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Să dăm avînt întrecerii socialiste 
pornite în cinstea zilei de I Mai

Puțin timp ne mai desparte de măreața zi de 1 Mai — 
ziua solidarității internaționale a celor ce muncesc. Pentru 
a întîmpina această sărbătoare cu noi succese în îndeplinirea 
sarcinilor din primul nostru plan cincinal și întărirea capa
cității de apărare a țării, colectivele de muncitori, ingineri și 
tehnicieni din întreprinderile raionului Hunedoara, și-au luat 
noi și sporite angajamente în întrecerea socialistă. De pildă, 
furnaliștii Combinatului metalurgic „Gh. Gheorghiu-Dej" s-au 
angajat că vor da în cinstea zilei de 1 Mai cu 500 tone 
mai multă fontă față de prevederile planului de producție 
și că vor reduce în același timp prețul de cost cu 30 lei per 
tonă fontă. La rîndul lor, oțelarii s-au angajat să producă 
peste planul de producție 500 tone oțel, să îmbunătățească 
indicii de utilizare planificați cu 5 la sută, iar prețul de 
cost să-l reducă cu 20 la sută pe fiecare tonă de oțel.

Cu frumoase angajamente s-au hotărît să cinstească tra
diționala sărbătoare a oamenilor muncii și colectivele de 
muncitori de la întreprinderea de Construcții siderurgice din 
Hunedoara, uzina „Victoria” Călan, Atelierele C.F.R. Simeria, 
minele de fier Ghelar etc.

Muncind cu entuziasm pentru realizarea angajamentelor 
luate, numeroase colective de muncă, reușesc să înscrie suc
cese de seamă în acest scop. Spre exemplu, furnaliștii de la 
uzina „Victoria” Călan și-au realizat planul pe luna mar
tie cu 2 zile înainte de termen, reducînd cu mult declasatele 
față de procentajul admis.

In întrecerea socialistă care se desfășoară în cinstea zilei 
de 1 Mai, realizări deosebit de însemnate obțin zilnic și 
muncitorii din cadrul I.C.S.H. Aici, brigăzile de constructori 
din diferite ramuri, lucrează de pe acum în contul anilor 
viitori. De pildă, brigada de dulgheri, condusă de comunis
tul Laszlo Francisc este fruntașă în întrecerea socialistă, 
deoarece zilnic își depășește cu 100 la sută sarcinile de pro
ducție. Continuînd să lucreze într-un ritm tot mai rapid, 
această bpigadă a început să lucreze în contul lunii februa
rie 1957 încă din ziua de 31 martie 1955.

O mare amploare a luat întrecerea socialistă la grupul 
minelor de fier Ghelar, unde din ziua de 28 martie, minerii 
extrag minereu în contul zilei de 8 mai.

Experiența întreprinderilor fruntașe precum și succesele 
dobîndite pînă în prezent de unele colective de muncitori, 
dovedesc că atunci cînd întrecerii socialiste i se acordă toată 
atenția și i se crează toate condițiile necesare bunei desfă
șurări, rezultatele depășesc chiar așteptările,

Dacă în unele întreprinderi, conducerile acestora sprijinite 
de organele de partid și sindicale, au luat măsuri practice 

• în ceea, ce privește buna desfășurare a întrecerii socialiste, 
nu același lucru s-a făcut la Combinatul metalurgic „Gh. 
Gheorghiu-Dej”. Deși muncitorii s-au angajat că vor da în 
cinstea zilei de 1 Mai cantități sporite de metal, totuși ei 
nu sini sprijiniți îndeaproape în îndeplinirea acestui an
gajament. In luna martie de pildă, cele 3 sectoare principale 
de producție ale Combinatului nu și-au putut realiza sar
cinile de plan din cauza neaprovizionării ritmice a locurilor 
de muncă cu materiile prime necesare, a slabei organizări a 
procesului de producție, precum și a lipsei de interes pe care 
au manifestat-o unele organizații de partid și unele organe sin
dicale față de antrenarea muncitorilor în îndeplinirea sarcini
lor de plan.

De asemenea, în unele întreprinderi cum ar fi Trustul 4 
construcții. Atelierele C.F.R. Simeria și altele, muncitorii sînt 
slab sprijiniți în procesul de producție din partea unor ingineri 
și tehnicieni, graficile de producție nu sînt complectate la zi, iar 
angajamentele luate de muncitori nu sînt urmărite de felul 
cum se duc la îndeplinire.

Pentru ca întrecerea socialistă pornită în cinstea zilei de 
1 Mai să dea posibilitate maselor largi de muncitori să-și 
îndeplinească cu cinste sarcinile ce le revin, comitetele de 
partid și organizațiile de bază pe întreprinderi au datoria să 
îndrume îndeaproape comitetele de întreprindere în orga
nizarea și conducerea întrecerii. In jurul acestei întreceri 
trebuie desfășurată o intensă muncă politică de masă, a- 
corîndu-se atenția cuvenită agitației vizuale, în scopul popu
larizării și extinderii experienței muncitorilor fruntași, ri- 
dicînd la nivelul acestora și. pe cei rămași în urmă. De 
asemenea, organele administrative au sarcina de a se ocupa 
în mai mare măsură de crearea condițiilor optime de mun
că celor aflați în întrecere.

In aceste zile, cînd întrecerea socialistă în întîmpinarea 
zilei de 1 Mai ia o amploare tot mai mare, organizațiile de 
partid și sindicale trebuie să sprijine ți să popularizeze larg 
inițiativele noi, menite să contribuie la realizarea angajamen
telor luate în cinstea zilei de 1 Mai,,aducînd odată cu îndeplini
rea acestora, victorii însemnate in îndeplinirea planului nos
tru cincinal și întărirea patriei.

DIN CUPRINSUL RAIONULUI NOSTRU
IN CINSTEA ZILEI DE 1 MAI

Realizări de seamă 
în munca minerilor

Angajamentele luate de muncitorii 
de la minele de fier Teliuc pentru a da 
furnalelor de la Hunedoara mai mult 
minereu, au început să prindă viață.

Astfel, comunistul Vasiu Anton 
și-a întrecut sarcinile prevăzute pe 
luna martie cu 45 la sută, urmîndu-i 
exemplul și ceilalți mineri ca: Mo- 
dilcă Samoilă, Herban Alexandru și 
alții, care au dat în medie cu 27 
la sută mai mult minereu.

Pe sectoare, rezultatele cele mai 
frumoase au fost obținute de co
lectivele sectoarelor 2 și 3 care și- 
au depășit sarcinile de producție pe 
luna martie cu 12 pînă la 18 la 
sută.

TANASE IOAN 
corespondent voluntar

Brigăzi fruntașe
Desfășurînd larg întrecerea socia

listă în întîmpinarea zilei de 1 Mai, 
echipele și brigăzile de tineret de 
pe șantierele I.C.S.H. obțin noi suc
cese. Brigada de fierari-betoniști, 
fruntașă în întrecerea socialistă de 
la complexul II, condusă de utemis- 
tul Ionescu Petre, lucrează din ziua 
de 31 martie în contul zilei de 31 
mai 1960. De asemenea, brigada 
utemistă de lăcătuși monteori din 
complexul montaj, condusă de Cuș- 
mir Gheorghe, și-a realizat sarcinile 
planificate în luna martie în pro
porție de 211 la suta. Calitatea 
montajului executat de colectivul a- 
cestei brigăzi, corespunde întocmai 
cerințelor tehnice de execuție.

ROȘIANU 1LIE 
corespondent voluntar

Mai multe bunuri 
de larg consum

Intensificînd întrecerea socialistă 
în cinstea zilei de 1 Mai. muncito
rii din secțiile producătoare de bu
nuri de larg consum a Combina
tului metalurgic au mărit producția 
de fabricate.

In luna martie de pildă, munci
torii acestor secții au pus la dispo
ziția oamenilor muncii un număr de 
154 mașini de gătit, 400 rame cu 

plite pentru sobe, 99 calapoade de 
cismărie, un mare număr de tigăi 
populare și alte produse. Muncitorii 
de la iaminorul finisor și-au reali
zat de asemenea, planul pe luna 
martie în proporție de 101,07 la 
sută. La loc de cinste s-au situat în 
întrecerea socialistă formatori-turnă- 
tori din echipele conduse de Ghobel 
Matei și Schneider Ioan, iar de la 
laminorul finisor comuniștii Junie 
Anton, Vlad loan și alții.

Pentru succesul 
campaniei agricole

In toate satele comunei Simeria, 
țăranii muncitori duc o luptă sus
ținută pentru a asigura o bună reu
șită a campaniei agricole de primă
vară. Pînă în prezent ei au arat și 
însămînțat o suprafață de 8 hectare 
teren cu orz, 5 hectare cu ovăz și 
au pregătit 10 hectare teren pentru 
alte culturi.

Fruntași în aceste munci sînt ță
ranii muncitori Crișan Adam din Si
meria, Tetea loan din satul Uroi și 
alții, care deja au terminat însă- 
mînțarea culturilor din epoca I-a

Pentru o cultură sporită 
a sfeclei de zahăr

In ultimul timp, tot mai mulți ță
rani muncitori cu gospodării indi
viduale din raionul Hunedoara își 
unesc de bună voie pămintul și mij
loacele de producție pentru cultiva
rea în comun a sfeclei de zahăr. O 
astfel de asociație agricolă de pro
ducție a luat ființă zilele trecute în 
satul Cristur cu un număr de 20 
membri și o suprafață de 7 hectare 
teren arabil.

Din rîndul asociaților pentru cul
tivarea sfeclei de zahăr, fac parte 
cei mai harnici și pricepuți țărani 
muncitori cum ar fi Furca I. (Chici) 
Șoș Nicoleae, Furca I. (Mantu) și al
ții care au fost printre primii la 
crearea asociației.

Vor să mărească 
producția agricolă

Țăranilor muncitori, care sînt ho- 
tărîți să mărească considerabil pro
ducția agricolă la hectar, prin apli
carea întocmai a regulilor agroteh
nice. li se alătură și locuitorii sate
lor de munte din raionul nostru, 

care au început însămînțările de pri
măvară. Bunăoară, țăranii muncitori 
din comuna Lelese, satul Cerișor, 
cum sînt spre exemplu: Vinca NL 
colae (Luca), Poanta Gheorghe (La
căt), Vinca Petru (Sini) și alții, 
au fost primii care au ieșit la în- 
sămînțatul griului de primăvară.

Ajutîndu-se reciproc, țăranii frun
tași din comuna Lelese, au sprijinit 
pe țăranul muncitor Stîncoane Aron 
să-și însămînțeze pămîntul, îneît în 
ziua de 25 martie și acesta a ter
minat cu aratul și însămînțatul cul
turilor de primăvară.

POANTA GHEORGHE 
corespondent voluntar

Comune fruntașe
Pe întreg raionul Hunedoara, har

nica noastră țărănime muncitoare 
luptă cu eforturi sporite pentru a ter
mina la timp și în condiții agroteh
nice superioare însămînțările din 
primăvara acesui an.

Pină la 1 aprilie în raionul Hune
doara. au fost însămînțate cu ovăz 
151 de hectare, precum și o mare 
suprafață cu orz și alte culturi din 
epoca I-a. Printre comunele care au 
avut cele mai frumoase succese în 
campania de însămînțări se numă
ră : comuna Cristur care a arat și 
însămînțat o suprafață de 33 hectare 
cu ovăz, comuna Răcăștia 30 hectare, 
comuna Băcia 24 hectare și altele.

In ajutorul oțelarilor
Vestea chemării pentru colectarea 

de cît mai mult fier vechi, a pătruns 
repede în organizațiile U.T.M. și uni
tățile de pionieri din raionul Hunedoa
ra.

Ei vor cu tot dinadinsul ca cifra de 
400.000 kg. angajament luat pe întreg 
raionul în cinstea lui 1 Mai. să fie 
întrecută cu mult. împletind voința lor 
cu iscusința și hărnicia, tineretului și 
pionierii din raionul Hunedoara. în 
numai 3 săptămîni au colectat și pre
dat peste 206.000 kg. fier vechL 
Demni de remarcat pentru hănicia lor 
sînt pionierii din unitățile Teliuc și 
Ceangăi, oraș Hunedoara, care au 
strîns 7.000 kg. Dar cea mai mare can
titate a fost colectată de pionierii din 
Călan și de tineretul din combinat 

f Pionierii au predat pînă acum peste 
15.000 kg., iar tinerii din combinat au 
predat 120.000 kg. fier vechi.

★

Prin grija față de om, manifestau 
tă de partidul și guvernul nostru^ 
în orașul Hunedoara se ridică noi 
și noi construcții menite să contrin 
bue la îmbunătățirea condițiilor dd 
viață ale oamenilor muncii, ale co* 
piilor lor. ■’j

In foto: Creșa și căminul I-C-S-Ht* 
care peste puțin timp va fi dat 
în folosință.



PAGINA CULTURALA—
Tu păcii-i ești soldat

de Horvath Imre.

Te-ntreb ca pe-un tovarăș, vajnic: 
Ești treaz ? Ești oare bun de paznic ?
S-o aperi îndîrjit, vei ști, 
In munca ta de orice zi ? 
Să lupți în frontul ei primești ? 
Azi ce-ai făcut ca s-o -ntărești ? 
Luptat-ai prin cuvînt, prin muncă, 
Sub astă strașnică poruncă 
In care-i scris al vieții drum 
Și pentru care, mii, acum 
Popoare-n luptă se aruncă ? 
De ești la muncă sau odihnă 
Un gînd să nu te lase -n tihnă: 
Tu păcii-i ești soldat. Noi, ție 
Iți stăm alături pe vecie.
Pe plajă sau sub brazii reci. 
Oriunde vara ți-o petreci. 
La orice pas, pe orice plai, 
In orice casă ai să stai. 
Să simți : prin tot ce-nfăptuești 
Ciștigă pacea, o-ntărești.

Ca ale inimii bătăi. 
Așa e lupta pentru pace 
Și -n somn svîcnește ne-ncetat — 
Noi totul pentru ea vom face. 
Cum azi, la fundamentul ei 
Zidind, nu știm răgazul ce-i. 
Tu, ca să nu te-mpotmolești 
Din drum, să nu te rătăcești, 
Să-ți spui mereu, în orice zi: 
— Azi și mai bine-o voi păzi! 
Astfel ne crește triumfînd 
Pacea pe drumurile lumii: 
De ea, să știi, răspunzi oricînd 
In fața fiului și-a mumii.
Să nu spui: azi îi sărbătoare, 
Să nu spui: încă n-am prînzit. 
Să nu spui: azi nevasta-mi naște. 
Să nu spui: tînăr sint, iubit. 
Să nu spui: am înmormîntat, 
Să nu spui : anii mulți mă curmă. 
Să nu spui: n-am timp, griji m-abat; 
Cu scuzele rămîi în urmă I
Nu-i timp în somn să poposești, 
Grăbește-te și să lovești 
Neiertător, cu iscusință!
Incit și tu care pornești.
Și sutele de milioane
Miine, să fiți în biruință.

In românește de Aurel Rău

In seara primului spectacol
La intrarea in cinematograful „Maxim Gorki” staționau numeroși cetățeni, din

tre acei care nu reușiseră să obțină bilete pentru primul spectacol al ansamblului 
de cintece și dansuri al raetalurgiștilor hunedoreni. Ei examinau cu atenție pe fie
care nou sosit și cu o oarecare sfială in glas îl întrebau:

— Scuzați vă rog... n-aveți cumva un bilet în plus ?
— Un bilet în plus n-aveți ?
Și la răspunsurile negative, pe care le primeau în majoritatea cazurilor, se 

resemnau tăcuți, gata să întîmpine pe alții cu aceleași întrebări.
...Deși spectacolul era anunțat pentru orele 20 și 30 minute, sala devenise ne

încăpătoare, încă cu mult timp înainte. Spectatorii „acompaniați” de acordarea 
diferitelor instrumente muzicale ale orchestrei, discutau cu aprindere despre ansam
blu și — înainte de a vedea spectacolul — își spuneau deja părerile: unii pozitive, 
alțiî — mai puțin încrezători — îndoielnice. Dar acestor discuții Ie-a pus capăt 
ridicarea cortinei, silindu-i pe cei antrenați în ele să-și spună părerile, după vizio
narea spectacolului.

Corul ansamblului de cintece și dansuri al metalurgiștilor, dirijat de Popescu 
E. In medialion conducătorul artistic al ansamblului,. Boris C.

Programul ansamblului a început cu marșul: „Sub al păcii stindard” de com
pozitorul Ion Chirescu, executat de cor și orchestră, dirijat de conducătorul ar
tistic al ansamblului, Boris Cobaznian. La fel ca prima parte a programului, s-au 
bucurat de un deosebit succes și celelalte care au urmat. S-au remarcat în mod spe
cial interpretarea uverturi la opera „Nunta lui Figaro” și „Bărbierul din Sevila”, 
valsul „Valurile Amurului”, corul țiganilor din opera „Trubadurul”, dirijor Bo
ris C., corul soldaților din opera „Faust”, dirijor Popescu Emanoil, în execuția co
rului și orchestrei ansamblului. Cu vii aplauze a fost răsplătită interpretarea 
„Marșului tineretului hunedorean” de Ema noil Popescu — inspirat din munca ti
nerilor metalurgiști — dirijat de compo zitor, precum și interpretarea „Alunelului 
Oltenesc”. De asemenea, vorbind despre dansurile prezentate de colectivul de balet 
al ansamblului, care au entuziasmat pu blicul spectator, prin corectitudinea și na
turalețea cu care au fost executate, nu putem trece cu vederea dansul Uzbec, e- 
xecutat cu atîta măestrie și grație de către maestra de balet, Marîeta Cîmpeanu.

Succesul deplin de care s-a bucurat primul spectacol prezentat de ansamblul 
de cintece și dansuri al metalurgiștilor hunedoreni, putem spune că a corespuns 
întrutotul așteptărilor și constituie un rezultat pozitiv al eforurilor depuse în a- 
ceastă muncă, de către întreg ansamblul în frunte cu îndrumătorii lui, dirijorul Bo
ris Cobaznian, Popescu Emanoil și maeștrii de balet Marieta și fon Cîmpeanu.

Qiiicrcțeii uita
(FRAGMENTE)

Ca prin vis vremea apusă, îmi apare înainte
Diferitele tablouri, ale vieții-mi văd mereu,
Poate că în iolba-mi plină, nu găsesc așa cuvinte 
Să vă povestesc tovarăși, cum am dus-o eu de greu.

înainte de aceasta, vreau puțin să v-amintesc, 
Că așa copilărie, nu mi-a fost dată doar mie 
Ci și multor alți copii, ce ca mine astăzi cresc, 
Și visau încă pe atuncea, viață fără de robie.

Chiar și astăzi văd aevea, cum purtasem manifeste 
Cum spuneam Ia tot poporul, al partidului cuvînt, 
Parcă văd pe muncitorul — ca voinicul din poveste, 
Cînd, sfidind fiorii morții, înălța al luptei cînt.

Olga Bancic, ne-nfricată, a căzut in toiul luptei.
Sîrbu Filimon de asemeni, pe același front căzut. 
Lazăr Grunberg, din masacru nevoit fu să se’nfrupte 
Ca și Roaită, la sirenă, vitejește au căzut.

Și sînt mulți de acei ce moartea au știut ca s-o primească 
Căci, gîndindu-se la viață, cu un zîmbet au căzut, 
Nelăsînd fasciștii-n pace nicăeri ca să trăiască, 
Pîn-Ia ultima suflare, i-au lovit cît au putut.

Să vorbesc de aste lucruri, simt că tot mai greu îmi vine 
€-am trăit aevea greul, îndurat de tineret,
Cînd povara exploatării, apăsa pe orișicine
Mai iubise libertatea, mult cîntată de poet

De atuncea știu că lupta, am sfîrșit-o în victorii 
Aducînd pe plaiul nostru, primăvara, vieții noi 
Și, e fericit poporul ce-și scăldă țara în glorii, 
Inșîrind întregi coloane, cu vestiții săi eroi.

ȘELARU GHEORGHE

Căminul fruntaș
Sint puțini aceia care nu au auzit de 

frumusețea căminului cultural din satul 
Tîmpa și de bogata lui activitate. Din an 
în an, realizările sale pe tărîm cultural 
sînt mai frumoase, mai pline de măestrie 
artistică. Dansurile populare sovietice, ro- 
mîne și maghiare, cîntecele vieții noi in
terpretate de echipele artistice ale cămi
nului, au fost ascultate nu numai de să
tenii din Tîmpa și din împrejurimi, ci șS 
de țăranii muncitori din satele regiunii! 
noatre, de muncitorii din Simeria Hu
nedoara, Deva și alte localități.

Corul compus din 60 de persoane, din a 
cărui rînduri se evidențiază Munteanu Mi
ron (Miri), familia Bozdoc, Lungescu Cor
nelia, Valentina Costan, Mărioara Șolea și 
alții, a smuls ropote de aplauze publicu
lui prin interpretarea cîntecelor de luptă și 
muncă ale poporului nostru.

Farmecul tinereții, voioșia de a trăi și 
muncii sînt minunat reliefate în dansurile 
executate de tinerii ce formează această 
echipă. Lucaci Mircea, Halunga I., Basa 
Boboți, Simu Leii și ceilalți membrii aî 
echipei de dansuri, se străduiesc zi de zî 
ca jocurile înterpretate să fie executate 
cu toată măestria artistică.

Echipa de teatru din rîndurile căreia 
se evidențiază tov. Ocolișan I. a depus o 
muncă intensă pentru pregătirea celor 4
piese de teatru din repertoriu, din care
„Zestrea Ilenuței” s-a bucurat de un deo-
sebit succes.

De activitatea căminului cultural din
satul Tîmpa, s-ar putea vorbi multe. Dar
e suficient să vorbească cifrele: 8 progra
me artistice prezentate în raionul nostru 
și 3 în afara raionului sînt cele care ilus
trează bogata activitate desfășurată în 
luna martie.

N. MARCU

Din munca bibliotecii raionale
In primul trimestru al anului curent, co

lectivul bibliotecii raionale Hunedoara a 
desfășurat o bogată activitate în rîndul1 
maselor. Astfel, au fost organizate în a- 
cest trimestru 16 recenzii și consfătuiri. 
6 cercuri de citit — axate pe tema luptei 
pentru pace — la care au participat în total1 
peste 460 de cititori.

In același timp numărul cititorilor — în- 
globînd și pe cei cu studiul local — s-a 
ridicat la 9137, iar numărul cărților citite 
a depășit cifra de 12.700.

___________ L A M I N O R I Ș T 11____________
(Fragment din romanul „Rădăcinile bucuriei" de I. Șerbu)

— Tovarășe Bogdan, începu Petre 
direct. Țevile astea de extracție le 
putem lamina la două păsuri. Și eu, 
dacă sînteți și dumneavoastră de a- 
cord, aș încerca. Am cîștiga o șarjă 
în plus pe fiecare schimb și calita
tea n-ar suferi de Ioc.

— De unde știi ?
— Păi am mai laminat!
— Alea se puteau, astea nu ! E alt 

proces tehnologic. Vrei să compro
mitem calitatea țevii ?

Petre se uită la Ștefan, așteptînd 
să-i întărească propunerea. Șeful la- 
minoarelor îl luă de spate pe tînărul 
inginer prietenos :

— Omul ăsta parcă e un catîr. Nu 
vrea să înțeleagă că între țevile la
minate săptămîna trecută și cele de 
acum e o mare dosebire. N-am cum 
să-i explic, îți dai seama ? spuse Bog
dan cu un dispreț învăluit. Pentru as
ta n-are cunoștințele necesare, rosti 
mai încet, înclinîndu-se spre Ștefan.

— Nu e nicio deosebire, vorbi tare 
Petre. Și, Oricum, noi sîntem datori să 
facem experianța. La urma urmei e 
un lucru destul de simplu.

Bogdan nu-i răspunse, încercînd 
să tragă pe Ștefan deoparte.

— Uite care sînt proprietățile aces
tei țevi... incepu șeful laminoarelor.

Ștefan se desfăcu ușor din strin- 
soarea lui, înțepenindu-se pe picioare.

— Da, ascult... tovarășe Petre, vino

mai încoace I îl trase Ștefan, care era 
furios pe purtarea șefului său. De cin- 
sprezece ani de cînd lucrezi în uzina 
asta, oi fi știind și dumneata ceva!

Bogdan șovăi o clipă ; îi era foarte 
lesne să împiedice experiența celor doi. 
Dar dacă ei o vor face totuși împo
triva voinței lui ? Duna nu va re
nunța cu ușurință și acest tînăr in
giner îl susținea. Încearcă să-l con
vingă pe Ștefan: scoase fără grabă 
bloc-notes-ul, un creion. Scrise cîteva 
cifre, calcule și desfășură unele con
siderații teoretice, urmînd mai mult 
să încurce problema decît s-o lim
pezească.

Atitudinea lui era superioară, îngă
duitoare, ca în fața unor elevi ne- 
pricepuți.

Ștefan nu luă aminte urmărind ex
plicația lui Bogdan.

— Ei, acum vezi de ce nu se poate 
folosi o asemenea metodă ? isprăvi 
Bogdan, vîrîdu-și la loc bloc-notes-ul 
și creionul. Asta am făcut-o mai mult 
ca să te lămuresc pe dumneata. îi 
spuse Iui Ștefan.

— Nu m-ațî convins I spuse îndrăz
neț tînărul inginer, cu ochii țintă la 
șeful laminoarelor. Din calculele mele 
reiese vă ea este posibilă. Experința 
ne-a deschis adesea drumuri noi, care 
nu fac altceva decît să îmbogățească 
cunoștințele noastre și, de altfel, Duna 
are dreptate: aici e vorba de ceva

mult mai simplu. Părerea mea e că 
pentru a cîștiga o șarjă în plus de 
fiecare schimb, merită să încercăm.

— Nu, nu pot să mă las tîrît de 
ușurința voastră, se opuse Bogdan, 
îndepărtîndu-se. Mai trebuie să mă 
gindesc. Deocamdată se vor respecta 
dispozițiile mele.

Șeful laminoarelor chibzuise bine. 
Peste cîteva zile se va termina cu a- 
ceastă comandă. Se va schimba ca
librul și vor intra în lucru conduc
tele de construcție, apoi prăjinile de 
forat. Pînă să vină iar rîndul țevilor 
de extracție treceau cîteva săptămînî. 
Atunci vor discuta din nou și va ve
dea ce-i de făcut.

De data aceasta. Petre fu acela care 
avu o ezitare :

— Ce facem, tovarășe Ștefan ? Ne-a 
băgat într-o încurcătură. N-a zis : nu I 
Ar fi fost ușor, că mă duceam la Vo- 
zianu, la Medrea. Dar așa... Poate să- 
și ia și el seama. Să mai așteptăm. 
Dumneata ce zici ?

— Laminăm la două păsuri !
— Acum ?
Ștefan reflectă puțin :
— Nu mîine 1 Vorbește cu oamenii 

să știe și ei despre ce e vorba. În
dată vin și eu sus. Dar cum ți se 
pare atitudinea lui ?

— Cam răsucită. Nu-mi prea place, 
făcu îngîndurat Petre.

— Nici mie ! .



VIAȚA DE PARTID

Cu sprijinul activului de partid
Să antrenăm tofi tinerii în întrecerea socialistă

lin viața și activitatea partidului o deo
sebită însemnătate are activul de partid. 
Cu ajutorul activului, organizațiile de 
partid conduc toate ramurile construcției 
de stat, economice și culturale.

Experiența mundii Comitetului de partid 
Ghetar eanffirmă, că sarcinile oare îi re
vin minei se îndeplinesc cu succes atunci 
când Comitetul de partid se sprijină per
manent pe activul de partid, se sifăitutește 
cu el, ascultă sezisările și propunerile lui

Este cunoscut faptiul că mina de fier din 
Gheliar, în anul 1054 nu și-a îndeplinit 
pianul de producție. Acest lucru a dat 
mult de gîndit atât Comitetului de partid 
cit și conducerii minei pentru a afla cau
zele care aiu făcut ca mina să lucreze sub 
plan, Comitetul de partid a convocat o 
adunare generală cu participarea unui 
larg activ de partid, secretari ai organiza
țiilor de bază, propagandiști, agitatori, pre
cum și inginerii și tehnicienii minei.

Această adunare a activului de partid, a 
analizat într-un ascuțit spirit critic și au
tocritic problema neiîndepliinirii planului. 
Cu acest pritej, au fost scoase la iveală o 
serie de lipsuri grave oare împiedecau 
realizarea pianului ca : proasta organizare 
a locului de muncă, nefolosirea din plin a 
utilajului, indisciplina în muncă și altele. 
Totodată au fost criticați cei dare s-au 
făcut vinovați de aceste stări de lucruri 
ca de pildă; inginerii Nacu Ioan, Tiu Ni- 
colae, Benea Ștefan și alții; la fel și unii 
maiștri ca Toma Iosif (Pașa), și Motoc 

Sigismund care nu au avut o atitudine 
conștiincioasă față de muncă.

In urma acestei adunări, dare a consti
tuit un real folos Comitetului de partid, 
conducerea minei a reorganizat întreaga 
muncă.

Acum în loc de 3 schimburi, care după 
vechea organizare nu reușeau să facă 
față sarcinilor de plan, datorită faptului 
că fiecare schimb odată cu extragerea mi
nereului trebuia să asigure și organizarea 
locului de muncă prin transportarea lem
nelor, ramibtlare etc., lucrează numai 2 
schimburi la extragerea minereului, care 
depășesc în fiecare zi producția ou 200— 
250 tone minereu față de producția obți
nută după vechea organizare, iar schim
bul 3, nu face altceva decât întreține mina 
prin ramiblare și transportarea lemnelor.

Pentru asigurarea conducerii tehnice la 
locul de muncă, s-au luat de asemenea 
unele măsuri. înainte, toții tehnicienii și 
inginerii din abataje erau încadrați în 
schimbul L lăsînd schimburile II și III în 
seama șefilor de echipă, lucru, care desi
gur a avut rezultat nefavorabil asupra ex
ploatării minei. La propunerea activului 
de partid, în fiecare schimb s-a încadrat 
câte un inginer care răspunde direct de 
întreaga activitate a schimbului.

In ce privește problema aerajului, cele 
3 eompresoare care existau anul trecut, 
cu o capacitate de 90 metri cuibi aer pe 
minut, nu puteau să facă față, pentru că 

majoritatea conductelor erau defecte din 
neglijența conducerii atelierului de între
ținere, iar aerul se irosea. Ici uirma dis
cutării de către activul de partid a acestei 
probleme, aerajul a fost pus la punct, ier 
acum un singur compresor de o capacitate 
de 45 metri cubi de aer pe minut, face 

față în condiții optime necesității minei.
O altă problemă dare a contribuit la ne- 

reuliziarea planului a fost și aceia că zil
nic se iroseau cca. 70—80 ore de muncă 
pentru „trambala rea“ burghiilor de la lo
cul de muncă la atelier pentru reeondițio- 
nare. Și în privința aceasta s-au luat mă
suri în urma propunerilor activului de 
partid. S-a organizat la fiecare orizont cite 
o nașă, care în fiecare dimineață este a- 
provizaonată eu 150 de burghii necesare 
schimburilor din ziua respectivă. Astfel, 
minerul este scutit de a face zilnic dru
mul la atelier și înapoi, înlăturînd astfel 
timpii marți.

Numai faptul că a creat un cerc larg de 
comuniști în jurul său, ca Fundul Toma, 
Stanca loan, Toma Maria, Voina Verachim, 
Popa Petru, Lucaci Ghearghe, și alții, Co
mitetul de partid a reușit să atragă un 
număr mare de femei in meseria de mi
ner. Printre aceste femei se numără Lazăr 
Sabina, Riza Maria, și altele, care obțin re
zultate însemnate în muncă.

Datorită sprijinului primit din partea 
activului de partid și fără de partid, mina 
de fier din Ghedar a îndeplinit planul de 
producție pe trimestrul I al anului 1955 în 
proporție de 105,37 la sută, iar produc
tivitatea pe cap de salariat a crescut în 
aceași perioadă cu 7 la sută.

DRAGOTA ANTON 
secretarul Comitetului de partid 

Ghelar

Conferinfa Comitetului U.T.M. 
metalurgic „Gh. Gheorghiu-Dej

In zilele de 2—3 aprilie a.c. a avut loc 
Conferința Comitetului U.T.M. al Combi
natului metalurgic „Gh. Gheorghiu-Dej “ 
Hunedoara. Conferința a avut ca scop ana

liza muncii depuse de Comitetul U.T.M. 
din Combinat și alegerea noului organ de 
conducere U.T.M. Din darea de seamă pre
zentată în fața conferinței de către secre
tarul Comitetului U.T.M. tovarășul Marcu 
iVasile, au reieșit realizările obținute de 
masa de tineret sub îndrumarea Comite
tului U.T.M. șl sub conducerea directă a 
Comitetului de partid.

Cei peste 40 de delegați care au luat cu- 
vînibul, eu subliniat realizările obținute 
de către organizațiile de bază U.T.M. din 
sectoarele Combinatului, precum și felul 
în care Comitetul U.T.M. a îndrumat ti
neretul din Combinat, de a fi mereu în 
primele rânduri în lupta pentru îndepli
nirea și depășirea planului. In același 
tmp, delegații au scos la iveală o serie 
de lipsuri dare s-au manifestat în activi
tatea Comitetului U.T.M. Delegații Gara-

O locomotivă, și .. . bani, mulți bani
— Frumoasă locomotivă, nu ?
— Bună tovarășe Cabas, bună ! Facem 

treabă minunată, mai ales acum cînd 
stăm așa de slab cu parcul de locomotive.

Așa a luat în primire direcția transpor
turi a Combinatului locomotiva nr. 324.750, 
închiriată de Ia Trustul 3 construcții la 1 
mai 1954, prin tovarășul Cabaș C. și Deac 
S., în condițile unui contract bine întocmit, 
în care prevedea 1347,11 lei chirie pe zi 
calendaristică și restituirea ei în bună stare 
la 31 mai a aceluiași an.

Bucuria tovarășului Angelescu P., șeful 
secției tracțiune în acel timp, a fost mare, 
precum mare a fost și satisfacția tovară
șului director Scurtu Cornel și în special 
a tovarășului Cabaș C. inginer șef pentru 
tracțiune, contractantul principal al acestei 
isprăvi.

Ca zefirul primăvirii care îmbobocește flo
rile și așterne pe ogoare covorul de ver
deață proaspătă și sănătoasă, bucuria s-a 
risipit, lăsînd în urmă o poveste minunată 
cu o locomotivă bună (?) și o recepție ca 
la .... carte.

Locomotiva a pufăit cîteva zile și apoi 
a stat; s-a încăpăținat ca măgarul lui Esop 
și n-a mai pornit.

Au sbîrnîit telefoanele, sau agitat șe
fii. de la cei mici la cei mari și vice-versa, 
s-au urcat pe biata locomitivă, au tras-o 
de toate manetele au pipăit-o pe toate șu

din Combinatul

iiacu loan, Budea Grigore și alții au arătat 
că nu întotdeauna a stat în centrul a- 
tenției Comitetului U.T.M. problema an
trenării maselor de tineri în întrecerea so
cialistă. Așa se face că în momentul de 
față cu toate că în Combinat există un 
număr de peste 4.000 de tineri, în între
cerea socialistă nu sânt antrenați decît 80 C 
de tineri. Neglijînd antrenarea tinerilor în 
întrecerea socialistă, Comitetul U.T.M. in 
frunte cu tov. Marcu Vasiie a subapreciat 
și problema calificării tineretului.

In încheiere, tovarășul Boureanu Ște
fan, prim-secretar ai Comitetului raional 
de partid, a subliniat faptul că, confe
rința a dovedit o creștere simțitoare a 
nivelului politic și a spiritului combativ al 
utemiștâlor.

Tovarășul Boureanu a accentuat apoi a- 
supra câtorva lipsuri serioase care s-au 
manifestat în munca Comitetului U.T.M.

Conferința a ales apoi noul comitet, iar 
ca secretar pe tov. Marcu Vasile.

SUCIU CORNEL

ruburile, dar nici în ruptul capului ea nu s-a 
mai urnit din loc.

O hotărîre eroică a adus-o în depou.
Aci, constatarea. întocmirea devizului, ( 

lansarea comenzii, aducerea materialelor, 
normarea muncii și bani, bani mulți.

Au trecut zile, săptămîni. luni.
Unii șefi s au schimbat venind alții, prî- 

cepuți și ei în ale locomotivelor.
Sărmana locomotivă, scoasă din depou 

nereparată, părăsită, pe o linie moartă și! 
bătută de ploi, vînt și zăpadă, a mai fost 
deranjată din cînd în cînd, de cîte un 
maistru sau lăcătuș care, neavînd la-nde- 
mînă piesele necesare altor locomotive, gă
seau la 324.750 tot ce trebuia.

Au trecut 11 luni.
Contractul de închiriere a expirat de mulț, 

așa cum a expirat și grija reparării loco
motivei. Numai că, periodic, contabilitatea 
și financiarul înregistrează și plătește chi
ria și amenzi la cererile de plată (contul 
fiind blocat de datorii).

Tovarășul Cabaș nu-și mai aduce aminte 
cine a semnat contractul. Tovarășul Jurca 
T. nici nu știe a cui este locomotiva. Șil 
totuși, Combinatul a plătit pînă acum pes
te o jumătate milion lei, bani buni, care au 
umflat peste măsură prețul de cost al pro- 1 
ducției. i

Acum, cine mai știe ce se va întîmpla cu, 
locomotiva, delăsarea șf banii cei mulți? j

A. Micu ’ i 
corespondent voluntar !

La 4 aprilie 1955, poporul frate ungar a 
sărbătorit cea de a 10-a aniversare a eli
berării țării sale de sub jugul fascist de 
către glorioasele Armate Sovietice. Dacă 
în aprilie 1915, eliberarea a însemnat sfîr- 
șitul ocupației imperialiste germane, al 
jugului fascist barbar, al Hortysmului, în 
decursul celor zece ani care au trecut acest 
cuvînt semnifică complecta eliberare de 
sub jugul asupririi capitaliste, consolidarea 
independenței naționale cucerite cu mari 
jertfe, lichidarea treptată a stării de îna
poiere seculară a țării.

Astăzi, poporul frate ungar pășește pe 
drumul unei vieți noi, luminoase și fe
ricite. Din zilele grele, cînd în Ungaria 
trebuia refăcut, tot ceea ce distruseseră 
armatele hitleriste, și pînă astăzi poporul 
ungar a primit un imens sprijin multi
lateral din partea marelui popor sovietic.

Datorită lărgirii și reconstrucției vechi
lor întreprinderi și constuirii a 68 în
treprinderi noi, în 1954 volumul global al 
producției industriale ungare a fost de 
trei ori mai mare decît în anul 1938. A 
fost înfăptuită una din cele mai impor
tante sarcini ale planului cincinal: lăr
girea considerabilă a mijloacelor de pro
ducție. Au luat naștere noi ramuri ale in
dustriei, ca de pildă construcția de mașini- 
unelte. Numeroase ramuri au “început să 
producă noi tipuri de produse: mașini mi
niere, de transport, de ridicat șt mașini 
de construcții, autocamioane, autobuze etc.

Marea sărbătoare a poporului frate ungar
Mari succese au fost realizate în in

dustria minieră. Au fost descoperite noi 
zăcăminte de cărbune. De asemenea pe
trol. Au fost construite noi mine. In pre
zent, minele din R. P. Ungară sînt în
zestrate cu combine carbonifere, ciocane de 
abataj, perforatoare, transportoare pe ban
dă și alte mașini și mecanisme. In cursul 
celor zece ani a crescut considerabil ex
tracția cărbunelui. Astfel, pe cînd în anul 
1938 în Ungaria au fost extrase 9,3 mi
lioane tone cărbune, în anul 1954 minerii 
din R.P. Ungară au dat 22 milioane tone 
cărbune.

Succese considerabile au fost înregis
trate și în producția de energie electrică. 
Reconstrucția și lărgirea vechilor centra
le electrice și construirea de noi centrale 
electrice au asigurat creșterea producției de e- 
nergie electrică de la 1,4 miliarde kw. oră 
în anul 1938, la 4,6 miliarde kw. oră în 
anul 1953.

Se constată un avînt al siderurgiei. In 
anul 1938. industria metalurgică a Unga
riei a produs 335.000 tone fontă și 648.000 
tone oțel, iar în anul 1953 — 716.000 tone 
fontă și 1.543.000 tone oțel.

Dezvoltarea considerabilă a producției 
de mașini agricole în R.P. Ungară permite 
lărgirea mecanizării agriculturii. Pretutin

deni în țară au fost create S.M.T.-uri. A- 
cestea aveau Ia dispoziție în anul 1955 a- 
proximativ 12.000 tractoare, 1.200 seceră- 
toare-legătoare și zeci de mii de alte ma
șini și unelte agricole.

Datorită dezvoltării industriei chimice, 
în anul 1954 agricultura Republicii Popu
lare Ungare a folosit de patru ori mai 
multe îngrășăminte artificiale decît în anul 
1938.

Cu sprijinul statului democrat-popular, 
țărănimea muncitoare din R. P. Ungară a 
făcut primii pași spre o agricultură mo
dernă mecanizată. In R. P. Ungară există 
în prezent 4.437 cooperative agricole de 
producție grupînd aproape 200.000 țărani 
muncitori. Sectorul socialist al agriculturii 
deține astăzi aproape 30 la sută din su
prafața arabilă a țării.

Toate aceste însemnate realizări sînt pri
vite cu mîndrie de către oamenii muncii 
din R. P. Ungară. Ei datorează aceste suc
cese dobîndite în toate domeniile de ac
tivitate conducerii înțelepte a partidului 
clasei muncitoare, Partidul celor ce mun
cesc din Ungaria.

Un factor deosebit de însemnat în dez
voltarea economiei R. P. Ungare îl consti
tuie ajutorul permanent și multilateral pe 
care îl primește din partea Uniunii So

vietice. Despre acest ajutor vorbesc miile ; 
de mașini trimise de Uniunea Sovietică I 
cu care sînt înzestrate multe fabrici și! 
uzine construite în anii regimului democrat- 
popular.

Promovînd o consecventă politică ex
ternă de pace și de colaborare internațio
nală, R. P. Ungară s-a pronunțat întot
deauna pentru dezvoltarea legăturilor eco
nomice și culturale cu toate țările, pe baza 
egalității depline în drepturi și a avanta
jelor reciproce.

In anii care au trecut de la instaurarea 
regimului de democrație populară s-a con
solidat și închegat o sinceră și caldă prie
tenie între poporul romîn și poporul frate 
ungar. Această prietenie s-a născut în 
luptele comune duse de patrioții romîni și! 
unguri împotriva asupritorilor de tot felul. 
Istoria cunoaște și luptele revoluționare din 
trecut duse în comun de oamenii muncii! 
romîni și unguri care nu odată s-au răs
culat împotriva moșierilor și grofilor; lupte
le desfă jurate sub steagul aceleiași cauze 
la Bobîlna în timpul răscoalei lui Doja, a 
lui Horia și altele sînt adînc grăitoare

In marele front al păcii, democrației șî 
socialismului în fruntea căruia se află 
Uniunea Sovietică, R. P. Chineză, popoa
rele noastre pășesc umăr la umăr, avînd I 
aceleași țeluri : apărarea păcii, construiiea 
unui viitor luminos și fericit în țările noas- i 

-i
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NOTE Ș 1 COM E NTARI1 EXTERNE
Inspiratorii și făptașii

MOSCOVA (Agerpres).
mțr-un articol intitulat „Inspiratorii și 

făptașii”, M. Afonin comentează în „Pravda" 
evenimentele ce se desfășoară în prezent 
în Orientul Apropiat și Mijlociu.

Atît Statele Unite cît și Anglia, se spune 
în articol, caută să atragă statele arabe în 
blocul turco irakian, nucleul proiectatului 
bloc militar al Orientului Mijlociu. Puterile 
occidentale întîmpină, după cum se știe, 
o rezistentă serioasă din partea țărilor 
arabe.

Guvernele unei serii de state arabe au 
refuzat să participe la pactele și blocurile 
militare cu statele nearabe și, în special, 
la alianța militară turco-irakiană. O aseme
nea poziție au adoptat-o mai cu seamă 
Egiptul, Siria, Arabia Saudită și Yemenul.

tncercînd să frîngă această rezistență, 
S.U.A. și Anglia exercită presiuni grosolane 
asupra țărilor Orientului arab. Presiuni deo
sebit de puternice, subliniază autorul arti
colului, sînt exercitate în ultima vreme a- 
supra Siriei. Washingtonul și Londra se a- 
mestecă în mod nerușinat în treburile in
terne ale Siriei, căutînd s-o silească să par
ticipe la blocul agresiv pe care puterile oc
cidentale îl înjghebează în Orientul Apro
piat și Mijlociu La 6 februarie ambasado
rul american la Damasc a adresat minis
trului Afacerilor Externe al Siriei, Haled 
Amez, o notă memorials în care a cerut ca 
Siria să adere la pactul turco-irakian. A- 
ceastă acțiune a americanilor a constituit 
un semnal pentru autoritățile turcești pen
tru dezlănțuirea campaniei dușmănoase îm
potriva Siriei. Intr-o perioadă scurtă Tur
cia a adresat Siriei două note memoriale șl 
o notă în care amenința că își „va revi
zui” politica față de Siria. Turcia a cerut 
nu odată Siriei să interzică

In legătura

LONDRA 2 (Agerpres). — TASS
După cum relatează agenția Presse As

sociation, în seara de 31 martie, ministrul 
Afacerilor Externe ai Marii Britanii, Eden, 
a rostit un amplu discurs la o adunare a 
conservatorilor din Newcastle.

Cerînd acelora cate doresc reglementa
rea divergențelor internaționale să aibă 
„răbdare inepuizabilă”. Eden a spus că 
Anglia „a și început să discute cu aliații 
săi modul în care să se organizeze viitoarea 
etapă a tratativelor internaționale". El și-a 
exprimat „speranța că în curînd vor avea 
loc consultări în această problemă și că, deși 
acestea vor avea loc între funcționari, miniș
trii Afacerilor Externe (ai puterilor occi
dentale) vor discuta de asemenea într-un 
viitor apropiat aceste planuri”.

După cum a spus Eden, aceasta „poate 
deschide calea tratativelor” cu Uniunea So
vietică. Dar, precizează agenția Press Asso
ciation, Eden a avertizat că nu trebuie să 
se aștepte rezultate imediate.

După cum rezultă din aceeași știre, l-den

Monopolurile cinematografice din S.U.A 
sînt extrem de alarmate din pricina boi
cotului filmelor Hollywoodului, boicot ca
re se intensifică atît în S.U.A. cît și în 
celelalte țări capitaliste. Numărul persoa
nelor care frecventează cinematografele 
din Statele Unite continuă să scadă. S-au 
redus considerabil veniturile Hollywoodu
lui în Franța, Italia, Anglia. Spectatoiii 
s-au plictisit de filmele cu gangsteri, cu 
împușcături, cu dansuri de „stele” nude, 
cu torente de sînge.

Dar afaceriștii cinematografiei america
ne sînt legați de mîini și de picioare de 
„comenzile” monopoliștilor de a pregăti 
stare de spirit a spectatorilor în vederea 
unui nou război. In acest scop, se încearcă 
răspîndirea pe scară tot mai largă, a psi
hozei atomice, se preamăresc instinctele 
josnice, faptele imorale, ura față de om.

In căutare de teme și subiecte, afaceriștii 
cinematografiei americane nu se dau în 
lături de la nimis. O mărturie a acestui 
fapt o constituie experiențele lui Bad 
Westmar care conduce secția „Producția 

patriotice din Siria împotriva participării ei 
Ia blocul turco-irakian.

Această politică de presiune grosolană și 
de amestec direct în treburile interne ale 
Siriei, continuă Afonin, era continuată în 
ciuda declarațiilor repetate și clare ale gu
vernului sirian că dorește să mențină rela
ții normale cu Turcia.

Faptele arată că presiunile provocatoare 
ale Turciei împotriva Siriei au fost între
prinse în urma tîrgului americano-englez 
urmărind să intimideze țările arabe, și în 
special Siria, și să le silească să adere la 
pactul militar turco-irakian. Totuși, lucrurile 
nu se limitează la aceasta. Potrivit relatări
lor presei arabe, primul ministru irakian, 
Nuri Said, și primul ministru al Turciei, 
Menderes, s-au înțeles ca regiunea Aleppo 
să fie dată Turciei, iar restul Siriei — Ira- 
culul. După cum scriu ziarele arabe, S.U.A. 
nu se vor opune la această dezmembrare 
a Republicii Siriene.

Cu alte cuvinte, subliniază autorul arti
colului, puterile occidentale consideră state
le arabe drept monetă de schimb în jocul 
politic pe care îl duc în spatele popoarelor 
Orientul Apropiat și Mijlociu. Căutînd să-și 
realizeze scopurile imperialiste, diplomația 
S.U.A. și Angliei sprijină pretențiile tîlhă- 
rești ale unor cercuri din Turcia.

-----o-----

In ajunul conferinței asiatice 
pentru întărirea păcii

MOSCOVA (Agerpres).
„Pravda” publică sub semnătura cores 

pondentului său O. S. Kulkin un articol 
despre pregătirile în vederea conferinței a- 
statice pentru întărirea păcii, care se deschi
de ia Delhi la 6 aprilie.

Corespondentul subliniază că pregătirile 
tn vederea conferinței asiatice pentru întă

cu tratativele dintre marile puteri
Discursul rostit de Eden la Newcastle
a încercat în discursul său să justifice po
litica de tergiversare a rezolvării proble
mei tratativelor dintre cele patru puteri, 
recurgînd în acest scop la născociri împo
triva Uniunii Sovietice. Eden a încercat 
să semene îndoială în ce privește succesul 
viitoarelor tratative.

Trecînd apoi la problema dezarmării, în 
ciuda faptelor îndeobște cunoscute, Eden 
a încercat să prezinte lucrurile ca și curn 
faptul că la Londra nu s-a ajuns Ia un 
acord se datorește Uniunii Sovietice și nu 
poziției puterilor occidentale, poziție dictată 
de tendința lor de a continua cursa înarmă 
rilor și pregătirile în vederea unui război 
atomic.

Afirmînd în încheiere că „bomba cu hid
rogen poate contribui la menținerea păcii”. 
Eden a contestat prin aceasta faptul evident 
că cursa înarmărilor atomice duce în mod 
inevitabil la agravarea primejdiei de război

NEW YORK 2 (Agerpres). — TASS.
Corespondentul din Londra al agenției

„Vrăjitorii* ecranului
de monștri” a firmei „Universal". Bad 
Westmar nu-și ascunde „realizările”. In 
revista „Collier’s” el a publicat un articol 
intitulat „Monștri fabricați la comandă”.

Westmar scrie: „Cercetările (?) arată 
că femeile și copiii se tem de păianjeni, 
de gîndaci și lăcuste”. Pornind de la a- 
ceastă premiză, mister Westmar continuă : 
„Studiați-i (adică pe păianjeni, gîndaci. 
lăcuste) definiți ce anume privindu-i tre
zește groază, apoi luați cît mai multe or
gane caracteristice acestor ființe inferioa
re: de aici — un picior, de acolo o man
dibulă. Eu am descoperit (I?) că lipsa 
nasului provoacă o impresie groaznică”.

Firma „Universal” a și fabricat un film 
„Omul pește” in care în rolul principal a- 
pate tocmai un asemenea soi de erou 
văduvit de nas. Dar și acest lucru 
e prea puțin. Filmul despre năvăli
rea marțienilor pe pămînt realizat cu aju
torul aceluiași Westmar, sguduie pe spec
tatori... Westmar descrie în felul următor 

rirea păcii au loc în întreaga Indie. Comi
tetul Central de pregătire indian primește 
zilnic știri despre mitinguri ai căror parti
cipant aprobă ideea conferinței. Atît comi
tetele de pregătire centrale, cît și cele lo
cale sînt create pe baza unei largi repre
zentări a partidelor politice și organizații
lor obștești. Printre membrii acestor comi
tete fac parte peste 100 membri ai parla
mentului indian și ai adunărilor legislative 
ale statelor.

In cercurile opiniei publice din țările A- 
siei este exprimată convingerea fermă că 
un schimb larg și liber de păreri între re
prezentanții popoarelor asiatice în proble
mele care prezintă un interes comun — po
litice. economice și culturale — va ajuta la 
întărirea legăturilor de prietenie dintre po
poarele Asiei și va contribui la întărirea pă
cii în această regiune. In continuare Skel- 
kin scrie că de la sfîrșitul lunii februarie Ia 
Delhi funcționează secretariatul conferinței 
alcătuit din reprezentanți ai țărilor care și- 
au exprimat dorința să participe la confe
rința asiatică. Membrii secretariatului vor
besc despre speranțele în întărirea păcii pe 
care popoarele țărilor Asiei și le pun în con
ferința de Ia Delhi. Astfel, reprezentanta 
Ceylonului, Tedja Sunavardhana, a comuni
cat că comitetul de pregătire din Ceylon pri
mește un mare număr de scrisori din partea 
muncitorilor, țăranilor, a reprezentanților 
vieții publice din Ceylon în care aceștia dec
lară că sprijină conferința. In aceste scrisori 
se subliniază mai cu seamă importanța pe 
care o are pentru Ceylon întărirea relațiilor 
economice cu țările Asiei.

Apărîndu-și dreptul la o viață independen
tă, liberă de orice amestec străin, popoare
le asiatice care luptă pentru pace, încheie 
corespondentul, văd în apropiata conferin
ță de la Delhi un pas important pe calea 
înfăptuirii năzuințelor lor.

United Press relatează că „în ciuda obiec- 
țiunilor lui Winston Churchill, după cum 
arată cercurile bine informate, Anglia a 
propus aliaților săi occidentali un plan „în 
patru etape” în vederea pregătirii trata
tivelor între mariie puteri la cel mai înait 
nivel". Agenția explică că acest plan pre
vede consultări între funcționari americani, 
englezi și francezi în vederea pregățirii unei 
conferințe separate a miniștrilor Afacerilor 
Externe ai puterilor occidentale, o confe
rință separată, apoi tratative între partici- 
panții la conferința separată și ministrul 
Afacerilor Externe al U.R.S.S.

După cum rezultă din relatările agen
țiilor americane, politica promovată de Eden 
în conformitate cu dorința S.U.A., de ter
giversare a pregătirilor în vederea tratative
lor, oglindește tendința unor cercuri influen
te ale puterilor occidentale de a împiedica 
convocarea imediată a conferinței celor pa
tru puteri la care să poată fi rezolvată pro
blema tratatului de stat cu Austria.

înfățișarea eroului său, fiind convins că, 
de data aceasta, accesele de nervi din sală 
vor fi inevitabile :

„l-am făcut un cap și o frunte uriașă, 
ochi mari care pot să se holbeze și, toto
dată, să se ascundă în interiorul craniului. 
In loc de nas am construit un aparat care 
se dilată și se contractă ca inima, iar in 
interiorul craniului transparent am pus ni
ște panglici colorate care se mișcă la rota
țiile unui ventilator, ceea ce creează im
presia unor valuri, produse de creier. Dar 
— se tînguie Westmar — monstrul nu pă
rea destul de dezgustător. Atunci — o, ev- 
rika 1 — l-am lăsat fără gură și bărbie, 
transformîndu 1 astfel în ceva diform”.

Cu această înfățișare a apărut erou! fil
mului pe ecran producind groază chiar și 
acelor spectatori americani care au mai 
văzut asemenea lucruri.

Acestea sînt noile șiretlicuri ale „vrăji
torilor” cinematografiei americane, care se 
vor termina, firește, prin aceea că noi mi
lioane de spectatori vor înceta să vizioneze 
filmele oferite de Hollywood.

Declarația ministrului ' 
de Externe al Canadei
OTAWA 2 (Agerpres).
Ministrul de Externe al Canadei, Les

ter Pearson, a anunțat în Camera Comu
nelor că guvernul canadian a primit din 
partea Uniunii Sovietice invitația de a 
face un schimb de delegații parlamentare 
și a cerut Camerei Comunelor să „ia 
foarte serios în considerare” această propu
nere.

Propunerea Uniunii Sovietice a fost căl
duros sprijinită de mai mulți membri ai 
Camerei Comunelor.

Provocările aviației americane 
împotriva R. P. Chineze

PEKIN 2 (Agerpres). — Agenția China 
Nouă relatează că la 1 aprilie patru valuri 
de avioane militare americane au efectuat 
18 zboruri deasupra R. P. Chineze, violînd 
spațiul aerian chinez și dedîndu-se la pro
vocări.

La 1 aprilie, între orele 11,41-12,19 o for
mație de patru avioane militare americane a 
pătruns deasupra regiunilor Iuncen Laiian 
și Kiaohsien, în peninsula Kiaotun, provin
cia Șandun.

Ele au zburat de asemenea deasupra unei 
regiuni situate la 6 km. de Kiaohsien. Avia
ția armatei populare chineze a alungat cele 
patru avioane militare americane, care s-au 
îndepărtat spre est.

La orele 13,59, două avioane ale mari
nei americane au zburat deasupra locali
tăților Haikou, Kailai și Chenmai, dea
supra insulei Hainan în provincia Guan- 
dun.

La orele 14,03, o formație de avioane ale 
marinei americane a zburat în vecinătatea 
localității Dinan, insula Hainan.

La orele 11,00 o formație de 8 avioane a- 
mericane a zburat deasupra localității Bao- 
tinin și a portului Sanya din insula Hainan.

Poporul chinez, urmărește cu atenție pro
vocările militare săvîrșite de S.U.A.

—-O-----

PE SCURT

•Secretarul general al O.N.U., Ham- 
marskjoeld, a anunțat că savantul sovie
tic V. S. Vavilov a fost numit secretar 
general adjunct al Conferinței internațio
nale pentru folosirea energiei atomice în 
scopul pașnice, convocată la Geneva 
pentru 8 august. In declarația lui Hatn- 
marskjoeld se spune că Vavilov va sosi ia 
New York la mijlocul lunii aprilie pentru 
a trece la executarea funcțiunilor sale.

• La 31 martie, J. Cyrankiewicz, preșe
dintele Consiliului de Miniștri al R. P. Po
lone, a primit pe Marin Florea Ionescu, 
ambasadorul extraordinar și plenipotențiar 
ai R.P.R. în Polonia

• După cum transmit posturile de radio 
japoneze, la 1 aprilie au început la Tokio 
tratative oficiale între reprezentanții co
merciali ai Japoniei și ai Republicii Popu
lare Chineze.

• La 3 aprilie se deschide la Varșovia 
cel de al 3-lea Congres Național al par
tizanilor păcii din Polonia. Mișcarea par- 
tizanilor păcii din R. P. R. este reprezen
tată de scriitorul Eusebiu Camilar și de 
Maria Niculescu, activistă pe tărîm obștesc.

• A fost publicat comunicatul chino- 
indian cu privire la transferarea de la data 
de 1 aprilie în proprietatea R. P. Chineze 
a tuturor oficiilor poștale, telegrafice și te
lefonice din Tibet împreună cu toate insta
lațiile lor, care aparțineau guvernului Indici.

• La 1 aprilie, în cadrul unei ceremonii 
la care au asistat delegați din R. P. Un
gară și Iugoslavia, a fost dat în circula
ție podul internațional de pe rîul Mura

• La 31 martie au avut loc alegeri pen
tru consiliile unei serii de comitate din An
glia. In consiliul comitatului Londra laburiș
tii au obținut 74 mandate, conservatorii — 
52. Laburiștii și-au menținut majoritatea.


