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Marea sărbătoare a minerilor 
din patria noastră

La 8 august a.c. colectivele de muncitori, 
tehnicieni, ingineri și funcționari din în
treprinderile minere ale patriei noastre și 
alături de ele întregul popor muncitor, vor 
sărbători cu entuziasm „Ziua minerului”. 
In această zi, privirile tuturor oamenilor 
muncii se îndreaptă cu dragoste și re
cunoștință către bravii mineri — mândria 
patriei noastre — care prin munca lor 
dîrză, plină de avînt patriotic, scot la su
prafață din adâncurile pământului nu
meroase bogății, menite să ducă și pe 
mai departe la întărirea și dezvoltarea e- 
conomiei naționale, la creșterea continuă 
a nivelului de trai, material și cultural al 
tuturor celor ce muncesc.

Niciodată, minerii noștri nu vor uita 
acele vremuri, cînd pentru drepturile pe 
care și le cereau, erau aruncați în închi
sori. sau omorîți cu nemiluita, cînd erau 
batjocoriți și exploatați la singe de către 
capitaliștii și moșierii care se perindau la 
conducerea țării

Eliberarea României de către glorioasa 
Armată Sovietică și instaurarea regimului 
de democrație populară, a schimbat din 
temelii viața mizerabilă pe care au trăit-o 
minerii în trecut. De atunci au trecut 10 
ani de muncă, 10 ani în care preocuparea 
partidului și guvernului pentru minerii 
noștri, este concretizată în primul rind, 
prin mecanizarea tot mai avansată a lu
crărilor de extracție și transport, protecția 
muncii, etc.

Datorită ajutorului primit din partea 
poporului sovietic . cît și dezvoltării in
dustriei noastre grele, locul uneltelor 
primitive ca; roaba, târnăcopul, troaca, 
sfredelul de mină și altele, l-au luat 
aproape în întregime, perforatoarele, cio
canele de abataj, mașinile de încărcat, 
locomotivele electrice, etc, utilaj care 
face ca munca fizică a minerului de astăzi 
să devină mai ușoară, mai frumoasă și 
plăcută.

Muncitorii de La grupul minelor de fier 
din Ghelar și Teliuc, luptând cu avînt în 
cadrul întrecerii socialiste pornite în cin
stea zilei de 23 August, au reușit să ob
țină în munca lor victorii de seamă. Așa 
de pildă, muncitorii conduși de comunistul 
Ionaș Nicolae din cadrul sectorului II al 
minei Teliuc. în ziua de 21 iulie au în
ceput să lucreze în contul primelor 
zile ale lunei august, brigada U.T.M. de 
la orizontul 5, și-a îndeplinit planul de 
producție pe întreaga lună la 20 iulie, iar 
echipele conduse de Tămaș Dumitru șl 
Fazakaș Iosif au dat în cursul lunii tre
cute cu 39 la suită, respectiv cu 38 la 
sută, mai mult minereu peste sarcinile 
de plan.

Folosind cu pricepere rezervele inter
ne din sinul întreprinderii, minerii de la 
Teliuc, au reușit, ea pe lingă succesele 
deosebite înregistrate la scoaterea mine
reului, să facă și economii la explosiiv și 
alte materiale cu care lucrează, în va
loare de 31. 324 lei.

Deosebite realizări au obținut și mun
citorii de la minele de fier Ghelar, unde 
brigada „6 august” condusă de utemistul 
Bistrian Bujor, și-a îndeplinit norma în 
proporție de 166 la sută, iar cea a lui 
Cioara Viorei și-a depășit norma cu 74 
la sută. La minele de vest, membrii bri
găzii iui Petcuț Luca, aplicînid metoda prin 
surpare, au reușit să dea în perioada de 
la 1 —31 iulie, cu 51 la sută mai mult 
minereu peste normă.

Poporul nostru muncitor salută cu căl
dură în această zi d6 sărbătoare munci
torească pe bravii mineri ai patriei noastre 
dragi și le urează cu acest prilej noi și noi 
succese în lupta pentru îndeplinirea sar
cinilor ce le stau în față, pentru înflorirea 
patriei noastre pe drumul construirii 
socialismului. I

IN CINSTEA ZILEI DE 23 AUGUST

Să sporim producția bunurilor de larg consum
Succesele muncitorilor 

de la turnătoria „Patria"
In lupta pentru îmbunătățirea aprovi

zionării oamenilor muncii cu produse de 
consum popular, o contribuție însemnată 
o aduc muncitorii de la turnătoria „Pa
tria” din Hunedoara.

Prin introducerea de noi măsuri tehnico- 
organizatorice care au fost luate din vreme 
de către conducere, sa reușit ca planul pe 
luna iulie să fie realizat în proporție de 
101,09% și la toți indicii, iar odată ou a- 
ceasta a crescut în mod simțitor și pro
ducția bunurilor de larg consum.

Numai în luna iulie, de pildă, la acea
stă turnătorie s-a produs 144 bucăți ma
șini de gătit, 11 sobe de încălzit, 50 cala
poade de fier, 445 grătare, 60 tigăi, 17 bu
căți plite pentru sobe, etc., toate de bună 
calitate.

Folosind în mod rațional materiile prime 
cu care lucrează și valorificând larg deșeu- 
rile, membrii echipelor conduse de tov. 
Radu Gheorghe și Neagu Ludovic, pe lingă

...Pufăind fără întrerupere, mica Loco
motivă urca pe linia îngust;” cu o viteză 
din ce în ce mai redusă. E greu urcușul 
și totuși locomotiva parcă voind să-și do
vedească forța sa nu se dădea bătută 
cu una cu două. Trece cu zgomot un po
deț, face un ocol pe celălalt mal al pîrîu- 
lui ca și cum ar vrea să ne ducă înapoi, 
și apoi se strecoară din nou șerpuind printre- 
stîncile munților Rusca, care oferă ochilor o 
priveliște îneîntătoare. Un șuierat prelung 
ne trezi din contemplarea frumuseților na
turii înconjurătoare și trenul se opri. Co- 
borîm din tren, pentru ca imediat să 
începem urcușul către minele Ghelar. Din 
întîmplare și spre norocul nostru găsirăm 
Ia intrarea tunelului de la orizontul Lu- 
caci, locomotiva electrică care transporta 
niște traverse de lemn spre ateliere. Ne-am 
urcat și noi. In tunel, un întunerec să-1 tai 
cu cuțitul. Din cînd în cînd flamele elec
trice provenite de la troleul locomotivei, 
străpungea fulgerător bezna, oferindu-ne 
instantanee din interiorul tunelului.

Aproape de eșirea tunelului, se află ori
zontul tineretului unde lucrează și bri
gada de utemiști „6 august”. Privit de sus, 
locul de muncă al brigăzii seamănă cu o 
căldare uriașă cu pereții de stînci din mi
nereu, în caire clocotește munca neobosiți- 
ior mineri. 

t rUUtClȘl în lupta pentru sporirea producției de minereu

In întimpinarea sub jugul fascist, minerii. Zllei Și “ celei de a X-a aniversări a eliberării patriei noastre de *u.u juyui jascisi,
m raionu unedoara desfășoară cu vig oare întrecerea socialistă, dînd însemnate cantități de minereu peste plan.

n fruntea luptei pentru sporirea producției de minereu se găsesc minerii (de la stingă la dreapta):
Muntean Avon, Rîza Maria, de la minele Ghelar și Duduia Simion. Andrei Nicolae de la minele Teliuc. Jianu loan.

faptul că au realizat însemnate economii 
de materiale, au reușit să-și îndeplinea
scă și normele cu 187, respectiv 145%.

Noi produse de larg consum
Muncitorii întreprinderii de industrie 

locală „Iile Pintillie” din Hunedoara, se 
străduiesc în întrecerea pornită în'cinstea 
celei de a 10-a aniversări a eliberării pa
triei noastre, să dea cît mai multe produse 
de larg consum.

Pentru a satisface nevoile oamenilor 
muncii, în cursul lunii iulie au fost aduse 
pe piață 300 litri sirop de zmeură. 1022 
kg sifon, și 200 cozi pentru diferite unelte. 
Tovarășii Albu Avram și Rădaș Viorel au 
contribuit neobosit la confecționarea celor 
45 scări de lemn în lungime de 4 metri, 
scări care au fost distribuite ariilor din 
raionul nostru.

înainte de iarmen
Răspunzând chemăi i la întrecerea lan

sată în cinstea zilei de 23 August de cele

In mijlocul brigăzii „6 August
Coborîm în mijlocul brigăzii. Ne apro

piem de un tînăr scund și îndesat care în 
luptă cu un bolovon de siderită, îl în
cerca insistent cu barosul pe toate părțile. 
Șapca întoarsă cu cosorogul la spate, cât 
și expresia dîrză a feții, îi dădea aierul 
unui ștrengar ambițios și zburdalnic, gata 
oricînd să spună sau să facă o znoavă 
II întrebăm de tovarășul Bistrian Bujor, 
responsabilul brigăzii.

— Nu este aici —- răspunse Dicu Nicolae, 
pentru că așa îl cheamă pe tînărul nostru. 
El lucrează în schimbul II. Dar pentru ala 
...merge munca! Știți, ne ținem de sarcini 
și nu dăm greș niciodată.

Zicînd acestea începu să lovească mai 
vârtos în bolovan, care pînă la urmă se 
transformă în bucățele. Triumfător, se în
toarse către ortacul de lîngă el ,care în
cărca bucăți de mineru în vagonet.

— Ei, Țițeică ce ți-am spus ? iacă, în 
doi timpi și trei mișcări am dat gata 
„namila” !

— Dacă-i așa, dece n-ai curaj să te 
prinzi cu mine ? îl întrebă acesta.

— Cine mă? cine? eu n-am curaj ?... hai 
să ne încercăm puterile !

Fără alte pregătiri, începură să izbească 
cu putere fiecare în cîte un bolovan.

Herban Aurel secretarul organizației 
U.T.M., care picase în mijlocul brigadieri- 

7 colective a cooperativelor meșteșugărești 
din capitală, colectivul de muncă al Coope
rativei meșteșugărești „8 Mai” din orașul 
Hunedoara s-a angajat, printre altele, sa
și îndeplinească planul de producție pe 
luna iulie în proporție de 102 la sută.

Datorită muncii entuziasmate de 
care au dat dovadă muncitorii acestei co
operative, s-a reușit, ca în decursul lunii 
iulie, să se înregistreze o depășire a pla
nului de 16,34 la sută. Printre muncitorii 
ce s-au evidențiat se numără tov. Băiescu 
Simion, Hobjilă Petru și alții, care au dat 
dovadă de o bună organizare a locului de 
muncă.

O preocupare de seamă, care a stat în 
centrul activității cooperatorilor meșteșu
gari, a fost și aceea de a face economii 
de materiale la : talpă, ață cuie, etc. Prin 
întrebuințarea din plin a deșeurilor, ei 
au reușit să obțină în cursul lunii trecute 
o economie de 8 kg talpă cupron, 12 kg 
talpă cauciuc și alte materiale.

ii

lor cu cîteva minute înaintea noastră, îl 
opri pe Dieu o clipă și-i arătă un punct 
pe blocul de minereu Acesta din urmă, 
lovi de vre-o 2—3 ori cu barosul în lo
cul arătat și blocul de minereu se desfăcu 
în bucăți. Cu fața radiind de fericirea iz- 
bînzii, se întoarse fulgerător spre Țițeică. 
Dar tot ceea ce vroia să spună în acea 
clipă, îi încremeni pe buze. Țițeică răpu
sese „namila” odată cu el, iar acum stătea 
sprijinit cu ambele mîini, pe coada baro
sului. In cele din urmă Dicu se mulțumi 
numai cu atît :

— Vezi ? să mai spui că nu am curaj să 
mă prind cu tine !...

Ceilalți brigadieri oare roboteau mai la 
o parte, nu le scăpă din vedere această 
întîmplare și pentru că se terminase la e- 
galitate începură să-i întărite pe cei doi 
ambițioși, pînă ce aceștia porniră o nouă 
întrecere. Secretarul, care contribuise cît 
de cît la rezultatul de egalitate dintre cei 
doi, zîrnibi și făcu semn ou capul în direcția 
lor.

— Așa sînt toți din brigada asta — ne 
spuse el. Fie că îl cheamă Rădone Aron, 
Rîza Elena, Gotea Aron sa.u mai știu eu 
cum, toți sânt la fel. Spirt nu alta» De alt
fel asta este explicația faptului că pe luna 
iulie întreaga brigadă și-a realizat norma, 
în proporție de 166 la sută.



Din țara constructorilor comunismului
it Un tren — magazin universal

Sporirea producției de mărfuri 
alimentare în U. R. S. S.

In primul semestru al anului curent, în
treprinderile industriei alimentare din 
U.R.S.S. au dat produse peste plan, în va
loare de 1.800.000.000 de ruble. In această 
perioadă, producția de mărfuri alimentare 
a crescut cu 11,5% față de primul semes
tru al anului trecut. Astfel producția de 
zahăr cubic este mai m.are cu 74.000.000 kg, 
de macaroane — cu 40.000.000. kg, de 
produse zaharoase cu 22.000.000 kg.

A .crescut considerabil producția de con
serve de legume și fructe.

De la începutul anului, în U.R.S.S. se 
desfășoară vaste lucrări de construcție a 
unor noi întreprinderi alimentare. încă 
înainte de apropiatul sezon al fabricării 
zahărului, în Ucraina și în regiunile cen
trale din R.S.F.S.R. vor fi puse în func
țiune alte șase mari fabrici de zahăr me
canizate. Până la sfârșitul anului, în Asia 
Centrală și în alte regiuni vor fi puse 
în funcțiune nouă întreprinderi ale in
dustriei grăsimilor. Va fi dată în exploa
tare o nouă mare fabrică de conserve în 
R.S.S. Moldovenească, care va .produce 17 
milioane borcane de conserve pe an, zeci 
de noi fabrici mecanizate de pîine, între
prinderi de vinificație și altele.

In industria alimentară are loc o recon
strucție radicală a tehnicii. In ultimele șase 
luni, întreprinderile acestei industrii au 
primit peste 20.000 de noi mașini și apara
te. care au permis perfecționarea procese
lor tehnologice, sporirea producției și îm
bunătățirea calității produselor. Inginerii- 
construictori au creat o serie de noi tipuri 
de instalații automate, care execută ope
rațiile nectesitînd un volum mare de 
muncă la întreprinderile de panificație, 
vinificație, etc.

Eforturile oamenilor muncii din indus
tria alimentară stat îndreptate spre crea
rea în cel mai scurt timp în U.R.S.S. a 
unui belșug de mărfuri alimentare de ca
litate superioară.

----- o-----

Punerea în funcțiune a combi
natului de consirucfii de case

In orașul Enakievo din Donbas a fost 
construit un combinat pentru construcția 
de case. In atelierele acestui combinat a 
început producția de piese prefabricate 
pentru clădiri eu mai multe etaje. Com
binatul este utilat cu o tehnică de prim 
rang. Toate operațiunile de producție sînt 
îndeplinite aici de mașini și mecanisme 
comandate automat.

Combinatul va produce anual case pen
tru mineri cu o suprafață totală de 160.000 
m.p. Din totalul lucrărilor de construcție 
a unei case cu multe etaje, construită de 
combinat, 4/5 vor fi efectuate prin mon
tarea pieselor prefabricate. Asamblarea 
unei clădiri de acest fel cu o suprafață de 
2.000 m.p. va fi efectuată în 30—40 zile.

O uzină — grădină
Unui om care vine pentru prima oară 

la uzina de piese de tractoare Stalingrad 
îi vine greu să creadă Că se află într-o 
întreprindere industrială. Aleile umbroase 
și rondurile de flori fac mai curind im
presia unui parc decât a unei mari uzine. 
Zidurile secțiilor sânt pur și simplu inun
date de verdeața uriașei grădini, care se 
întinde pe imensul teritoriu al uzinei. Aici 
cresc peste 1.200 de copaci și aproximativ 
10.000 tufișuri. Alături de tei, arțari, plopi 
și ulmi se pot vedea meri, peri, prună, caăși 
și piersici.

Grădina a fost plantată acum 20 ani din 
inițiativa muncitorului Semen Rakov de 
la această urină. In anii războiului uzina 
a fost teatrul unor lupte îndârjite pentru 
Stalingrad. Situată în apropierea Movilei 
lui Mamai, înălțime care domină orașul, 
ea a fost complet distrusă. A pierit și gră
dina.

După război, colectivul uzinei, cu par
ticiparea activă a lui Rakov a refăcut gră
dina așa cum a fost refăcută și uzina, în 
prezent fiind mai frumoasă ca orieînd. 
Anul acesta aici s-au plantat peste 25.000 
de flori.

Trenul-magazin al secției de aprovizio
nare a muncitorilor din Vologda a intrat 
în gara Siamba.In jurul acestui original 
magazin universal domnește o mane ani
mație. Deosebit de mulți cumpărători se 
observă la secția de mobile, unde se vînd 
șifoniere, paturi, divane, Scaune, mașini 
de cusut. Sortimentul secției este bogat.

In vagoanele trenului se perindă mereu 
alți cumpărători. Vânzătorii știu ce să ofe
re fiecăruia, pe cine să-l ajute cu un sfat. 
Trenul-magazin universal își încetează ac
tivitatea abia seara tîrziu. Mîine el va fi 
în gara următoare.

Ideea organizării unui asemenea tren 
este foarte recentă.

înainte, comerțul cu mărfuri industriale 
se făcea la gările secției de cale ferată 
Vologda în special prin vagoanele-gherete. 
Dar adesea ele nu putea satisface nevoile 
feroviarilor.

Viață a arătat că pentru a îmbunătății 
comerțul trebuie luate o serie de măsuri 
suplimentare. Așa a luat naștere inițiativa 
de a se trimite în mod periodic pe linie nu 
un vagon-gheretă ci cîteva vagoane utilate 
special.

In sanatoriile și casele de odihnă din U. R. S. S.
MINSC. (R.S.S. Bielorusă) In sanatoriile 

și casele de odihnă din Bielorusia sezonul 
de vară este în toi. Pe malurile murilor 
și lacurilor, în minunatele păduri de brazi 
își petrec concediul de odihnă zeci de mii 
de oameni ai muncii.

Mare animație domnește în aceaste zile la 
casa de odihnă „Jdanovici” una din cele 
mai mari din republică, situată <pe malu
rile pitorești ale râului ,/Svisflocd”. Aici au 
fost construite pavilioane noi, s-a deschis 
un nou debarcader, a fost amenajată plaja. 
La sanatoriile „V. I. Lenin” și „Nesvij” 
crește afluența cdor vetndți la odihnă.

Sanatoriile republicii sânt înzestrate cu 
cede mai moderne aparate și instrumente 
medicale, adei funcționează cabinete de 
fizioterapie, băi de nămol, inhaibatorii, 
dușuri, etc. Oamenii muncii își fortifică 
sănătatea și în sanatoriile și casele de o- 
ddhnă ,JSosnovca”, „Pecionsk” „Bion”, 
„Teolin” și altele

In sanatoriile șt casele de odihnă din 
Bielorusia se vor odihni anul acesta apro
ximativ 150.006 de persoane. Pentru în

Aparatul
îndeplinind hotărârile Plenarei din sep

tembrie a C.C. ai P.C.U.S., oamenii de ști
ință din U.R.S.S. studiază intens proble
mele mecanizării depline a lucrărilor de 
întreținere a tuturor culturilor agricole, 
mai ales a celor prășiitoare.

Colectivele instituțiilor de cercetări ști
ințifice au creat mașini minunate pentru 
săditul în cuiburi așezate în pătrat, pen
tru prelucrarea între rânduri și recoltarea 
legumelor și cartofilor. Recent a început 
fabricarea în serie a unor noi mașini pen
tru recoltarea cartofilor — așa numitele 
combine de cartofi. Dar funcționarea nor
mală a mașinilor este împiedicată de ră
dăcinile ierburilor care pătrund în me
canisme, pricinuind opriri dese.

Pentru a remedia acest neajuns, lucră-

Ajutorul dai țărănimii
Oamenii de știință bieloruși dau un pre

țios ajutor țăranilor în ridicarea fertilită
ții solului și a producției la hectar a cul
turilor agricole.

Secția pedologică a Academiei de Științe 
a R.S.S. Bielorusă a făcut o serie de am
ple cercetări asupra solurilor republicii. 
Oamenii de știință au întocmit o hartă 
pedologică a Bielorusied și lucrează în 
prezent la întocmirea unor hărți mai a- 
mănunțite pentru fiecare regiune.

Colhozurile din Bielorusia folosesc turba 
ea îngrășământ, dar multă vreme a rămas

Trenul-magazin universal a plecat în 
prima sa cursă în ajunul zilei de 1 mal. 
El era alcătuit din 30 de vagoane bine 
aprovizionate cu mărfuri industriale, mo
bilă. legume și produse de pește ; au fost și 
vagoane adaptate pentru vînzarea petro
lului, vagoane — depozite, precum și va
goane în care funcționau un dispensar și 
o frizerie.

DuCrătorii trenului și-au propus să stu
dieze cerințele cumpărătorilor pentru a 
putea să le aducă la sosirea următoare, 
mărfurile de oare aceștia au nevoie.

In decurs de două săptămâni, trenul- 
magazin universal a vizitat 30 de gări de 
pe traseu și a vândut mărfuri în valoare 
de 430.000 de ruble. Rezultatele primei 
curse au fost examinate pe larg la secția 
de aprovizionare a muncitorilor și la sec
ția politică a nodului Vologda. S-a hotă
rât ca trenul-magazin să viziteze gările 
de pe linie cel puțin odată pe lună. Fero
viarii au căpătat astfel posibilitatea să-și 
achiziționeze pe loc mărfuri și mobilă pen
tru care înainte trebuiau să se deplaseze 
în alte părți.

treținerea numai a senatori ilor și oaselor 
de odihnă aparținând sindicatelor va fi 
cheltuită o sumă de peste 20 milioane ru
ble.

KALININ. (R.S.F.S.R.) Vapoarele aduc 
zilnic la debarcaderul Lisița noi călători. 
Pe malul Volgăi, într-o pădurice de brazi 
este situată o bază de turism. Cei veniți 
la odihnă fac inter sânte excursii cu bărcile 
pe Volga, Orșa, Tverța și alte râuri. In 
timpul verii aici își vor petrece conce
diul aproximativ 4.000 de oameni.

In regiunea Kalinin, bogată în locuri 
pitorești, sânt situate multe sanatorii și 
case de odihnă. Petroliștii își petrec con
cediul la casa de odihnă „Igumenka”, lu
crătorii din industria alimentară — la „Go- 
luboe ozerc”, feroviarii — la casa de odih
nă „ZakiliuiCie”, etc.

Numai organizațiile sindicale au în re
giunea Kalinin, pe malurile Volgăi, 2 sa
natorii, 2 baze de turism, 10 case de odihnă, 
unde în tot timpul verii se vor odihni zeci 
de mii de oameni ai muncii.

„ABN-2"
tonii Institutului unional . de cercetări 
științifice în domeniul construcției de ma
șini agricole au creat aparatul „A.B.N.-2” 
pentru curățirea câmpului de rădăcini. 
Aparatul este remorcat de un tractor 
„Universal-2” și curăță cîmpul înainte de 
folosirea combinei.

Aparatul „A.B.N.-2” este alcătuit di.ntr-o 
curea circulară, întinsă de două roți de 
transmisie ; pe ambele margini ale curelei 
sînt fixate cârlige. In cursul funcționării 
aparatului cureaua se deplasează în curme
zișul a două rînduri de cartofi și cu aju
torul cârligelor de pe margini prinde, ru
pe și împrăștie rădăcinile pe câmp.

Aparatul „A.B.N.-2” este acționat de ar
borele tractorului și este manipulat de trac
torist.

de căfre oamenii de știinfă bieloruși
nerezolvată problema folosirii ei cit mai 
eficace. Oamenii de știință au propus noi 
procedee de introducere a turbei în sol, 
sub forma așa numitelor composturi de 
turbă cu alcaline. Datorită noii metode se 
obține un spor de recoltă, în medie de 
opt chintale la hectar. Totodată au fost 
elaborate noi metode de amendare cu var a 
solurilor acide (în special introducerea 
varului în doze mici), lucru care permite 
să se obțină un spor considerabil de re
coltă cu o cheltuială mai mică de var.

Acolo unde va fi 
Marea Irkuțk

Cursul superior al rîuliui Angara își 
schimbă aspectul său obișnuit. Pe maluri 
și pe numeroasele sale insule se desfășoa
ră în mod planificat tăierea pădurilor. 
Hățișurile dese sânt arse pînă. la rădăcini. 
Casele de locuit, clădirile publice, debar
caderele, satele, localități întregi, sînt 
strămutate pe alte locuri. Se fac pregătiri 
intense pentru crearea lacului de acumu
lare al hidrocentralei în curs de construc
ție pe rîul Angara.

Barajul viitoarei hidrocentrale ridică ni
velul apelor rîului cu zeci de metri. Se 
formează un golf gigantic, care se va în
tinde pe o distanță de 70 km. Acest lac de 
acumulare va fi o continuare naturală a 
Baikalului, din care după cum se știe, iz
vorăște Angara. Noua „Mare Irkuțk”, va 
fi, ca și Baikaiul, o foarte bună cale de 
transport și va permite intensificarea pes
cuitului.

A.u fost stabilite traseurile pe unde 
vor trece vasele, locurile unde vor fi am
plasate debarcaderele și sectoarele unde 
vor fi depozitate încărcăturile. Toate a- 
ceste locuri sânt curățate de păduri și tu
fișuri și în cel mai scurt timp va urma și 
operația de scoatere a buturugilor. In ra-, 
ionul Irkuțk se prevede construirea unul 
mare pont fluvial pentru transbordarea în
cărcăturilor de pe calea ferată pe apă și 
Invers.

Prin crearea lacului de acumulare de la 
Irkuțk se va ridica și nivelul apei din 
Baikal. Suprafața laicului este foarte mare 
— 31.000 m2 — și de aceea nivelul Baika- 
lulul se va ridica în total numai cu 
1—1.5 m.

„Marea Irkuțk” figurează deocamdată 
numai pe hărțile proiectau ților și construc
torilor. Dar nu este departe ziua cînd apele 
ei vor ocupa în valea Angarei, suprafața 
dintre Irkuțk și Baikal.

Muncitor» primesc diplome 
de tehnicieni

La cele 18 secții serale ale școlilor me
dii tehnice înființate în marile centre in
dustriale aile regiunii Stalino (Donbass) a 
luat sfârșit sesiunea de examene la care 
s-au prezentat aproximativ 4.000 de mi
neri, metalurgici, mecanici, energeticieni, 
oare au îmbinat învățământul cu munca 
în producție. Secția serală a școlii medii 
metalurgice din orașul Makeevka a fost 
absolvită în anii de după război de nu
meroși muncitori din întreprinderile ora
șului. Recent, alți 39 muncitori au dat 
examene de diplomă pentru obținerea tit
lului de tehnicieni, mecanici și electricieni 
pentru utilajul metalurgic.

Imbogățindu-și experiența în producție 
cu cunoștințe teoretice, absolvenții școli
lor medii tehnice devin specialiști cu o 
înaltă calificare. Astfel, Grivenko, maistru 
la furnalul nr. 2 de la uzina „Kirov”, a 
terminat acum doi ani o școală tehnică. 
Insușindu-și tehnologia producției meta
lului, folosirea dispozitivelor de control și 
măsurării complexe precum și cunoștiințe 
din domeniul automaticii, tânărul tehni
cian a asigurat funcționarea ritmică a pu
ternicului agregat și depășește în mod sis
tematic normele de topire a metalului.

In noul an școlar, pe lîngă uzina „Stalin’’ 
se va deschide o filială a secțiunea serale 
a școlii medii de metalurgie. La alte școli 
medii tehnice va fi de asemenea mult 
mărit numărul secțiilor serale.
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In luipta pentru traducerea în viață a 
hatărîrilor plenarei lărgite din august 1953, 
partidul acordă o deosebită atenție orga
nizației revoluționare de tineret, mobili- 
zînd forțele pentru a participa alături de 
întregul popor muncitor la îndeplinirea 
planului de stat.

Pe întreg cuprinsul raionului nostru, ti
nerii mobilizați de către partid luptă cu 
abnegație pentru a întâmpina cea de a 
10-a aniversare a eliberării patriei noas
tre cu noi succese în producție. Astfel, 
brigada de tineret condusă de Todor La- 
zăr de la uzinele „Victoria” Călan, întâm
pinând această măreață sărbătoare, obține 
zilnic o depășire de plan între 40-60 La 
sută. De asemenea cele 5 brigăzi de ti
neret din cadrul complexului I.C.S.H., fo
losind pe scară largă metodele sovietice 
de lucru, obțin indici între 1,25—2,80, re
zultate ce oglindesc pe deplin roadele 
muncii colective. Putem da de asemenea 
exemplu brigada utemistă de control de 
la secția laminoare a Combinatului meta
lurgic „Gh. Gheorghiu-Dej” condusă de 
Sirentohi Vaisile, care datorită faptului că 
în tot timpul anului 1954 și-a depășit cu 
regularitate planul de producție în propor
ție de 110-120 la sută, a primit drapelul 
de brigadă fruntașă pe raion. Un aseme
nea drapel a primit și postul utemist de 
control de la I.C.S.H., condus de Iepure 
Nicolae. Astfel de exemple sînt nenumă
rate în raionul nostru.

Aceste succese se datoresc faptului că. 
în întreaga activitate utemiștii au fost 
sprijiniți de Comitetul raional de partid. 
Tocmai ajutorul efectiv dat de comitetul 
raional de partid este chezășia tuturor 
succeselor obținute.

Ajutorul se manifestă în primul rînid 
prin aceea că, Comitetul raional de partid, 
îndrumă în mod concret comitetul raional 
U.T.M., îl învață cum să-și ducă la bun 
sfârșit diferite sarcini, controlează înde
plinirea lor critirindu-i lipsurile.

Dacă s-au obținut succese pe tărîmul 
producției, trebuie arătat că mai există o 
serie de lipsuri oare înfluiențează negativ 
munca U.T.M.-ului în unele întreprinderi.

Deși pe unul din șantierele I.C.S.H., comitetul 
organizației de bază are ca secretar pe 
Coloman loan, un tînăr plin de voință și 
putere de muncă, aici viața de U.T.M. nu 
se desfășoară în condiții satisfăcătoare,

Noaptea întunecoasă cu norii grei și 
ceața fumurie a primei zile de august, se 
pierdea în depărtări. In locul întunericu
lui, pe bolta albastră a cerului, se ridica 
tot mai sus discul soarelui. Valea Mureșu
lui plină de verdeață stropită cu picuri 
de rouă, strălucea în razele soarelui de 
dimineață, asemănătoare unui covor verde 
împodobit cu mii de diamante. Sus doar, 
coama Măgurei, o stâncă roasă de vreme, 
străjuia intrarea în Rapoltul Mare.

Ziua aceasta minunată, neașteptată, 
vroia parcă și ea să participe la sărbătoa
rea țăranilor care-și uneau pământurile în 
colectivă. Era măreț să privești cum și na
tura ou toate aspectele ei participa la a- 
ceastă sărbătoare. Ciripitul păsărelelor, 
zborul vesel al rîndunelelor, parcă vroiau 
să arate că și,ele se bucură de timpul fru
mos, de marea sărbătoare.

Așa începea acea zi, zi de sărbătoare 
pentru cele 23 de familii de țărani săraci 
șl mijlocași, care la îndemnul partidului, 
au pornit pe drumul marei gospodării co
lective. Munca lor pentru creearea aces
teia, nu a fost ușoară. Ca pretutindeni, 
dușmanul satelor, chiaburul, a căutat să-i 
învrăjbească pe cei oare vroiau să se 
unească. Cîte zvonuri n-au răspîndit chia
burii Oana Solomon, Bordeanu Dionisie, 
Lobonț Avram și alții printre țăranii mun
citori din comună, cîte n-au încercat ei să 
facă ca să împiedice crearea acestei colec
tive? Insă cu ajutorul și îndrumarea parti
dului ei au înlăturat aceste piedici. Au 
pornit o luiptă hotărîtă pentru ca colec
tiva să prindă viață.

★

Fiecărui fînăr o sarcină concretă
pentrucă este lipsit complet de sprijinul 
celorlalți membri ai acestui comitet, cum 
ar fi Ștefan Mihai, Hiînșulescu Dumitru și 
alții. O mare parte din membrii comite
tului organizației de bază nu au folosit 
numeroasele mijloace pe care le au la în
demână, pentru a atrage pe tinerii buni 
în U.T.M., pentru a educa întregul tine
ret din sector. Nici un tînăr neutemist n-a 
fost încadrat în cercul pentru studierea 
statutului organizației U.T.M. îndrumarea 
cititului cărților de literatură de către ti
neri, organizarea de conferințe sau consfă
tuiri. antrenarea tinerilor la activitatea 
artistică sau sportivă, sînt probleme de 
mult uitate în această organizație.

In afară de munca de ridicare a nivelu
lui politic și cultural, tinerii trebuie a- 
trași în activitatea obștească. Dacă se pro
ceda astfel, tinerii ar fi simțit încrederea 
pe care organizația o are în ei, iar comi
tetul organizației U.T.M. din acest sectar 
putea vedea în ce măsură ei se achită de 
sarcinile încredințate. Dar și această pro
blemă a fost neglijată. Tinerilor'buni ca 
Ciobanu Tudor, Tămășanu loan, Locadi 
loan și alții, nu le-au fost repartizate sar
cini concrete. corespunzătoare cunoștințe
lor lor și capacităților lor. Un puternic 
mijloc de educație a tinerilor sînt adună
rile generale deschise, dar asemenea adu
nări nu au mai avut loc în această or
ganizație de multe luni de zile.

Lipsurile serioase din munca educativă 
cu întreg tineretul, au urmări nefavorabile 
și asupra muncii în producție. In acest 
sector sînt unii tineri care lipsesc nemo
tivat de la lucru, alții sînt indisciiplinați 
avînd atitudini nejuste, lipsite de respect 
față de maiștrii și muncitorii mai vârst
nici. Cu acești tineri, membrii comitetului 
nu au stat de vorbă și nu i-au ajutai să 
se î-ndrepte. Trebuie arătat că această 
stare de lucru există în mai multe sectoare 
ale complexului.

Munca cu întreg tineretul, atragerea ce
lor mai buni tineri în U.T.M. este negli
jată într-un mod cu totul de neîngăduit. 
Tovarășii din comitetul organizației de 
bază, nu se ocupă de acest lucru fiindcă 
au atitudini sectare față de problemele 
muncii de organizație. Tovarășii Ștefanie 
M. și Hîrșuiescu Dumitru susțin că tine
rilor cărora li se repartizează sarcinile or
ganizației, trebuie să albe mai întîi „un

Zi de sărbătoare la Rapottul Mare
1. august. Peste tot steaguri, lozinci, ver

deață. Aceasta era haina de sărbătoare 
pe care o îmbrăcase satul ca să întâmpine 
bucuria celor care și-au unit pământurile 
de bună voie. Lozinca „Bine a-ți venit 
dragi tovarăși”, întâmpina pe cei care so
seau la festivitatea inaugurării gospodă
riei.

La amiază, în fața adunării generale a 
colectiviștilor, președinta comitetului de 
inițiativă, tovarășa Bozero Sofia, a pre
zentat darea de seamă după care s-a tre
cut la alegerea comitetului de conducere 
al gospodăriei. In aplauzele furtunoase 
ale participanților. tovarășa Bozero Sofia 
a fost aleasă președinta gospodăriei, că
reia i-a fost dată denumirea „23 August”. 
Apoi, în comitetul de conducere au fost 
aleși Popovici Aurel, Mihai Romolus, 
Duma Aurel și alții, dintre cei mai har
nici colectiviști.

După masă a urmat ședința festivă de 
inaugurare a gospodăriei, la care au luat 
parte sute de colectiviști, întovărășiți și 
țărani muncitori cu gospodării individuale. 
In cuvîntul de deschidere, tov. Boureanu 
Ștefan, prim secretar al Comitetului ra
ional de partid Hunedoara, a arătat ro
lul și importanța gospodăriei în drumul 
spre belșug al celor care și-au unit pămin- 
turile de bună voie, îndrumând în același 
timp pe colectiviști să fie vigilenți, ea 
dușmanul de clasă să nu se poată stre
cura în rîndurile lor.

Rînd pe rînd participanții la sărbătoa
rea colectiviștilor au luat cuvîntul. urîn- 
du-le acestora noi și noi succese în mun
ca de întărire a gospodăriei lor. Printre

nivel politic ridicat”. Tov. Ștefanie și 
Hiînșcuiescu au uitat că tinerii eu nivel po
litic, educați, nu cad de-a gata din cer. 
Ei se educă și se călesc tocmai în cadrul 
organizației U.T.M.

Astfel de stare de lucru se află și în 
munca organizației U.T.M. de La Trustul 
4 construcții. Aici, muncesc peste 40 de 
tineri care nu sînt membri ai organizației. 
Mu.lți dintre ei lucrează pentru prima dată 
în întreprindere, ei sînt în majoritate fii 
de țărani muncitori, oare au suferit în 
trecut jugul exploatării chiaburești. Ei nu 
a>u avut posibilitatea să crească destul din 
punct de vedere politic pînă acum. Acești 
tineri muncitori. buni în producție, au do
rința să intre în U.T.M., unde ar putea să 
fie educiați în spiritul ideilor marxist-le- 
niniste. Dar ou aceștii tineri, biroul organi
zației de bază nu duce o muncă susținută. 
Nu-i atrage prin sarcini concrete la viața 
organizației. Tovarășul Conpadia, secreta
rul acestei organizații, înclină să creadă 
că tinerii neutemiști „nu pot înțelege im
portanța sarcinilor de organizație”. El nu 
și-a pus însă problema ce trebuie să facă 
pentru a-i ridica pe tineri la nivelul ute- 
miștilor, de a înțelege importanța sarcini
lor. Pînă cînd toavrășii vor înțelege „sin
guri” importanța sarcinilor, biroul orga
nizației de bază se mulțumește să aștepte 
cu brațele încrucișate. Să știe tovarășul 
secretar, că dacă nu explică tinerilor im
portanța sarcinilor, ei singuri mai greu au 
să înțeleagă ! Exemple asemănătoare de 
delăsare, atunci cînd e vorba de munca 
cu tinerii utemiști, mai există și la secre
tarii organizațiilor de bază U.T.M. de la 
combinat și Teliuc.

O parte din aceste lipsuri se datoresc 
și biroului comitetului raional U.T.M., pen
tru că nu a organizat și nu a îndrumat 
suficient felul cum organizațiile de tineret 
din raion, se preocupă de educarea tineri
lor in spiritul dragostei față de munca de 
organizație.

Comitetul raional U.T.M. este hotărît să 
lichideze lipsurile ce există și să facă 
totul pentru a educa tineretul din raion 
în așa fel, încît fiecare dintre utemiști și 
neutemiști să considere mai presus ca 
orice sarcina de organizație.

• DĂRĂMUȘ LOAN
Activist al Comitetului Raional

U T M Hunedoara

ei se numără Stoica loan, președintele 
G.A.C. „Drumul lui Lenin” din comuna 
Geoagiu, care a adus un cald salut celor 
din comuna Rațpoltul Mare, care au pornit 
pe drumul colectivei, arătând în același 
tâmp, că prin munca depusă de colectiviști, 
gospodăria aii cărei președinte este se 
întărește zi de zi.

— Pentru a veni în sprijinul vostru., a 
epus el în continuare, colectiviștii noștri 
vă donează un plug de fier complet, 5 lo- 
peți, 5 hîrlețe, și 5 furci. Au mai luat 
cuvîntul tov. Andrășel Stelian președin
tele gospodăriei colective din Sîntandrei, 
colectiviștii din Pricaz și Vinerea, dăru
ind fiecare gospodăriei diferite unelte pre
cum și animale. întreprinderea 401 con
strucții din Hunedoara, s-a angajat să sp<ri— 
jine, în permanență gospodăria colectivă 
și în același timp a donat colectiviștilor 
5 scroafe de prăsilă.

★
Un freamăt trecu printre pairticipanți. 

Sosise ansamblul de cîntece și dansuri al 
I.C.S.H -ului. Acest lucru a produs bucu
rie și ea se putea oiti pe fețele celor care 
erau prezenți la sărbătoarea colectiviștilor. 
Fiecare auzise de faima sa și acum erau 
dornici să-l vadă la lucru.

A venit seara, dar cine se putea urni 
spre casă ? Fiecare dorea să trăiască din 
plin această sărbătoare. Peste tot se în
cinseseră hore, iar melodiile cîntete de 
fanfara minerilor din Ghelar, se auzeau 
pînă hăt departe, anunțând și satel >r în
vecinate bucuria oamenilor care o rupse- 
eeră pentru totdeauna cu sărăcia și ex
ploatarea chiabuirească.

T; SILVESTRU

Succese care asigură 
îndeplinirea angajamentelor 

înainte de termen
In toate sectoarele de activitate din ca

drul I.C.S.H., se muncește de zor pentru 
îndeplinirea înainte de termen a angaja
mentelor luate în cinstea zilei de 23 Au
gust.

întrecerea socialistă pe care constructo
rii o desfășoară cu succes le-a adus pînă în 
prezent victorii însemnate. Datorită ela
nului -în muncă cît și a unei juste orga
nizări a procesului de producție, colecti
vul condus de maistrul Polen Nicola ie, a 
reușit ca pînă în ziua de 2 august să-și 
realizeze angajamentul pe care și l-au 
luat în proporție de 70 la sută, cea ce 
reprezintă o depășire a timpului de ex
ecutare cu 20 ta sută.

Iia obținerea acestor succese, o contri
buție de seamă au ad>us-o brigada de fe- 
rar.î beton iști condusă de fruntașul 
în întrecerea socialistă Latz.o loan. 
Aceiastă brigadă s-a angajat ca în cin
stea zilei de 23 August să-și depășească 
planul de producție cu 200%. In luna iiuilie 
brigada a dovedit că este hotărîtă să-șl 
îndeploneaiscă angajamentul luat întrucât 
a realizat un indice de îndeplinire a pla
nului de 3.21. Exemplul acestei brigăzi a 
fost urmat și de echipa de fierari beto- 
niști condusă de tovarășul. Terorii Stefan, 
care și-a depășit sarcinile de plan cu 135 
ta sută.

Achim C-tin și Beloiu Mihai 
corespondenți voluntari

Luptăm pentru o mai bună 
deservire a populației

Munca însuflețită pe care poporul mun
citor o desfășoară în scopul sporirii pro
ducției de mărfuri, a făcut ca în emul a- 
cesta să fie distribuite oamenilor muncii 
cantități sporite de mărfuri.

Numai în semestrul I aii anului curent, 
în comparație cu aceeași perioadă a anu
lui trecut, „O.C.L. Produse industriale” 
pwn magazinele de desfacere a distribuit 
consumatorilor mai multe mărfuri și de 
bună calitate.

De pildă, țesături de lână s-aiu distribuit 
cu 1,19 la suită mai mult ca în primul se
mestru ai anului 1953. Tot față de această 
perioadă în anul acesta s-au pus în vîn- 
zare cu 34 la sută mai multe țesături de 
bumbac și cu 1,14 la sută mai multe tri
cotaje.

Pentru ca aceste bunuri să ajungă la 
consumatori în cele mai bune condițiuni, 
muncitorii, funcționarii și conducătorii din 
organizația comercială locală de produse 
industriale, luptă să-și perfecționez", ne
încetat stilul de muncă. Astfel muncitorii 
fruntași din comerțul nostru socialist și 
brigăzile de bună deservire a consumato
rilor, primind sprijin din partea organelor 
de partid și sindicale au mobilizat un nu
măr din ce în ce mai mare de lucrători 
să participe 1a întrecerea socialistă. Ca 
rezultat 85% din totalul lucrătorilor din 
cad iul aceste i organizații comerciale de 
stat au fost antrenați în întrecerea socia
listă pe primul semestru al anului, numă
rul fruntașilor a crescut cu 31 de tova
răși, iar brigăzile de bună deservire au <u- 
prins 35% din numărul saleria ților.

In cadrul întrecerii pe profesiuni, ges
tionarii și vînizătorii luptă pentru o mai 
bună organizare a locului de muncă, pre
zentarea dît mai îngrijită și atrăgătoare a 
mărfurilor rit și deservirea în bune con
dițiuni a consumatorilor. Demne de evi
dențiat în această privință sînt vânzătoa
rele : Gall Magdalena, Ferenț Margareta, 
Laurențiu Maria și Hațegan loan.

ILINCEA ȘTEFAN
Director „O.C.L. Produse Industriale"
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„însemnări despre Germania Occidentală"
Fanfare și tobe

Mă aflu în regiunea Kaiserslautern, în 
Palatinat. Aici a fost organizat cel mai 
mare lagăr militar american. Dincolo de 
barajele de sîrmă ghimpată care se întind 
pe o lungime de multi kilometri sânt de
pozitate mii de lăzi de grenade și bombe, 
stau tancuri.

Trec incet între două linii de rețele de 
sîrmă. La o depărtare de zece metri se 
vede țeava neagră de 20 metri a unul 
tun, oare este gata să semene moarte ra
dioactivă. Aceasta este „mîndria” ameri
canilor...

îmi amintesc că in ajun vizitasem cu 
un grup de corespondenți ai ziarelor de
mocrate Curtea Supremă din Karlsruhe. 
Acolo erau judecați oameni a căror „vină” 
a constat în apărarea activă a păcii. 
Acești oameni au declarat în gura mare : 
se pun din nou arme in mîinile călăilor 
fraților noștri, părinților noștri, în mîiniile 
călăilor care au dus poporul la o catastrofă 
îngrozitoare. Si acum sînt judecați..

Aruncând o ultimă privire asupra tunu- 
•4 atomic, asupra militarilor americani 

Care mestecau gumă și se uitau la noi cu 
dispreț, zărirăm un mare drum betonat ce 
se pierdea în depărtare. Ni se părea că 
din clipă în clipă pe acest drum vor porni 
tancuri și el se va transforma îndată în- 
tr-o pistă de decolare pentru avioane mili
tare. Vrînd nevrînd, îți amintești de tre
cutul apropiat — mărșăluirea wehrmach
tului hitlerist, comanda : „Un-doi, un doi”, 
sur..■■.ele stridente ale fanfarelor și tobelor, 
cîm.'-'ceie fasciste, țăcănitul armelor în
cărcate...

îmi împărtășesc întotdeauna aceste im
presii cînd mi se pune întrebarea "ce nou
tăți mai sînt în Germania occidentală ?”.

Statul de la Bonn este îmbuibat de spi
ritul revanșismului. „Uniunea tineretului 
german”, organizație fascistă, educă în a- 
cest spirit pe viitorii soldați ai wehrmach
tului. Cuvintele : „Veți deveni oameni cînd 
veți avea arme” sînt steaua călăuzitoare 
a acestei uniuni.

Lucrările Comisiei Internaționale de supraveghere 
și control pentru Indochina

DELHI (Agerpres). — China Nouă
La 1 august, a avut loc la Delhi prima 

ședință preliminară a reprezentanților In
diei, Poloniei și Canadei — cele trei țări 
care alcătuiesc comisia internațională de 
supraveghere și control pentru Indochina 
— pentru a discuta chestiunea constituirii 
comisiilor internaționale de supraveghere 
și control în Laos, Cambodgia și Vietnam.

Au rostit cuvîntări de deschidere pri
mul ministru al Indiei. Jawaharlal Nehru, 
înaltul comisar canadian în India, Escott 
M. Roid, și ambasadorul R .P. Polone in 
India, Jerzey Grudzinski.

După cuvintările de deschidere, primul 
ministru al Indiei care prezida ședința a 
părăsit sala

Apoi pe scaunul prezidențial a luat Loc 
dl. V. K. Krishna Menon, delegatul Indiei 
la O.N.U.

Indici a respins 
pentru crearea

DELHI (Agerpres). — TASS transmite :
După cum anunță corespondentul special 

din Colombo al ziarului „Hindustan Times 
Evening News”, primul ministru al Indiei, 
Jawaharlal Nehru, a respins invitația mi
nistrului Afacerilor Externe al Angliei, 
Eden, de a participa la o conferință oare 
urmează să discute crearea imul bloc mili
tar în Asia de sud-est.

Invitația lui Eden la conferință a fost 
trimisă tuturor țărilor, ai căror prim-mi- 
niștri au participat în aprilie la conferința

„Comunității defensive europene” îi re
vine misiunea de a pune aceste arme în 
mîinile soldaților german;

Fasciștii se simt ca la ei acasă

Datorită protestelor populației, La Ka
ssel a fost interzisă defilarea „tineretului 
hitlerist”. In schimb însă. în fiecare du
minică fasciștii organizează parăzi și mi
tinguri. Cu acest prilej iau cuvîntui foști 
generali hitleriști și miniștrii lui Ade
nauer.

Domnul Theodor Blank, de fapt minis
tru de război, nu a anunțat încă oficial 
reconstituirea wehrmachtului. Se știe însă 
că planurile de mobilizare sint pregătite, 
că ia ființă o nouă „Luftwaffe”, se confec
ționează uniforme pentru soldați, se fa
brică și se achiziționează armament.

In cutia de la Bonn stă o paiață cu ar
cul strins. Numai că aceasta nu este o cu
tioară cu surprize. Cînd nimic nu va mai 
reține arcul, se va înfățișa privirilor fi
gura sîngeroasă a wehrmachtului. Și acest 
arc este „comunitatea defensivă euro
peană”.

Se spune că în Germania occidentală nu 
există o producție de război. Noi am vă
zut însă uriașele laboratoare ale concer
nului .,1. G. Farbenindustrie”, unde se fac 
pregătiri in vederea unui nou război chi
mic. In anul 1953 acest concern a distri
buit acționarilor dividente în valoare de 
2 miliarde mărci !

Glasul Oradour-ului

Am vizitat Bergenhausen, unde își are 
sediul organizația „Prietenii naturii” (o 
organizație de tineret vest-germană care 
grupează 300.000 persoane). Președintele 
organizației „Prietenii naturii”, un tinăr 
cu o față deschisă, ne-a declarat: „Sîntem 
împotriva comunității defensive europene. 
Noi trimitem pretutindeni petiții de pro
test și ele se completează repede și ușor.

Și el a scos din buzunar o coală îndoită 
de hîrtie : -Priviți, tatăl meu mi-a «lat a- 
ce-astă foaie volantă și mi-a explicat des

Delegații la ședință au căzut in unani
mitate de acord să se trimită in Indochina 
un prim grup care să cerceteze condițiile 
la fața locului și să prezinte un raport 
cu privire la stadiul pregătirilor în vede
rea constituirii celor trei comisii. Acest 
grup va fi alcătuit din aproximativ 12 per
soane reprezentând pe cele trei țări care 
alcătuiesc Comisia de supraveghere și va 
pleca în Indochina în cursul pnmei săptă
mâni a lunii august.

Purtătorul de cuvint al ministrului Afa
cerilor Externe al Indiei a declarat după 
ședință că ea s-a desfășurat într-o atmos
feră prietenească.

DELHI (Agerpres). — China Nouă
La 2 august a avut loc sub președinția 

reprezentantului Indiei, V. K. Krishna Me
non. a doua ședință preliminară.

invitația de a lua parte la conferința 
unui bloc militar în Asia de sud-est
de la Colombo, adică Ceylonului, Indiei, 
Birmaniei, Indoneziei și Pakistanului. Au 
fost de asemenea invitate Australia și 
Noua Zeelandă. Conferința urmează să fie 
Convocată în septembrie la Singapore.

După cum anunță corespondentul, în 
răspunsul său la această invitație Nehru 
a arătat că participarea țărilor întrunite 
în aprilie la Colombo la o asemenea orga
nizație sau conferință care va discuta pro
blemele legate de constituirea unei astfel 

pre ce este vorba. Acum eu explic aceasta 
prietenilor mei".

Foaia volantă este intitulată „Glasul 
Oradour-ului”. Cîteva clișee care se vor 
întipări in memorie și următoarea che
mare : „Să nu se mai repete niciodată Ora- 
dourul"

„Ei se gîndesc la frații lor din R. D. 
Germană”.

In viața Germaniei occidentale se pro
duc mari prefaceri. Astăzi acolo se știe că 
„în partea cealaltă”, in Republica Demo
crată Germană, uzinele aparțin poporului 
care muncește pentru el însuși.

Muncitorii precum și reprezentanții al
tor pături ale populației, își dau seama că 
propunerile sovietice sînt îndreptate spre 
unificarea Germaniei, spre restabilirea de
plinei sale suveranități ei înțeleg de ase
menea că în afara „comunității defensive 
europene” există și o altă soluție a proble
mei germane — soluția păcii care va ajuta 
la unificarea Germaniei. Ei știu că Trata
tul general european propus de Uniunea 
Sovietică aduce tuturor statelor din Eu
ropa pace și independență.

In cercurile industriale și comerciale din 
Germania occidentală se pune din ce în 
ce mai des întrebarea: „De ce nu s-ar 
restabili relații normale ou răsăritul ?”.

Nu este întâmplător faptul că în recen
tele lor cuvîntări Pfleiddrer (partidul li
ber democrat), Bruning fost cancelar, con
ducător al centrului catolic în timpul re
publicii de la Weimar) și-au schimbat to
nul.

Ce exprimă toate aceste cuvîntări ? In- '■ 
tenția de a slăbi jugul american, de a îm
bunătăți atmosfera internațională, de a 
purta tratative cu Uniunea Sovietică... .

Un număr tot mai mare de oameni din 
Germania occidentală raționează și me
ditează Ei privesc cu scepticism soluțiile 
preconizate de Adenauer. Să ne întoarcem 
din r;ou la situația existentă acum zece 
mi ? N-ar fi mai bine să trăim in priete
nie cu vecinii noștri, printre care și cei 
din răsărit ?

Purtătorul de cuvint al Ministerului 
Afacerilor Externe al Indiei a declarat că 
la această ședință a avut loc un schimb ae 
vederi cu privire la chestiunile de ordin 
administrativ, la personalul, la mijloacele 
de comunicație și transport necesare ac
tivității celor trei comisii.

Au fost constituite o serie de subcomi
tete care vor studia în amănunt proble
mele sus-emintite și vor raporta cît mal 
grabnic posibil ședinței plenare a repre
zentanților celor trei țări.

S-a hotărît ca primul grup alcătuit din 
reprezentanții Indiei, Poloniei și Canadei 
să plece de la Delhi în Indochina către 
sfîrșitul acestei săptămîni pe bordul a 
două avioane „Dakota” din aviația in
diană.

de organizații, încalcă principiul neutrali
tății și al neparticipării la blocuri de state, 
adică principiul aprobat de participanții la 
conferința de la Colombo. Nehru l-a in
format de asemenea pe Eden că încercă
rile puterilor occidentale îndreptate spre 
crearea unei organizații militare în Asia 
nu vor face decît să accentueze încordarea 
internațională și să îndepărteze lumea de 
noua atmosferă de pace creată de confe
rința de la Geneva.

Pietro Nenni despre vizita 
sa la Londra și Paris

ROMA (Agerpres). — Ziarul „Unita” re
latează că după ce a vizitat Londra și 
Parisul, Pietro Nenni, secretarul partidu- • 
lui socialist italian, a făcut o declarație 
în care a spus printre altele :

Sînt foarte satisfăcut de vizata pe care 
am făcut-o la Londra și Paris intr-un mo
ment atât de important pentru politica in
ternațională. Mi s-a făcut o primire deo
sebit de cordială și am găsit o înțelegere 
profundă față de politica dusă de parti
dul socialist italian printre toți laburiștii 
și nu numai printre laburiștii de stîngia. 
La Londra am constatat că nu numai la
buriștii, ci și foarte mulți conservatori 
sînt satisfăcuți de rezultatul conferinței 
de la Geneva. De aceea, sînt îndreptățit 
să cred că ideea reluării tratativelor pen
tru soluționarea problemei germane pe ca
lea securității colective a făcut mart piro- 
grese.

___•___

O nouă demascare 
a spionajului vesi-german

BERLIN (Agerpres) — Ziarul „Neues 
Deutschland’ publică o știre în care se 
arată că Gerhard Kapahnke, subșeful fi
lialei vfcst-germane a organizației de spio
naj a lui Gehlen. care a trecut în R. D. 
Germană, a furnizat autorităților R. D. 
Germane date amănunțite despre activi
tatea criminală a acestei organizații. Ka
pahnke a declarat că, concomitent cu ac
tivitatea de spionaj îndreptată împotriva 
Republicii Democrate Germane, organiza
ția lui Gehlen, acționînd conform direc
tivelor serviciului de spionaj american, se 
îndeletnicea cu spionajul în Uniunea So
vietică și țările de democrație populară.

Pe lîngă organizația centrală a lui Geh
len a fost creat un așa-numit serviciu 
special cu cifrul: „50—R” (Uniunea So
vietică) și „50—S” (țările de democrație 
populară). Acest serviciu special este în
sărcinat cu executarea tuturor măsurilor 
legate de strecurarea agenților secreți în 
aceste țări, precum și de activitatea lor 
de spionaj desfășurată acolo.

___ •___

Prigoana anti-democratică 
din S. U. A.

NEW YORK (Agerpres). — TASS
După cum anunță corespondentul din 

Washington al agenției Associated Press. 
Edgard Hoower, directorul Biroului fede
ral de investigații (poliția secretă ameri
cană — N.R.), a anunțat arestarea a cinci 
conducători ai organizațiilor locale din 
statele de vest ale S.U.A. ale partidului! 
comunist. Au fost arestați Arthur Bary, 
președintele organizației locale din statul 
Colorado a partidului comunist, Anine 
Bary, Harold Zepelin, conducătorul or
ganizației locale din statul Colorado a 
partidului comunist. Lewis Johnson, con
ducătorul organizației locale din statul 
Utah a partidului comunist, și Patricia 
Blau.

PE SCURT

• Pentru merite remarcabile in dezvol
tarea artei muzicale sovietice, Prezidiul 
Sovietului Suprem al U.R.S.S., a decernat 
titlul de onoare de Artist aii poporului din 
U.R.S.S. următorilor compozitori: Iuri 
Șaporin, Dmitrii Șostakovici și Aram Ha- 
ciaturian.

• Postul de radio New Delhi anunță 
că forțele de eliberare indiene care a<u 
ocupat la 2 august localitatea Srlvasa — 
capitala posesiunii portugheze Nagraveii 
din India — au constituit un guvern na
țional care urmează să conducă acțiunile 
pentru eliberarea celorlalte localități de 
pe teritoriul posesiunii portugheze din In
dia.

• După cum relatează săptămânalul 
„Rose el-Youssef”, în cursul recentei sale 
călătorii în Egipt, primul ministru al Li
banului, Iafi, a declarat unui corespondent 
al ziarului următoarele: „Guvernele și 
popoarele țărilor arabe refuză să participe 
la pactul turco-pakistanez. Aderarea la a- 
cest pact înseamnă aderarea la politica a- 
mericană”.


