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Aplicarea măsurilor agrotehnice 
chezășia obținerii unor recolte bogate

Lucrările de îngrijire și întreținere a culturilor din raionul 
nostru, sînt în plină desfășurare. Colectiviștii, întovărășitii și 
țăranii muncitori cu gospodării individuale depun toate efor
turile, pentru a asigura o producție sporită de cereale la hectar. 
Prin aplicarea cu strictețe a măsurilor agrotehnice, care asigură 
o dezvoltare în condiții optime a culturilor și prin munca însu
flețită ce o depun, oamenii muncii de pe ogoarele raionului nos
tru, vor contribui la realizarea obiectivului pus de partid și gu
vern ; ca în acest an să se recolteze cel puțin 10 milioane tone 
grîu și porumb.

îndrumați de organizațiile de bază sătești și de membrii co
mitetelor executive ale sfaturilor populare comunale, majori
tatea țăranilor muncitori din cuprinsul raionului se bucură de 
succesul deosebit în executarea lucrărilor de întreținere a cul
turilor la un înalt nivel agrotehnic Bunăoară, în întreținerea 
culturilor de grîu, secară, orz și ovăz, prin plivitul buruienilor 
— dușmanul de moarte a plantelor cultivate — membrii înto
vărășirii agricole „16 Februarie" din comuna Cristur, precum 
și țăranii muncitori din comuna Rapoltul Mare și Teliuc, au ob
ținut cele mai frumoase rezultate, terminînd încă cu 2 săptămîni 
în urmă plivitul acestora. Membrii gospodăriei colective „23 
August din comuna Rapoltul Mare, executînd la timp și în 
bune condițiuni plivitul la păioase nu au neglijat să aplice pe 
întreaga suprafață cultivată cu grîu, secară, orz și ovăz îngră
șăminte chimice suplimentare, care vor asigura o mai bună dez
voltare a plantelor.

In executarea lucrărilor de întreținere a culturilor prășitoare, 
care în perioada actuală sînt cele mai importante lucrări agri
cole, membrii gospodăriei agricole din Sîntandrei au dovedit un 
viii interes. Pînă în prezent ei au terminat complect prășitul 
suprafeței cultivate cu sfeclă de zahăr, cartofi și legume iar pră
șită I-a la porumb este terminată. O deosebită grijă față de a- 
ceste lucrări o manifestă și țăranii muncitori din comuna Hăș- 
dat. Aici, țăranii mijlocași Baco Ludovic, Nagy Alexandru, Baco 
Iosif și alții, au cele mai frumoase culturi de porumb și pot de 
pe ac'um să înceapă prașila Il-a.

Dacă majoritatea comitetelor executive ale sfaturilor populare 
comunale și organele agricole au înțeles să îndrume în mod 
competent țăranii muncitori în desfășurarea lucrărilor de în
treținere a culturilor, nu același lucru se poate spune despre 
comitetul executiv al comunei Streisîngeorgiu, care ignorînd în 
mod nepermis importanța acestor lucrări, le-a lăsat să se des
fășoare la voia întîmplării. Acest lucru a făcut ca în comuna 
Streisîngeorgiu plivitul păioaselor să nu fie încă terminat, iar 
prășitul porumbului să se desfășoare într-un ritm anevoios. Ase
menea cazuri de nepăsare, față de buna întreținere a culturilor, 
reiese limpede și din atitudinea de comeditate și indiferență a 
agentului agricol Țîrlea Nicolae din comuna Peștișul Mic, care 
nu s-a îngrijit de organizarea consfătuirilor cu țăranii muncitori 
pentru a dezbate cele mai potrivite metode agrotehnice ce pot 
fi aplcate în raza comunei. *

In perioada actuală, cînd de lucrările de întreținere a cultu
rilor ce se execută, depinde în mare măsură recoltarea unor roa
de îmbelșugate, organizațiile de bază sătești, membrii comitete
lor executive ale sfaturilor populare comunale și. în special in
ginerii și tehnicienii agricoli, trebuie să fie adevărați mobiliza
tori ai maselor de țărani, pentru punerea în practică a celor 
mai potrivite metode agrotehnice. In acest scop, trebuie folosite 
consfătuirile cu țăranii muncitori la sate, comune și chiar 
pe raion, unde în lumina agrotehnicii avansate să se dezbată 
cele mai bune metode de lucru pentru a fi aplicate la întreți
nerea plantelor ce se cultivă în raionul nostru. Trebuie acordată 
o atenție deosebită secăritului lanurilor de grîu destinate pen
tru sămînță ca în acest fel să se asigure o sămînță de grîu lip
sită de boabe de secară.

De o mare importanță în obținerea unui spor de producție la 
hectar și a unei semințe de bună calitate este și executarea po
lenizării artificiale la culturi.j de secară, lucernă, trifoi, floa- 
rea-soarelui și în special la porumb. De aceia inginerii și teh
nicienii agricoli au sarcina de cinste de a antrena mai 
mulți țărani muncitori pentru punerea ei în practică.

Pentru a asigura obținerea unei producții medii de cel puțin 
2000 kilograme porumb boabe la hectar, pentru a asigura creș
terea continuă »a industriei agro-alimentare, care duce la ridi
carea nivelului de trai al celor ce muncesc de la orașe și sate, 
oamenii muncii de pe ogoarele raionului nostru, sînt chemați să 
lupte cu hotărîre pentru punerea în practică a celor mai avan
sate metode agrotehnice, mijloc de bază a creșterii necontenite 
a bunei stări materiale a poporului nostru munților.

DIN CUPRINSUL RAIONULUI NOSTRU
Hotărîrea constructorilor în apărarea cauzei păcii

Ing. HASLER VICTOR 
șeful șantierului C. 

Complexul 3. Trustul 4 construcții

Tratatul de priete
nie, colaborare și 
asistență mutuală 
încheiat la Confe
rința de la Varșovia între guvernele 
celor 8 state participante, constituie 
o puternică stavilă în calea înfăptuirii 
planurilor nebunești ale ațîțătorilor la 
război, o pavăză a securității statelor 
participante, o contribuție de seamă 
la întărirea și apărarea păcii în Eu
ropa și în întreagă lume. Ratificarea 
tratatului de către Marea Adunare 
Națională a R.P.R., exprimă încă 
odată voința de neclintit a poporului 
nostru de a-și apăra pacea, bunul cel 
mai de preț al omenirii și munca sa 
pașnică.

Nouă oamenilor muncii din con
strucții, care clădim azi o viață nouă, 
ne revine sarcina de onoare de a aduce

Vom întări prin muncă tratatul de la Varșovia
ZLATIOR ARON

lăcătuș șef de echipă — secția mecanică
C. S. „Gh. Gheorghiu-Dej"

Poporul nostru a 
primit cu mare bu
curie, încheierea lu
crărilor celei de a 
6-a sesiuni a Marii Adunări Naționale 
în care a fost ratificat Tratatul de la 
Varșovia, și este gata să întărească 
prin munca sa de zi cu zi semnăturile 
reprezentanților țării noastre.

Fiecare om al muncii din țara noas
tră, se simte obligat să lupte din toate 
puterile pentru întărirea puterii de 
apărare a patriei noastre. La fel ca 
toți oamenii muncii din țara noastră 
și muncitorii secției mecanică a com
binatului siderurgic din Hunedoara se 
simt mai puternici, știind că prin ra
tificarea Tratatului de la Varșovia și 
prin formarea comandamentului unic al 
forțelor armate ale celor 8 state sem
natare, vor putea muncii cu mai mult 
spor pentru construirea socialismului.

Noi nu vrem ca urgia războiului să 
se mai abată asupra noastră. Am 
avut destul de suferit de pe urma ce

Casa tehnicianului în sprijinul mișcării de inovații

La Casa tehnicianului din Com binatul siderurgic „Gh. Gheorghiu- 
Dej", zilnic vin numeroși oameni ai muncii spre a se consulta asupra 
diferitelor probleme tehnice ce îi preocupă.

In foto : un aspect dim interior ul sălii de studiu.

contribuția la întă
rirea istoricului tra
tat, muncind din ce 
în ce mai bine, 

pentru întărirea capacității de apărare 
a patriei. Minunatele construcții pe 
care le înălțăm astăzi în folosul între
gului popor muncitor, nu trebuie să fie 
sortite distrugerilor barbare ale răz
boiului Noi știm să apărăm cu toată 
tăria construcțiile ridicate în anii re
gimului democrat-popular și vom lupta 
cu îndîrjire împotriva acelora care vor 
încerca să ne tulbure viața noastră 
liberă .

Constructorii de pe șantierul nostru 
însuflețiți de prevederile istoricului 
tratat, muncesc cu mai mult avînt pen
tru a-și îndeplini și depăși sarcinile 
ce le revin, pentru a contribui prin 
munca lor la întărirea și înflorirea e- 
conomiei naționale.

lui de al doilea răz
boi mondial, în care 
a fost tîrîtă și ța
ra noastră. Rănile 

războiului au dăinuit pînă mai ieri. 
Eu personal timp de 3 ani de zile am 
trăit mizeria războiului. De aceea am 
primit cu o nețărmurită bucurie Ho- 
tărîrile conferinței de la Varșovia, care 
ne dau încrederea că viața nouă pe care 

o făurim astăzi va înflori din ce în 
ce mai mult.

In aceste zile ne simțim și mai mult 
antrenați în muncă pentru a depăși 
planul de producție. De aceia acum 
cînd ne simțim mai siguri pe soarta 
noastră, muncim cu și mai mult elan 
dînd lucrări mai multe și de bună 
calitate. Numai în luna mai, împreu
nă cu echipa pe care o conduc am de
pășit sarcinile de plan, cu 31 la sută. 
Ia fel ca noi și strungarii Brandisz 
Francisc, Szombati Ladislau, Cursan 
Liviu și alții își depășesc planul zil
nic între 26—46 la sută .

Cuptorul fruntaș
In luna trecută oțelarii ce deservesc 

cuptorul nr. 4 Siemens Martin de la 
C S. „Gh. Gheorghiu-Dej”, s-au si
tuat în fruntea întrecerii pentru a da 
patriei mai mult oțel. Ei au atins un 
mare indice de utilizare a cuptorului, 
depășind planul de producție cu 20,92 
la sută.

In luna aceasta, s-au hotărît să spo
rească și mai mult producția de me
tal. necesar dezvoltării economiei na- 
țoinaie. In acest scop, și-au luat an
gajamentul ca în cinstea zilei de 23 
August, să folosească mai bine cupto
rul Martin, pentru â produce mai mult 
oțel.

Din primele zile ale lunii iunie an
gajamentul luat, a început să prindă 
viață. Oțelarii din brigada prim-topi- 
torului Brînzet Dumitru în perioada 
1—7 iunie, au dat cu 11,5 la sută mai 
mult oțel, peste planul de producție, 
iar cei conduși de Lăbuneț Vaier au 
dat cu 5 la sută mai mult oțel peste 
prevederile planului.

sesasi
Bunuri de larg consum 

peste plan
Cînd au primit drapelul de fruntași 

pe regiune în producerea bunurilor de 
larg consum, turnătorii uzinei „Vic
toria" Călan, și-au luat noi angaja
mente de a produce bunuri de larg 
consum mai multe și de mai bună 
calitate. Aceste obiective, devenind 
puncte de plecare în întrecere, au dus 
Ia o creștere simțitoare a producției 
bunurilor de larg consum.

Echipele de turnători conduse de 
Sauciuc Vasile și Bogoș Martin de la 
secția tucerie comercială, în prima 
săptămînă a acestei luni, au turnat în 
medie pespre sarcinile de plan cu 91 
și cu 52 la sută mai multe piese, iar 
cele ale turnătorilor Bărboni Gheorghe 
și Jianu Viorel, cu 25 și respectiv cu 
19 la sută mai multe piese sanitare.

HUMEL EMERIC 
corespondent voluntar

Mișcarea inovatorilor ce se desfă
șoară în Combinatul siderurgic „Gh. 
Gheorghiu-Dej”, a luat în ultimul timp 
o deosebită amploare. Tot mai mulți 
muncitori tehnicieni și ingineri dor
nici de a contribui la perfecționarea 
continuă a procesului de producție, 
prezintă cabinetului tehnic — ce func
ționează în cadrul casei tehnicianului 
— noi propuneri de Inovații

Dintre cele mai valoroase inovații 
aplicate în această perioadă se re

marcă modificarea cuptorului nr. 1 de 
la O.S.M., de către un grup de in
gineri și tehnicieni — format din Po
pescu Mircea, Zapis Constantin șl 
alții, — modificare prin executarea 
căreia, s-au economisit peste 1.800.000 
lei. Grupul de inovatori a fost recom
pensat cu suma de 26.570 lei. O altă 
inovație prețioasă este a tovarășilor 
Coșara Radu și Bogdan Andrei de la 
furnalul nr. 6, care constă in reduce
rea funcționării benzilor de cocs mă
runt numai la timpul util, economisin- 
du-se astfel peste 32.000 lei. Pentru a- 
ceastă realizare, cei doi inovatori au 
fost recompensați cu 2.268 lei.



Festivalul filmului polonez
Acrim rece ani, la Lublin —primul oraș 

polonez eliberat — lua ființă primul depar
tament cinematografic al Armatei polo
neze. La început, producția s-a mărginit 
la filme documentare, luptele de pe front, 
reconstrucția, începuturile vieții noi. Apoi, 
studiourile s-au mutat la Lodz, care a de
venit centrul cinematografiei poloneze.

Războiul distrusese totul. Munca a fost 
luată de la început, cu sprijinul frățesc 
al Uniunii Sovietice, atît în tehnicieni cîț 
și utilaj.

In 1946, a fost realizat primul lung-me- 
traj artistic „Cîntece interzise1'. Apoi pro
ducția cinematografică a crescut odată cu 
anii. „Ultima etapă", „Moara satului", „A- 
devărul n-are hotar", „Orașul neînfrînt", 
„Tinerețea lui Chopin", „Castelul de cărți", 
„Inimi de oțel", „Ospățul lui Baltazar", 
„Echipajul". „Soldatul victoriei", „Primele 
zile", etc. La Festivalul internațional de la 
Cannes, din anul trecut, filmul „Cei 5 din 
strada Barska" a fost premiat șî odată cu 
el și alte filme.

De asemenea, la Karlovy-Vary, filmul 
„Sub steaua frigiană" a primit „Premiul 
luptei pentru progresul social". Filmele rea
lizate reflectă trecutul de luptă pentru li
bertate a poporului polonez, viața fericită 
de azi și cuceririle în construirea socialis
mului.

Producția poloneză de filme a cunoscut 
o dezvoltare rapidă în toate genurile: ar
tistice, documentare, marionete și desene 
animate. Intre anii 1944-1954 au fost rea
lizate 35 filme artistice de lung metraj și 
918 filme documentare, dintre care 446

„Cei cinci din
...Varșovia 1947.
Tribunalul pentru minori. Pe banca a- 

cuzării cinci adolescenți: Marek, serios șî 
concentrat, purtînd pe umerii săî răspunde
rea crimei făptuită de grup; ftazek, poso
morit și îndărătnic, cîntărind în gînd ur
mările faptei lor; Jacek șchiopul, cu față de 
ștrengar, inconștient de gravitatea celor în- 
tîmplate; Zbych, rușinat și înspăimîntat; 
Franek, a cărui privire nestatornică cutre- 
erâ prin toate colțurile sălii.

Sînt învinuiți de furtișaguri, atacuri șî 
jefuiri de trecători, pe str. Okrezna.

Hotărîrea tribunalului: să fie trimiși Ia 
un centru de reeducare, dacă în răstimp de 
doi ani — sub supravegherea unui tutore 
— nu se vor îndrepta.

Tutorele este zidarul Wojcikowski, care 
lucrează pe marele șantier al reconstrucției 
Varșoviei: șoseaua est-vest.

Eliberați, cei 5 respiră ușurați și încear
că să-și continue vechiul fel de viață. Se 
întîlnesc într-un porumbar, la care duce o 
scară Ce șerpuiește printre mine. Petrec 
bînd rachiu și . jucînd cărți, la cîrciumarul 
Lutek. Tutorele este însă pe urmele lor. Le 
întrerupe petrecerea. Rostul lui nu-i numai 
să-i supravgheze, ci și să le formeze un 
rost în viață. Prin urmare, Ie" va căuta de 
lucru. După aptitudini.

Jacek este plasat curier la un ziar, Zbych 
la conservator, iar Marek, Franek și Kazek 
pe .șantierul șoselii est-vest. Băieții întîm- 
pină cu bucurie strădania tutorelui.

Pe șantier, cei trei sînt repartizați la un 
excavator. Aici Marek se împrietenește cu 
o bligadieră — Haneka, care-1 sfătuiește 
cum să mînuiașcă comenzile excavatorului. 
La început, Marek se împotrivește încăpățî
nat, apoi se lasă condus, în timp ce inima sa 
bate într-un fel ciudat la vederea fetei.

Agitația șantierului, avîntul muncii de 
reconstrucție, le înrîurește cugetul.

Banda de dușmani ai Poloniei populare, 
care se folosise pînă atunci de cei 5 băieți, 
încearcă să-i atragă din nou în păenjenișul 
uneltirilor lor criminale. Căpetenia bandiți
lor. Zenon. îi convoacă în porumbar. „Nu 
luați în serios reconstrucția lor... Este cu 
neputință să faci din ruine ceva, fără capi
tal și tehnicieni americani... Lupta noastră 
continuă pînă la doborîrea comunismului". 
Banditul strecoară cu viclenie minciuni otră
vite. în mintea încă nehotărîtă a copiilor. 
„Șoseaua est-vest este o lucrare militară... 
Cartierul de locuințe muncitorești Marien- 
sztadt este un obiectiv militar... Momentul 

„Actualități". Alte 17 filme au fost puse 
în lucru anul trecut.

Regimul democrat popular a sprijinit 
dezvoltarea cinematografiei poloneze. încă 
din anul 1918, funcționează la Lodz o 
„Școală de înalte studii cinematografice”; 
care pregătește noi cadre de scenariști, re
gizori și operatori. Școala este înzestrată 
cu studiouri moderne, unde fiecare elev rea
lizează 3 scurt-metraje în ultimii doi ani 
de studii, cele mai bune fiind proectate pe 
ecranele cinematografelor. Cetatea cinema
tografiei — în construcție la Komorov lin
gă Varșovia — va impulsiona calitatea și 
numărul producțiilor cinematografiei polo
neze.

Numărul sălilor de cinematograf Se ri
dică astăzi la 775 în orașe, 1.225 la sate, 
201 caravane, și 390 ecrane școlare. Dez
voltarea industriei cinematografice poloneze 
în perioada 1955-1959 prevede realizarea 
anuală a 19 filme de lung metraj și 230 
filme documentare. Se va mări de aseme
nea, numărul școlilor de formare a tinere
lor cadre și al sălilor de cinematograf din 
orașe și sate.

•ir
Ministerul Culturii șf Institutul Romîn 

pentru relațiile culturale cu străinătatea or
ganizează în zilele de 10-15 iunie „Festi
valul Filmului Polonez" în capitala patriei 
noastre și în aite 9 orașe din țară, printre 
care și Hunedoara, cu următoarele noi pro
ducții ale studiourilor din R. P. Polonă: 
„Cei 5 din strada Barska", „O noapte de 
amintiri", „Sub steaua Frigiană", „Urmă
rirea", „Pe baricadă", „Sfîrșitul unei ca
riere".

strada Barska“
hotărîtor este aproape. Fiți gata să înde
pliniți ordinele"...

Zenon îi pune să jure. Prima însărcinare: 
să pătrundă în marele canal colector, unde 
în timpul răscoalei populare au fost ascunși 
dolari și arme. Data operației va fi comu
nicată prin cîrciumarul Lutek.

Cei 5 se risipesc, cu fețele contractate de 
teamă și nehotărîre. Intîlnindu-1 pe tutore, 
Marek îl chestionează dacă va fi război cu 
America. „Nu ești zdravăn ? Nu-ți ajung 
ruinele și mizeria ce-o vezi ?" este răspun
sul.

Wojcikowski îl ia pe Marek în echipa sa. 
Va încerca să doboare norma la zidit, folo
sind pentru prima oară pe șantier o me
todă de muncă sovietică: echipa de 3-4 
muncitori.

Demonstrația cunoaște un succes neaștep
tat : echipa lui Wojcikowski a zidit 4.200 
cărămizi, realizînd un procent de 640 Ia1 
sută. Kazek a mînuit singur excavatorul, 
fiind un exemplu pe întreg șantierul. Evi- 
dențiații sînt sărbătoriți. Muzică, felicitări.

La poarta șantierului, Lutek ține calea 
lui Marek și Kazek. „Mîine noapte, ,în ma
rele canal colector... Marek, la început se 
împotrivește. Apoi acceptă.

Marek, Kazek', Lutek și Zbych coboară în 
canalul subteran, ca să repereze ascunză
toarea indicată. Deasupra colectorului se a- 
flă șantierul căii est-vest. Se aud răbufni- 
tufile exploziilor... In ascunzătoare, nici ar
me, nici dolari, ci explozibil... Marek își dă 
seama că acest explozibil este îndreptat îm
potriva celor ce muncesc sus, pe șantier, la 
construirea unei vieți noi.

Seara, Marek se duce la o serbare stu
dențească. invitat de Hanka. Neliniștit de 
înștiințarea spionului, nu-și găsește locul. 
Hanka îl chestionează cu dragoste, vrea să-l 
ajute. Marek șovăie, se frămîntă. A doua 
zi, în atelier, îi spune să anunțe securitatea. 
„Astăseară, la 8„ în marele canal colector, 
la îmbucătura străzii Miodova"...

Kazek și Marek înnoată prin apa cana
lelor subterane. Aburi fierbinți împăienjenesc 
privirea și brobonesc cu sudoare fruntea. 
Zenon îi întîmpină la Jocul fixat. Lăzile cu 
explozibil vor fi duse într-altă ascunză
toare...

Marek se împotrivește ordinului. Destule 
cimitire destule ruine morți... sînge. Se în
cinge încăerarea... Luptă înverșunată. Ră
sună focuri de revolver. La un moment dat, 
Kazek este cît p-aci să fie răpus. Apar mi
lițienii pe culoarul colectorului, care arestea
ză pe bandit.

Din viața orașului nostru
S-a deschis grădina de vară a cinematografului „M. Gorki"
Prin grija comitetului de întreprindere al 

combinatului siderurgic din localitate, zilele 
trecute s-au terminat lucrările de reamena- 
jare a grădinei de vară a cinematografului 
„Maxim Gorki". In seara zilei de 8 iunie 
a.c., această grădină s-a redeschis. In prima 
seară a rulat filmul „Pentru pace și prie
tenie".

Pentru ca spectatorii să poată viziona în 
condiții optime filmele ce vor rula aici, ci
nematograful de vară — care are o capaci

Din activitatea cercului de arte plastice
In cadrul clubului muncitoresc „Alexandru 

Sahia" de pe lîngă Combinatul siderurgic 
„Gh. Gheorghiu-Dej", funcționează un cerc 
de arte plastice, frecventat de cca. 32 de 
oameni ai muncii, din orașul nostru. Sub 
îndrumarea sîrguincioasă a tovarășului Bran- 
disz Emil, membrii acestui cerc primesc în
scris lecțiile teoretice, pe care le studiază 
amănunțit acasă, iar în atelierul de artă 
decorativă al combinatului se țin lecții prac
tice, după modele de ghips pentru începă
tori și după modele vii pentru membrii mai 
avansați. In scopul dezvoltării cunoștințelor 
de culoare, ale artiștilor plastici amatori, co

In fruntea luptei pentru o bună deservire
In cadrul magazinului alimentar nr. 35, 

se duce o intensă luptă pentru îmbunătățirea 
continuă a deservirii oamenilor muncii. Co
rectitudinea, cinstea și atitudinea justă față 
de cumpărători; constituie aici obiectivul 
principal al preocupării lucrătorilor, fapt 
țâre a făcut ca de la data de 10 februarie 
a c. și pînă în prezent, acestui magazin să 
nu i se mai semnaleze nici o reclamație.

Seara
ln fiecare seară, un mare număr de oa

meni ai muncii din orașul nostru petrec 
cîteva ore plăcute, vizionînd programul cir
cului „frații Crețu‘\ Curajul saltatorilor, în- 
demînarea jonglerilor, bufonadele clovnilor, 
precum și reușita celorlalte numere din pro
gram ca : dresaj de cai, dresaj de urși, etc., 
stîrnesc aplauzele spectatorilor. i

Primul program prezentat de artiștii aces
tui circ, a fost primit de către cetățenii ora
șului nostru cu multă căldură, deoarece el 
este un program tineresc, străbătut de la un

Atitudini ne juste fafă de consumatori
Cu toate că marea majoritate a lucrăto

rilor din comerțul socialist se străduiesc să 
asigure o bună deservire a oamenilor mun
cii, măi există unele elemente, care nu fac 
cinste sarcinilor ce le revin în această di
recție.

La restaurantul „Cerna" de exemplu, car 
sierițele Matei Aurica și Bivol Elisabeta își 
părăsesc deseori locul de muncă, lăsîndu-i 
pe consumatori în așteptare. Mai mult, a- 
tunci cînd sînt la casă — în special tova
rășa Bivol — întreține discuții intermina

Pe ecrane'e cinematografelor noastre
CINEMATOGRAFUL DE VARA I.C.S.H.

13-15 iunie și 16-19 iunie: „Căderea Ber
linului", seria I și respectiv seria 11-a. Film 
tehnicolor sovietic.

20-22 iunie: „Suflete zbuciumate", film 
italian.

23-26 iunie: „Ordinul Ana", film tehnico
lor sovietic.

27-29 iunie: „14 vieți", film maghiar.
CINEMATOGRAFUL „MAXIM GORKI" 

(sală și grădină)
De la 10 la 15 iunie pe ecranul acestui

Din sala tribunalului
In ziua de 8 iunie 1955, Tribunalul popu

lar al raionului Hunedoara a prounnțat sen
tința în cauza inculpaților Roth Iosif, 
Muzicaș Ștefan, Covaci Eugen și T6- 
rok Maria. Inculpatul Roth Iosif a fost 
condamnat la 3 ani și 6 luni închisoare co- 
recțională, pentru delictul de delapidare, 
comis în dauna T A.P.L.-iilui Hunedoara. In 
calitate de fost gestionar al restaurantului 
„Metalul", el a delapidat suma de 18.000 

tate de cca. 800 locuri — a fost înzestrat 
cu un ecran corespunzător, precum și cu 
un aparat nou de proiecție „Tehnocin", fa
bricat în țara noastră. Faptul că filmele pro
gramate de cinematograful „Maxim Gorki", 
rulează în fiecare zi de la orele 16 și 18 
în sala închisă, iar de la orele 20,30 în gră
dina de vară, a creat posibilitatea ca un 
număr tot mai mare de oameni ai muncii 
din orașul Hunedoara, să poată viziona fil
mele zilei.

lectivul cercului organizează de mai multe 
ori pe săptămînă ieșiri pe teren în mijlocul 
naturii.

In prezent, membrii cercului de arte plas
tice se pegătesc intens în vederea partici
pării la cel de al IV-lea concurs pe țară, al 
cercurilor artistice de amatori ale sindicate
lor. Printre cele mai de seamă teme pentru 
concurs, se numără a muncitorului zugrav 
de la Trustul 4 construcții Munteanu Tra
ian, care execută o brigadă artistică de a- 
gitație în mijlocul țăranilor muncitori, pre
cum și lucrarea tovarășului Bertalon Ște
fan, care reprezintă un grup de muncitori 
în excursie.

Paralel cu îmbunătățirea simțitoare a de
servirii cumpărătorilor, lucrătorii acestui ma
gazin au reușit să-și depășească și sarcinile 
planului de desfacere pe luna mai, cu 38,6 la 
sută. Printre lucrătorii fruntași în buna de
servire, se află tovarășa Candut Victoria, de 
la raionul mezeluri și Toma Emilia, respon
sabila brigăzii de bună deservire.

la circ
capăt la altul de curaj, de forță și multă în- 
demînare. Comediile și poantele care înso
țesc desfășurarea întregului program, între
gesc veselia celor două ore și jumătate pe
trecute de spectatori, în incinta circului.

Faptul că de data aceasta membrii colecti
vului artistic al circului au depus multă 
sîrguință în pregătirea lor profesională, a 
făcut ca cetățenii orașului nostru să apre
cieze mult spectacolele prezentate pe arena 
acestui circ.

bile cu diferite cunoștințe, sfidînd sezisă- 
rile făcute de consumatori. De asemenea’ 
vînzătoarea Ispas Ecaterina de la bufetul- 
„Minerul" și ospătarul Rusu Ioan de la 
restaurantul „Metalul", servesc neconștiin- 
cios și răspund obraznic obiecțiunilor venite 
din rîndul consumatorilor.

Conducerii T.A.P.L.-ului din Hunedoara 
îi revine sarcina de a lua măsuri severe 
împotriva acelor elemente care nu vor să 
se încadreze în disciplina socialistă a 
muncii.

cinematograf, se va desfășura festivalul fil
mului polonez, în cadrul căruia vor rula : (

10 iunie : „Cei cinci din strada Braska". |
11 iunie: „O noapte de amintiri".
12 iunie: „Sub steaua frigiană".
13 iunie: „Urmărirea".
14 iunie: „Pe baricadă".
15 iunie: „Sfîrșitul unei cariere".
16-22 iunie: „Scăpat din ghiarele demonu

lui", film chinezesc.
23-29 iunie: „Suspine pe stradă", film 

italian.

leî. lnculpații Muzicaș Ștefan și Covaci Eu
gen au fost condamnați la cîte 6 luni în
chisoare corecțională, iar inculpata Torok 
Maria la 5 luni închisoare corecțională, pen
tru complicitate la delictul de delapidare.

Cei 4 inculpați au fost obligați totodată, 
să achite T.A.P.L.-ului, în solidar, suma de 
4.577 lei despăgubiri civile. Inculpatul Roth 
Iosif a fost obligat de asemenea să mai a- 
chite separat T.A.P.L.-ului Hunedoara, suma 
de 18.000 lei, despăgubiri civile.



VIAȚA DE PARTID ]

Grupa de partid in fruntea luptei pentru îndeplinirea planului
In realizarea integrală a sarcinilor de 

plan, munca politică de masă are un rol 
deosebit de important. Desfășurarea unei 
susfinute munci politice în rîndul muncito
rilor a stat în centrul preocupării organiza
ției de bază de la I.C.S.H.

Despre felul cum a fost organizată munca 
politică de masă în cadrul I.C.S.H., ne a- 
rată în mod practic experiența obținută de 
grupa de partid de la complexul 3.

Aici, grupa de partid sprijinită de orga
nizația de bază, încă în primele luni ale 
anului acesta, și-a îndreptat activitatea spre 
desfășurarea unei largi munci de agitație po
litică în rîndul constructorilor. Așa de pildă, 
văzînd că anul trecut, lozincile generale nu 
au dat rezultatele dorite, în acest an s-a 
Început confecționarea lozincilor concrete, 
legate de viața brigăzilor, echipelor și de 
activitatea oamenilor. Aceste lozinci, ca de 
exemplu: „Cinste brigăzii de zidari condusă 
de Culeanu I., care a scurtat termenul de 
plan dînd lucrări de bună calitate", sau „To
varășe inginer Zaharcu D., puneți toată ca
pacitatea în muncă pentru terminarea în 
cele mai bune condiții și la timp a lucrări
lor de primă necesitate" șî altele, au avut 
rezultate din cele mai bune. Oamenii au 
început să intensifice munca. Echipele și 
brigăzile rămase în urmă au început să-și 
îndrepte atenția asupra îndeplinirii atît can
titative, cît și calitative a lucrărilor, iar in
ginerii șî tehnicienii să fie în permanență 
în rîndul constructorilor, îndrumînd în mod 
practic activitatea acestora.

In munca politică de masă au fost acti
vizați cei peste 30 de agitatori din cadrul 
complexului, care au fost instruiți periodic 
în problemele cele mai importante, legate de 
lupta pentru îndeplinirea planului, pentru îm
bunătățirea calității construcțiilor și reduce
rea prețului de cost.

Agitatorii Aii Sezai, Prodan N., Pop Sa- 
moilă și alții, fiind exemplu în muncă, au 
antrenat și pe alți muncitori să lupte cu ho- 
tărîre pentru îndeplinirea sarcinilor de plan.

In editura de stat pentru literatura politică a apărut: „IMPERIALISMUL ATOMIC"
Prezenta carte a lui James S. Allen, pu

blicist și economist american progresist, cu
prinde o analiză profundă a imperialismului 
american contemporan.

Enorma concentrare a capitalului de S.U.A. 
a dus la stabilirea dominației nemărginite a 
monopolurilor asupra întregii vieți economi
ce, politice și culturale a țării. Un pumn de 
monopoluri și-au subordonat aparatul de 
stat și l-au pus în slujba intereselor lor ego
iste, ceea ce are ca urmare fascizarea țării, 
exploatarea crîncenă a oamenilor muncii, 
gona turbată a înarmărilor în vederea pre
gătirii unui nou război, pentru a cuceri do
minația asupra lumii întregi.

Cresc neîncetat condițiile de viață
________ ale oamenilor muncii

Partidul și guvernul nostru pun în centrul 
preocupării lor, grija pentru om, pentru îm
bunătățirea continuă a vieții sale materiale 
și culturale.

Ca organe ale puterii de stat, sfătuiile 
populare traduc în viață politica partidului 
și guvernului. Pentru aceasta ele întăresc 
continuu, legătura cu masele, stimulează și 
folosesc inițiativele creatoare ale acestora, 
în scopul ridicării neîncetate a nivelului de 
trai al celor ce muncesc.

INTR-O COMUNA DIN RAIONUL NOSTRU
Cu ani în urmă cînd în țara noastră stă- 

pînea burghezo-moșîerimea, viața celor peste 
600 de familii de țărani muncitori și mineri 
din Ghelar, a fost grea.

Stăpînii de atunci, în goana lor după cîș- 
tiguri tot mai mari, au condamnat la mize
rie și beznă cumplită, viața locuitorilor din 
această comună. In urma unui recensămînt 
întocmit în anul 1943, din locuitorii comunei nu
mai vreo 60 știau carte. In satele ce apar
țin comunei Ghelar era un singur local co
respunzător de școală, iar în această școală 
nu putea să pătrundă decît cu greu vreun 
fiu de oameni nevoiași. In ce privește asis
tența medicală, despre aceasta nici vorbă 
nu putea să fie.

De atunci au trecut ani. Din tot ce a fost 
odată în Ghelar, călătorul nu mai recunoaște 

Ei au explicat muncitorilor că pentru a ob
ține rezultate bune, trebuie să aplice metode 
înaintate de muncă și îndeosebi metodele 
sovietice. Astfel, s-a reușit ca un număr mare 
de constructori să aplice în muncă metoda 
sovietică Orlcv, de zidărie și de montare a 
armăturilor în carcasă.

Alți agitatori ca Latzo I. și Nistor G. 
s-au ocupat de constructorii care nu dădeau 
randamentul așteptat în muncă, arătînd a- 
cestora ce înseamnă terminarea lucrării în- 
tr-un timp cît mai scurt, ce foloase aduce atît 
întregului popor, cît și lor personal prin ob
ținerea unui salariu mai ridicat. In scurt 
timp, muncitori ca Bănie Anton, Lață Gh. 
și alții, au înțeles marea însemnătate a lu
crărilor și au început să muncească cu nă
dejde, dînd dovadă de atitudine înaintată 
față de muncă. In urma rezultatelor obținute 
de ei, prin depășirea cu 1,83—3,12 la sută 
a sarcinilor de plan, acești constructori au 
devenit fruntași ai întrecerii socialiste.

O atenție deosebită a acordat-o, organi
zația de bază și grupa de partid, muncii po
litice în vederea antrenării tuturor construc
torilor de pe acest șantier în întrecerea so
cialistă. Cu prilejul unei ședințe în care 
grupa de partid a luat în discuție munca 
comitetului de secție, s-a ajuns la conclu
zia că, într-o oarecare măsură, această pro
blemă a fost neglijată. De aceea, printre mă
surile adoptate în această ședință, a fost și 
aceea ca membrii de partid să dea un spri
jin efectiv grupelor sindicale. In acest fel, 
s-a reușit ca 85 la sută din numărul munci
torilor să fie antrenați în întrecerea socia
listă, pe bază de obiective și sarcini concrete. 
In urma discuției grupei de partid, un mare 
avînt a luat și întrecerea între brigăzi. Ast
fel, brigada de zidari condusă le Culeanu I., 
a chemat Ia întrecere brigada în fruntea 
căreia se află Cioc Bela, pentru a da lu
crări de calitate și să se respecte termenul 
de execuție. In întrecere se află și brigăzile 
conduse de Tudoran Radu cu Hauptcorn I. și 
Spătaru loan cu Baus Spiridon.

Pe baza subordonării aparatului de stat de 
către un pumn de mari monopoluri, a apă
rut un business extrem de rentabil — indus
tria de război atomică. Din punct de vedere 
formal, această industrie se află sub con
trolul comun al statului și al monopolurilor, 
dar în fapt rolul statului în această indus
trie se reduce la acoperirea activității agre
sive și de jaf a grupurilor monopoliste, la 
executarea dictatului lor.

Businessul atomic a ascuțit și mai mult 
toate contradicțiile fundamentale, inerente 
imperialismului.

azi nimic. De mulți ani locuitorii de aici își 
făuresc o viață nouă. Mobilizați la nenumă
rate acțiuni obștești de către sfatul popular 
comunal, oamenii au reușit în cîțiva ani să 
schimbe înfățișarea satelor lor. Aici s-au clă
dit prin autoimpunere școli noi. Peste 20 de 
învățători și profesori răspîndesc în aceste 
sate știința de carte, iar analfabetismul dis
pare treptat. Numai în anul școlar 1954-55 
au fost alfabetizați un număr de peste 100 
locuitori.

Șirul realizărilor însă nu se încheie aici. 
De curînd s-a amenajat și dezvoltat un spi
tal spațios pe lîngă care funcționează un 
dispensar, o secție de nașteri, un laborator, 
etc. Prin munca harnică a cetățenilor, mo
bilizați de deputății sfatului popular comu
nal și cu sprijinul primit din partea sta
tului, s-a introdus în casele tuturor locuitori
lor din Ghelar lumina electrică. In această 
comună cetățenii acum merg la cinematograf, 
iar în ceasurile de odihnă, ascultă muzică 
la club sau în casele lor, pentru că și Ghe
țarul ca și multe alte comune din raionul 
nostru, a fost radioficat.

La asemenea lucruri nici n-ar fi îndrăznit 
să se gîndească cu anii în urmă locuitorii 
din Ghelar Astăzi toate acestea Ic par obiș
nuite și firești.

întrecerea socialistă, care a luat un avînt 
mare în cadrul acestui sector, a dus la 
creșterea numărului fruntașilor în producție. 
Printre fruntașii noi confirmați, se află 
Gross Iacob, Nistor Gheorghe și mulți alții, 
care aplicînd metodele înaintate de muncă 
și folosind din plin timpul de lucru, au reu
șit să-și depășească lunar sarcinile de plan 
cu 20-30 la sută.

Munca de educare politică în sectorul com
plexului 3, a făcut ca din rîndul muncito
rilor să se ridice tot mai mulți inovatori, ale 
căror realizări au contribuit la creșterea pro
ducției și productivității muncii. Astfel, mai
strul Latzo I. a construit un dispozitiv 
„ROC" pentru întinderea fierului de armă
tură. Pe lîngă faptul câ acest dispozitiv a- 
duce un aport serios întregului proces de 
producție, înlocuiește și munca manuală 
a muncitorilor. Inovații care duc la creșterea 
productivității muncii au fost concepute și 
de alți constructori de pe șantier.

Munca politică, desfășurată de grupa de 
partid și organizația de bază, la complexul 
3, la caie au fost antrenate și organizațiile 
de masă, a dus la mobilizarea masei largi a 
constructorilor în producție, a făcut să crea
scă disciplina în muncă și interesul față de 
aplicarea pe scară tot mai largă a metodelor 
sovietice de muncă.

Rezultatul muncii politice este oglindit 
prin însăși realizarea sarcinilor de plan. De 
pildă pe trimestrul I al anului curent pla
nul de producție a fost îndeplinit in propor
ție de 177 la sută. Succese însemnate au 
fost obținute și pe lunile aprilie și mai, în 
care planul de producție a fost mult depă
șit, iar prețul de cost redus din 1,18 țla sută.

Ținînd seama de marile sarcini ce stau 
în fața constructorilor de la complexul 3, or
ganizația de bază și grupa de partid își 
desfășoară întreaga activitate spre îndepli
nirea planului de construcții înainte de ter
men.

ZOLD G.

Cartea lui Allen demască caracterul agre
siv al diplomației atomice a S.U.A. și a 
orientării ei împotriva Uniunii Sovietice și 
țărilor 'de democrație populară, împotriva in
tereselor și năzuințelor tuturor popoarelor din 
lume.

Cartea „Imperialismul atomic", demascînd 
caracterul tîlhăresc, agresiv al imperialismu
lui american, avertizînd împotriva pericouluî 
pe care-1 prezintă businesul atomic pentru 
întreaga omenire, servește la ascuțirea vigi
lenței popoarelor din lumea întreagă, cauzei 
apărării păcii.

GRIJA FAȚA DE MAMA ȘI COPIL

Prin secția de prevederi sociale, comitetul 
executiv al sfatului popular raional, a între
prins în ultimul timp o largă acțiune pentru 
îmbunătățirea distribuirii ajutorului familial 
de stal t

S-a făcut un număr mare de cercetări pe 
teren pentru înregistrarea tuturor cetățeni
lor. care au dreptul la ajutor familial de 
stat. Au fost favorabil rezolvate încă o se
rie de noi cereri ale mamelor care — con
form legii — au dreptul la ajutor. ,

Această acțiune a avut drept urmare dis
tribuirea unei sume mari, ca ajutor familial 
de sfat. Așa de pildă, pe trimestrul I al a- 
nului 1955 o sumă de peste 28.000 Iei a fost 
destinată în mare parte familiilor cu mulți 
copii, sau copiilor fără părinți. Printre cei 
care au beneficiat de acest ajutor se nu 
mără Vlaic Iosif și loan din comuna Rapol- 
tul Mare, Varga loan din Simeria, Motocea 
Alexandru din Băcia, Voinea Anghel din 
Ghelar și mulți alții. In afară de acestea 
mamele Popa Maria, Varga Rozalia, Suciu 
Ana și Făcăleț Eva care, au născut 8 sau 
10 copii, au primit premii în valoare de 
5.000 lei. Aceste mame pe lîngă ajutorul 
bănesc, au primit și distincții ca de pildă 
„Gloria Maternă" și „Mamă Eroină".

FILME PENTRU ȚARAN1MEA 
MUNCITOARE

Vizionarea filmelor prezentate de cara
vana cinematografică a sfatului popular re
gional, în fața țăranilor muncitori, constituie

DIN SCRISORILE 
CORESPONDENȚILOR VOLUNTARI

Primele economii 
în contul echipei

Echipa de dulgheri condusă de tînărul 
Rusu Vasile de la întreprinderea 3 construc
ții, este una din numeroasele echipe fru- 
tașe care se străduiește ca lucrările ce-i sini 
încredințate, să fie îndeplinite înainte ue 
termen. Buna organizare a lucrului pe șan
tier, cît și elanul de care dau dovadă tinerii 
Doru Emil, Ungur Iuliu, Gabri Gheorghe, 
Coca Mihai și alții, a făcut ca să-și depă
șească lunar sarcinile de producție cu 100 la 
sută.

In ultima vreme, echipa condusă de tînă
rul Rusu Vasile, și-a îndreptat atenția nu 
numai în direcția realizării lucrărilor de ca
litate, ci și în direcția realizării de economii, 
prin folosirea pe șantier a rezervelor interhe. 
Deschizînd contul de economii, această echipă 
a reușit ca în luna mai să înscrie în con
tul său, economii de material lemnos în vâ- 
loare de 4.600 lei.

DANC1U IOAN

Au achitai în întregime 
cotele de lapte

Membrii întovărășirii „7 Noiembrie" din 
satul Lelese, mobilizați de comuniști, și-au a- 
chitat pînă în ziua de 4 iunie întreaga canti
tate de lapte de oaie datorată statului. Cele 
mai frumoase rezultate le-au obținut stînele 
1, 2 și 3 care au predat centrului de colectare 
peste 6.600 litri lapte. Demnă de remarcat 
în această direcție este și activitatea colecto
rilor Rujescu S. și Rujescu E., care au mun
cit cu multă sîrguință pentru o cît mai 
bună conservare a laptelui și cașului.

POANTA GHEORGHE

Inovație pentru 
protecția muncii

La Atelierele C.F.R. Simeria, operația1 de 
șlefuire a pilelor în vederea tăierii dinților, 
se făcea la tocila din piatră moale. Apăsa
rea pilei pe piatra tocilei cu ajutorul pîrghieî 
cu șea, acționată prin greutatea omului, nu 
putea fi precisă. Din această cauză se in- 
tîmplau accidente de muncă, prin faptul că 
puterea de rotire a tocilei tindea a duce pila 
cu sine, și odată cu ea și degetele toci
larului.

Pentru îndepărtarea acestui neajuns, șeful 
de grupă de la atelierul de pile, tov. Coman 
Ioan a aplicat o inovație, care constă din- 
tr-o placă protectoare sudată pe veriga mi
nerului pilei, de care se ține cu mîna la 
șlefuire. Astfel, mîna tocilarului este ferită 
de accidente.

I MUNTEANU

un fapt destul de obișnuit în satele raionu
lui nostru. Și tot atît de obișnuit e și fap
tul că numărul spectatorilor ce vizionează a- 
ceste filme este mereu în creștere.

Sosirea caravanei cinmatigrafice este aș
teptată cu tot mai mare dragoste și interes 
de țăranii muncitori. La cele peste 50 de 
spectacole prezentate în raionul nostru de 
caravana cinematografică, în cursul primu
lui trimestru al anului, țăranii muncitori au 
avut ocazia să vizioneze un număr de 12 fil
me. Cu mult interes ei au vizionat filmele: 
„Cotitura cea mare", „Noi luptăm pentru 
pace", „Desfășurarea" și altele.

Nu de mult, la spectacolul prezentat de 
caravana cinematigrafică cu filmul „Cotitura 
cea mare", în satul Simeria Veche, au parti
cipat un număr de 200 țărani muncitori. 
De semenea, filmul „Noi luptăm pentru pa1- 
ce“, a fost vizionat în satul Săulești de un 
număr de peste 250 spectatori.

Sînt și unele sate unde nu sosesc cara
vane cinematografice. Aceasta nu înseamnă 
însă că locuitorii acestor sate nu iau parte 
la spectacole cinematografice. Căminele cultu
rale din aceste sate au propriile lor apa
rate de proiecție. In satele: Boj, Nădășfia 
Superioară, Băcia și Sîntandrei, sute <’< ță
rani muncitori vizionează filmele „Nepoții 
gornistului", „In sat la noi", „Festivalul de 
la București" și altele. In fiecare lună la 
spectacolele date de cinematografele acestor 
cămine participă peste 6.000 de țărani mun
citul 1.



Greva feroviarilor englezi
Anglia trăiește a doua săptămînă stub 

semnul grevei feroviarilor. Sini in gre
vă membrii sindicatului mecanicilor de 
locomotivă și fochișbilor, oare reunește a- 
proximativ 70.000 de oameni. Deși La gre
vă nu participă muncitorii afiiliați la sin
dicatul național al feroviarilor, ea a luat 
o amploare uriașă.

Tragedia mișcării muncitorești engleze 
este fărîmițairea și spiritul de breaslă, ceea 
ce slăbește considerabil pozițiile munci
torilor la tratativele cu patronii îndeosebi 
în timpul grevelor. Or, nu încape îndoială 
că greva generală ar aduce feroviarilor 
englezii o victorie rapidă.

Greva din transportul feroviar a avut 
cete mai grave urmări pentru economia 
Angliei

Ziarele scriu că dacă greva se va pre
lungi, din cauza lipsei de materii prime 
numeroase întreprinderi vor trebui să-și 
încetez» temporar activitatea sau să treacă 
ia săptămînă de Lucru incomplectă. In in
dustria oțelului acest proces a și început.

Autoritățile au reușit să organizeze ca 
în parte cărbunele să fie transportat cu 
autocamaoa-ne. Dar, după cum a relatat 
ziarul ..Sunday Express", printre mineri 
se extinde mișcarea de solidaritate cu fe
roviarii greviști. In bazinul Carbonifer din 
Vara Galilor de sud minerii au hotărît să 
boicoteze transportul cu camioanele. O ho
tărî re asemănătoare au luat-o și docherii 
din câteva porturi fluviale.

In seara zilei de 5 iunie, primul minis
tru Eden a rostit o ouvîntare radiodifuzată 
prin care a cerut încetarea grevei.

Guvernul conservator ar vrea să spar
gă greva. încă la 31 mai în țară s->a de
cretat „starea excepțională".

Greviștii cer doar o mică majorare a sa
lariilor — între un șiling *și șase pence și 
cinci șilingi și șase pence pe săptămînă 
pentru diferite categorii de muncitori. O 
asemenea revendicare este mai mult decît 
justificată de creșterea scumpetii. Se poa
te aminti că foștii patroni ai căilor ferate, 
naționalizate La timpul său de guvernul 
laburist, primesc drept compensație sute 
de mii de lire sterline.

Dar când este vorba să fie satisfăcute re
vendicările juste ale muncitorilor, cercu
rile guvernante devin neînduplecate.

Numeroase mari ziare Londoneze scriau 
în aceste zile despre grevă pe un boa is
toric cerînd represiuni împotriva greviști
lor

Trebuie să spunem că muncitorii engleza 
nu se vor lăsa intimidați. Acest lucru îl 
dovedește mișcarea crescîndă de solidari
tate cu muncitorii feroviari, precum și alte 
greve declarate zilele acestea în Anglia.

Primele acțiuni ale guvernului conser
vator după alegeri sînt însoțite de inten- 
sifcarea mișcării greviste din Anglia. In 
legătură ou acestea, merită să se acorde 
atenție zvonurilor oare circulă cu insis
tență în cercurile ziaristice din Londra, 
după oare guvernul agravează în mod pre
meditat situația, căutînd să profite de si
tuația creată după victoria conservatori
lor pentru a lovi în mișcarea sindicală. 
Astfel s-a aflat că se pregătește o lege oare 
îngrădește drepturile muncitorilor de a 
declara greve.

Dar fără nici un fel de îndoială, aseme
nea măsuri vor stârni împotrivirea clasei 
muncitoare. (Trud)

„Nic£ un singur mcfriG
„Deasupra localității LangendiebaCh din 

apropierea orașului vest-german Hanau

NOTE ȘI COMENTARII EXTERNE
de B. IZACOV

(landul Hessen) fîlfîie uri steag negru, 
simbol ai nenorocirii — scrie ziarul ger
man „Fretes Volk". Pe pereții oaselor, pe 
garduri și copaci apar afișe, panouri, me
reu noi și noi inscripții prin oare popu
lația comunei Langendiebach și a comu
nelor învecinate își exprimă protestul îm
potriva planurilor autorităților de ocupa
ție americane, planuri oare aduc germani
lor sărăcie și ruină. Potrivit acestor pla
nuri aci urmează să fie construit un 
uriaș aerodrom pentru avioane de Vână
toare cu reacție, iar casele, grădinile, ogoa
rele și pădurile urmează să fie rase fără 
milă de pe suprafața pământului. Popu
lația este ferim hotărâtă să lupte pentru a 
nu ceda nici un singur metru pătrat din 
pământul ei".

Ziarul „Freies Volk" reproduce două 
inscripții de acest fel care oglindesc ati
tudinea locuitorilor din comunele amintite 
față de intențiile agresive atle ocupanților 
aimeridani. „Atenție, jefuitori de pămint" 
— aceste cuvinte se pot citi pe un afiș care 
reprezintă un aviator yankeu și un avion 
american. „Nici un singur metru pătrat" 
răspund patrioții vest-germani americani
lor care vor să acapareze pământul lor.

Ieșiri nedemne
Anumite cercuri din Anglia cane spri

jină politica de remililtamzare a Germaniei 
occidentale, au sărbătorit în felul lor cea 
de a 10-a aniversare a înfrângerii fascis
mului hiitterist.

Iată două exemple caracteristice. Tele
viziunea engleză a programat pentru ziua 
aniversării victoriei, prezentarea unei noi 
piese de Charles Morgan „Un hotar de-a 
lungul fluviului". In întreaga piesă au
torul lasă să se înțeleagă că nu-1 pără
sește „sentimentul vinovăției" pentru fap
tele săvîrșite de oameni în timpul războiu
lui. Dar ce anume îl neliniștește și îl e- 
nervează ? Ziarul londonez „Daily Wor
ker" ne dă expl icația : Charles Morgan și 
cei de teapa lui sînt mîhniți, deoarece con
sideră că nu naziștii erau cei care tre
buiau uciși. Autorul pune chiar pe unuil 
din eroii piesei să califice drept „nebunie" 
mișcarea patriotică de rezistență împotri
va invaziei hitleriste în țările ocupate din 
Europa. Este greu să ne închipuim o tică
loșie mai mare!

O ieșire tot atît de nedemnă și-a permis 
și radioul englez. Intr-uina din primele 
zile ale lunii mai, ascultătorii de radio 
deschizând aparatele au putut auzi cu ui
mire... imnul Kaiserului și al lui Hitler 
„Germania, Germania mai presus de 
toate", transmis de „B.B.C.". „Recunosc... 
că nu am încercat sentiment de 
bucurie auzind la radio „Germania, 
Germania mal presus de toate" — 
scrie îtî „Daily Worker" cititoarea 
Ellen Posviansky. Prea amare și neplăcute 
au fost amintirile pe care mi le-a trezit 
această melodie ce probabil și multor al
tora ! Este interesant de șbiuit dacă aceas
tă transmisiune n-a fost cumva o glumă 
a „B.B.C.“-ului sau dacă nu cumva în a- 
cest fel ar fi vrut ®ă sărbătorescă naște
rea noului Reich ?“

La această întrebare trebuie să răs
pundem afirmativ : da, a fost imnul cer
curilor guvernante ale Angliei cîntat «pen
tru militarismul german în curs de re
naștere și totodată a fost o glumă sinistră 
și o batjocorire a memoriei acelora care 
și-au sacrificat via,ța în lupta împotriva 
hitlerismului.

Complotul celor „țicniți'’
Nu știu de ce, dar faptul este că cuvîntul „țic

nit" ne-a venit în minte cînd am aflat 
despre rezoluția supusă congresului ame
rican de către Thomas Dodd.

La 12 maii comisia pentru afacerile ex
terne a Camerei reprezentanților a dezbă
tut propunerea prezentată de Dodd de a 
condamna Rusia pentru... agresiune îm
potriva țărilor de democrație populară. (?!)

Istoria S.U.A. cunoaște cazuri cînd oa
meni „țicniți" se dădeau drept politicieni 
și chiar drept senatori. Cu cîțiva ani în 
urmă, in capitala statului Ohio-Columbus 
a apărut un om dare și-a zis Paul Snow, 
senator republican din partea statului 
Maine. El a fost primit de bossii parti
dului republican din «partea locului, a fost 
fotografiat, 1 s-au cerut chiar consultații 
în legătură cu proiectul unei noi legi. 
Marșul triumfal al lui Paiul Snow a fost 
întrerupt într-un chip destul de straniu: 
a venit poliția să-1 caute și l-a readus de 
unde fugise — la ospiciul de alienați...

Dar vai, în ceea ce-1 privește pe Thomas 
Dodd, poliția n-a venit să-1 ducă înapoi. 
Maii mult decît atît, după cum anunță a- 
genția United Press, comisia pentru afa- 
derile externe a Camerei reprezentanților 
a aprobat rezoluția prezentată de Dodd și 
care cere O.N.U. să condamne Rusia ca 
agresoare. Iar a doua zi, senatorul Dirksen 
a prezentat o rezoluție similară spre exa
minare Senatului.

Este ridicol să ne lansăm în polemică cu 
congressman iii și să le dovedim că U.R.S.S. 
nu este agresoare. Parcă n-ar ști și sin
guri acest lucru ! In afară de aceasta, Dodd 
și Dirksen nu sînt originali în calomnia 
lt»r. care a mai fost demascată în repetate 
rîndiuri spre rușinea autorilor ei. Intr-ade
văr Dodd și Dirksen au avut un pre
cursor : cbngresemanul Charles Karsten. 
Din inițiativa acestuia, în 1953 a fost 
creată pe lingă Camera reprezentanților o 
comisie cu o destinație specială — aceea 
de a face scandal despre „agresiunea co
munistă". Și într-adevăr comisia a făcut 
scandal. Karsten visa la restabilirea vechi
lor regimuri în țările de democrație popu
lară. După cît se vede, fiind puțin „țicnit" 
el spera Că făcînd scandal va putea opri 
legile evoluției sociale. Karsten a sfîrșit 
aproape ca și Paiul Snow. Ce-i drept, el 
nu a fost internat într-un ospiciu de alie
nați, dar în schimb 1—au scos din Capi— 
toi iu. Duipă el nu a venit poliția, dar în 
alegerile din noiembrie 1954 alegătorii 
i—au pricinuit o înfrângere răsunătoare.

Cum se explică atunci că Dodd și Dirk
sen, care cunoșteau sfîrșitul politic lipsit 
de glorie al lui Karsten, s-au hotărît to
tuși să reia preocuparea acestuia ? Răs
punsul la această întrebare nu este greu. 
Orientarea în domeniul politicii externe a 
guvernului sovietic îndreptată spre ate
nuarea încordării internaționale i-a câș
tigat Uniunii Sovietice dragostea și recu
noștința a milioane de oameni în diferite 
țări ele lumii. Pe de altă parte, acei care 
refac wehrmachtul și intensifică cursa 
înarmărilor pierd ou o repeziciune catas
trofală ultima rămășiță de prestigiu dacă, 
în genere, l-au avut cîndva.

Popoarele văd, gîndesc, compară, trag 
concluzii. Or, aceste concluzii nu sînt, evi
dent, în favoarea politicienilor de la Was
hington. Iată de ce Dodd și Dirksen a>u 
făcut încercarea disperată de a defăima 
Uniunea Sovietică. La Dodd și Dirksen 
este deci vorba de o provocare ticluită în 
mod conștient, bine pregătită dar totuși 
formidabil de lipsită de inteligență.

(lĂteratumaia Gazeta).

Ședința C. C. al Partidului 
celor ce muncesc din Ungaria

BUDAPESTA (Agerpres). — M.T.I.
La 7 și 8 iunie a avut loc o șed ință a Co

mitetului Central al Partidului celor ce 
muncesc din Ungaria în cadrul căreia 
Andrâs Hegedus a prezentat raportul Bi
roului Politic în legătură cu sarcinile pri
vind reorganizarea socialistă a agricul
turii și creșterea producției agricole. Ra
portul și moțiunea, prezentate concomi
tent Comitetului Central, au fost discu
tate <pe liarg și adoptate în unanimitate.

La al doilea punct de pe ordinea de a 
figura raportul lui Mătyăs Răkosi în le
gătură cu întrevederile de La București 
dintre repreznitanții Uniunii Sovietica, 
R. P. Române, R. P. Ungare și R. Ce
hoslovace. Comitetul Central a luat act 
de acest raport și l-a aprobat. Comitetul 
Central a adoptat în unanimitate o rezo
luție în acest sens.

In rezoluție se arată că Comiltett.il Cen
tral al Partidului celor ce muncesc din 
Ungaria salută, aprobă și sprijină cu 
bucurie și satisfacție colaborarea priete
nească stabilită între Uniunea Sovietică șl 
R.P.F. Iugoslavia, că își exprimă speranța 
și convingerea că în urma declarației co
mune a guvernelor celor două țări se va 
stabili o Colaborare prietenească, sinceră 
și sănătoasă și între celelalte țări ale 
lagărului socialist și Iugoslavia. La rândul 
său, Partidul celor ce muncesc din Unga
ria va face tot ce-i va sta în putință pen
tru a stabili într-un timp cît mai scurt 
posibil și dezvolta, în vederea consoli
dării păcii și a cauzei socialismului, relații 
sănătoase de prietenie între Republica 
Populară Ungaria și R.P.F. Iugoslavia, 
precum și între popoarele lor.

-----O-----

PE SCURT

• La Sofia a avut Ioc o reuniune, în 
Cadrul căreia pictorița Lidia Agricola, 
laureată a Premiului de Stat, și Ovidiu 
Maitek, sculptor, care se află în vizită în 
R. P. Bulgaria, eu vorbit despre realiză
rile în domeniul artelor plastice în Re
publica Populară Română.

• Președintele guvernului local ai Sar
diniei, Alfredo Corrias, a demisionat la 
9 iunie, părăsind în același timp și parti
dul democrat-oreștin. Intr-o scrisoare 
adresată președintelui adunării regionale 
a Sardiniei, Corrias a arătat că a demi
sionat în semn de protest față de nepăsa
rea cu care guvernul central al Italiei răs
punde La cererile populației Sardiniei și 
față de încălcarea de către acesta a sta
tutului de autonomie regională a Sardi
niei .

• Ziarul „Al Arnal" scrie că Ministerul 
Afacerilor Externe al Libanului a fost 
informat de ambasadorul libanez la Pa
ris, Ahmed Dank, că în cursul întrevede
rilor sale cu ministrul Afacerilor Externe 
al Franței acesta din urmă a declarat că 
pactul turco-irakian (încheiat din iniția
tiva S.U.A. și Angliei — N.R.) n-a fost 
încununat de suicbes, provocând conflicte 
între țările arabe. Ministrul a arătat că 
Franța are o atitudine negativă fața de 
acesit pact și a subliniat că alianța tuirco- 
irakiană contravine năzuințelor naționale 
ale Libanului și Siriei.

K. E. Voi oși Iov
MOSCOVA (Agei-pres). — TASS
K E Voroșilov, președintele Prezidiu

lui Sovietului Suprem al U.R.S.S., l-a 
primit pe Jawaharlal Nehru, primul mi
nistru și ministrul Afacerilor Externe al 
Republicii India.

l-a primit
Domnul Nehru era însoțit de

Pillai. secretar general al Ministerului 
Afacerilor Externe al Republicii India, 
K. P. S. Menon, ambasadorul extraordi
nar și plenipotențiar al Republicii India 
în U.R.S.S., și P. N. Kaul, prim secretar

pe Jawaharlal Nehru
N. R. La primire au fost de față V. V. Kuzne- 

țov, prim locțiitor al ministrului Afaceri
lor Externe al U.R.S.S., M. A. Menșikov,
ambasadorul extraordinar și plenipoten
țiar al Uniunii Sovietice în Republica 
India, și A. F. Gorkin, secretar adjunct al 
Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S.

• Ziarul „Jenmmjibao" anunță că la 
6 iunie patru avioane ciiankaișiste de tip 
„47" au mitraliat bărci de pescari în re
giunea insulei Tusinan, provincia Fuțzian. 
Doi pescari au fost uciși iar cinci au fost 
răniți. Câteva vase de pesciari au fost 
avariate.

Populația locală își exprimă profunda 
indignare în legătură cu noua crimă a 
piraților aerului ciankaișiști.el ambasadei Republicii India în U.R.S.S.

Redacția și Administrația Piața Libertății nr 11 etaj - teieion 257 Tiparul:. întreprinderea Poligrafică DEVA Str Gh. Barițiu nr. 13.

Comiltett.il

