cu lupte hotăirîtoare ce o desfă

șoară împotriva buruienilor, țăranii mun
citori din comuna Răcăștie ftcordă o a- 
tenție deosebită și pregătirilor pentru 
strîngerea recoltei

Astfel, ei și-au pregătit toate uneltele 
necesare executării secerișului și și-au re
parat toate atelajele pentru transport. Prin 
activitatea desfășurată de organizația de 
bază și de către membrii comitetului exe
cutiv ai sfatului popular comunal, s-a

„Bun pentru cereale 1954“
Pentru întreg colectivul de muncitori de 

la revizia de vagoane C.F.R. Simeria. Ho- 
tărîrea guvernului și partidului cu pri
vire la organizarea și pregătirea campa
niei de vară, a constituit un minunat pri
lej de intensificare a muncii în ceea ce pri
vește etanșarea vagoanelor necesare tran
sportării recoltei de cereale din acest an. 
Chiar din primele 2 zile ale lunei în curs, 
echipa condusă de fruntașul în întrecerea 
socialistă Crielevici loan, din care fac

Pregătiri pentru însilozarea
In vederea unei cît mai bune însilozări 

a produselor de cereale colectate pe anul 
1954, muncitorii de la întreprinderea re
gională de construcții se străduiesc să 
pună la dispoziția Comitetului de stat 
pentru colectări, o magazie modernă.

La construcția acestei magazii, în 
mod cu totul deosebit, se evidențiază

Sprijină pregătiri e pentru campania c/e recoltare
Colectivul de muncitori din’ secția me

canică a Combinatului metalurgic „Gh. 
Gheorghiu-Dej”, pe lingă strădania zilnică 
ce o depun pentru a asigura celorlalte sec
ții și sectoare piesele de schimb nece
sare, ei sprijină în acelaș timp și unită
țile agricole socialiste de stat.

Astfel, la cererea gospodăriei agricole

Vacanță
Zilele trecute, după terminarea exame

nelor din cadrul ciclului I elementar, pri
mul grup de copii ai minerilor din Ghe- 
lar, au pornit, însoțiți de părinții lor, spre 
tabăra de vară de la Vadul Dobri, raionul 
Hunedoara.

In această tabără, care se află într-o 
așezare pitorească din lanțul munților 
Rusca, copii minerilor vor petrece clipe 
de neuitat în cursu.’ celor 21 de zile, a- 
vînd la dispoziție hrană din abundență,

CE SĂ CITIM:
Victor Hugo MIZERABILII

- E. S. P. L. A. -

(volum. L—IS.)

In activitatea sa multilaterală ca poet, 
romancier, dramaturg, publicist, orator și 
militant democrat în viața politică a se
colului al XIX-lea, Victor Hugo, a lăsat 
generațiilor viitoare o moștenire de mare 
preț. Opera sa uriașă se caracterizează 
printr-o dragoste fierbinte pentru om. 
printr-o încredere nestrămutată în viitorul 
omenirii, printr-o participare plină de 
elan la lupta pentru dreptul atașelor popu
lare la o viață liberă și fericită.

In romanul „Mizerabilii” operă de ma
turitate a lui Hugo, la care a lucrat pes
te trei zeci de ani — scriitorul exprimă 
cu tărie protestul împotriva tuturor ra
cilelor capitalismului. împotriva adîncirii 
mizeriei maselor populare, lnfățișînd via
ța lui Jean Valjean. a Cosettei, a Fan- 
tinei, mizeria și chinurile în care cei să
raci își trăiesc viața datorită celor bogați 
care dispun de soarta lor, Hugo adresea
ză un rechizitoriu necruțător societății 

reușit ca pînă la data de 21 iunie să se 
repare 5 batoze, 2 tractoare și toate tri- 
oarele și vînturătorile.

Printre țăranii muncitori, care au fost 
în fruntea acestor munci, se numără: 
Barta Iosif, Szabo Ștefan și Szombati 
Ștefan din satul Răcăștie, Simeria Adam 
(Motoc) și Andreescu Simion din satul 
Boj, precum și țăranul muncitor Toma 
Mihai, din satul Mînerău.

parte și Ciobotea Avram, Andreev An
drei și Olaru loan, apueîndu-se să mun
cească cu nădejde la revizii și reparații, 
a reușit să etanșeze 17 vagoane.

Continuând intens și pe mai departe 
munca în această privință, pînă la data 
de 22 iunie, colectivul de muncă de aici, 
a mai etanșat încă 110 vagoane pe oare a 
aplicat inscripția „bun pentru cereale 
1954”.

cerealelor
în muncă zidarii din echipele conduse de 
Nina Emil, Smith Matei, precum și dul
gherii din echipa lui Constantinescu Du
mitru, care își depășesc normele zilnice în
tre 20-70 la sută. Munca neobosită pe care 
o desfășoară harnicii constructori in fie
care zi, va face ca angajamentul luat de 
a da pînă la 1 august magazia gata, să fie 
îndeplinit.

de stat Apoldul de sus, din regiunea noas
tră, colectivul de muncă al acestei sec
ții a strunjit 10 roți dințate, 5 bucșe sim
ple și 30 bucșe cu pinion pentru seceră- 
tori, precum și alte piese la confecționa
rea cărora s-au evidențiat muncitorii Ma
le® Gheorghe, Laurențiu Nicolae și Caroli 
Maria.

plăcută
asistență medicală, material sportiv și 
cărți de literatură.

Cu ocazia festivității de deschidere a 
taberei, copii sosiți aici au ținut să-și a- 
rate mulțumirea lor față de grija cu care 
sînt înconjurați, prezentînd în fața părin
ților un frumos program artistic, compus 
din cîutece și recitări.

ILEANA FLORINCAȘ 
corespondentă voluntară

burgheze. Descriind cartierele sărace ale 
Parisului, mizeria cumplită în care se 
zbate poporul, Hugo se siutaiză pe aceeași 
linie de demascare a acestei orînduiri.

Conștient de utilitatea și valoarea com
bativă a scrierilor sale, Hugo, își expri
mă în același timp încrederea într-o via
ță mai bună în cuvintele pe care le așeza 
ca frontispiciu romanului său: „Atîta 
vreme cît cele trei probleme ale secolului: 
înjosirea omului prin exploatare, decăde
rea femeii prin foame, atrofierea copi
lului prin puterea întunericului, nu vor fi 
rezolvate ; atîta vreme cît în anumite pă
turi constrângerile sociale vor fi cu pu
tință; cu alte cuvinte, și într-un sens 
mai larg, atîta vreme cît pe păinînt vor 
dăinui ignoranța și mizeria — cărți de 
felul celei de față nu vor fi zadarnice”.

Din cele cinci volume care alcătuiesc 
romanul, au apărut deocamdată primele 
două: Fantine și Coselte.



’ VIATA PE PARTID

Primirea și educarea candidafilor de partid 
în centrul preocupării organizațiilor de partid

Iu raionul Hunedoara munca de primire 
a candidaiților de partid a făcut în ulti
mul timp progrese serioase. Analizând cu 
regularitate desfășurarea muncii de pri
mire a candidaților, în ședințele lărgite 
cu birourile organizațiilor de bază, Comi
tetul raional de partid le-a îndrumat să 
intensifice munca pentru înarmarea co
muniștilor cu cunoașterea documentelor 
partidului și a principiilor de primire a 
candidaților de partid. Birourile organi
zațiilor de bază au fost îndrumate să dea 
oa sarcină celor mai buni membrii de 
partid să se ocupe individual de fruntașii 
în producție și de muncitorii înaintați, să 
le vorbească acestora despre politica și 
scopul partidului, să-i educe și să-i ajute 
să se ridice la nivelul corespunzător ce
rerii lor de a fi primiți în rândurile can
didaților de partid. Comitetele de partid 
și organizațiile de bază au fost totodată 
îndrumate să se ocupe îndeaproape de 
muncitorii fruntași în producție care și-au 
exprimat dorința să fie primiți în partid, 
să-i ajute să intre în rândurile candida- 
ților *

In felul acesta, în organizațiile de bază 
dan uzinele „Victoria” Călan, problema 
primirii de candidați a devenit o preo
cupare a majorității membrilor de partid. 
Prin discuțiile individuale cu comuniștii, 
prin participarea la conferințe, acei mun
citori care s-au dovedit luptători activi 
pentru îndeplinirea planului, pentru în
făptuirea politicii partidului, au fost aju
tați să cunoască statutul și alte docu
mente ale partidului. Atunci cînd aceștia 
eu manifestat dorința de a intra în partid, 
au fost lămuriți asupra formelor ce tre
buiesc făcute pentru a fi primiți în rîn- 
durile candidaților de partid.

Datorită muncii intense depuse de că
tre organizația de bază și comitetul de 
partid la uzinele „Victoria” Călan au fost 
primiți un număr mare de candidați, iar 
în scopul educării lor din inițiativa Comi
tetului raional de partid s-au organizat 
cursuri speciale de cîte 12 lecții. Din a- 
cest curs deja au fost predate 10 lecții 
candidaților din Călan.

O muncă intensă în privința primirii 
candidaților, a desfășurat și organizația 
de bază de la I.C.S.H.. Comitetul de partid 
Simeria. etc.

Așa de pildă, la I.C.S.H. biroul organi
zației de bază cu sprijinul membrilor de 
partid a reușit și el să predea o mare 
parte din lecțiile cursului special, ridi-

In lupta hotărâtoare pentru îndeplini
rea mărețelor sarcini ce stau în fața mun
citorilor, inginerilor, tehnicienilor și func
ționarilor din industria noastră socia
listă. sindicatele joacă un rol deosebit de 
important.

Conștient de acest fapt, comitetul nos
tru sindical din cadrul sectorului oțelărie, 
căubînd să-și desfășoare activitatea în 
bune condițiuni, își întocmește în fiecare 
lună un plan de muncă cu sarcini con
crete pe fiecare membru din comitet și 
pe fiecare comisie.

In ceea ce privește întrecerea socia
listă. trebuie arătat că felul în care se 
desfășoară astăzi, diferă cu mult față 
de cum se desfășura înainte. Problema în
trecerii socialiste .începînd cu încheierea 
contractelor și sfârșind cu ținerea eviden
ței rezultatelor înregistrate, nu se făcea 
în mod satisfăcător, iar consfătuirile de 
producție pe grupe, nu se țineau la timp.

Comitetul nostru sindical, mai înainte 
se mărginea să facă defalcarea planului 
de muncă, numai împreună cu maiștrii 
și organizatorii de grupă. De multe ori și 
cu aceștia se făcea cu multă întîrziere, 
lucru ce ducea la necunoașterea planu
lui de către muncitori din care cauză nu-și 
puteau lua angajamente concrete, la lo
cul lor de producție.

MARCU NICOLAE
Șeful secției organizațiilor de partid 

sindicat și U.T.M. a Comitetului raional 
Hunedoara

cînd astfel nivelul politic și ideologic al 
candidaților.

Roadele acestor lecții s-a putut vedea 
în procesul de producție. Este demn de 
arătat exemplul tovarășului Rusu Traian 
care înainte nu se număra între munci
torii cei mai înaintați, astăzi este frun
taș al întrecerii socialiste. La fel și to
varășul Munteanu Nieotae care în ultimul 
timip s-a evidențiat in mod deosebit, cu 
inovația făcută la motoarele auto, prin care 
a adus mari economii întreprinderii.

Astfel de candidați care luptă cu toată 
abnegația lor în scopul de a aduce un 
aport cît-mai mare economiei noastre na
ționale sînt și tovarășii Hueț Ioan de la 
secția I-a locomotive Simeria, Luoa Si- 
mion de la minele Teliuc, etc.

Nu sînt puține cazuri cînd comuniștii 
ajută candidații nu numai La adâncirea în
vățăturilor ce se desprind din materialele 
studiate, dar îi sprijină și în produc
ție. Așa de pildă maistrul Irinca Dumitru 
a dat un ajutor efectiv candidatului Vasiu 
Laurian, în scopul ca acesta să desăvîr- 
șească șt să pună în aplicare o inovație 
concepută de el, care constă într-un dis
pozitiv pentru presat cămeșueliile la cilin
drul de săltate de la locomotive și care 
aduce economii însemnate.

Și candidații primiți pînă acum de că
tre organizațiile de bază din combinatul 
metalurgic „Gh. Gheorghiu-Dej” sînt din
tre elementele fruntașe în secție. Așa de 
exemplu, tovarășul Pasăre Petru este unul 
dintre cei mai activi luptători pentru ex
tinderea metodelor înaintate de muncă, 
fiind el însuși un bun exemplu. Pentru 
înalta sa calificare în muncă și raliză- 
rile în lupta pentru îndeplinirea planu
lui, tovarășul Pasăre Petrii a fost numit 
de curînd tehnician la serviciul producție.

Dacă multe din organizațiile de bază 
care au primit candidați de partid se 
ocupă de educarea lor, cu dragoste șt spi
rit de răspundere, nu este mai puțin ade
vărat că sînt în raionul nostru comitete 
de partid și organizații de bază care sub- 
apreciază această sarcină importantă.

Așa de pildă, la minele de fier Ghe
țar sânt organizații de 'bază care se dezin
teresează in mod inadmisibil de creșterea 
și educarea candidaților. Cu toate dorin
țele manifestate de candidați, de a lua 
pante activă la munca organizației, nu li

Din munca comitetului nostru sindical
Cu ocazia unei analize a muncii sindi

cate, care a fost făcută de către organiza
ția de bază, comitetul nostru sindical și-a 
schimbat metodele vechi de muncă, înlo
cuind u-țe cu metode noi. In primul rind 
am trecut la defalcarea planului pînă jos, 
pe fiecare muncitor în parte, apoi am 
instruit organizatorii de grupe și pe teh
nicienii lor respectivi, explicîndu-le că în 
consfătuirile pe grupe, să arate muncito
rilor cum trebuie să încheie contractele 
socialiste de întrecere și totodată să a- 
rate pe larg și cît mai clar rezultatele ob
ținute de ei în întrecerea socialistă. Legat 
de problema întrecerii, comitetul nostru 
sindical prin comisia sa culturală, a în
ceput de asemenea ou sprijinul organiza
ției de bază să dea o atenție mai mare 
popularizării fruntașilor în întrecerea so
cialistă, prin gazeta de perete și panoul 
de onoare, să-i stimuleze cu diferite cărți 
tehnice și broșuri, pentru a-i ajuta ca 
să-și ridice nivelul lor tehnic și cultural.

Datorită intensificării întrecerii socia
liste, harnicii noștrii oțelari au pornit în 
cinstea zilei de 23 August acțiunea pa
triotică de a da mai mult oțel patriei, 
obținând însemnate succese în producție.

Toate acestea au făcut ca în padrul sec
torului nostru, numărul celor antrenați în 
întrecerea socialistă să se ridice, iar depă- 

s-a repartizat sarcini și nu au fost înca
drați în învățământul de partid.

Astfel de situații există și în organiza
ția de bază a minei vest. Cu toate aces
tea comitetul de partid nu s-a sezisat și 
nu a luat măsuri pentru îndreptarea si
tuației.

Cauza principală a atitudinea de nepă
sare a comitetului de partid Ghețar, față 
de primirea și educarea candidaților, se 
află în concepția greșită a tovarășului Sco- 
robete Avam. secertarul comitetului, care 
constă în a privi primirea de candidați 
și educarea acestora, ca două chestiuni 
ceparate, fără legătură între ele. Așa se 
explică de ce într-o serie de organizații, 
duipă primirea lor, candidații sînt dați ui
tării. Asemenea concepții greșite și profund 
dăunătoare se pot întâlni și la organiza
țiile de bază nr. 2 și 3 de la complexul 
C.F.R. Simeria. Aceasta înseamnă a igno
ra principiul leninist-stelinist, că parti
dul e puternic nu numai prin numărul 
membrilor de partid și în primul rînd 
prin calitatea lor.

Lipsurile acestea, ca și altele care mai 
există cu privire la primirea și educarea 
candidaților, sînt o urmare a slabei preo
cupări pe care comitetul de partid a dat-o 
unor organizații de bază, față, de această 
problemă. De asemenea și biroul Comite
tului raional de partid s-a limitat uneori 
numai la analizarea muncii de primire a 
candidaților, la examinarea statistică a 
acestei probleme, câți candidați au fost 
primiți, cîte cereri s-au înaintat, etc.

Controlul îndeplinirii hotărârilor menite 
să descopere La timp și să ajute la lichi
darea lipsurilor s-a făcut într-un mod 
sporadic, pierziîndu~și de multe ori efica
citatea.

Activiștii comitetului raional de partid 
s-au mărginit să participe la adunările în 
care erau primiți candidații, neintere- 
sîndu-ne ce se fntîmplă cu ei după aceste 
adunări. Acesta ne-a împiedicat să cu
noaștem la timp o serie de lipsuri și să 
putem lua măsuri de îndreptare. De a- 
ceea secției organizații de partid, sindi
cat și U.T.M., a comitetului raional de 
partid, comitetelor de partid și organiza
țiilor de bază le revine sarcina de a lua 
măsuri pentru lichidarea acestor lipsuri, 
de a pune capăt subaprecierii muncii de 
educare a candidaților de partid, de a a- 
sigura călirea lor politică și ideologică, 
pentru a deveni demni de a primi înaltul 
titlu de membri de partid.

șirile de plan să creiască de ta o zi la alta.
Dacă in sectorul nostru existau și îna

inte numeroase și prețioase rezerve inter
ne, comitetul nostru sindical, nici în a- 
ceastă direcție nu avea o preocupare te
meinică. In acest sens, noi am organizat 
consfătuiri cu tehnicienii și cei mai buni 
muncitori din cadrul sectorului, reușin- 
du-se astfel ca numărul inovațiilor făcute 
pînă in prezent să fie mai multe și mai 
valoroase, decât cele care au fost făcute 
în tot cursul anului trecut.

Cu toate acestea, trebue să arăt că în 
munca comitetului nostru sindical, mai 
există și unele lipsuri pe care vom caute 
să le lichidăm cît de curînd. Printre a- 
ceste lipsuri, se numără și aceea că nu am 
instruit îndeajuns activul nostru sindical, 
ca să cunoască fiecare sarcina pe care o 
are de dus la bun sfârșit, precirm și faptul 
că nu ținem regulat recenzii și conferințe 
la colțul roșu.

Având în permanență sprijinul organi
zației de bază, comitetul nostru sindical 
este hotărât să înlăture toate lipsurile din 
munca sa și să lupte pe toate căile, pen
tru a se achite cu cinste de sarcinile ce-i 
stau în față.

MILITARU CONSTANTIN
președinte al comitetului sindical 

a Oțel ariei Siemens Martin

Din țările de 
democrație populară

■ R. P. Ungară
O nouă caic îerată

In regiunea Karcag-Tiszafured-Debre- 
țin din R. P. Ungară, care este de o mare 
importanță pentru agricultură, se va con
strui o oale ferată lungă de 170 kilometri. 
Această linie ferată va da posibilitate 
gospodăriilor agricole din localitățile care 
pînă în prezent au fost izolate de căile 
principale de comunicație, să-și transporte, 
cu mai multă ușurință și rapiditate pro
dusele agricole pină ta stațiile rețetei prin
cipale de cale ferată. In cinci puncte noua 
linie va avea legătură cu rețeaua princi
pală de oaie ferată și cu căile fluviale. 
Construcția acestei linii ferate va fi gata 
în cursul anului 1955

R. P. D. Coreeană
Reconstrucția orașelor coreene 
distruse în timpul războiului

Comisia de refacere și reconstrucție a 
F-henianadui a hotărît ca pînă la 15 au
gust — cînd se sărbătorește cea de a 9-a 
aniversare a eliberării Coreei de către Ar
mata Sovietică — să fie terminată insta
larea conductei de apă de pc bulevardul 
Stalin, să fie amenajată piața centrală, 
strada din fața gării, piața de vest, pre
cum și să se refaică podul de peste rîul 
Tedcngan.

Pină la aceeași dată va începe construi
rea clădirilor cu mai multe etaje din cen
trul orașului ; hotelul, orfelinatul pentru 
copiii patrioților coreeni căzuți în război, 
căminul muncitorilor, căminul studenților 
de la Institutul de construcții, etc. Vor fi 
refăcute Universitatea „Kim Ir Sen”, In
stitutul 'politehnic, policlinica orașului. Vor 
lua sfirșit lucrările de refacere și cons
trucție a 26 de școdi, două școli pedago
gice, vor progresa considerabil lucrările 
de construcție a altor instituții de învăță
mânt. Se prevede terminarea lucrărilor de 
refacere a stadionului din partea de vest 
a Phenianului, pe care în ziua sărbătoririi 
se vor desfășura întreceri sportive pe în
treaga Coree.

R. P. Bulgaria
Încălzirea serelor cu apa caldă 

încă în primii ani după eliberarea țării, 
în oraișul Sandanski au fost construite 
două sere care au fost încălzite cu apă 
caldă adusă de la izvoarele termale din 
apropiere. După câțiva ani. s-a constatat 
că cele două sere nu folosesc complet în
treaga cantitate de apă caldă. De aceea 
anul trecut a început construirea altor 11 
mari sere lângă cele vechi. Două dintre 
acestea au fost terminate și date în fo
losință ta sfârșitul anului trecut. Cons
trucția altor nouă sere va fi terminată 
anul acesta, ele vor da prima recoltă de 
roșii și castraveți ta începutul anului 1955.

In cele pr.tru sere din orașul Sandanski 
Lucrează muiți tineri agronomi care apli
că toate cunoștințele și experiența lor 
pentru a obține o cantitate cît mai mare 
de roșii și castraveți timpurii.

La începutul lunii martie s-a semănat 
a doua recoltă de roșii. Numai din cele 
două sere cultivate eu roșii au fost obți
nute 9.596 kg. iar din sera de castraveți — 
peste 9 800 kg.

R. D, Germană
Hrănirea animalelor printr-un sistem 

nou
Cooperativa agricolă de producție 

„Gheorghi Dimitrov” din Gndlbzig, rato- 
nuj Bemburg, folosind convo'erul verdea 
a creat o bază trainică pentru hrănirea 
animalelor cu nutreț verde timp de nouă 
luni. Hrănirea animalelor după acest sis
tem începe eu secara furajeră „Bernfourg”, 
care este dată ca furaj pe la mijtocul, 
lunii mai. Urmează apoi un amestec de 
secară cu măzăriche, amestecuri ,,Lands
berg”, trifoi și lucarnă. Se folosesc oa cul
turi intercalate de vară, pînă la luna de
cembrie, porumb, floarea soarelui, măză- 
riohe. frunze de sfeclă furajeră și varză 
furajeră. începând din luna ianuarie, ani
malele sânt hrănite cu nutreț înSLuraat. 
fSn și morcovi furajeri, până ta primul, 
seceriș al secarei de varietatea Bembufflg.



Intervenționiștii suferă mari pierderi 
în Guatemala

NEW YORK (Agerpres). — Din rela
tările corespondenților din Guatemala, 
Honduras și Mexic reiese că într-o serie 
de lupte, trupele guvernamentale guate- 
malaeze au zdrobit bandele invadatoare.

După cum transmite corespondentul din 
Mexico City al agenției United Press, ra
dioul guvernamental guatemalez a anun
țat victoriile repurtate asupra interven- 
ționiștiilor în patru lupte care au avut loc 
lingă orașele Gualan, Puerto Barrios. Ba
nanera și Chiquimula. Radioul guatemalez 
a anunțat că „inamicul a suferit mari 
pierderi, a fost capturată o mare canti
tate de armament și autocamioane cu 
echipament”. In orașul Gualan. situat la 
80 mile sud-est de Guatemala City, pe 
linia ferată Puerto Barrios — Guatemala 
City trupele guvernamentale au făcut uz, 
pentru nimicirea mtervenționiștilor, de un 
foc intens de aruncătoare de mine și ar
tilerie

In apropiere de orașul Bananera — la 
25 mile sud-vest de Puerto Barrios, ar
mata guatemaleză este pe punctul de a 
lichida un grup încercuit al intervențio- 
niștilor

Corespondentul ziarului „New York 
Herald Tribune”, Bigart, anunță din 
Nueva-Ocotepek, situat la frontiera din
tre Honduras și Guatemala: „Pădurile 
care acoperă munții Guatemalei repre
zintă un obstacol natural și de aceea re
giunea operațiunilor militare va fi pro
babil limitată la cîteva drumuri care trec 
prin munți Dacă nu vor începe dezer
tări din rindul trupelor guvernamentale, 
insurecția poate să-și piardă curînd eta
nul In cele patru zile de la începerea 
evenimentelor, insurgenții, (Bigart nume
ște pe intervenționiști „insurgenți”) n-au 
cucerit încă nici un oraș important ' deși

P J£ SCURT
• Forțele populare Vietnamese au eli

berat in întregime districtul Haihau, ză
dărnicind astfel planurile inamicului de 
a ocupa partea de sud a provinciei 
Nambinh. Au fost aruncate in aer trenuri 
ale inamicului care transportau trupe 
franceze și armament american pe calea 
ferată Hanoi-Haiphong. In Vietnamul de 

ei n-au întâlnit în calea lor forțe guver
namentale însemnate".

Corespondentul ziarului ..New York Ti
mes”, Kennedy, transmite din orașul Gua
temala „Se anunță că guvernul înarmea
ză grupuri ale populației civile. Persoanele 
care sosesc din provincie au relatat că re
prezentanții Uniunii sindicale și ai comi
tetelor țărănești efectuează controlul la 
sate”

Corespondentul agenției United Press 
anunță din Albuquerque (S.U.A., statul 
New Mexico) că cetățeanul american Jo
seph Randon. care luna trecută a căutat 
să obțină să fie propus candidat din par
tea partidului republican în alegerile pen
tru Camera reprezentanților, face parte 
din efectivul „trupelor rebele” care ac
ționează împotriva Guatemalei de pe teri
toriul statului Honduras. Intr-o scrisoare 
din Tegucigalpa din 10 iunie. Randon a re
latat prietenilor săi planurile amănunțite 
ale invaziei în Guatemala și a avertizat 
că „evenimentele sîngeroase” vor începe 
între 18 și 20 iunie. După cum anunță 
corespondentul ziarului „New York Ti
mes”, în cursul celui de al doilea război 
mondial Randon a fost agent al serviciu
lui american de spionaj din Guatemala și 
din alte țări ale Americii Latine.

NEW YORK (Agerpres). — Potrivit re
latărilor corespondentului din Guatemala 
al agenției Associated Press, detașamentele 
care au invadat țara mențin punctele cu
cerite de ei în primul moment, Esquipulas 
(în apropiere de frontiera Hondurasului), 
Entre-Rios Bananera, Morales și Hokotan. 
Corespondentul subliniază că în capitala 
Guatemalei nu se observă nici un simptom 
de panică. In întregul oraș, pe acoperișuri 
sînt postați soldați cu mitraliere".

sud, forțele populare au silit pe francezi 
să abandoneze peste 50 de poziții. Regiu
nile în care se desfășoară luptele de par
tizani au fost considerabil lărgite.

• Consiliul guvernamental central popu
lar al R. P. Chineze a adoptat o hotărîre 
privitoare la modificarea împărțirii admi
nistrative a R. P. Chineze.

Guverne ale țărilor vest-europene se opun 
cererii americane cu privire 

la percheziționarea vaselor cu destinația 
Guatemala

WASHIGTON (Agerpres). — încercă
rile guvernului american de a asocia gu
vernele țărilor Europei occidentale la ac
țiunile sale de intervenție fățișă împotriva 
Guatemalei se lovesc de refuzul acestora.

Vorbind în Camera Comunelor, Selwyn 
Lloyd, ministru de stat în guvernul bri
tanic, a reafirmat poziția guvernului său 
de a nu permite oprirea și percheziționarea 
de către vasele militare americane a va
selor comerciale britanice cu destinația 
America centrală pentru a fi supuse con
trolului.

După cum se arată într-o telegramă a 
agenției France Presse, se crede că răspun
sul guvernului francez la cererea similară 
adresată de guvernul american Franței va 
fi „în mod politicos negativ”.

Perspectivele economiei americane
NEW YORK (Agerpres). — TASS
Referindu-se la date oficiale, presa ame

ricană afirmă că declinul din economia 
americană, oare a început cu mai bine de 
un an în urmă, s-a „echilibrat” în ulti
mele două luni. In cercurile burgheze pă
rerile sînt împărțite asupra problemei dacă 
această „echilibrare” înseamnă încetarea 
declinului sau dacă ea reprezintă doar un 
scurt răgaz într-o cădere care încă nu s-a 
terminat. Se menționează că creșterea ac
tivității în domeniul afacerilor din S.U.A. 
depinde în cea mai mare parte de gradul 
încordării internaționale și de extinderea 
programului american de înarmare.

Indicele producției industriale, publicat 
de sistemul federal de rezeirve. fără a ține 
seama de factorii sezonieri, a scăzut neîn
cetat de la 136 în mai 1953 la 125 în mar
tie 1954. In aprilie a scăzut pînă la 123 și 
a rămas la acest nivel în cursul lunii mai. 
„Sporirea cheltuielilor guvernamentale

Se anunță de asemenea că guvernul - 
norvegian a respins cerearea americană 
de a se permite vaselor militare ameri
cane să cerceteze vasele norvegiene sub 
pretextul că acestea ar transporta ar
mament pentru Guatemala. Ministrul de 
externe norvegian a declarat că aceasta 
ar constitui o violare a dreptului inter
național.

Guvernul olandez a anunțat și el în 
mod oficial că a respins cercarea ameri
cană de a permite percheziționarea va
selor cu destinația Guatemala. Guvernul 
olandez a și protestat pe lingă Departa
mentul de stat împotriva percheziționării 
de către autoritățile americane a vasului 
olandez „Zwulsbrook” sub pretextul că ar 
transporta arme cu destinația Guatemala^ 

pentru apărarea în cursul celui de al doi
lea semestru al anului — a scris ziarul 
„Journal of Commerce” — va neutraliza 
într-o anumită măsură nestabilitatea pre
țurilor la mărfuri. Și dacă situația din Ex
tremul Orient se va înăspri în mod serios 

s-ar putea oa prețurile să nu scadă. Dacă 
nu va fi însă război, în cursul celui de al 
doilea semestru al anului 1954 se va înre
gistra eventual un nou punct, cel mai 
scăzut, al indicelui prețurilor...”.

După cum anunță ziarul „New York 
Herald Tribune”, economistul Lewis Shel- 
lenbach, consideră că perspectivele eco
nomiei americane depinde în cea 'mai 
mare măsură de gradul încordării inter
naționale. Shellenbach presupune că dacă 
Statele Unite vor interveni mai activ în 
Indochina și își vor spori cheltuielile pen
tru înarmare, activitatea economică în 
S.U.A. va crește pînă la nivelul anului 
trecut.
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Un spion demascat
de I. KUNȚEV

In fața instanței se află un om scund în 
vârstă de circa 30 de ani. Acuzatul Akira 
Tani este japonez, fost ofițer în armata 
japoneză. Instanța cercetează cu răbdare 
și atenție toate împrejurările care l-au 
adus pe Tani Akira în una din insulele 
sovietice din Răsărit.

Tani Akira este zgârcit la vorbă. Ioa în
trebările președintelui el răspunde prin- 
tr-un laconic „da" sau „nu”. El se stră
duiește să nu privească masa, unde se 
află lucrurile care i-au fost confiscate; 
un revolver american fără zgomot și un 
pistol, cartușele respective, un aparat 
portativ de radio-emisiune, o lanternă de 
semnalizare, o busolă, saltele portative. 
Tot acolo se află foi de hîrtie, pe care 
sînt schițate cu creionul scheme topogra
fice.

Instanța consemnează în procesul ver
bal declarațiile lui Tani.

La sfîrșit, inculpatul este întrebat: 
cum avea de gînd să se întoarcă în Ja
ponia ? Tani Akira a tăcut un înoment 
și de odată a început să vorbească cu 
voce tare și să povestească totul. Ceea ce 
s-a petrecut cu el în acea clipă, se poate 
explica din punct de vedere psihologic. 
El povestește instanței cum cei care l-au 
trimis în misiunea de spionai pe insulă, 
l-au asigurat solemn că la prima chemare 
pe care o va transmite prin radio vor tri
mite după ei o navetă rapidă. Iar când 
acest moment a sosit și unica salvare ar 
fi fost această navetă, stăpînii săi i-au 
răspuns astfel prin radio: „Naveta nu 
poate ieși în larg din cauza timpului ne

favorabil. Distruge corpurile delicte. Roa- 
gă-te lui dumnezeu”.

Amintirea acestor fapte a aprins în el 
ura împotriva acelora care l-au lăsat în 
plata domnului. El a început să vorbească. 
Și în primul rind să vorbească despre ei, 
despre stăpânii lui. A vorbit cu ură. re
pede, amănunțit și cu o exactitate pur pro
fesională.

— Da, — spune el apăsat — sînt cola
borator al serviciului de spionaj american 
„Counter Intellingence Corps”, prescurtat 
„C.I.C.”. Una din secțiile principale ale 
acestui serviciu își are sediul în nordul 
Japoniei și anume în orașul Sapporo, pe 
insula Hokkaido. Această secție este con
dusă de cunoscutul spion american loco- 
tenent-colonelul Indo. El a fost șeful meu 
direct. Am fost recrutat in aprilie 1951 și 
instruit într-o școală americană de spio- 
ni-radiști Adresa școlii este: Sapporo, 
Mrnami-dziurokudze, Nisigoteme (a 16-a 
linie de sud al 5-lea cartier din vest).

Instanța ascultă relatările ample și pre
cise ale spionului american. Sînt rostite 
numele celor mai apropiați colaboratori 
ai lui Indo : căpitanul Gray, Case, Tho
mas, Blank, Kadd Sînt rostite și nume 
japoneze: Maik Okusa, Nakata Ciaku,
Gpto Ionedziro, Djek Norimoto, Vata- 
nabe.

Acuzatul relatează amănunte' despre 
căpitanul american Gray — cel mai mare 
specialist din Sapporo în activitatea di
versionistă împotriva Uniunii Sovietice. 
El este acela care se îndeletnicește cu re
crutarea și trimiterea de spioni diversio- 

niști in U.R.S.S. In această activitate el 
este ajutat de Goto Ionedziro, care are în 
grijă echiparea agenților. Pînă în octom
brie 1952 de aceata se ocupase Kadd. Sub 
conducerea americanului Kadd, spionul 
Tani a făcut prima sa „cursă” pe insula 
sovietică.

Instanța îl învită pe Tani să vorbească 
mai pe larg despre activitatea sa ca spion 
și diversionist. întrebarea instanței îl face 
pe spion să înțeleagă că el însuși este o 
slugă credincioasă acelora despre care vor
bește cu atîta ură. Și deodată Tani devine 
tăcut. Nu fără greutate instanța reușește 
să reconstituie întreg tabloul activității 
de spionaj a inculpatului.

Da, în mai 1952, el a făcut prima „cursă” 
In octombrie — a doua, iar la 24 octom
brie 1953 căpitanul Gray l-a trimis într-o 
a treia „cursă” și ultima.

...Intr-o noapte întunecoasă de toamnă 
s-a apropiat de una din insulele sovietice 
șalupa „Seva Maru”. De pe acesta a fost 
lansată o barcă de cauciuc pe care Tani 
Akira și „partenerul” său, Takakuva Iu- 
taka, au ajuns pînă la țărmul stîncos. 
Ascuzîndu-se cu îndemânare, ei au alcă
tuit scheme topografice, au menținut le
gătură permanentă prin radio cu organul 
„C.I.C.” din Sapporo. Ei, potrivit declara
ției lui Tani, s-au ocupat numai cu topo
grafia

Dar pentru ce ți-a trebuit arma fără 
zgomot ? — întreabă instanța.

După cîteva Clipe de tăcere, Tani spu
ne că el urma să folosească această armă 
pentru înlăturarea fără zgomot a senti
nelelor și a altor persoane sovietice care 
l-ar fi împiedicat eventual să se strecoa
re în zona obiectivelor militare.

Totul a mers bine pînă la 10 noem- 
brie. Noaptea, Tani și Takakuva s-au as
cuns într-o colibă de pescari părăsită de 

pe malul mării. Cind a dat de ei acolo 
patrula de grăniceri sovietici, spionii au 
deschis focul. După un scurt schimb de 
focuri, grănicerii au pătruns în colibă, 
dar au găsit acolo numai cadavrul lui 

Takakuva. Tani Akira reușise să scape. 
El a fugit în munți și s-a pus imediat în 
legătură prin radio cu căpitanul Gray. 
Tani a cerut să i se trimită naveta pro
misă. Dar sfatul care i s-a dat a fost săi 
se roage lui dumnezeu. In această clipă el 
a fost prins de grănicerii sovietici.

Aflîndu-se în fața instanței, Tani Akira 
știe prea bine ce soartă îl așteaptă pe un 
spion și diversionist demascat și el vor
bește cu o nouă răbufnire de ură despre 
stăpînii săi americani. Pentru ei viața 
mea valorează tot atît cît o ceapă dege
rată Ce sînt eu pentru ei ? Ei ucid toată 
Japonia. La început au aruncat bombe 
atomice asupra noastră, iar acum fac 
ceea ce bombele n-au reușit să facă. 
Știți oare, domnilor judecători, că tot te
ritoriul Japoniei este împînzit de baze mi
litare americane ? înainte au existat la 
noi case de toleranță.. In prezent, ocupan- 
ții au înființat cartiere întregi cu case de 
toleranță.

Știu oare judecătorii că în Japonia s-a 
născut 600.000 de copiii din americani ?

Astfel, spionul și diversionistul americani 
Tani Akira îi demască pe stăpînii săi. Cît 
de murdară și josnică trebuie să fie ac
tivitatea acestor „stăpîni", dacă ei sînt de- 
mascați pînă și de acele lepădături ale so
cietății din rindul cărora serviciul ame
rican de spionaj își recrutează agenții!

Instanța hotărește: condamnă pe spio
nul american Tani Akira la 25 de ani de 
detențiune intr-un lagăr de muncă oo- 
recțională.

(Agerpres)


