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Nestrămutata voință de pace 
a poporului nostru

Duminică 22 mai, s-a deschis în Capitala patriei noastre 
Adunarea reprezentanților mișcării pentru apărarea păcii 
din R.P.R. Acest eveniment de o mare importanță în viata 
poporului nostru, arată odată mai mult hotărîrea de neclintit 
a întregului nostru popor muncitor de a intensifica lupta 
pentru apărarea păcii împotriva forțelor agresive care a- 
menință omenirea cu dezlănțuirea războiului atomic.

Poporul nostru, care își construiește cu succes sporit o via
ță nouă și îmbelșugată, este vital interesat în menținerea 
și consolidarea păcii, deoarece a cunoscut în decursul vremii 
urgia a multor războaie în care a fost atras de puterile 
imperialiste, suportînd veacuri de-a rîndul jugul cotropitori
lor străini.

Manifestîndu-și dorința pentru pace, poporul romîn a spri
jinit în nenumărate rînduri acțiunile menite să ducă la de
stinderea încordării și continuă să-și spună cuvîntul alături 
de popoarele iubitoare de pace. în toate problemele interna
ționale, lucru de care agresorii trebuie să țină seama. Din 
acest punct de vedere, Adunarea reprezentanților a mișcării 
pentru apărarea păcii din R.P.R., are loc în condiții cînd 
popoarele nu numai că nu rămîn pasive față de uneltirile 
dușmanilor păcii, ci își intensifică tot mai mult lupta în 
scopul de a sili pe dușmani de a nu rezolva problemele liti
gioase internaționale pe calea armelor, ci pe calea tratative
lor.

Conferința de la Bandung, semnarea Tratatului de stat 
cu Austria, constituie exemple convingătoare cum că există 
căi reale de a promova o politică de colaborare internațio
nală între state cu sisteme sociale diferite.

Exprimînd din inimă voința pentru pace, poporul nostru 
a primit cu căldură Apelul împotriva războiului atomic, 
unde peste 10 milioane de cetățeni ai scumpei noastre pa
trii, de cele mai diferite categorii sociale sau credințe reli
gioase, și-au pus semnătura. Această mare acțiune pentru 
apărarea păcii, ce se desfășoară în întreaga lume, constituie 
un puternic obstacol împotriva planurilor urzite de adepții 
dezlănțuirii unui nou război.

La această mare acțiune pentru apărarea păcii, poporul 
nostru a răspuns cu entuziasm, deoarece a cunoscut marea 
forță a semnăturilor puse pe Apelul de la Stokholm, împo
triva folosirii armei atomice, forță care a silit pe imperia
liști să pună capăt războiului din Coreea și Indochina. Iată 
cum forța unită a sutelor de milioane de oameni cinstiți, 
face ca cercurile agresive să bată în retragere.

Lucrările Conferinței de la Varșovia care s-au încheiat 
la 14 mai prin semnarea Tratatului de prietenie, colaborare 
și asistență mutuală, și crearea comandamentului unificat 
al țărilor semnatare, constituie o contribuție de mare însem
nătate la menținerea și consolidarea păcii.

Hotărîrile adoptate la Varșovia, exprimă în primul rînd 
puternica forță de monolit a unor state prietene, care cola
borează în scopul întăririi securității și independenței lor, 
contribuind pe scară tot mai largă la realizarea ideii se
curității colective proclamată cu consecvență de Uniunea 
Sovietică. Pretutindeni în aceste țări au avut loc mitinguri și 
adunări ale oamenilor muncii, în care aceștia și-au exprimat 
solidaritatea lor cu istoricele hotărîri adoptate la Conferință. 
In prezent în toate țările lumii se desfășoară pregătiri pen
tru marea Adunare a popoarelor de la Helsinki, la care vor 
participa și solii poporului nostru. De Ia tribuna Adunării 
popoarelor de la Helsinki se va face auzit și glasul popo
rului nostru, popor hotărît să lupte din toate puterile pentru 
găsirea căilor și mijloacelor pentru salvarea păcii și întă
rirea securității colective a tuturor statelor.

Adunarea reprezentanților mișcării pentru apărarea păcii 
din R.P.R., exprimă voința poporului nostru de a lupta pen
tru apărarea păcii, construind cu mînă sigură societatea so
cialistă. Succesele obținute pînă în prezent în uzine și pe 
ogoare, dovedesc cu prisosință marea contribuție adusă de 

poporul romîn la cauza menținerii și consolidării păcii. El 
este ferm hotărît să lupte cu și mai mult elan și să nu pre
cupețească nici un efort în vederea salvării păcii, cauză 
scumpă tuturor popoarelor.

Reprezentanții de seamă ai poporului nostru care vor par
ticipa la marea Adunare a popoarelor de la Helsinki, vor 
contribui din toate puterile la rezolvarea problemelor impor
tante, aducînd prin aceasta contribuția poporului Qpstru la 
cauza menținerii și consolidării păcii Jn lumea întreagă.

Forțele păcii au crescut considerabil. Ele vor fi capabile 
să apere cauza păcii și securității popoarelor.

Hotărîrile de la Varșovia — imbold spre noi succese
I

în munca noastră
Dorim pacea și vom lupta pentru apărarea ei

întreg colectivul de muncitori, in
gineri, tehnicieni și funcționari ai 
Trustului 4 construcții — Hunedoara, 
au urmărit cu viu interes desfășurarea 
lucrărilor Conferinței de la Varșovia a 
statelor europene, pentru asigurarea 
păcii și securității în Europa, și salută 
cu entuziasm hotărîrile luate. Rezul
tatele Conferinței de la Varșovia sînt 
identice cu năzuințele noastre, pentru 
că noi dorim pacea și o vom apăra 
atunci cînd va fi nevoie.

GR1GORAȘ CONSTANTIN 
director al Trustului 4 Construcții

Sub îndrumarea partidului nostru, 
construim astăzi o viață nouă pentru 
noi și copiii noștri. Construim aici în 
Hunedoara un- oraș nou, spita
le, magazine, etc. Toate aceste 
construcții sînt mărturia năzuinței 
noastre de pace, a dorinței nestrămu
tate a poporului nostru de a munci în 

---------- * * * ------------

liniște pentru viața nouă și fericită 
ce și-o construiește.

Tratatul încheiat la Varșovia este în
săși prin caracterul său un tratat al 
prieteniei, asistenței mutuale și cola
borării între sutele de milioane de oa
meni din țările lagărului păcii și so
cialismului. El ne dă un nou imbold 
în muncă pentru a ridica cu tot mai 
mult elan construcții noi, de o calitate 
mai bună și mai ieftine.

Ca om iubitor de pace, interesat 
îndeaproape în slăbirea încordării in
ternaționale, am urmărit cu mare aten
ție desfășurarea lucrărilor Conferinței 
de la Varșovia a celor 8 state euro
pene, în frunte cu Uniunea Sovietică. 

Hotărîrile adoptate la această Con
ferință de către statele interesate în 
asigurarea păcii și securității în Eu
ropa, oglindesc în mod creator dorința 
sinceră de pace a țărilor din lagărul 
democrației și socialismului, hotărirea

Imbold în munca noastră
COSTACHE VASILE 

prim-topitor O.S.M.

lor de a apăra pacea și libertatea po
poarelor care își construiesc o viață 
liberă și fericită.

Cunoaștem urgia războiului, de pe 
urma căruia am avut de suferit. Mulți 
dintre noi au rămas fără părinți, fără 
frați. De aceia nu vrem ca urgia aces
tuia să se’ mai abată asupra noastră.

Noi oțelarii, susținem hotărîrile
----------- * * * -----------

Scut
Cu deosebită bucurie am aflat vestea 

semnării Tratatului de la Varșovia a 
țărilor europene iubitoare de pace,tra
tat, care exprimă mai limpede ca ori- 
cînd, dragostea de pace a statelor sem
natare, voința lor de a nu permite ni
mănui să atenteze la viața liberă, să 
nimicească ceea ce s-a făcut prin mun
că pașnică.

Realizările noastre din sectorul con
strucțiilor, sînt puse în slujba omului 
și a păcii și nu putem permite ca a- 
ceste înfăptuiri, să devină obiectivul

Conferinței de la Varșovia și ne vom 
strădui zi de zi pentru a da patriei 
mai mult oțel, știind că în felul acesta 
întărim puterea ei de apărare. In luna 
aceasta, numai pînă în ziua de 20, îm
preună cu echipa ce o conduc, am ob
ținut o realizare față de grafic de 105 
la sută elaborînd 23 șarje rapide. Pînă 
la sfîrșrtul acestei luni mă voi strădui 
să depășesc realizările obținute pînă 
acum cu încă 3 procente și să elaborez 
alte 6 șarje rapide. .

al păcii și independenței 
Ing. RADVAN ȘTEFAN 

șeful șantierului nr. 1 Complexul
3 I.C.S.H.

distrugerilor unor înfierbîntați, care 
pun geniul omenesc în slujba răz
boiului.

Muncitorii, tehnicienii și inginerii 
șantierului nr. 1, luînd cunoștință de 
semnarea acestui tratat și-au sporit 
elanul în muncă, fiind siguri că agre
gatul la care lucrează, duce la întă

rirea capacității de apărare a patriei 
noastre.

Noi trebuie să pășim în primele rîn
duri ale luptătorilor pentru pace și de 
aceea vom munci cu mai multă dra
goste pentru ducerea la îndeplinire a 
sarcinilor ce ne revine întărind astfel 
tratatul încheiat la Varșovia.In do
meniul profesiei mele, voi depune o 
mai rodnică activitate aducîndu-mi 
contribuția la dezvoltarea și întărirea 
patriei, pentru apărarea păcii și a vie
ții noi.

DIN TARA CONSTRUCTORILOR COMUNISMULUI

La combinatul metalurgic din Magnitogorsk
fonta cea mai ieftina

DIN U.R.S.S.

Anul acesta colectivul secției fur
nale de la combinatul metalurgic din 
Magnitogorsk a economisit pînă a- 
cum 3.500.000 ruble peste prevede
rile planului prin reducerea prețului 
de cost la producția de fontă.

Fonta produsă de combinatul uzi
nei din Magnitogorsk este cea mai 
ieftină din Uniunea Sovietică. Acea
sta se explică nu numai prin faptul 
că uzina este situată în apropierea 
zăcămintelor de minereu (aici fur
nalele sînt situate la poalele mun
telui Magnitnaia, care conțin zăcă
minte de minereu) ci și prin abun
dența zăcămintelor de minereu.

Inginerii din Magnitogorsk, in 
colaborare cu muncitorii și maiștrii 
de la uzină, au schimbat în mod ra
dical în ultimii ani tehnologia pro
ducției de fontă. Fiecare furnal a fost 
reconstruit, iar procesele de producție 
au fost intensificate. Trecerea fur
nalelor la funcționarea cu o presiu
ne mai înaltă a gazelor în partea su
perioară a furnalului și mărirea tem
peraturii viatului cu 200’ au sporit 
producția de fontă cu 10-12»/0 și au 
redus consumul de cocs în medie cu 
8o/#. Pe lîngă aceasta, la minele din

Magnitogorsk, a fost introdu
să cea mai modernă teh
nologie de extracție și prelucrare 
a minereului și a fost organizată 
producția concentratului de minereu 
de calitate superioară, ceea ce a îm
bunătățit indicii tehnico-economici.

Metalurgiștii din Magnitogorsk au 
cheltuit pentru reconstruirea furna
lelor, construirea fabricilor de aglo
merare și pentru alte inovații teh
nice aproximativ 37 milioane ru
ble. In schimb, ei economisesc anual 
la producția de fontă materii prime 
și combustibil în valoare de aproxi
mativ 216 milioane ruble. A fost re
dus în mod deosebit consumul de 
cocs. Furnaliștii consumă o cantitate 
atît de mică de cocs, incit fonta a 
devenit pentru prima dată mai ief
tină decît cocsul.

In 1955 — ultimul an ai planului 
cincinal — colectivul de la secția 
furnale lucrează la perfecționarea 
continuă a tehnologiei, pentru a în
deplini cu o lună înainte de ter
men planul cincinal și pentru a da 
țării mii de tone de metal ieftin pes
te plan.

ELABORAREA DE ȘARJE

RAPIDE DE OȚEL

Metalurgiștii de la combinatul din

Magnitogorsk (Ural) au elaborat 
anul acesta peste 2.000 de șarje ra
pide de oțel.

S-au împlinit cinci ani de cînd, 
din inițiativa cunoscuțiior oțelari so
vietici, Vladimir Zaharov, Muhamed 
Zinurov și Ivan Semenov, a început 
la acest combinat întrecerea pentru 
elaborarea de șarje rapide de oțel. 
Inițiatorii acestei întreceri au intro
dus numeroase inovații în tehnologia 
producției de oțel, pentru care au fost 
distinși cu Premiul Stalin.

Elaborarea rapidă a oțelului, — a- 
ceastă importantă rezervă a sporirii 
producției la aceleași agregate — a 
necesitat modificarea organizării 
muncii în secțiile combinatului, per
fecționarea tehnicii, mecanizarea și 
automatizarea numeroaselor operații. 
La început, la cuptorul Martin nr. 3, 
unde a fost inițiată această între
cere, iar apoi la alte cuptoare, a fost 
modificată construcția unor cuptoare. 
In prezent, durata unei șarje la cup
torul nr. 3 a fost redusă cu două ore 
în comparație cu anul 1950.

Actualmente, la combinatul din 
Magnitogorsk nu există nici o bri
gadă care să nu folosească metodele 
rapide de elaborare a oțelului.



IN PREAJMA ZILEI INTERNAȚIONALE A COPILULUI

— primă (Mira patriei
Din viața orașului nostru

Măsuri de înfrumusețare a orașului
' Clasa Vl-a a școlii de 10 ani de la 
O.M. răsuna de murmurul necontenit al 
elevilor care discutau cu aprindere, felul 
în care o să se pregătească pentru exame
ne.

La un moment dat, ușa s-a deschis, și 
în cadrul ei, a apărut instructorul Țibea 
Aurel. Pe dată au încetat discuțiile, fie
care aștepjînd să audă noi lucruri din par
tea celui venit.

Mergînd cu pași măsurati. instructorul a 
ajuns la Catedră, “de unde le-a vorbit celor 
31 de elevi din fața sa :

Tovarăși! se apropie zilele examenelor. 
Acum trebuie să se dea bătălia pentru pro
movarea clasei. Ce ziceți, o să reușiți ?

Mai întîi, continuă să fie liniște, ca a- 
poi să se răspundă :

— Tovarășe instructor, eu am lichidat 
cu notele rele...

— Si eu — se auzi o altă voce.
— Bine, dar ce facem cu cei rămași în 

urmă ?
Din nou au tăcut glasurile.
Pionierul Zabunov Andrei care mai tot 

timpul tăcuse, ascultînd ce vorbesc alții, 
s-a ridicat în picioare, spărgînd liniștea 
sălii:

— Eu vreau tovarășe Instructor să-l a- 
"ut pe Mirescu Valentin, fiindcă e în urmă 
cu materiile.

— Și eu vreau — spuse Dănciulescu Ti- 
tw — să învăț cu Groh loan.

In felul acesta, fiecare pionier bun la în
vățătură, a luat cîte unul din elevii rămași 
"n urmă, dîndu-le un sprijin tovărășesc, 
în vederea examenelor de sfîrșit de an.

îi cei ajutați ajuta
Vin examenele... Aceste cuvinte sînt 

spuse tot mai des de către pionierii care 
așteaptă cu emoție sărbătoarea examenelor. 
Cei care cu mai multe zile în urmă, au 
fost repartizați să învețe cu fruntașii cla
sei, azi se mîndresc că pot fi printre elevîî 
buni la învățătură.

... Intro zi, ca niciodată, în clasă dom
nea liniștea. Ușa era deschisă din cînd în 
cînd de cei ce veneau la- școală cu ghioz
danele în mină. Ca un făcut, nimeni nu 
mai sburda ca pînă atunci, nimeni nu fă
cea gălăgie. Toți se așezau în bănci și-și 
scoteau cărțile sau răsfoiau caietele. Liniștit, 
ca de obicei se așeză și Zabunov, în banca 
a 2-a de lîngă fereastră. Pe lîngă celelalte 
materii, astăzi aveau și ultima oră de de
sen, cînd trebuiau să prezinte fiecare plan
șele.

— Știi ce, — se adresă el către Groh 
Ioan — hai și-mi arată cum ai procedat la- 
schițarea desenului tău, căci al meu nu a 
reușit. Cel rugat, se duse la- banca sa, luă 
w foaie curată și îi spuse:

— Uite! în primul rînd, schițezi în ma
re lucrurile principale, apoi ținînd cont de 
proporția desenului, desenezi și restul.

Așa au rămas cei doi preocupați, pînă 
cînd a sunat de întrare în clasă. In pauze 
lucrau de zor la planșa cu pricina, iar cînd 
s-a apropiat ora de desen, pionierul Zabu
nov, avea deja lucrarea gata, care repre
zenta un bloc muncitoresc, nou construit, 
cu împrejurimile lui.

Iți mulțumesc că mai ajutat să

Știri sportive
Spectatorii care au asistat, duminică 22 

mai, la meciul de fotbal dintre „Metalul'* 
Hunedoara și „FI. Roșie Ianos Herbak" 
Cluj, n-au regretat că au stat în ploaia mă
runtă ce a căzut mai tot timpul jocului, 
pentru că au asistat la un joc dinamic și 
spectaculos, oferit de jucătorii celor două 
echipe, în care au excelat înaintașii meta- 
lurgiștilor hunedoreni.

Jocul îl încep oaspeții, care inițiază cî- 
teva acțiuni frumoase dar fără rezultat. 
Treptat însă, gazdele pun complect stăpî- 
nire pe joc și domină categoric. Dominarea 
gazdelor este concretizată în minutul 25 
cînd Țîndrău faultează în careu pe T. 
Popescu. Acesta transformă lovitura de 
pedeapsă : 1—0 pentru „Metalul**. Cu două 
minute înaintea sfîrșitului primei reprize, 
Costea cu un șut fulgerător urcă soorul la 
2—0.

„construiesc* blocul — s-a adresat el lui 
Gorh, care ia răspuns zîmbind:

— Nu-i nimic 1 așa trebuie să se ajute 
fiecare din clasa noastră. Aici se potrivește 
vorba aia: „și cei ajuta(i — ajută la rîn- 
dul lor*'. I
Pentru ziua noastră

Abia și-au făcut lecțiile, cînd acasă la 
Zabunov Andrei "au mai venit încă doi pio
nieri : Șeu loan și Cocîrlan Paul. Toți 
trei au găsit de cuvință ca de ziua copilu
lui, să confecționeze o turbină cu aburi 
pentru copiii de la grădiniță.

In camera lor, pe masă, stătea deja în
ceputul construcției de „mare însemnătate'* 
— cum îi spuneau ei. Cu toții lucrau pe 
tăcute, găurind cîte o cutie, altul bătînd 
cuie, etc. Din cînd în cînd se mai auzeau 
frînturi de fraze, după care se așternea 
din nou tăcerea.

Au meșterit ei deasupra turbinei, pînă 
cînd soarele se lăsase după dealurile ce 
se profilau la orizont. Lumina din cameră 
dispărea din ce în ce. Au aprins becuri, 
pentru a putea continua lucrul. Cînd au ter
minat turbina, abia atunci au observat cît 
de obosiți sînt cu toții.

— A ieșit lucru frumos din mîna noas
tră — zise Zabunov celorlalți. Numai că 
trebuie să-i facem „rodajul**.

După ce au încălzit apa din căzănelul 
făcut de ei, paletele au prins să se învîr- 
tească siib presiunea aburilor. Rîzînd de 
bucurie, ei își exprimau satisfacția- de care 
erau cuprinși.

— Asta-i pentru ziua copilului.
— Adică, de ziua noastră — accentuă 

Cocîrlan — ce mai încolo încoace ?

Se apropie vacanța
Vestea că pe 25 mai se sfîrșesc cursu

rile și că elevii au 5 zile "disponibile pentru 
pregătirile de examen, se răspîndise repede 
prin toată școala, mai ales printre pionierii, 
care încercau deja emoțiile ce le vor simți 
la examene. Totuși, pe mulți îi frămînta o 
problemă destul de importantă pentru ei și 
anume: cum vor petrece vacanța de vară 
care bate la- ușă ? Pentru aceasta, colecti
vul de conducere al unității nr. 10 de pio
nieri, a confecționat o cutie din carton un
de fiecare pionier poate să facă cîte o pro
punere în vederea vacanței de vară. Iată 
una din ele; a pionierei Pîrîianu Valentina, 
din detașamentul 4 al clasei a- Vl-a :

„In cadrul unității noastre să ia ființă 
o revistă săptămînală, în care pionierii să 
scrie întîmplărî, articole, cuvinte încruci
șate. etc. De asemenea, să îa ființă cercul 
tinerilor naturalist!, un teren sportiv, și 
să se dea programe artistice**.

Propuneri de felul acesta s-au adunat 
multe în camera pionierilor și de toate se 
preocupă instructorul Țibea Aurel, care șî-a 
propus să facă tot mai plăcută vacanța de 
vară a pionierilor. El se gîndește că în gri
ja lui se află importanta sarcină de a face 
ca timpul petrecut de pionieri în tabără, 
să le rămînă adînc întipărit în minte, iar 
în noul an de școală să intre cu forțe proa
spete de muncă.

GH. ȘELARII i

La reluare, gazdele nu mai insistă — ca 
de altfel în mai toate jocurile — și permit 
înaintașilor clujeni să-și revină. Aceștia- 
profită de cele două greșeli ale apărării 
metalurgiștilor și înscriu prin Nagy (minu
tul 61) și Ceasar (minutul 68), egalînd 
rezultatul.

înaintarea metalurgiștilor forțează din 
nou jocul. T. Popescu dirijează excelent 
înaintarea, făcînd schimburi de locuri foar
te reușite. Ca urmare a acestui joc, Mesza- 
roș înscrie cel de al treilea gol, ca apoi 
Meghie să stabilească în minutul 83 scorul 
final al partidei: 4—2.

S-au remarcat Titi Popescu, Costea, Paul 
Florea, Meghie și Curuie. A arbitrat corect 
și autoritar Șerban Ioan (Craiova).

N. MARCEL

Spre satisfacția deplină a hunedorenilor, 
Comitetul executiv al sfatului popular oră
șenesc a început de curînd lucrările de a- 
menajare a străzilor, conform planului de 
înfrumusețare a orașului nostru. Pînă în 
prezent a fost refăcut, în parte, asfaltul de pe 
trotuarul străzii V. I. Lenin, s-a scos pava
jul necorespunzător din Piața Libertății, exe- 
cutîndu-se momentan nivelarea pieții, după 
care se va turna asfaltul. Totodată s-a ter
minat aprovizionarea cu toate materialele

Prin piafa Hunedoarei
Zilnic, noua piață a orașului este tot mai 

bine aprovizionată cu produse alimentare. 
In mod deosebit sîmbăta, alături de țăra
nii muncitori din împrejurimi, vin aci un 
mare număr de producători de prin alte 
raioane și regiuni, care valorificîndu-și sur
plusul lor de produse alimentare, contri
buie la satisfacerea din abundență a cerin
țelor siderurgiștilor hunedoreni. Printre 
acești producători se numără și muncito
rii gospodăriei anexe Mintia. Sîmbăta tre
cută de pildă, ei au adus peste 100 kilo

Noi unități
In ultimul timp Trustul alimentației pu

blice din Hunedoara și-a extins rețeaua de 
desfacere, prin înființarea de noi bufete și 
chioșcuri. Astfel a fost înființat un bufet 
bine aprovizionat în „Tabăra tineretului** 
și 2 chioșcuri cu gustări, dulciuri și răco
ritoare—unul pe strada Karl Marx, iar al 
doilea lîngă stadionul sportiv „Metalul**.

Pentru vizionarea filmelor în bune condițiuni
Odată cu deschiderea- cinematografului 

de vară al Comitetului de întreprindere
I.C.S.H.,  localnicilor le-au fost create noi 
condiții de a-și petrece cu folos timpul li
ber de care dispun. De la deschiderea lui 
și pînă în prezent au fost aduse aci filme 
noi și dintre cele mai bune, lucru ce este 
dovedit și de numărul mare de spectatori 
care în fiecare seară abundă grădina cine
matografului, pînă la refuz.

Cu toate acestea, în rîndul spectatorilor 
hunedoreni există și unele nemulțumiri, 
bine justificate. In primul rînd ei sînt 
nemulțumiți pentru faptul că deși cinema

O nouă frizerie
Preocupat de continua îmbunătățire a de

servirii oamenilor muncii din orașul nostru, 
colectivul cooperativei meșteșugărești „Drum 
Nou“ a deschis ieri dimineața un nou local 
de frizerie, în cadrul căruia funcționează și 
un salon corespunzător de coafură. 

RECTIFICARE

Acceleratul Simeria—Petroșani—Bucure ști pleacă din Simeria la 20,50 și sosește 
la București la ora 8,20. Se reîntoarce din București la ora 19,45 și sosește la Simeria' 
la ora 7,35. In cadrul noului mers, accelera tul circulă acum pe linia Caracal-Roșiori 
și are vagoane de dormit.

In articolul de fond al ziarului nostru 
din nr. 27 (313) intitulat; „Mai multă 
preocupare față de primirea de candidați 
de partid,** la aliniatul 6, rîndul 18 se

va citi în felul următor: 
întîmpla ca la un număr 
candidați să li se expire 
de candidatură.

Astfel s-a putut 
de peste 30 de 
de mult stagiul

Noul mers al trenurilor
Orar de vară

Plecarea din Hunedoara Sosirea în Simeria
Personal 6,19 6,46

7,27 7,54
11,50 12,32
15.29 15,58
18,22 18,55
19,21 19,48
23,40 0,11

Plecarea dîn Simeria Sosirea în Hunedoara

Personal 2,00 2,49

5,40 6,15

9.25 10,13

13,42 14,20

16,35 17,12

18,25 19,00
22,05 22,38

necesare refacerii străzilor A. Vlaîcu și 
Gh. Barițiu care vor fi pavate cu piatră 
cubică, începîndu-se chiar, pe prima stradă, 
lucrările de canalizare.

De remarcat este și faptul că paralel cu 
acestea, în apropierea Hunedoarei se a- 
menajează și o seră care va pune la dispozi
ția localnicilor cantități variate de flori. 
Trei sferturi din lucrările de amenajare a 
serei de flori a orașului nostru, au fost 
deja executate.

grame ceapă verde, 300 kilograme salată 
și 350 kilograme ridichii. De asemenea, eî 
au mai valorificat în aceiași zi cea. 1.000 
pui și 3.000 bucăți ouă. Faptul că prețul 
produselor gospodăriei anexe de la Mintia 
erau mai avantajoase, precum și conștiin
ciozitatea cu care serveau muncitoarele 
Branu Dumitra, Gologan Teodora și altele, 
a făcut ca întreaga cantitate de marfă să 
fie vîndută încă din primele ore ale dimine
ții-

alimentare
Pentru satisfacerea deplină a cerințelor 

cetățenilor, vor mai fi deschise încă 3 chioș
curi, dintre care unul la gara orașului. To
todată se fac ultimele lucrări de finisare 
la grădina-restaurant, de pe strada 
Karl Marx care va fi inaugurată în cu
rînd.

tograful are locuri numerotate, totuși ace
stea nu sînt trecute și pe bilet pentru a a- 
sigura fiecărui spectator locul respectiv. 
Astfel, nu se ține cont de numărul bilete
lor vîndute — care de obicei depășește cu 
mult numărul de locuri — creînd spectato
rilor greutăți în ce privește vizionarea fil
mului. Mai mult, conducerea cinematogra
fului nu a redus nici prețul biletelor de 
intrare, conform H.C.M. din 22 aprilie a. c.

Comitetului de întreprindere I.C.S.H. îî 
revine sarcina imediată de a lua măsurile 
corespunzătoare, care să ducă la- lichidarea 
neîntîrziată a acestor neajunsuri.

înzestrat cu mobilier nou și modern, a-: 
cest local spațios, care va fi deschis zilnic 
între orele 9—21,30, va înlătura în scurt 
timp neajunsurile ce existau pînă în prezent, 

în buna deservire a oamenilor muncii’.
» _______



Scrisori către redacție
Noi succese obținute de Jurnaliști

FOILETON

Prin folosirea cu pricepere a metodei 
Filipov, furnaliștii de la uzina „Victoria* 
Călan reușesc să-și depășească mereu pla
nul de producție. încă de la începutul 
wiiî mai au continuat lupta pentru a ob
ține o producție sporită de fontă. Astfel 
în primele două decade ale lunii, la furnalul 
I s-a realizat planul de producție în pro
porție de 107 la sută. Printre echipele 
care au obținut cele mai frumoase rezul
tate, se numără cea condusă de Ștefă-

Din munca
In ultimul timp, mișcarea de inovații a 

luat o deosebită dezvoltare în Combinatul 
siderurgic „Gh. Gheorghiu-Dej“. Prin spri
jinul Cabinetului tehnic, numeroase inova
ții prezentate au fost aplicate în scurt 
timp. Printre ele se numără a strungaru
lui Brandis Francise din secția Construc
ții metalice. El a rezolvat problema cons
truirii unui canal de pană la pivotul cen
tral de fa placa de bază a macaralei „Vit- 
toviț". Acest lucru necesita să fie execu- 
pt la o mașină de rabotat de dimensiuni 
mari. Strungarul Brandis a rezolvat acea
stă problemă prelucrînd locul de pană di-

Intensificarea lucrărilor de întreținere a culturilor
Terminînd cu succes campania însămîn- 

țărilor d» primăvară, țăranii muncitori din 
satele comunei Răcăștia, au trecut ime
diat la executarea lucrărilor de întreținere 
a culturilor. Pentru ca aceste lucrări să 
se desfășoare fără întreruperi și să se ap
lice întocmai regulile agrotehnice de între
ținere, organizația de bază din comună șî 
membrii comitetului executiv, și-au îndrep
tat atenția spre intensificarea muncii poli
tice de masă. In acest scoc, au fost antre
nate și comisiile de femei, a căror activi
tate s-a dovedit a fi de un real folos în 
mobilizarea țăranilor muncitori, în ceea ce 
privește întreținerea culturilor.

In urma muncii depuse, s-a reușit ca în

In întîmpinarea festivalului
Printre cei care se pregătesc să întîm- 

pine Festivalul Mondial al Tineretului și 
Studenților, ce se va desfășura la Varșovia, 
cu noi realizări în muncă, se numără șî 
tinerii din satele de munte ale raionului 
nostru. De curînd U. T. M.-iștii din sa
tul Ulm, comuna Cerbăl, au depus o muncă 
Intensă la curățitul a 5 ha. pășune și la 

C><X><><><><><><><><><><><><><><><><><X><><><^<><><><><><><><><><><><><^^
Pentru executarea la timp a lucrărilor 

de îngrijire a culturilor
Marirea producției de MARCU NICOLAE este nevoie, sînt lu-
cereale șt îndeosebi Secretar al Sfatului popular raional crări care făcute la 
a producției de cerea- Hunedoara timp, conform reguli-
le-marfă, constituie -------- lor agrotehnice', aduc
condiția principală pentru realizarea unui 
belșug de alimente, care să ducă la o mai 
bună aprovizionare a populației muncitoa
re și a industriei ușoare și alimentare cu 
materii prime agricole necesare.
| Pentru ca producția de cereale să sa
tisfacă din plin aceste cerințe, și odată cu 
aceasta să contribuie la dezvoltarea între
gii economii naționale, partidul și guvernul 
au pus în fața oamenilor muncii din agri
cultură, sarcina de a obține în acest an o 
producție globală de cel puțin 10 milioa
ne tone grîu șî porumb, șî recolte mari la 
toate celelalte culturi agricole. înfăptuirea 
acestei sarcini, cere perseverență în muncă 
din partea țărănimii muncitoare, care tre
buie să aplice întocmai întregul complex de 
lucrări agricole. Neglijarea uneia dintre 
lucrările ce trebuie aplicată culturilor de 
cereale, duce la compromiterea plantelor, 
la scăderea producției agricole.

In momentul de față ne găsim într-o e- 
tapă tot atît de importantă ca și însămin- 
țările, și anume, executarea la timp șî în 
bune condiții agrotehnice a lucrărilor de 
întreținere a culturilor. Experiența frunta
șilor recoltelor bogate a dovedit că recol
te mari se pot obține atunci cînd plantelor 
li se crează cele maî bune condiții de cre
ștere șî dezvoltare, cînd acestea sînt ferite 
de dușmanii lor. Plivitul păioaselor șî pră- 
șitul plantelor prășitoare, ori de cîte ori 

nescu Iosif, care și-a realizat sarcinile de 
plan în proporție de 108,6 la sută. Succese 
frumoase au obținut și muncitorii de la 
furnalul 2, care au elaborat cu 4,2 la 
sută mai multă fontă. Echipele conduse de 
Szabo Ștefan șî Munteanu loan, au produs 
cu peste 3 la sută mai multă fontă, iar 
cei conduși de Moraru loan și-au depășit 
sarcinile planificate cu 4,5 la sută.

HUMMEL EMERIC 
corespondent voluntar

inovatorilor
rect la strung, folosind în acest scop port- 
cuțitul drept Shaping. Prin aplicarea a- 
cestei metode, canalul a fost construit pa
ralel cu axa găurii, executîndu-se toată 
operația pe planșaiba strungului.

O altă inovație este aceea prezentată șî 
aplicată de tov. Rîpeanu Romulus. Prin 
recondiționarea cupelor uzate de Ia banda 
de turnare, prin sudură electrică, el a re
dus consumul de cupe cu 50 la sută rea- 
lizînd economii anuale de peste 80.000 lei.

MARINOVICI GHEORGHE 
corespondent voluntar

întreaga comună Răcăștia să se plivească 
pînă la data de 18 maî o suprafață de 
362 ha. Fruntași pe comună în munca de 
întreținere a culturilor, se situează țăra
nii muncitori Iacob Ladislau (Hoșca), Gre- 
cu Iosif șl Doboli Etelca din satul Ră
căștia, Pălcău Ilie (Debuf), Făget Iulian 
șî Hărău Petru din satul Mînerău. Din 
satul Boș, în mod deosebit se evidențiază 
tovarășa Muntean Norica, care fiind in 
fruntea comisiei de femei, a reușit să 
antreneze toate femeile în acțiunea de în
grijire a culturilor.

COLCERU GHEORGHE 
corespondent voluntar

săparea unei fîntîni în mijlocul ei. Cei 
maî harnîei tineri în efectuarea acestor 
munci au fost Blaj Traian, Ruja Miron. 
Blaj Aron, Gașpar Traian, Mihăilă Sal- 
vina șî alții.

IUGA IOAN
coresoondent voluntar

sporuri mari de recoltă.
Aplicînd întocmai întregul complex de

lucrări, de la însămînțare și pînă la recol
tat, membrii gospodăriei agricole colecti
ve „Viață Nouă" din satul Sîntandrei au 
obținut anul trecut o producție de peste 
1400 kilograme grîu la hectar, întovărășiți! 
din satul Cristur au realizat o producție de 
2600 kilograme porumb boabe le hectar, 
far țăranul muncitor Cornea Alexandru din 
satul Uroî, comuna Simeria, a recoltat cca. 
35.000 kilograme sfeclă de zahăr la hectar. 
Asemenea succese au fost obținute și de 
membrii întovărășirii agricole „7 Noembrie" 
din Hășdat, care la grîu au dobîndit peste 
1700 kilograme la hectar, iar la floa- 
rea-soarelui, în urma polenizării artificiale 
a obținut peste 200 kilograme.

Aceste cîteva exemple, dovedesc că pă- 
mîntuluî î se pot smulge recolte mari nu
mai atunci cînd harnica noastră țărănime 
muncitoare îșî însușește și aplică întocmai 
înaintatele metode agrotehnice, care duc 
la creșterea producției agricole.

Cu toate condițiile nefavorabile de mun
că create în urma ploilor abundente ce au 
căzut în primăvara acestui an, oamenii 
muncii de pe ogoarele raionului nostru au 
încheiat cu succes campania însămînțări- 
lor, trecînd de îndată la îngrijirea- cultu
rilor. Ca rezultat al muncii de îndrumare, 
pe care l-au depus unde comitete execu-

O comanda
"... Dîtuf dovadă de operativitate în 

muncă, vom,... numai lucrînd operativ noi 
vom,... operativitatea este mama succesu
lui..."

Acestea sînt doar cîteva din nenumăra
tele expresii folosite de zeci, de sute de 
ori, în consfătuirile de producție care au 
loc în unele servicii din Combinatul side
rurgic „Gh. Gheorghiu-Dej", cum ar fi la 
energetic șef, mecanic șef, plan și urmă
rire, lansarea fișei și controlul bugetar. 
Cuvîntul operativitate care de regulă nu 
lipsește din aceste ședințe, este împopo- 
țonat, înflorit și rostit uneori cu multă 
gravitate, alteori pompos, făcîndu-se multă 
vîlvă în jurul lui. Ca atare, cuvîntul ope
rativitate, a devenit în aceste servicii, un 
sinonim al cuvîntului birocrație.

Iată de pildă cum se manifestă un „gen 
de operativitate" de acest fel, în execu
tarea unei lucrări foarte urgente, în com
binat.

Im data de 12 martie a.c. serviciul sta
dii și proiecte a înaintat serviciului ener
getic șef o adresă, în care se spune prin
tre altele: „Conform ordinului direcției 
tehnice, am examinat la fața locului cau
zele ce ușurează pătrunderea pe conducta 
principală — ce alimentează cu apă fur
nalele 1-4—a diferitelor impurități, frunze, 
broaște, etc., care duc la arderea gurilor 
de vînt. Pentru remedierea acestui nea
juns, propun următoarele măsuri ce tre
buie luate de urgență : ,

1. Să se monteze o ușă mobilă din scîn- 
duri, la canalul mic.

2. Să se acopere bazinul de apă cu scîn- 
duri îmbinate, iar în fața grătarului ba
zinului, să se facă uși care să fie des
chise numai cînd se curăță grătarele din 
fața conductei...

... Anexat vă trimitem planul și situa
ția nr. 5003-B, pentru amenajarea aces
tui bazin. Semnat, inginer F. Nițulescu." 

La 15 martie, comanda a ajuns 
la mecanic șef unde, după ce a stat 6 
zile a revenit la energetic șef. De aci, a 
trecut la exploatarea apei. Tovarășul in
giner Mioc a încărcat-o cu un referat în 
care menționează: „Intrucît lucrarea este 
f.f.f. urgentă, rugăm a dispune întocmirea 
devizului...“ și a expediat-o serviciului 
edil industrial. Pînă la 1 aprilie devizul 
a fost întocmit iar tovarășul Botez Zam
fir, anexîndu-i o altă adresă, a înaintat 
comanda și devizul la pregătirea lucrului, 

tîve ale sfaturilor populare comunale, pînă 
în seara zilei de 20 mai în întregul raion, 
s-a executat plivitul păioaselor de toamnă 
în proporție de 77 la sută, aplicîndu-se pî
nă la aceiași dată prima prășită pe o mare 
suprafață cultivată cu cartofi, sfeclă de 
zahăr și alte culturi prășitoare.

Urmînd îndemnul organizațiilor de ba
ză, a inginerilor și tehnicienilor agricoli, 
colectiviștii din satele Rapoltul Mare și 
Sîntandrei au terminat în întregime plivitul 
păioaselor de toamnă. Gata sînt cu plivi
tul păioaselor și țăranii muncitori din în
tovărășirile agricole; „16 Februarie" co
muna Cristur, „6 Martie" comuna Rapoltul 
Mare și „7 Noembrie" din Hășdat. Succese 
de seamă în această privință au fost obți
nute și în sectorul individual, acolo unde 
membrii comitetelor executive ale sfaturi
lor populare au știut să mobilizeze țărăni
mea în efectuarea lucrărilor de întreținere a 
culturilor. Țăranii muncitori Furca Iosif 
(Mantu) din satul Cristur, Herban Gh. 
(Ciobu) din Teliucul Inferior, Gherghel A- 
lexandru (Metea) din Peștișul Mare și 
alții, prin atenția pe care o acordă îngri
jirii culturilor, sînt exemple demne de urmat 
pentru ceilalți țărani muncitori cu gospodă
rii individuale.

Față de marea inportanță pe care o are 
îngrijirea șî întreținerea culturilor în lupta' 
pentru sporirea producției agricole la hectar, 
trebuie arătat că în unele comune această 
lucrare atît de importantă se desfășoară 
în condiții nesatisfăcătoare. Considerînd că 
odată cu încheierea campaniei de însămîn- 
țări ar fi chipurile „totul gata", comitetele 
executive ale sfaturilor populare din comu
nele, Streisîngeorgiu, Călan, și altele, au 
pierdut din vedere faptul că plantelor în-

„urgentă"
menționînd că această lucrare este f:j f. 
urgentă.

In felul acesta, comanda a luat dru
mul pribegiei, poposind zile în șir pe la 
diferite servicii și sub-servicii, pe la di
ferite secții ca: plan și urmărire, edil 
industrial, direcția tehnică, controlul buge
tar, producție s.a.m.d. Im fiecare popas, 
comanda era încărcată cu cîte un refe
rat și sub fiecare referat înflorea cîte o 
semnătură. In cele din urmă comanda a 
fost transformată în colecție de „autogra
fe". Printre cei ce au dat autografe, gă
sim pe tovarășii Novinschi, Mioc, Botez 
Zamfir, Mihuț Iancu, Popa Petru și 
mulți alții.

Din cele ce au urmat, a reieșit că nu
mai oameni „grei", au împovărat cu sem
năturile lor întortochiate, înflorite sau 
împrăștiate, tergiversata comandă. Și cul
mea ipocriziei, este că adresele anexate co
menzii, referatele și parareferatele de pe 
ea, conțineau mențiunea: „f.f.f. urgent", 
mențiune prin care autorii sperau că vor 
fi puși la adăpost de orice răspundere.

Ne mai rămînînd nici un locșor alb pe 
comanda cu pricina — care fusese pictată 
în întregime, cu referate și semnături — 
ea a fost pusă în lucru.

Iată deci, cum noul „gen de operativi
tate" cuibărit în aceste servicii ale com
binatului, a făcut ca formele unei lucrări 
— pentru a cărei execuție au fost nece
sare numai 12 zile — să fie moșite mai 
bine de 50 de zile, cu o enervantă și con
damnabilă comoditate. Și această concluzie 
iese cu atît mai mult în evidență, cu cit 
prin situații asemănătoare au trecut și 
comenzile R. 142039-2039 cu 14 referate, 
R. 142092-2327 cu 12 referate și altele.

Pe bună dreptate furnaliștii, care au 
fost direct interesați în amenajarea ur
gentă a bazinului de alimentație cu apă, 
cer organelor competente ca: dînd do
vadă de operativitate, în adevăratul în
țeles al cuvîntului, să ia măsuri severe 
împotriva celor ce au pierdut elementarele 
noțiuni ale lipsei de răspundere, împotri
va acelora care, stăpîniți de manie scrip- 
tologică crează greutăți în procesul de 
producție. Aceste măsuri se impun cu 
atît mai mult, cu cît este știut că nu s-a 
reușit și nu se va reuși niciodată să se 
scoată fontă din... „autografe".

S. OLTEANU

ooooo
sămînțate le trebuie asigurate toate condi
țiile de creștere și dezvoltare, care în mo
mentul de față este plivitul păioaselor și 
prășitul culturilor mari.

In scopul obținerii unor recolte mari în 
acest an, comitetele executive ale sfaturilor 
populare comunale, cu sprijinul organiza
țiilor de bază, au datoria de a mobiliza în
treaga masă de țărani muncitori în lupta 
pentru îngrijirea culturilor. In munca lor 
de zi cu zi, sfaturile populare comunale 
trebuie să găsească un puternic sprijin în 
deputați, comisiile permanente și de femei, 
ingineri și tehnicieni. Trebuie explicat ță
ranilor muncitori importanța pe care o are 
aplicarea celor mai înaintate reguli agro
tehnice de întreținere a culturilor, înple- 
tind acesta muncă cu exemple de țărani 
fruntași, care au dobîndit anul trecut re
colte mari. Din centrul activității sfaturi
lor populare comunale, nu trebuie să lip
sească grija față de răspîndirea experien
ței dobîndite de fruntașii în agricultură 
popularizarea celor care se străduiesc să 
aplice întocmai regulile agrotehnice, com- 
bătînd în același timp cu tărie metodele 
învechite pe care încă le mai practică unii 
țărani muncitori.

Inginerii și tehnicienii agronomi, au sar
cina de a arăta țăranilor muncitori ce lu
crări sînt de executat pe epoci, ce recolte 
se pot obține prin executarea plivitului și 
prășitului, ori de cîte ori este nevoie, cum 
anume șî prin ce mijloace pot fi combătuți 
dăunătorii culturilor.

Oameni ai muncii din agricultură! in
tensificați ritmul lucrărilor de îngrijire a 
culturilor agricole. Aplicați cele mai avan
sate metode agrotehnice care duc la obți
nerea unor recolte îmbelșugate.



Știrile provenite din Bonn, de care abunda 
acum coloanele ziarelor din multe țări, arată 
că militariștii vest-germani, care după rati
ficare acordurilor de la Paris au mînă li
bera pe toată linia, își accentuează pregăti
rile militare. Se construiesc obiective mili
tare. se completează unitățile militare, se 
întețește propaganda militafistă. Mașina de 
război germană, în curs de refacere, își re
capătă tot mai mult vechea înfățișare fățiș 
antipopulară și agresivă.

Totodată guvernanții de la Bonn iau unele 
măsuri pentru a camufla cît de cît esența 
adevărată a noului Wehrmacht, pentru a-i 
da trăsături mai „atrăgătoare". In această 
ordine de idei merită atenție o informație a 
agenției americane United Press cu privire 
Ia unele schimbări întroduse în armata vest- 
germană. După cum reiese din această in
formație, autoritățile de la Bonn au hotărît 
să dea armatei în curs de reînviere o nouă 
denumire: în loc de „Wehrmacht" „Streit- 
krăfte" („forte armate'*).

Se introduc de asemenea modificări în 
echipamentul viitorilor năimiți. Cu toate că 
militarii vest-germani vor purta un coif ai
doma celui de pe vremea hilerismului, în 
schimb toate celelalte vor fi „complect schim
bate". Să luăm, de pildă, cizmele — tra
diționalele cizme prusace, cu carîmbi înalți, 
cu tocuri potcovite, cizme a căror bo- 
căneală pe lespezile pavajului încă n-a 
fost uitată în sute de orașe din Europa. 
Aceste cizme sînt părăsite, în locul lor se 
introduc bocanci americani cu șireturi. Dar 
uniforma, odioasă milioanelor de oa
meni, tunica strînsă în curea cu o cata
ramă de metal pe burtă? A fost desființată 
și ea. Locul ei îl va lua o cămașă legată 
la gît cu o cravată și un veston gri-verzui 
asemătător „vestonului Eisenhower", care 
se poartă în armata americană.

Deocamdată nu s-a anunțat ce „schim
bări fundamentale" se introduc în paspoa- 
lurile epoleților și ordinea în care se cos 
nasturii pe manta, dar fără îndoială că 
departamentul Blank nu va pregeta să 
efectueze și aici vreo reformă îndrăzneață. 
După toate acestea, mai trebuie să-i fie 
teamă cuiva de acești militari în „vestoane 
Eisenhower", aproape îngeri, care vor con
duce tancuri engleze „Centurion", vor pi
lota bombardiere cu reacție și dirija tunuri 
atomice ?...

„ . Profiturile compa-Compama-caracatița *,
mei americane „Ge

neral Motors" însumau în primul trimestru 
al acestui an, după achitarea impozitelor, 
309.000.000 de dolari. In 5 am această com- 
panie-caracatită a stors din sudoarea și 
sîngele oamenilor muncii profituri ce to
talizau peste 3,3 miliarde de dolari.

Președintele companiei, Curtice, a decla
rat că profiturile ei sînt o expresie a „po
liticii sănătoase" duse de actualul guvern 
al S.U.A. Demascînd esența acestei „politici 
sănătoase", ziarul „Daily Worker" a arătat 
că numai desființarea impozitului pe supra- 
profiturî a permis companiei să-și mărească 
profiturile în 1954 cu 144.000.000. O altă 
manifestare a acestei „politici sănătoase a 
fost acordarea unor comenzi militare în va
loare de 1,4 miliarde de dolari companiei 
„General Motors'*, comenzi care i-au fost 
asigurate de ministrul apărării, Wilson, fost 
președinte al companiei.

srs»0
Admiratorii Ziarul „Frankfurter
„tiihrerului" Zeitung", care apare

la Frankfurt pe Main, 
a publicat următorul anunț nerușinat : 
„Dacă doriți să aveți discursul pronunțat 
de fuhrer la 30 ianuarie 1942, scrieți la 
adresa...'* (urmează adresa ziarului). In
tr-un alt oraș din Germania occidentală 
— Hamburg —, zeloșii admiratori ai „fiihre- 
rului" năbădăios au mers atît de departe, 
încît în instituțiile de învățămînt au 
început să folosească ca material didactic 
în materie de drept public..., „Mein Kampf".

Astfel, fasciștii din Germania occiden
tală, încurajați de acordurile de la Paris, 
devin pe zi ce trece tot mai neobrăzați.

NOTE POLITICE

Camuflajul de la Bonn
Tocmai acest gînd se străduiesc din răs

puteri să-l sugereze popoarelor din Europa 
revanșarzii de la Bonn, care au pus la cale 
comedia travestirii Wehrmachtului. Pentru 
milioanele de oameni care au cunoscut ocu
pația hitleristă, care au văzut spînzurători 
și execuții, au îndurat umilințe și batjocură, 
care au trecut prin lagărele morții hitle- 
riste, nu există nimic mai odios decît mili
tariștii germani și armata lor de bandiți. 
De acest lucru își dau seama domnii de la 
Bonn și Washington, și tocmai de aceea el 
ar vrea să deruteze, prin retușarea unifor
mei soldatului vest-german, opinia publică 
din țările euaopene.

Meșterii în ale camuflajului au, negreșit, 
în vedere și un alt scop. Ei știu că Wehr- 
machtul revanșard și tot ce este legat de 
el sînt de asemenea odioase tuturor oame
nilor cinstiți din' însăși Germania occiden
tală. Tinerii din Germania occidentală nu 
vor să fie năimiți ai magnaților din 
Ruhr, nu vor să poarte uniforma odioasă 
a Wehrmachtului. încă înainte de intra
rea în vigoare a acordurilor de la Pa
ris, revanșarzii au pornit o campanie 
de propagandă urmărind să frîngă împo
trivirea tineretului față de serviciul militar 
în armata agresivă în curs de reînviere. Bu
letinul partidului lui Adenauer „Union în 
Deutschland", în căutare de noi argumente 
în favoarea serviciului militar, a recurs chiar 
la „catehismul social" al lui Herder. Este 
semnificativ faptul că buletinul a reprodus 
următorul citat din opera acestui scriitor 
german din secolul al XVIlI-lea: „Cetățea
nul chemat sub drapel trebuie să se pre
zinte chiar dacă este ferm convins că sta
tul se înarmează în vederea unui atac mi
litar".

Această campanie n-a dat însă rezulta
tele la care se așteptau inspiratorii ei. 
Blank și acoliții lui, care au încercat să 
ia cuvîntul în fața tineretului, chemîndu-1 
să se înroleze în armata vest-germană, au 
fost în repetate rînduri fluierați și alungați 
din adunări. Numeroși tineri, în dorința de 
a scăpa de înrolare în armata de năimiți, 
trec în Republica Democrată Germană. 
De exemplu, unul dintre ei. Horst Butter, 
lăcătuș, în vîrstă de 24 de ani, a spus cu 
această ocazie :

FAPTELE DEMASCA1

O invitație Consiliul național 
ciudată de ștat din Uruguay

a publicat în presă un 
comunicat în care se spune: „Astăzi, la 
invitația specială a ambasadorului Sta
telor Unite ale Americii, mister Lempstcr 
Machintosh, a plecat cu avionul la Salto 
dr. Santiago Rompan, ministrul afacerilor 
externe al Uruguayului". Așadar un minis
tru al Uruguayului a avut nevoie de invi
tația specială a unui ambasador străin pen
tru a vizita... unul din orașele țării sale.

Ziarul „Justicia" se întreabă cu nedume
rire : „Cine guvernează această țară ? 
Cum s-a putut întîmpla că ambasadorul 
american invită oameni de stat din Uru
guay «să viziteze» propria noastră repu
blică ?“. Pesemne ambasadorul S.U.A. s-a 
acomodat atît de bine în rolul său de împu
ternicit al monopolurilor americane, încît 
nu vede o deosebire esențială între Uruguay 
și, să zicem, Texas sau Oklahoma.

„Permis Ministrul de finanțe
de jaf" franchist a publicat

recent un ordin prin 
care scutește de plata unei serii de impo
zite indirecte pe militarii americani care se 
află în Spania. Acum, în Spania există 
două prețuri la pîine, carne, încălțăminte, 
confecții și alte articole: unul — pentru 
americani (din care au fost scăzute impo
zitele) și altul — pentru spanioli (în care 
impozitele sînt incluse).

Poporul spaniol numește cu drept cuvînt 
cartelele cu mențiunea „scutit de impozit", 
pe care franchiștii le pun la dispoziția ame
ricanilor, „permise de jaf".

— Cu toată bunăvoința, nu pot să înțeleg 
ce am de apărat în armata lui Adenauer, 
pentru cine și pentru ce aș lupta, lată de ce 
am trecut în R.D.G.

Aceleași gînduri frămîntă pe numeroși alți 
tineri din Germania occidentală atunci cînd 
aud îndemnurile agenților de recrutare ai de
partamentului militar. Tocmai de aceea re
vanșarzii de la Bonn încearcă să camu
fleze cumva chipul de fiară al Wehrmach
tului — măcar cu o cămașă cu cravată șl 
cu „vestonul Eisenhower".

Trucul acesta e bun însă numai pentru 
naivi.

In aceeași informație a corespondentu
lui agenției United Press se spune, între 
altele, că în fruntea armatei vest-germane 
se vor afla vreo 40 de generali, mai cu 
seamă generali hitleriști. Literalmente, la 
cîteva ore după ce la Paris s-a reprezentat 
rușinoasa comedie a admiterii Germanici 
occidentale în blocul nord-atlantic, la Bonn 
au fost anunțate noile numiri în viitoarea 
armată vest-germană. In calitate de „ins
pector general*', cu alte cuvinte în postul de 
comandant suprem, a fost desemnat fostul 
general hitlerist al trupelor blindate Cru- 
well. In postul de șef al marelui stat-major 
este desemnat fostul general Heusinger, 
care a lucrat pe vremuri în marele stat-ma
jor al lui Hiller. In calitate de comandant 
al trupelor de uscat apare acum generalul 
Wenck, cunoscut prin devotamentul său față 
de Hitler. Nu cumva, cu ajutorul vestonului 
gri-verzui și al bocancilor cu șireturi, se in
tenționează acum înnobilarea acestor stra
tegi ai „pămîntului pîrjolit", care transfor
mau în „zone ale deșertului" regiuni înflo
ritoare din Europa ?...

Bătîndu-și joc cu sarcasm de țanțoșii 
și îngîmfații militari prusaci, Heine scria 
pe vremuri: „Vergeaua de armă n-a dispă
rut, o au doar acum înăuntru". Cît de* ac
tuale sînt aceste cuvinte astăzi, cînd mi
litariștii de la Bonn vor să ascundă, sub 
un exterior schimbat, adevărata esență a 
armatei lor tîlhărești.

„Șarpele năpîrlește, dar veninul rămîne" 
— spune un proverb. Haina gri-verzue nu 
va putea ascunde esența tîlhărească a 
Werhmachtului revanșard.

Jan MAREK

„ • xk » s xx Ziarul „El Diario'*O experiența tristă u » u
din Uruguay a pu

blicat un interviu acordat de Paz Estens- 
soro, președintele Boliviei, în care acesta a 
recunoscut că situația economică a Boliviei 
este grea. Potrivit afirmațiilor lui Estens- 
soro, guvernul bolivian intenționează să 
redreseze situația prin concesionarea extrac
ției petrolului din țară către monopolurile 
străine, folosind „experiența Venezuelei în 
acest domeniu".

Fără îndoială că Venezuela dispune de o 
experiență bogată în domeniul relațiilor cu 
monopolurile americane. Potrivit relatării 
ziarului venezuelian „El Nacional", 300 de 
companii americane fac în țară tot ce vor, 
iar investițiile private de capital ale Wall 
Streetului se ridică la 3 miliarde de dolari. 
Numai compania Creole Petroleum Corpora
tion — filiala lui Standard Oil New Jersey 
— obține peste 70% din producția de petrol 
a țării. In 1954, profitul net al acestei com
panii a fost de 732.000.000 bolivari (circa 
218.000.000 dolari).

Dar oare nu cumva petrolul venezuelian, 
pe lîngă profiturile colosale asigurate com
paniilor americane, a îmbunătățit și situația 
materială a populației țării ? Să dăm «fuvîn- 
tul tot ziarului venezuelian „El Nacional". 
Venezuela — arată ziarul — suferă de pe 
urma deficitului cronic al balanței sale 
comerciale cu Statele Unite. In țară crește 
inflația.

„Numai privilegiații consumă carne în 
flecare zi. La țară — scrie „El Nacional" — 
carnea este consumată numai o dată pe 
săptămînă și starea de extenuare fizică a 
oamenilor te izbește de la prima vedere...*'

Viața de mizerie 
a muncitorilor din Taiwan
Anul trecut o serie de societăți din Tai- 

van au concediat peste 11.000 de munci
tori. Numai în luna februarie, în urma în
chiderii a peste 100 de fabrici textile, au 
rămas fără lucru mai mult de 5.000 de oa
meni.

Salariul mediu lunar al muncitorilor din 
21 de ramuri ale industriei, inclusiv între
prinderile industriei textile, metalurgice și 
miniere, reprezintă 365 de iuani taivanezi 
— mai puțin de jumătate din minimul nece
sar pentru existența unei familii nu prea 
numeroase

Salariul femeilor muncitoare este și mai 
scăzut. Femeile care lucrează tn fabricile 
de tricotaj muncesc cîte 13 ore pe zi pen
tru 5 iuani taivanezi. Această sumă abia 
ajunge pentru a cumpăra 2 kg de orez. In 
afară de aceasta, muncitorii- primesc sala
riul cu întîrziere. La începutul acestui an, 
societățile miniere datorau muncitorilor 
6.000.000 de iuani.

Hamalii din porturi primesc adesea mai 
puțin de jumătate din salariul lor. 83% 
din numărul muncitorilor ocupați la ex
ploatările saline au datorii mari.

Din cauza condițiilor proaste de lucru și 
a subalimentației, în rîndurile muncitorilor 
sînt larg răspîndite bolile. 84,7% din mi
nerii din 6 județe și orașe din partea de 
nord a Taivanului suferă de boli profesio
nale. In portul Țzilut, la fiecare 5 hamali 
unul suferă de plămîni, 75,7% din numărul 
muncitorilor de la saline se plîng de dureri 
de ochi, iar 61,4% au dureri de picioare.

In multe întreprinderi și mine au loc 
adesea explozii cauzate de lipsa tehnicii se
curității. Anul trecut, ca urmare a aces
tor avarii, au fost uciși, răniți sau schilo
diți 12.524 de muncitori.

In cîfeva cuvinte

• Mortalitatea infantilă atinge proporții 
foarte mari în Portugalia. Aproximativ 
20% dintre copii mor înainte de a fi atins 
vîrsta de cinci ani.

• Trei cunoscuți pictori mexicani — 
David Alvaro Sigueiros, Diego Rivera și 
Leopoldo Mendez — au adresat artiștilor 
plastici americani un mesaj, cerîndu-le să 
sprijine campania împotriva pregătirii 
unui război atomic. Amintind suferințele și 
distrugerile cauzate de războaie și subli
niind că cele cauzate de un război atomic ar 
fi și mai îngrozitoare, autorii mesajului 
cheamă pe toți artiștii să se opună forțelor 
care caută să distrugă valorile culturale 
ale omenirii.

• Guvernul de la Bonn caută să reme
dieze, pe calea majorării impozitelor progre
sive. dificultățile financiare provocate de 
reînarmare. încasările fiscale ale guvernu
lui de la Bonn și ale lânderelor vest-ger
mane au sporit în anul bugetar 1954-1955 
la 31,67 miliarde mărci. Numai în ultimul 
an, datorită noilor impozite impuse popu
lației vest-germane, aceste încasări au 
crescut cu peste două miliarde mărci. 
Pe de altă parte, finanțarea reînarmării va 
necesita noi fonduri bugetare. Ministrul de 
Finanțe de la Bonn, Schăffer, a recunoscut 
că bugetul militar pe 1955-1956 prezintă 
un deficit de peste 5 milioane mărci.

• Generalul britanic George Erskine, care 
pînă nu de mult a fost comandantul forțe
lor britanice din Africa de est, a făcut o 
declarație din care reiese că, de la decreta
rea stării excepționale în Kenya, trupele 
britanice au omorît 8.362 de negri, au „cap
turat" și aruncat în închisori peste 21.060. 
Ceea ce nu-I împiedică pe Erskine să adau
ge că „mișcarea teroristă" (așa numește 
generalul britanic mișcarea patriotică din 
Kenya) nu va slăbi deloc. „Nu putem fi 
deloc mulțumiți de situația existentă în 
Kenya" — se lamentează el.

• Fluctuațiile bursei din New York îngri
jorează din ce în ce mai mult cercurile ofi
ciale americane. Luînd cuvîntul la o reuniu
ne a Clubului economic din New York, sena
torul democrat din partea statului Arkan
sas, Fulbright, care în repetate rînduri a 
semnalat pericolul fluctuațiilor de la bursă, 
a declarat că această „febră" este însoțită 
de un „optimism superficial, amintind în 
mod neplăcut atmosfera care a precedat 
marele crah din anul 1929".
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