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Fiecărui comunist — 
o sarcină concretă 

înarmat cu învățătura atotbiruitoare marxist-leninistă, parti
dul nostru luptă pentru făurirea mărețului țel — construirea so
cialismului în patria noastră. Realizarea mărețelor sarcini ce 
stau în fața partidului depind de capacitatea organizațiilor de 
partid, care au datoria de a organiza și însufleți în muncă și lup
tă, masele largi muncitoare. Experiența arată că acolo unde or
ganizațiile de bază educă, activează membrii de partid trasîn- 
du-le sarcini concrete, acolo chiar și un mic număr de comuniști 
reprezintă o forță mare, capabilă să mobilizeze masele la înfăp
tuirea celor mai îndrăznețe lucruri. Deși alcătuită numai din

Oaspeți (Lraqi ut orașul noiivu
In cadrul schimburilor culturale 

dintre poporul nostru și marele popor 
al Chinei libere, orchestra de muzică 
națională chineză dirijată de Cin 
Pen Cian a sosit și în orașul Hu
nedoara, în cursul dimineții de ieri 
Oamenii muncii din orașul nostru au 
făcut o caldă și prietenească primire 
solilor artei chineze, întîmpinîndu-i 
cu deosebită dragoste, cu apaluze en
tuziaste și buchete de flori. Tovarășul

Adespi Vasile președintele Comitetu
lui executiv al sfatului popular oră
șenesc, a rostit cuvîntul de salut, în 
numele cetățenilor hunedoreni.

A răspuns Li loan Cin, conducă
torul orchestrei care a mulțumit pu
blicului pentru călduroasa primire, 
la baza căreia stă prietenia de nez
druncinat dintre poporul romîn și po
porul de sute de milioane de chinezi.

In după amiaza aceleiași zile, or
chestră de muzică națională chineză 
a dat — în sala de vară a cinemato
grafului „I. C. Frimu“ — un concert 
popular.

Cei peste 2000 de oameni ai mun
cii din Hunedoara, care au asistat la 
concert, au răsplătit cu ovații entu
ziaste măiestria artistică a solilor 
artei chineze.

cîțiva membrii de partid, organizația de bază a secției 5 și 6 va
goane, din cadrul complexului C.F.R. Simeria, a mobilizat ma
sele muncitorilor la îndeplinirea planului cincinal cu 8 luni 
înainte de termen. Acest lucru a fost posibil pentru că organi
zația do bază a știut să folosească forțele sale în mod planifi
cat, repartizînd fiecărui membru de partid sarcini concrete, în- 
scopul îndeplinirii sarcinilor de plan. Astfel, comuniștii Vlad 
Ioan și Lovasz Ioan, au primit sarcina să ducă o susținută mun
că politică de lămurire în rîndul lăcătușilor, pentru executarea 
iia timp și în bune condițiuni a reparațiilor la vagoane, iar Ba
ciu Gh. să desfășoare munca de mobilizare în mijlocul tîmplari- 
lor. Comuniști' ca: Ilea loan, Halasz Ștefan și Moga Aurel au 
primit, de asemenea, sarcina să se ocupe de calitatea lucrărilor 
executate de strungarii, forjerii, și sudorii din atelier etc. In fe
lul acesta, fiecare comunist avînd o sarcină concretă, a luptat cu 
tragere de inimă pentru înfăptuirea ei, reușindu-se să fie antre
nați peste 90 la sută din numărul muncitorilor în întrecerea so
cialistă.

La fel și organizația de bază de la O.S.M., din cadrul combi
natului nostru, ă știut să dezvolte activitatea fiecărui membru 
și candidat de partid. Datorită acestui lucru, sarcinile de partid 
au devenit o cauză proprie a fiecărui comunist. Așa de pildă, to
varășii Radulescu Gheorghe și Cațigherea C., au primit sarcina 
să se ocupe de calificarea unor oameni în meseria de oțelari. 
Această sarcină a fost dusă la bun sfîrșit. Numai în luna mai și 
iunie, un număr de 10 muncitori au fost cafilicați în meseria de 
oțelari. Avînd sarcini concrete și alți membrii de partid ca Pîrva 
Gașpar, Almășan Ilie și Băra Gheorghe, sînt în primele rîndurî 
în lupta pentru îndeplinirea și depășirea planului de producție, 
mobilizînd oțelarii prin exemplul lor, la ridicarea productivității 
muncii și reducerea prețului de cost.

Astfel de organizații de bază, unde membrii de parti^au sar
cini concrete și luptă pentru traducerea lor în viață, sînt și cele 
de la mina de vest din Ghelar, furnale Călan și altele. In cadrul 
acestor organizații comuniștii desfășoară o intensă muncă po
litică și ca rezultat, sarcinile planului de producție din locurile 
de muncă respective, sînt îndeplinite și chiar depășite. Așa de 
pildă la mina vest Ghelar planul de producție pe luna mai a fost 
depășit cu 3,50 la sută, iar la furnale C.ălan cu peste 4 la sută.

Sînt însă și unele organizații de partid în raionul nostru, care 
se îngrijesc prea puțin de intensificarea activității membrilor de

CHEMARE
la întrecere a țăranilor muncitori din întovărășirea 

„Drumul Socialismului44 din satul Sîntandrei
In acest an, partidul și guvernul au pus în fața oa

menilor muncii din agricultură sarcina de a obține o 
recoltă de 10 milioane tone grîu și porumb și cel pu
țin 2.000 kilograme porumb boabe la hectar.

Munca noastră de zi cu zi este strîns legată de rea
lizarea acestei sarcini. Noi ne-am convins că stă în pu
tința noastră să obținem recolte mult mai mari, atunci 
cînd pămîntul este lucrat cu multă tragere de inimă.

In urma lucrărilor pe care le-am făcut pînă ac um, la timp 
și de bună calitate, pe lanurile întovărășirii noastre, 

culturile de cereale sînt frumoase, bine dezvoltate, ceea 
ce ne întărește convingerea că în acest an vom avea 
o recoltă bogată. Pe lingă muncile agricole pe care le- 
am executat pînă în prezent, noi ne pregătim temeinic 
pentru strîngereâ recoltei, dezmiriștit, treierat, insămîn- 
țări și arături adinei de toamnă. In executarea acestor 
munci la timp și după toate regulile agrotehnice, noi 
membrii întovărășirii agricole „Drumul Socialismului** 
din satul Sîntandrei, chemăm Ia întrecere socialistă 
toate întovărășirile agricole și gospodăriile agricole 
colective din raionul nostru pe baza următoarelor cri
terii :

— Să prășim de 3 ori suprafața însămințată cu po
rumb în așa fel îneît porumbul să nu fie mușuroit, iar 
la sfecla de zahăr și cea furajeră vom face de aseme
nea 3 prașile.

— Să încheiem contracte cu S.M.T.-urile pentru lu
crările de recoltare și însămînțările de toamnă pînă la 
1 iulie 1955.

— Pentru strîngereâ recoltei și executarea treierișului 
la timp, să reparăm toate uneltele și utilajele pe care 
le avem, pînă în ziua de 1 iulie 1955.

— In vederea preintîmpinării pierderilor din recoltă, 
rom începe secerișul îndată -ce lanurile vor da în pirg 
îneît să terminăm recoltatul cu 5 zile înainte de ter
men.

— Treierișul păioaselor se face în comun la aria sta
bilită, cel mai tîrziu cu 5 zile după începerea seceri
șului.

— Să organizăm în tot timpul campaniei de recoltare 
și treieriș echipe de zi și noapte pentru paza recolte
lor.

— Vom organiza de asemenea 5 echipe de elevi și 
pionieri pentru stringerea spicelor.

— Să executăm dezmiriștitul pe întreaga suprafață 
cultivată cu păioase cel .tîrziu după 4 zile de la termi
narea recoltatului.

— Să predăm în intregime cota de cereale datorate 
statului, din cea mai bună recoltă, chiar din prima zi 
de treieriș.

— Vom selecționa cantitatea de semințe de soi, ne
cesară insămînțărilor din toamna anului 1955 și pri
măvara anului 1956 și să o păstrăm în cele mai bune 
condițiuni.

Pentru a da viață acestor obiective din chemare, sub 
îndrumarea organizației de partid și cu sprijinul organi
zației U.T.M. vom desfășura o susținută muncă de mo
bilizare a tuturor țăranilor muncitori din întovărăși
rea noastră, pentru a lua parte activă Ia muncile agri
cole din campania de vară și toamnă, in scopul ob
ținerii unei recolte sporite de cereale.

CONSILIUL DE CONDUCERE AL ÎNTOVĂRĂȘIRII 
AGRICOLE „DRUMUL SOCIALISMULUI** DIN 

SÎNTANDREI

partid, de călirea lor politică, lăsînd ca activitatea acestora să 
se desfășoare la voia întîmplărîi. In organizații de bază ca cele 
de la T.A.P.L., U.R.C.C., și secția transporturi din combinat, 
adunările de partid sînt slab pregătite, numeroși membrii de 
partid n-au nicio sarcină de partid și chiar aceia.care au sarci
ni. nu-și amintesc să fi fost controlați sau să li se fi cerut so
coteala pentru felul cum și le îndeplinesc. Aceste organizații 
lasă nefolosifă o parte importantă a forțelor de care dispun, 
ceea ce are o influență dăunătoare asupra educării comuniștilor, 
cît și asupra activității organizațiilor de partid, reduc capacitatea, 
lor de luptă, dă naștere unor fenomene nesănătoase ca : indisci
plina, delăsarea, scăderea nivelului politic.

Organizația de partid trebuie să-și orienteze în mod combativ 
activitatea spre realizarea sarcinilor celor mai arzătoare, să tra
seze sarcini concrete și mobilizatoare tuturor comuniștilor po
trivit cu cunoștințele și aptitudinile fiecăruia.

O condiție pentru ridicarea activității membrilor de partid, 
este întărirea democrației interne de partid, înrădăcinarea cu 
perseverentă în viața de partid, a criticii și autocriticii. Just 
procedează acele organizații de bază — ca de pildă organiza
ția de la Trustul 4 construcții, cea din întovărășirea agricolă din 
Hășdat și altele — care analizează sistematic felul cum mem
brii de partid își îndeplinesc sarcinile încredințate. Aceste, orga
nizații de bază nu privesc cu ușurință lipsurile șî abaterile să- 
vîrșite de unii membrii de partid, ci ld supun unei criticii ascu
țite, folosesc discutarea activității comuniștilor ca un mijloc 4e 
educare comunistă a membrilor de partid.

Ridicarea activității politice a comuniștilor, este chezășia în
tăririi continue a partidului, a sporirii capacității sale de luptă 
pentru înfăptuirea sarcinilor mărețe cg, stau în fața sa. Să ri
dicam tot mai sus înaltul titlu de membru de partid.

Buna organizare a muncii — chezășia succeselor
In dorința de a contribui la lupta 

ce se duce pentru continua dezvoltare 
a industriei grele, care în țara noastră 
a luat un mare avînt, în calitate de 
prim-topitor și responsabil al bri
găzii nr. 3 de la furnalul 6 din Hune
doara, mă străduiesc zi de zi ca îm
preună cu brigada pe care o conduc, 
să dau patriei cît mai mult metal.

Cum muncesc eu pentru o produc
ție sporită de fontă ?

Cu 10 minute înainte de începerea 
lucrului sînt prezent pe platforma 
furnalului. Aici, stau de vorbă cu 
prim-topitorul brigăzii, de la care 
cer indicații asupra felului cum a 
funcționat furnalul, ce greutăți a în- 
tîmpinat, și eventual, la ce loc de 
muncă a avut strangulări în procesul 
de producție, pentru a ști ca în tim
pul lucrului să iau măsurile cuve- 
mte.

La ora 7 fără 5 minute, cînd toți 
furnaliștii din brigadă sînt prezenți, 
îi repartizez la locurile de muncă, ți- 
nînd cont de gradul lor de calificare 
și greutățile întîmpinate de schimbul 
anterior.

ț După elaborarea primei șarje de 
fontă, care se face conform graficului de 
descărcare, pregătesc jgheaburile de

se află încă la 6 temperatură ridicată, 
ceea ce duce la reducerea timpului 
de uscare al acestora.

întreținerea ordinei și a curățeniei 
este un factor de importanță hotărî-
toare în desfășurarea unei munci or-

ganizate și în special a acțiunilor 
de moment, care în munca de fumă

scurgere a fontei pentru a doua șar
jă, profitând de faptul că jgheaburile

list sînt foarte des întîlnite. De aceea, 
membrii brigăzii pe care o conduc 
respectă cu strictețe acest lucru.

In tot acest timp, țin o strînsă le
gătură cu încărcătorii furnalului, că
rora le cer să facă cît mai multe
încărcături.

O contribuție de seamă la îmbu

nătățirea muncii noastre cît și la ri
dicarea calificării muncitorilor din 
brigadă, au adus-o scurtele consfă
tuiri de producție ce le ținem în fie
care zi la ieșirea din lucru. In aces
te consfătuiri, ca responsabil de bri
gadă fac o scurtă analiză a modului 
în care s-a desfășurat munca, scot în 
evidență realizările, greutățile întîm
pinate și împreună cu membrii bri
găzii, scoatem la iveală lipsurile în 
muncă și luăm măsuri pentru înlătu
rarea lor.

Respectînd cu strictețe aceste lu
cruri, am reușit împreună cu brigada 
pe care o conduc să asigurăm o 
creștere a productivității muncii, iar în 
ce privește veniturile noastre, am reu
șit ca fiecare muncitor din brigadă 
să ia un salariu lunar de 1200 — 
1800 lei.

Realizările noastre, trebuie consi
derate numai ca succese parțiale în 
lupta ce se duce pentru sporirea pro
ducției de metal. Dar, ele trebuie să 
constituie un imbold în munca fur- 
naliștilor din Hunedoara, pe care 
să-i facă să lupte cu hotărîre pentru 
buna organizare a muncii în scopul 
creșterii producției de fontă.

CAZAN ȘTEFAN 
prim-topitor furnalul 6 C.S.

„Gh. Gheorghiu-Dej” Hunedoara



Să pregătim temeinic campania de recoltare
Vești din țările 

de democrație populară 
* ★

Reparatul batozelor 
și tractoarelor 

sarcină imediată
Campania de recoltat și treieriș va începe 

peste puțin timp. Desfășurarea ei în cele mai 
bune condițiuni necesită o bună pregătire a 
inventarului agricol; secerători, tractoare, 
batoze, trioare, etc., care odată cu începerea 

recoltatului să fie folosite din timp cu întrea
ga lor capacitate de producție. In comunele 
Cristur, Streisîngeorgiu și Călan, unde or
ganizațiile de bază sătești și comitetele exe
cutive ale sfaturilor populare s-au preocupat 
din vreme de pregătirea reparațiilor mașinilor 
agricole și unde s-a urmărit periodic execu
tarea acestor lucrări, reparațiile au fost ter
minate încă de la data de 14 iunie.

Această preocupare, de mare însemnătate 
în perioada actuală, se va reflecta fără îndo
ială în succesul deplin al campaniei de re
coltat, ceea ce constituie o contribuție de sea
mă la asigurarea pîinii poporului nostru 
muncitor.

Cu toate acestea mai sînt însă comune și 
sate unde organizațiile de bază și comite
tele executive ale sfaturilor populare lipsite 
de răspundere, nu au acordat toată atenția 
executării reparațiilor la tractoare și batoze 
la timp. Comitetul executiv al sfatului popu
lar al comunei Peștiș, de pildă, deși cunoaște 
stadiul necorespunzător în care se găsește 
executarea unor reparații la batoze și trac
toare, nu a analizat și nu a trecut pînă 
acum la luarea de măsuri pentru lichidarea 
lipsurilor. Datorită acestui lucru, chiaburul 
Țirlea Gheorghe din satul Peștișul Mic nu 
și-a reparat nici pînă la această dată batoza 
și tractorul. Mai mult ca atît, atitudinea duș
mănoasă a chiaburului Țirlea Gheorghe este 
concretizată și prin aceia că unele piese de 
Ia motorul 
sînt îngrijite, sînt pline de nisip și rugină.

Cu aceiași pasivitate a privit această pro
blemă și Comitetul executiv al sfatului popu
lar al comunei Simeria, care a permis chia
burului Crișan Ioan din satul Săulești sâ nu 
repare batoza nici pînă în prezent.

Comitetul executiv al sfatului popular ra
ional și secția agricolă raională, au datoria 
să ia deîndată măsuri pentru a se trece la 
o muncă operativă, în vederea terminării grab-

tractorului ca baia de ulei nu

ÎNSEMNĂRI SPORTIVE

MAI MULTA ATENȚIE BAZELOR
o bază sportivă 
lăsalăin părăsire

In curtea Școlii me
dii siderurgice, exis
tă un teren de bas
chet, care a găzduit

nu odată faze inter-regiuni a compionatului 
republican de baschetbal. Pe acest teren 
se antrenau și zecile de baschetbaliști hu
nedoreni, care obținuseră în anii trecuți 
rezultate din cele mai satisfăcătoare în jo
curile susținute cu echipele din regiune. 
De atunci a trecut mult timp și spre sur
prinderea sportivilor hunedoreni, baza a 
fost făcută impracticabilă, pentru că tova
rășul Pătrău I. directorul Școlii medii si
derurgice, odată cu mutarea școlii, a tra
sat sarcina de a demonta materialul nece
sar practicării în bune condițiuni a bas
chetului. In felul acesta gardurile împrej
muitoare și băncile au fost luate, iar te
renul de baschet lăsat în paragină.

Tot în incinta școlii siderurgice se află 
o sală de sport care din însărcinarea di
recției administrative a combinatului a fost 
transformată în dormitor. încălcîndu-se 
astfel una din hotărîrile Consiliului de 
Miniștri cu privire la bazele sportive. A- 
cest fapt a contribuit în mare măsură la 
stagnarea activității sportive de sală.

Comitetul de întreprindere al Combina
tului siderurgic „Gh. Gheorghiu-Dej”, 
care prin colectivul sportiv răspunde de 
aceste baze sportive, a privit fără simț de 
răspundere aceste încălcări a hotărârilor 
Consiliului de Miniștri și nu a tras cu 
tărie la răspundere pe cei vino va ți. 

nice a reparațiilor inventarului agricol nece
sar campaniei de recoltat și treieriș. De ase
menea, trebuie combătută cu tărie tendința 
unor președinți și secretari ai sfaturilor 
populare comunale de a amîna reparațiile 
mașinilor agricole de pe o zi pe alta.

Cooperativele sătești 
ajutor prejios în campania 

de recoltare
O etapă deosebit de importantă în lupta 

pentru ridicarea producției de cereale, o 
constituie campania de recoltare a pâioase- 
lor. In pregătirea acestei campanii, coopera
tivele de aprovizionare și desfacere din satele 
raionului nostru au un rol deosebit de impor
tant, în aprovizionarea țărănimii muncitoare 
cu uneltele necesare, pentru executarea mun
cilor agricole din campania de vară.

De remarcat, este faptul, că în raionul 
nostru, conducerile cooperativelor, au fost 
preocupate de acest lucru. De pildă, coope
rativa „înfrățirea” din Hunedoara, coopera
tiva „Furnica" din Cristur și „Muncitorul” 
din Călan, s-au interesat ca subfilialele lor 
să fie aprovizionate cu tot felul de mărfuri 
trebuincioase în etapa actuală.

La cooperativa „Înfrățirea", subfiliala Hăș- 
dat, se găsesc în cantități suficiente cele rriai 
importante unelte, cum ar fi: seceri, coase, 
furci, greble, fiare de plug, etc.

De asemenea și la subfiliala din Nădăștia 
Superioară și Nădăștia Inferioară a coope
rativei „Muncitorul” din Călan, cît și la sub
filiala din Peștișul Mic a cooperativei „Furni
ca”, se găsesc unelte agricole 
paniei de recoltare.

Cu toate că la cooperativa 
Mic, se găsesc în suficientă 
unelte, ele nu sînt însă bine îngrijite. Datori- 
rită neglijenței și lipsei de răspundere de 
care dă dovadă gestionara Pușcaru Florica, 
unele rafuri de diferite dimensiuni, sape 
fiare de plug, sînt aruncate la voia întîmplării 
în beciul cooperativei, în care, din cauza' u- 
midități au ruginit, ceea ce dăunează calității 
lor.

Față de această situație, conducerea coo
perativei trebuie să ia măsuri pentru a solu
ționa problema magaziei pentru unelte fe-

necesare cam-

din Peștișul 
măsură aceste

Transîarmări...
In orașul Hunedoara 
se află cîteva popi
carii. Una din ele, 
pentru a cărei con

strucție se cheltuiseră peste 24.000 lei, 
este instalată în curtea restaurantului 
„înfrățirea”. In loc ca să fie întrebuin
țată în adevăratul ei scop, U.R.C.C.-ul a 
transformat-o în magazie de unelte fe
roase. Față de această situație C.C.F.S.-ul 
orășenesc are datoria să tragă la răspun
dere, conform legilor în vigoare, U.R.C.C.-ul 
pentru destinarea în alte ^>puri a aces
tei baze sportive, în scopul de a reda 
popicarilor hunedoreni posibilitatea de a 
se antrena și a obține rezultate semnifica
tive în această ramură sportivă.

Popicăria construită în incinta stadionu
lui „Metalul” prin nepăsarea de care dă 
dovadă colectivul sportiv nu este întrebu
ințată de luni de zile. In acest răstimp în 
ea au crescut bălării, iar parchetul a fost 
desfăcut în multe locuri.

In fostul parc din 
Hunedoara de pe
strada „9 Mai” se 
află un bazin de

înot lung de 25 metri și lat de 12 m., în
zestrat cu cele necesare. Totuși această 
bază sportivă stă neîntrebuințată de ani 
de zile, pentru că atît comitetul de între
prindere al combinatului cît și C.C.F.S. 
oraș nu s-au sezisat de faptul că în ca
bine au fost instalate magazii pentru fier 
vechi și grajd pentru animale. 

Bazin de inoi 
sau grain?!...

un important factor care contribuie la 
reușită a campaniei de recoltare, tre- 
să-șî îndrepte atenția, în aceiași ma

ca și pînă acum, spre buna lor aprovi-

roase și a imprima simțul răspunderii gestio
narei.

Conducerile cooperativelor din raionul nos
tru, avînd în vedere faptul că cooperativele 
6Înt 
buna 
buie 
sură 
zionare cu uneltele necesare, cerînd În acest 
sens sugestiile țăranilor muncitori.

Organizarea ariilor, 
în centru! atenției 
sfaturilor populare

Pentru ca recoltatul și treierișul să se 
desfășoare în cele mai bune condițiuni, ță
ranii muncitori din satele raionului nostru, 
mobilizați de organizațiile de bază și sfa
turile populare, au trecut din timp la 
pregătirea ariilor pentru bona desfășurare 
a treierișului. In comunele Streisîngeor
giu, Călan, Băcia, Cristur și altele, s-aui 
luat măsuri de pregătire a ariilor. Anul 
acesta în comunele Streisîngeorgiu și Bă
cia vor fi electrificate cîte două arii, iar 
în satele Chitid și Ohaba s-au fixat noi 
terenuri pentru arii în locul celor desțele
nite. Pentru a evita pierderile de spice 
din cauza transportului snopilor la arii, 
în satele Sîntămăria de piatră și Sîncrai 
unde nu au existat arii pînă acum, Sfatul 
popular al comunei Călan a luat măsuri
le necesare pentru amenajarea unei arii 
accesibile în apropierea celor mai mari 
lanuri de grîu. De asemenea, s-au luat 
măsuri pentru procurarea materialului ne
cesar bunei desfășurări a lucrărilor la 
arii; becuri electrice și felinare pentru 
iluminat, pompe de incendiu etc.

Unele comune ca: Simeria și Peștișul 
Mic, simt însă mult rămase în urmă în 
ceea ce privește pregătirea temeinică a 
acestei campanii. Da Simeria comitetul 
executiv al sfatului popular comunal 
nici până în prezent nu a luat măsurile 
amenajării unei arii corespunzătoare.

Amânarea acestor lucrări de o mare 
semnalate în campania de recoltare 
treieriș își găsește expresia în faptul 
Sfatul popular al comunei Simeria, 
s-a preocupat de pregătirea întocmai a 
ariilor din satele aparținătoare. Este nece
sar ca organele competente din raionul 
Hunedoara să ia măsurile corespunzătoare 
acolo unde se manifestă dezinteres în 
buna pregătire a campaniei de recoltat și 
treieriș.

in
și 

Că, 
nu

Ceva deșire 
sîaiiianu!„maî3iui‘

SPORTIVE
In felul acesta înotătorii hunedoreni dor

nici de a obține performanțe bune în a- 
ceastă ramură sportivă s-au văzut în im
posibilitate de a se antrena. Comitetul de 
întreprindere al combinatului precum și 
colectivul sportiv „Metalul” care s-au com
plăcut în aceste lucruri se fac vinovați de 
distrugerea acestui important bazin spor
tiv. Față de această situație C.C.F.S.-oraș 
trebuie să aplice întocmai legea nr. 75, 
pentru ea cei vinovați să rezolve odată 
pentru totdeauna problema bazinului de 
înot.

Una din realizările 
colectivului sportiv 
„Metalul” este și 
amenajarea stadio

nului din localitate. Terenul de fotbal a 
fost refăcut și gazonat, se începuse amena
jarea pistei de atletism, a gropilor de să
rituri precum și a unui sector de aruncă
turi (greutate, disc, suliță și ciocan). Din 
cauza lipsei de răspundere a conducerii 
colectivului sportiv „Metalul", care nu s-a 
interesat de buna desfășurare a lucrărilor, 
o mare parte din ele au stagnat și astfel 
munca depusă pentru a face din stadionul 
„Metalul” o bază sportivă atrăgătoare s-a 
irosit. Atleții fruntași ca Daniei Grafenș- 
tein, Elena Bințicițan. Letiția Stef și alții, 
se întreabă pe bună dreptate pînă când 
mai are de gînd colectivul sportiv și co
mitetul de întreprindere să tărăgăneze lu
crările începute, în scopul de a pune la 
dispoziția artleților piste Corespunzătoare în 
vederea obținerii de performanțe bune ?, J

La combinatul metalurgic 
de la Anșan

După cum relatează ziarul „Gunjenji- 
bao”, la Anșan — centrul industriei me
talurgice al R.P. Chineze — se desfășoară 
cu succes lucrările pentru reconstruirea u- 
nui mare furnal distrus de gomiindaniști. 
Furnalul n-a funcționat timp de zece ani. 
Lucrările de reconstrucție se desfășoară 
după ultimele realizări ale tehnicii. In fe
lul acesta capacitatea furnalului va spori 
considerabil. Colectivul de constructori re
face furnalul depășind cu mult graficul. 
In curînd, acest furnal, care este cel de al 
patrulea furnal automatizat al combinatu
lui metalurgic de la Anșan, va intra în 
funcțiune.

Un nou strung automat 
construit tn R. P. Polonă

Anul trecut industria țării a pus la punct 
reducția a 100 de noi tipuri de mașini-unelte 
Printre acestea se remarcă un strung auto

mat universal care prelucrează reperele de 24 
de ori mai repede decât un strung obiș
nuit. După reglare noul strung automat 
se acoperă cu o manta specială, iar strun
garul urmărește cu aparate speciale func
ționarea lui. Aparatele permit să se efec
tueze prelucrarea cu maximum de pre
cizie.

Cercetări în domeniul folosirii 
izotopilor radioactivi 

în R. P. Ungară
In vederea folosirii izotopilor radioactivi 

și în domeniul cercetărilor agrotehnice, 
la Institutul de cercetări agrotehnice a 
fost înființat un laborator de izotopi.

In vederea cunoașterii succeselor obți
nute de Uniunea Sovietică și a aplicării 
metodelor atomilor marcați pe o scară Cît 
mai largă, o delegație compusă din patru 
oameni de știință ungari au vizitat Uniu
nea Sovietică unde au studiat folosirea 
izotopilor radioactivi în domeniul științei 
și tehnicii.

Prin folosirea atomilor marcați, în cer
cetările științifice agrotehnice se deschide 
posibilitatea rezolvării unor probleme pri
vitoare la nutriția vegetală și animală, 
discutate de ani de zile. Folosirea lor va 
avea o însemnătate deosebit de mare în 
studierea eficacității metodelor de îngră- 
șare a pământului. Cu. ajutorul fosforului 
radioactiv, de exemplu, s-a reușit să se 
stabilească în ce măsură plantele asimi
lează îngrășămintele fosfatice. Ou ajuto
rul izotopilor radioactivi ai carbonului s-a 
reușit să se stabilească în ce părți ale sfe
clei de zahăr are loc formarea zahărului 
și cum evoluează circulația zahărului îh 
plantă

Treierătoare electrică
In uzinele din R. D. Germană a înce

put producția de noi treierători cu o ca
pacitate de producție de aproximativ 40 
de chintale de cereale boabe pe oră. Aceas
tă mașină se distinge prin durabilitatea 
tuturor subansemblelor, prin marea re
zistență la uzură a pieselor metalice și 
din lemn.

Curățarea boabelor în această treieră
toare se efectuează cu ajutorul aeruluf 
comprimat. Paiele se presează în baloturi 
bine făcute. Folosirea unor grătare de 
schimb pentru sortare face cu putință tre- 
ierarea celor mal diferite culturi.

Dezvoltarea industriei 
constructoare de mașini 
în R. P. D. Coreeană

Anul acesta industria constructoare de 
mașini a R.P.D. Coreene va da o producție 
cu 135,8 la sută mai mare decât în anul 
1950.

Multe dintre fabricile construite sau re
făcute produc mașini care în trecut nu se 
fabricau în Coreea.

Uzina constructoare de mașini de la Hi- 
dun, care a fost pusă recent în funcțiune, 
produce strunguri și mașini pentru presat 
și forjat Fabrica de piese pentru auto
mobile de la Hicdun produce pistoane și 
200 de tipuri de piese de rezervă pentru 
automobile.



Pentru buna reușită a concursului 
„lubifi cartea"

Pentru a stimula cititul literaturii, în 
scopul dezvoltării educației tineretului de 
la orașe și sate și pentru ca fiecare tînăr 
să cunoască operele scriitorilor clasici șl 
contemporani sovietici și romîni, Biroul 
C.C. al U.T.M. a inițiat concursul perma
nent pentru citirea literaturii de către tine
ret „Iubiți cartea“.

U.T.M.-iștii și tinerii din raionul nostru 
au primit cu deosebită bucurie această ho- 
tărîre care constituie un nou prilej de mo
bilizare a tineretului la studiul literaturii 
politice și beletristice.

Pentru reușita deplină a concursului, un 
rol important îl are buna lui organizare. 
In acest scop Comitetul raional U.T.M.-Hu- 
nedoara a pornit o acțiune hotărîtă de 
popularizare și organizare a acestui con
curs. In primul rind s-a format comisia 
raională, din care fac parte o serie de to
varăși competenți, ca; Vișki Arpad, Ale- 
xandrescu Cornel, Bixa Irina, și alți to
varăși cu serioase cunoștințe literare. Pe 
baza planului de muncă întocmit, ei au 
pornit la organizarea, pe lîngă fiecare in
stituție, școală, întreprindere și cămin cul
tural, a comisiilor de examinare a partî- 
cipanților la concurs. In acest fel s-a reu
șit ca pînă în prezent să fie formate 43 
de comisii de examinare, care au atras un 
număr de peste 800 de tineri la concurs.

Un rol important în popularizarea con
cursului îl are agitația vizuală. In acest 
sens, numeroase comisii, cum sînt cele de 
pe lîngă clubul „Alexandru Sahia" și „Clu
bul tineretului", au sprijit în mod efectiv 
organizațiile U.T.M., confecționînd panouri 
și peste 20 de lozinici, cu extrase din in
strucțiunile de participare la concurs.

Realizările obținute în organizarea și 
popularizarea concursului „Iubiți cartea", 
se datoresc ta bună măsură felului cum 
s-a ocupat comitetul raional U.T.M. și ins
tructorii săi de acest lucru. Instructorii Ju- 
lea Dumitru, Vlaicu Mircea, Ciobanu Teo

dor și Florea Nicolae preocupindu-se în 
mod permanent de organizarea și populari
zarea concursului, au obținut cele mai fru
moase rezultate în această direcție.

Sînt însă și unii activiști care au privit 
fără simț de răspundere Hotărîrea Birou
lui C.C. al U.T.M. Printre ei se numără 
Miloșescu Atanasie, Zlătior Anton, Marcu 
Vasile, Bodea Grigore și alții, care deși au 
un număr mare de tineri, nu au reușit să-i 
antreneze la acest important concurs. A- 
cest lucru se datorește în mare parte și 
faptului că, ei nu s-au străduit să pre
lucreze instrucțiunile pentru organizarea 
concursului în toate organizațiile de secție.1

Pentru a obține rezultate frumoase în 
cadrul acestei acțiuni, organizațiile de 
U.T.M. din întreprinderi, instituții și sate, 
au datoria de a duce o vie muncă politică 
de convingere pe marginea concursului. In 
acest scop fiecare comitet al organizației de ba
ză U.T.M. trebuie să prelucreze în cel mai 
scurt timp în cadrul organizațiilor, atît re
gulamentul cît și instrucțiunile de desfășu
rare a concursului, trebuie să ia măsuri de 
popularizare a rezultatelor obținute de că
tre participanți prin; gazetele de perete, 
posturile U.T.M.-iste de control, panouri de 
onoare și alte mijloace. ■

Organizațiile U.T.M. trebuie să organi
zeze cercuri de citit pe lîngă fiecare club 
muncitoresc șî cămin cultural, în cadrul 
cărora participanții la concurs să prezinte 
recenzii asupra cărților citite.

Comisiile de examinare au datoria să ți
nă o evidență clară a tinerilor înscriși, să 
asigure necesarul de cărți recomandate 
pentru concurs. Ele trebuie să fie motorul 
principal de îndrumare a tinerilor, organi- 
zînd consfătuiri literare în scopul atragerii 
de noi tineri pentru deplina reușită a con
cursului.

DARAMUȘ IOAN 
activist a! Comitetului raional

U.T.M.-Hunedoara.

Să extindem larg metodele înaintate sovietice
Metoda Matulinet

N. R. Incepînd cu acest număr redacția va publica un ciclu de metode sovietice de j 
muncă din domeniul metalurgiei, construcțiilor, transporturilor și minelor în scopul extin
derii lor în întreprinderile raionului nostru.

Vestita metodă a șarjelor rapide, care a 
determinat obținerea unor succese deosebite 
în munca oțelarilor din Uniunea Sovietică 
și a celor din țara noastră, se datorește 
oțelarului sovietic Matulineț.

Cea dintîi acțiune a oțelaruluî Matulineț 
a constituit-o însușirea la perfecție a pro
fesiei sale, a construcției cuptorului, a zi
dăriei refractare și a mecanismelor.

i Metoda constă, în linii mari, din urmă
toarele :

Repararea cuptorului se începe în mo
mentul în care se dă drumul șarjei. Pe 
măsura scurgerii acesteia din urmă se re
pară în mod succesiv pereții superiori șî 
apoi vatra. După aceea se inversează su
papele și se revizuiește partea opusă. In ur
mă, se iau o serie de măsuri, menite să re
ducă timpul necesar pentru elaborarea u- 
nei șarje și să asigure alimentarea norma
lă a cuptorului cu căldură.

In timpul reparațiilor, cantitatea de căl
dură trebuie menținută la un nivel de 
12-14.000.000 calorii/oră, care asigură pe 
deplin și î.ntr-un timp scurt o bună sudare 
a materialelor de reparație.

O altă condiție o constitue pregătirea ra
pidă și bine organizată a patului de fuziu
ne. Durata acestei operațiuni nu trebuie să 
fie mai mare de I, 1/2 ore. In tot timpul 
încărcării trebuie menținută o sarcină ter
mică de 17-19.000.000 calorii/oră. Ordinea 
încărcării este următoarea : se acoperă va
tra cu bucăți mici de fier, se pune apoi 
piatra de var, minereu, fier vechi și se 
toarnă deasupra fonta lichidă. Se reparti
zează patul de fuziune în straturi unifor
me pe întreaga suprafață a podului cupto
rului.

O astfel de organizare a lucrului asigu
ră elaborarea rapidă a șarjei. Durata de re
parație a pragurilor și turnarea fontei va 
fi efectuată în 20-30 minute. Pentru rea
lizarea acestui timp se începe repararea 

celor două guri externe încă în timpul în
cărcării cuptorului. încărcarea termică se 
menține la 16-18.000.000 calorii. In acest 
scop, nu se deschid capacele gurilor de în
cărcare, ci se închid imediat ce se termină 
reparația în lucrare. Turnarea rapidă a fon
tei lichide se efectuiează prin scurgerea la 
timp a fontei din agitator și turnarea ei 
în cuptor, precum și prin instalarea la 
timp a jgheabului de umplere.

Prin accelerarea primelor perioade de 
elaborare a șarjelor, începînd cu repara
ția cuptorului și terminînd cu turnarea fon
tei lichide, înăuntrul lui, se obține o coa
cere deplină a materialelor presărate pe 
podul vatrei cuptorului.

In perioada de topire, încărcarea termi
că a cuptorului se menține în limitele a 
14-16.000.000 calorii pe oră, introducîndu-se 
totodată cît mai mult aer. Perioada de fier
bere și scurgere a șarjei nu trebuie să de
pășească 1-1 și 3/r oră. Aceste rezultate se 
obțin printr-o repartizare justă a patului de 
fuziune și prin menținerea unui conținut 
normal de carbon în metal după topire, 
evitîndu-se, datorită acestui fapt, adăuga
rea de fontă în metalul topit sau adăuga
rea de minereuri pentru afinare.

O atenție deosebită trebuie acordată flui
dității zgurii care trebuie reglată în adaus 
de bauxit, respectiv piatră de var.

Afinarea șarjei cu minereu se începe nu
mai după topirea completă a minereului. 
Ea trebuie făcută astfel încît să nu se 
răcească bazinul și să nu se frîneze pro
cesul reducerii carbonului. In această pe
rioadă încărcarea termică a cuptorului se 
menține în limitele de 11-12.000.000 calorii 
pe oră.

Aplicarea întocmai a prescripțiilor teh
nologice și organizatorice indicate de Ma
tulineț accelerează ritmul topirii și deter
mină o ridicare masivă a productivității 
muncii.

CONSULTAȚIE

Revoluția democrat-populară in țara noastră
Pentru a înțelege desfășurarea revoluției 

democrat-populare în țara noastră, trebuie 
mai întîi să analizăm caracterul revoluțiilor 
în lumina învățăturii marxist-leniniste, cît 
și modul cum această teorie pune problema 
transformării revoluției burghezo-democratice 
în revoluție socialistă.

Ce este revoluția ?
Marxism-leninismul ne învață că revo

luția înseamnă răsturnarea prin violență a 
unei orînduiri sociale învechite și stator
nicirea unei orînduiri noi, mai superioare 
și mai progresistă.

Revoluția rezolvă contradicția dintre noi
le forțe de producție și vechile relații de 
producție, realizează cerințele legii con
cordanței obligatorii a relațiilor de
producție cu caracterul forțelor de 
producție. Revoluția răstoarnă clasele
dominante, purtătorii vechilor relații de 
producție și aduce la putere noua clasă 
progresistă, înaintată.

Caracterul revoluției este determinat de 
scopurile pe care și le rezolvă, de sarcinile 
sociale pe care le îndeplinește, de forțele 
care pun aceste revendicări și luptă pentru 
înfăptuirea lor.

Revoluțiile burgheze au avut ca scop răs
turnarea feudalismului. Ele au avut loc în 
perioada capitalismului în dezvoltare, cînd 
burghezia era o clasă progresistă. Rolul 
conducător în aceste revoluții îi revenea 
burgheziei, deoarece proletariatul era încă 
slab dezvoltat, iar țărănimea devenise o 
rezervă a burgheziei, pentru că ea era inte
resată să lupte împotriva feudalismului.

Spre deosebire de revoluțiile burgheze, 
revoluțiile burghezo-democratice au loc în 
perioada imperialismului, cînd burghezia de

vine deja o clasă contrarevoluționară și se 
teme de revoluție și de forța maselor popu
lare. De aceea ea se înțelege cu moșierimea 
pentru a înăbuși! lupta maselor și în felul 
acesta de a menține și pe mai departe pro
prietatea feudală asupra pămîntului. Astfel 
a procedat burghezia din țara noastră, ca
re s-a înțeles în mod josnic cu moșierimea, 
înțelegere cunoscută în istorie sub denumi
rea de „monstruoasa coaliție".

In revoluția burghezo-democratică rolul 
conducător îi revine proletariatului, iar ță
rănimea direct interesată în desfințarea 
marii proprietăți moșierești, devine aliatul 
principal al proletariatului. Această revolu
ție este burgheză pentru că, are la bază reven
dicări burgheze, iar democratică pentru că 
aceste revendicări sînt cucerite de masele 
largi proletare cu principalul lor aliat, ță
rănimea. Revoluția burghezo-democratică 
are sarcina de a instaura dictatura revolu
ționar democratică a proletariatului și ță
rănimii, în scopul transformării acestei re
voluții în revoluție socialistă.

Revoluția socialistă are ca scop răstur
narea burgheziei, instaurarea dictaturii pro
letariatului, sfărîmarea vechiului aparat de 
stat burghez și instaurarea unui nou apa
rat de stat, lichidarea modului de produc
ție capitalist și organizarea modului de 
producție socialist în care nu mai există 
exploatarea omului de către om.
Congresul al V-lea al P.C.R. a însemnat 
o etapă importantă în mișcarea revoluțio
nară din țara noastră. El a stabilit că Ro- 
mînia se află în fața desăvîrșirii revoluției 
burghezo-democratice. Eliberarea țării noas
tre de către Uniunea Sovietică, a dat po
porului romîn putința de a și lua soarta în 

propriile mîini și de a porni pe calea con
struirii unei adevărate democrații. Folosind 
cu succes aceste condiții favorabile, P.C.R. 
a reușit să dezvolte și să conducă victorios 
lupta revoluționară a maselor muncitoare.

Revoluția democrat-populară ce s-a des
fășurat în țara noastră după 23 August, a 
rezolvat în prima ei etapă, sarcinile revo
luției burghezo-democratice, avînd un ca
racter antifeudal, antiimperialist și anti
fascist. Evenimentele din această perioadă 
confirmă teza leninistă că între revoluția 
burghezo-democratică și revoluția socialistă 
nu este un zid despărțitor.

Analizînd etapele luptei clasei muncitoare 
din țara noastră, prima etapă a revoluției 
democrat-populare. este caracterizată prin 
lupta pentru aliați, îndeosebi cîștigarea a- 
liatului principal, masele de bază ale ță
rănimii și prin lupta pentru nimicirea or
ganizațiilor fasciste și demascarea partide
lor burghezo-moșierești ca partide trădă
toare, antipopulare, izolîndu-i astfel de ma
sele largi ale țărănimii. Aducerea la pute
re a unui guvern democratic, în care cla
sa muncitoare are rolul conducător și care a 
reprezentat cu succes dictatura revoluțio- 
nar-democratică a proletariatului și țără
nimii, a creat condițiile favorabile pentru 
trecerea treptată la revoluția socialistă.

Lichidarea cu succes de către guvernul 
democratic a haosului economic și finan
ciar, prin înfăptuirea reformei monetare, 
lupta partidului și guvernului împotriva 
planurilor hrăpărețe ale imperialiștilor a- 
mericano-englezi, au dus la întărirea in
fluenței partidului în mase, la schimbarea 
raportului de forțe în favoarea clasei mun
citoare șî a aliaților ei.

Partidul nostru a ridicat apoi masele 
populare la lupta pentru înfăptuirea sarcini
lor celei de a II-a etape a revoluției demo

crat populare. Aceasta a făcut posibilă iz
gonirea din guvern a ultimilor reprezentan
ți ai burgheziei și răsturnarea monarhiei. 
Proclamarea R.P.R. a marcat victoria cla
sei muncitoare și aliatului ei principal ță
rănimea muncitoare asupra claselor exploa
tatoare, desăvîrșirea revoluției burghezo- 
democratice și trecerea la înfăptuirea re
voluției socialiste.

După cum am văzut, datorită condițiilor 
noi creeate prin înfăptuirea actului de la 
23 August 1944 și prin măsurile politice și 
economice luate de partid și guvern în pe
rioada de după 6 Martie, am putut să tre
cem la înfăptuirea revoluției socialiste.

Toate aceste măsuri luate în procesul re
voluționar, după instaurarea primului gu
vern democratic, nu mai reprezentau ac
țiuni violente de jos îndreptate împotriva 
puterii existente, ci dimpotrivă constituiau 
acțiuni inițiate de sus de puterea de stat 
în care clasa muncitoare deținea rolul con
ducător, aprobate și sprijinite de mase. Ar 
fi însă greșit să tragem de aici concluzia, 
despre caracterul pașnic al nașterii regi
mului de democrație populară.

Regimul nostru democrat popular a putut 
apare în țara noastră numai în urma unor 
lupte grele pline de abnegație și sacrificii, 
prin sîngele vărsat al ostașilor pe frontul 
antihitlerist, a muncitorilor și țăranilor în 
lupta împotriva dușmanilor interni și ex
terni.

Clasa muncitoare, sub conducerea parti
dului, a luat puterea pentru a-și îndeplini 
sarcina ei istorică, a lichida cu înapoierea 
economică în care fusese ținută țara pe 
timpul regimului burghezo-moșieresc, a o 
transforma dintr-o țară agrară înapoiată 
într-o țară industrială înaintată și cu agri
cultură mecanizată, ducînd lupta pe mai 
departe pentru construirea bazei economice 
a socialismului în patria noastră.



Pentru micșorarea încordării internaționale, 
pentru întărirea încrederii între state!

MOSCOVA (Ageipres). — TASS
Ziarul „Pravda“ publică la 15 iunie ur

mătorul articol de fond intitulat : „Pentru 
micșorarea încordării internaționale, pen
tru întărirea încrederii între state!" în 
care se spune printre altele:

In legătură cu apropiata conferință a 
șefilor guvernelor U.R.S.S., S.U.A., Marii 
Britanii și Franței, cercuri largi ale opiniei 
publice discută cu însuflețire problema 
căilor pe care poate și trabuie să f:~ asi
gurată rezolvarea sarcinii principale care 
stă în fața conferinței — cum poate fi 
micșorată încordarea internațională și 
cum poate fi întărită încrederea reciprocă 
în relațiile dintre state. O deosebită aten
ție se acordă unor probleme atît de actu
ale ale vieții internaționale ca reducerea 
înarmărilor statelor și interzicerea armei 
atomice, crearea unei securități colective 
în Europa, asigurarea păcii și securității 
în Asia și în Extremul Orient, restabili
rea drepturilor legitime ale Republicii 
Populare Chineze în O.N.U. și altele.

Acțiunile întreprinse de Uniunea Sovie
tică în scopul atenuării încordării inter
naționale exercită o mare influență asupra 
situației internaționale, creează perspec
tiva reală a stabilirii încrederii necesare 
între state și a realizării unui acord asu
pra problemelor internaționale actuale. 
Reglementarea acestor probleme depinde 
întru totul de hotărîrea tuturor părților 
interesate de a ajunge la un acord care să 
tină seama în modul cuvenit de interesele 
legitime ale fiecăreia dintre ele.

Știrea că conducătorii guvernelor 
U.R.S.S., S.U.A., Angliei și Franței se vor 
întilni în curînd și se vor ocupa de exa
minarea problemelor internaționale ac
tuale, este întîmpinată cu aprobare fier
binte de către popoare.

Ar fi nejust însă să nu se sublinieze tot 
acum că forțele agresive care se opun 
atenuării încordării internaționale și care 
preferă dictatul, colaborării - " ■>, nu au 
depus încă armele. In ura lor oarbă față 
de lagărul păcii și 'socialismului care 
crește și se întărește, aceste forțe uită că 
perioada cînd capitalismul domina în 
întreaga lume și stăpînea nepedepsit pre
tutindeni nu se va întoarce niciodată. 
Ele nu vor să țină seama de faptul că o 
parte considerabilă a omenirii merge deja 
pe drumul construirii socialismului, că 
lagărul socialist în frunte cu Uniunea 
Sovietică și Republica Populară Chineză 
unește în prezent 12 state cu o populație 
de 900 de milioane de oameni.

După cum se știe, tocmai forțele reac

Ciudate pregătiri la Washington în vederea 
conferințelor de pace

WASHINGTON — Agenția „Reuter” re
latează că, pentru a pune la încercare sis
temul de apărare Civilă a Washingtonului, 
președintele Eisenhower, guvernul S.U.A. 
și aproximativ 15.000 funcționari publici 
au evacuat miercqri capitala. Ei s-au dis
persat pe o suprafață de 300 mile în jurul 
orașului, îndreptîndu—se spre locuiri dina
inte pregătite pentru a-și continua activi
tatea, în urma unei presupuse explozii a 
bombei atomice în capitală.

Cu cîteva zile mai înainte, relatînd amă
nunte despre această „dispersare”, secre
tarul Casei Albe pentru problemele pre
sei a declarat corespondenților Că Eisen
hower va fi însoțit de un personal „ex
cepțional” și de cîțiva reprezentanți ai 
presei, radiodifuziunii și societăților de 
televiziune. Timp de 3 zile ' președintele 
și personalul său se vor afla înitr-un car
tier general „secret”, în timp ce membrii 
cabinetului vor fi dispersați în alte locuri.

Agenția „Reuter” mai transmite că, si
multan cu „operația” de la Washington, 

ționare au dezlănțuit în toate sferele po
liticii internaționale așa-numitul „război 
rece" împotriva țărilor socialiste și duc 
faimoasa politică „de pe poziții de forță" 
bazată pe supraaprecierea posibilităților 
țărilor capitaliste și subaprecierea uriașelor 
resurse politice, economice și morale ale ță
rilor socialismului.

Organizatorii ' „războiului rece" au în
cercat să dovedească în fel și chip că 
colaborarea internațională în noile condi
ții și-ar fi trăit traiul și trebuie înlocuită 
prin supunerea unor țări față de alte țări. 
Ei au suferit însă o înfrîngere moral- 
politică: nu au reușit să discrediteze 
ideea colaborării internaționale și să o 
șteargă din conștiința cercurilor largi ale 
opiniei publice. Dimpotrivă, această idee 
se întărește tot mai mult și capătă noi 
și noi partizani.

In aceste condiții, cei care nu de mult 
încă se pronunțau pe față împotriva con
vocării unei conferințe a celor patru pu
teri, iar acum au fost nevoiți să-și retragă 
obiecțiile sub presiunea opiniei publice, 
și-au schimbat tactica: dacă nu a putut 
fi evitată o conferință a celor patru pu
teri, nu s-ar putea oare submina lucră
rile ei, nu ar putea fi ea lipsită de 
eficacitate ?

Nu se poate să nu se vadă că organele 
reacționare ale presei americane se stră
duiesc să convingă dinainte toată lumea 
că o asemenea conferință nu ar putea să 
ducă la vreun rezultat pozitiv.

Dacă privim problemele pe care unii 
conducători americani și ziarele care re
flectă vederile lor Ie sugerează spre a fi 
supuse examinării conferinței, devine cu 
totul limpede că ei ar vrea să facă totul 
pentru a sorti insuccesului apropiatele 
tratative. Tocmai acest scop este urmărit 
de cei care fac acum apeluri perfide de 
a se folosi apropiata conferință pentru un 
amestec în afacerile interne ale U.R.S.S. 
și ale țărilor de democrație populară, de 
a se „condamna comunismul", etc.

S-ar putea să nici nu se dea atenție tu
turor acestor absurdități. Desigur că nici 
unul din cei care propun asemenea „pro
bleme" nu cred în mod serios că ele pot 
deveni într-adevăr obiect de discuții în 
cadrul conferinței internaționale. Impor
tant este altceva; asemenea vorbe dove
desc în mod indiscutabil că anumitor 
cercuri influente ale S.U.A. nu le este pe 
plac micșorarea încordării în relațiile in
ternaționale, care a început ca urmare a 
eforturilor guvernului sovietic, și că ele 
ar vrea să pună piedici activității confe
rinței șefilor celor patru puteri.

Acest lucru trebuie spus direct și pe

55 de orașe americane participă la „ex
periențe de apărare pasivă” pe seară na
țională. Cei 8 milioane de newyorkezi vor 
trebui să se refugieze în adăposturi pe 
baza presupunerii că o bombă cu hidro
gen a căzut în cartierul Brooklyn. Tot
odată se va presupune că trei localități 
din Alaska au fost distruse de proiec
tile dirijate și că submarinele „inamice” 
au lansat „atacuri atomice” în zonele 
Haway, Porto-Rico și canalul Panama.

După cum s-a anunțat la Washington, 
„operațiunea de alarmă” se desfășoară sub 
pretextul necesității de a face să orească 
interesul populației pentru problemele 
„apărării civile”. Oui poate să-i serveas
că un astfel de interes se vede destul de 
bine din faptul că „exercițiile de alarmă” 
care au loc acum în S.U.A. se desfășoară 
concomitent cu alocarea unor noi credite 
pentru înarmare. Astfel, du o zi înaintea 
începerii exerciți ilor, comisia senatorială 
pentru alocări din S.U.A. a sporit fondurile 
aviației votate anterior de Camera Repre

față, cu atît mai mult cu cît asemenea 
declarații sînt rostite nu numai de sena
tori și ziariști americani fără răspundere, 
ci și de persoane care poartă răspunde
rea directă pentru politica externă a 
S.U.A. După cum s-a arătat în declarația 
agenției TASS publicată la 14 iunie, se
cretarul de stat al S.U.A., Dulles, și anu- 
miți alți oameni de stat din S.U.A. abor- 
dînd apropiata conferință a șefilor guver
nelor din punctul de vedere al faimoasei 
politici „de pe poziții de forță" și încer- 
cînd să prezinte lucrurile ca și cum suc
cesul conferinței va depinde în primul 
rînd de poziția U.R.S.S., arată prin acea
sta că urmăresc nu să contribuie la suc
cesul tratativelor, ci să complice situația 
în preajma conferinței și să creeze difi
cultăți lucrărilor ei.

Nu este nevoie să se repete cît de absurde 
sînt încercările de a impune uneia din părți 
anumite condiții pentru tratative. Aseme
nea metode față de Uniunea Sovietică 
nu pot avea, firește, nici un fel de suc
ces. De aceasta ar fi fost timpul să se 
convingă de mult anumiți politicieni oc
cidentali.

Cu totul neîntemeiate sînt raționamen
tele făcute în repetate rînduri de Qulles, 
potrivit cărora conferința șefilor guverne
lor ar trebui să discute probleme ca 
„problema țărilor Europei răsăritene" și 
„problema activității comunismului inter
național". Aceste raționamente nu au nici 
ele nimic comun cu dorința de a obține 
rezultate pozitive în cadrul conferinței. 
Este cu totul limpede că nu există nici 
o „problemă a țărilor Europei răsăritene": 
popoarele acestor țări au răsturnat domi
nația exploatatorilor, au instaurat în pa- . 
tria lor orînduirea democrat-populară și 
nu vor admite din partea nimănui un ames
tec în treburile lor interne. In ce prive
ște „problema activității comunismului 
internațional", să ne fie permis să între
băm, după cum se spune în declarația a- 
genției TASS, ce atitudine ar lua dl. Dul
les dacă la conferința cefol patru puteri 
s-ar pune de pildă problema „activității 
capitalismului internațional" ?

Opinia publică sovietică este convinsă 
că la conferința de la Geneva a șefilor 
guvernelor pot și trebuie să fie obținute 
rezultate pozitive. Aceste rezultate vor 
putea fi obținute în cazul cînd toate sta
tele interesate vor năzui spre aceasta nu 
în vorbe, ci prin fapte. Uniunea Sovietică 
a dovedit deja această năzuință. Acum 
este rîndul puterilor occidentale.

zentanților. In același timp comisia a res
pins — după cum transmite „Reuter” — 
orice încercare de a se împiedica reduce
rea fondurilor armatei terestre și ale in
fanteriei marine.

Ciudate preocupări au cercurile guver
nante ale S.U.A. într-un moment cînd în 
numeroase țări se depun noi eforturi în 
vederea destinderii internaționale. Se pare 
că în S.U.A. zicala „una zice și alta fa
ce” e la mare cinste ; în timp ce cercu
rile conducătoare caută să dea impresia 
că sînt preocupate în cei mai înalt grad 
de pace, ac'eleași cercuri se dezmint prin 
ațîțarea isteriei războinice.

Opinia publică internațională va apre
cia așa cum se cuvine asemenea manifes
tări cum sînt „alarmele” regizate cu mare 
tămbălău în orașele americane, la mai pu
țin de o săptămână de sesiunea jubiliară a 
O.N.U. de la San Francisco și în preajma 
conferinței șefilor guvernelor celor patru 
mari puteri

Plecarea delegației 
poporului romîn 

la Adunarea mondială 
pentru pace 

de la Helsinki
Joi dimineața a plecat spre Helsinki de

legația poporului romîn oare va participa 
Ia Adunarea mondială pentru pace ce se 
va deschide la 22 iunie în capitala Finlan
dei.

Din delegație fac parte: profesorul uni
versitar Lotar Rădăceanu, vicepreședinte 
ai Comitetului Național pentru Apărarea 
Păcii din R.P.R., conducătorul delegației. 
Constantin AdochițeL, Erou al Muncii So
cialiste, Geo Bogza, scriitor, Jules Caza- 
ban, artist emerit, Ion Chirescu, compo
zitor, maestru emerit al artei, Pontezi Cris- 
tea, profesor, secretar al Comitetului Na
țional pentru Apărarea Păcii din R.P.R„ 
Ștefan Osorvassy, sculptor, Drăghina Curta, 
președinta gospodăriei agricole colective 
Șemlac, regiunea Arad, Lucia Demetrius, 
scriitoare, Ian Dobre, secretar al C.C.S., 
Aurel Duma, conferențiar universitar, Fi
lip Geltz, deputat în Marea Adunare Na
țională, Iuliu Hajdu, Erou al Muncii So
cialiste, Ion Irimescu, sculptor, maestru 
emerit al artei, Alexandru Ionesdu, preot, 
vicar el Arhiepiscopiei București ului, Flo
rida Mezincescu, profesor universitar, 
membru în Consiliul Mondial al Păcii, 
Ioana Nicola, solistă a Teatrului de Operă 
și Balet, artistă emerită, St. S. Nicolau, 
academician, Maria Petre, muncitoare la 
„Industria Bumbacului A.”, Aurel Petrie, 
muncitor oțelor din Hunedoara, Emil Pe- 
trovidi, academician, Eremie Pîrdău, țăran 
muncitor, C. Paraschivescu-Bălăceanu, ju
rist, Mihail Ralea, academician, Sanda 
Rangheț, Cornel Răducanu, ziarist, Mozes 
Rosen, șef rabin al cultului mozaic, Se
bastian Rusan, mitropolit aii Moldovei, 
Sorin Toma, ziarist, membru în Consiliul 
Mondial al Păcii, și Aurelia Voican, 
mamă eroină.

(Agerpres).

Detronarea lui Bao Dai
PARIS (Agerpres). — Potrivit unei 

știri a agenției Reuter, consiliul familiei 
regale din Vietnamul de sud a anunțat 
că împăratul Bao Dai a fost, detronat.

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

PE SCURT
• Expoziția industrială sovietică din 

capitala Argentiniei Buenos Aires, se 
bucură de un deosebit succes.

Numai în ziua de duminică 12 iunie, 
expoziția a fost vizitată de aproximativ 
200.000 de persoane. In 24 de zile, expo
ziția a fost vizitată de 1.700.000 de per
soane.

• Ziarul „Hindustan Times" a anunțat 
că la 12 iunie a avut loc la Amritsar o 
conferință a partidelor politice, la care au 
participat 200 de delegați din- partea or
ganizațiilor partidului popular socialist, 
partidului popular indian, Partidul Co
munist din India, precum și din partea 
mai multor altor organizații politice.

Conferința a cerut ca guvernul Indiei 
să ia măsuri pentru eliberarea teritoriilor 
indiene cotropite de portughezi.

• Corespondentul din New York al zia
rului „Al-Ahram" transmite că Statele 
Unite au propus oficial Israelului să în
cheie un pact militar cu privire la așa- 
numita „asigurare a securității mutuale".

• Ministrul Apărării al Republicii Fede
rale Germane, Theodor Blank, care se află 
la Paris, a avut la 15 iunie o întrevedere 
cu ministrul Apărării Naționale al Fran
ței, Koenig. Ziarul subliniază că Blank 
s-a interesat îndeaproape de situația ar
mamentelor Franței.

• După cum transmite agenția Reuter, 
Ministerul Marinei de război al Angliei a 
anunțat că în dimineața zilei de 16 iunie 
submarinul englez Suydon cu im depla
sament de 1.000 de tone s-a scufunda! in 
rada portului Portland.


