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Cinste bravilor 
constructori !

Ing. RĂDVAN ȘTEFAN
Decorat cu Ordinul Muncii cl. III.

MOGA EMIL
Decorat cu Ordinul Muncii cl. III.

UNGUREANU TVDOSE
Decorat cu Ordinul Muncii cl. III.

GRVNVALD ADALBERT
Decorat cu Ordinul Muncii cl. III.

DIN CUPRINSUL RAIONULUI NOSTRU
Minereu peste sarcinile de p'an

întreaga activitate a calectivului 
de muncă din cadrul minelor de 
fier Ghețar, este îndreptată spre în
deplinirea înainte de termen a sar
cinilor primului nostru plen cinci
nal. Pentru ca producția de minereu 
să crească zi de zi, încă de la înce
putul lunii august s-a trecut la o 
mai bună organizare a locurilor de 
muncă pe echipe și brigăzi, luîn- 
du-se în același timp măsuri penitru 
extinderea și aplicarea întocmai a 
metodei prin surpare.

Datorită acestui fapt, planul de 
producție pe întreaga mină a fost 
realizat în perioada de la 1-29 au
gust în proporție de 102,14 la sută. 
La îndeplinirea și depășirea pianu
lui de extracție al minereului, cete 
mai de seamă rezultate au fost ob
ținute de brigăzile și echipele de la

întrecere însuflețită între echipe și brigăzi
In lupta pentru a extrage cît mai 

mult minereu peste plan, numeroase 
echipe și brigăzi de mineri din Te- 
liuc se întrec între ele, obținînd ast
fel rezultate tot mai frumoase. De 
pildă, echipa condusă de tovarășul 
Cioara Achim din cadrul sectorului 
nr. 3, a realizat cea mai mare depă
șire de plan, dînd pînă la data de 
28 august cu 31 la sută mai mult 
minereu peste plan.

Cu noi forțe în întrecerea socialistă
In sectorul turnătorii din cadrul 

uzinei „Victoria" Călan, se duce o 
intensă luptă pentru obținerea de 
noi succese pe frontul producției. 
Continuând întrecerea, numeroase e- 
chipe reușesc să dobândească rezul
tate de seamă. Spre exemplu, echi
pa condusă de tovarășul Kiriadibis 
Costa, a reușit ca în perioada de la 
1-25 august să toarne ou 41 la sută 
mai multe piese meoanicte, iar mem
brii echipei conduse de tovarășul

Colectiviștii au primit
Zilele trecute, în dadrul gospodă

riei agricole colective „Viață nouă" 
din satul Sîntendrei, a avut loc îm
părțirea primelor produse din noua 
recoltă a acestui an ; avansul de 40 
Ia sută. Cu acest prilej, colectiviștii 
eu primit pentru fieoare zi muncă 
depusă în gospodărie, cite 4,500 kg. 
grâu, o cantitate însemnată de orz, 
brânză și alte produse.

Crește numărul contractanților de animale
O contribuție de seamă la îmbună

tățirea aprovizionării populației 
muncitoare du carne și a industriei 
ușoare cu materiile prime necesare, 
o aduce colectivul de muncă din ce
drul Oficiului raional de achiziții și 
contractări de animale, din orașul 
Hunedoara In urma muncii de lă
murire pe care achizitorii O.R.A.C.A. 
au depus-o, cît și a înțelegerii juste 
a avantajelor de care se bucură ță
ranii muncitori, numărul celor oare 
încheie contracte pentru livrarea de 
animale, crește zi de zi. Numai în 

orizontul I. Aici, brigăzile Conduse 
de Luna Aron, Pupăză Nicolae, 
lonescu loan, Bucureștean Nicolae, 
Toma Moise și Vlad Ladislau, au 
dat peste prevederile planului în 
medie cu 36 la sută mai mult mine
reu, iar echipa lui Zlătior Simion a 
realizat o depășire a planului de 42 
la sută.

Cu multă înflăcărare au muncit 
în aceeași perioadă și minerii de la 
abatajele orizontului IV, ca: Gos- 
tiian Traian, Tbpiiceen Iosif și Toma 
Mihai, oare împreună cu brigăzile 
lor, au dat du 36 la sută mai mult 
minereu. De la mina vest, în mod 
deosebit s-au evidențiat echipele 
conduse de Ducaci Petru, Lueaci 
Gheorghe, Narița loan și altele.

PELMUȘ NICOLAE 
corespondent voluntar

Succese asemănătoare au abținut 
și celelalte echipe, ea cea condusă 
de tovarășul Grosu Aurel, cu o de
pășire de 6 la sută, cea a lui Stă- 
nescu loan, Tuhuț loan și multe al
toie, care au dat în medie cu 4-12 
la sută mai mult minereu.

PETIC CONSTANTIN 
corespondent voluntar

Crețu Constantin de Ia secția radia
toare a obținut un indice de depă
șire a planului de 38 la sută.

Rezultate asemănătoare au obți
nut și echipele îndrumate de Alextae 
Mihai de la sortimentul tucerie co
mercială, Kelemen Dionisie de Ia 
sortimental sobe, și altele, care au 
turnat cu 36-39 la sută mai multe 
piese peste sarcinile planificate.

HUMEL EMERIC 
corespondent voluntar

avansul de 4() la sută
Pentru cele 221 zile muncă pres

tate, familia colectivistului Andreșel 
Aron a dus acasă o cantitate de 
peste 990 kg. grîu. însemnate canti
tăți de produse au primit și colec
tiviștii Ocoș Petru, Richițan Vasile, 
Muntean Gheorghe (Gurgui), precum 
și alți colectiviști, care au participat 
cu sârguință la toate muncile din 
gospodărie.

primele două decade ale lunii au
gust, O.R.A.C.A. a reușit să contrac
teze cu țăranii muncitori din raio
nul nostru, un număr de 13 bovine, 
424 oi, 34 porci și 3 miînzați. In a- 
celași timp, O.R.A.C.A. a primit din 
partea contractanților 7 bovine, 13 
porci, 15 mînzați, 17 oi și 3 viței.

Printre cei care au predat în ter
men animalele contractate, se numă
ră țăranii muncitori Tihuța S. din co
muna Rapolt, Gheorghiescu loan din 
Călan, Sîrbu loan din Hunedoara și 
alții.

Sa fie grăbit ritmul 
treierișului!

In perioada actuală, oamenii muncii de pe ogoarele raionu- 
3i_ui nostru, dau bătălia pentru terminarea cît mai grabnică 
a treierișului. In unele comune, țăranii muncitori mobilizați 
de comuniști și de deputății sfaturilor populare comunale, 
au reușit să termine la timp recoltatul și treieratul păioase- 
lor, cele mai frumoase rezultate în această direcție fiind ob
ținute de către membrii gospodăriilor agricole colective și 
întovărășirilor agricole.

Acolo unde comitetele executive ale sfaturilor populare au 
știut să organizeze bine munca la arii, mobilizând oamonii 
muncii de pe ogoare să folosească din plin timpul prielnic, 
s-au obținut rezultate de seamă. Exemple de acest fel întîlnsm 
în comunele Băcta, Rapolt și Simerta, unde în aceste zile tre- 
ierișul păioaselor este în curs de terminare. La abținerea a- 
cestor sucteese, o contribuție de mere preț au adus-o depu
tății comunali în frunte cu comuniștii, oare au ajutat în 
permanență comitetele executive ale sfaturilor populare, la 
formarea grupelor de într-aju forare în muncă, datorită că
rui fapt batozele eu putut funcționa fără întrerupere.

Din păcate, aceste exemple sînt puține. Sînt comune unde 
deși timpul a fost favorabil în ultimele săptămâni, totuși tre- 
lerișul s-a desfășurat într-un ritm ou totul nesaitisfăcător. 
Așa se face că în comuna Peștișuâ Mic, care dispune de 3 
garnituri de treier, treieirișuâ să nu fie realizat decît în pro
cent foarte mic. Acum cînd timpul este înaintat, iar treieri- 
șull a rămas în urmă, președintele sfatului popular din aceas
tă comună (Moga Traian), se preocupă de alte probleme, în 
loc să ia măsuri ca batozele să funcționeze din plin. Sânt ca
zuri când batozele nu sânt folosite cu întreaga lor capacitate, 
curn se înțimiplă în Vedea Nandrului, unde batoza stă cîte 
2-3 ore pe zi, sau cum a fost cazul în ziua de 21 august, dînd 
a stat 3 ore fără nici un motiv. Mai mult de cît aitît, pre
ședintele sfatului popular a permis ca secretarul Berian Cor
nel șl agentul agricol Țîriea Nicolae, să plece din comună în 
silele de 27 și 28 pentru interese personale, lăsând ca treie- 
rișuil să se desfășoare la voia întâmplării.

Aceeași situație se găsește și în comuna Răcăiștie, unde 
președintele sfatului popular Krasay Mihai și secretarul Cel
ebru Gheorghe, nu au luat măsuri pentru formarea ariei din 
satul Boj, lăsînd aceasta pe seama țăranilor muncitori.

Comitetele executive ale sfaturilor populare din comunele 
Hășdet, Călan și altele, n-au tras la răspundere deputății co
munali pentru nerealizairea sarcinilor încredințate în aceas
tă campanie. Sînt cazuri ca ale deputaților Marcu Cornel, 
Bîrlovan loan din comuna Călan și alții, care în loc să dudă 
o muncă susținută pentru îndeplinirea la timp a treierișu
lui, au pus piedici bunei desfășurări a transportării snopi
lor la arii. Neținând seama de faptul că transportarea sno
pilor acasă provoacă mari greutăți în ceea ce privește de
plasarea batozei și se pierde o mare cantitate de boabe, a- 

I cești deputați în loc să combată asemenea obiceiuri au 
transportat ei înșiși primii păioasefle adasă. Exemplul aces
tora, a fost urmat și de alți țărani muncitori, care nu au în
țeles avantajele pe care le aduce transportarea griului fa 
arii.

De asemenea, neglijența mecanicului Szabo în îngrijirea 
tractorului a făcut ca acesta să se defecteze, astfel încât ba
toza de pe aria nr. 1 din satul Strei, comuna Călan să nu 
funcționeze timp de 3 zile

Față de aceste lipsuri,, sfaturile populare comunale nu aiu 
luat nici un fel de măsuri, iar treierișul a rămas în urmă.

Lipsurile manifestate atît în activitatea comitetului execu
tiv al sfatului popular raional, cît și a comitetelor executive 
ale sfaturilor populare comunale, în a căror rază de activi
tate treierișul se desfășoară anevoios, dovedesc slaba preo
cupare a organizațiilor de partid, care nu au desfășurat o 
susținută muncă politică de masă, nu au ajutat și nu au 
tras la răspundere pe acei dare cred că treburile vor merge 
de la sine.

Pentru intensificarea ritmului de treieriș, comitetele exe
cutive ale sfaturilor populare trebuie .să ta grabnice mă
suri de lichidare a lipsurilor existente, să organizeze cete 
și echipe de într-ajutorare în muncă, ca în felul acesta să 
se asigure funcționarea din plin a batozelor, tar treierișul să 
fie terminat în cel mai scurt timp.

Comuniștii trebuie să fie în fruntea muncilor, să con
stituie exemple vii pentru țăranii muncitori. Agitatorii au 
datoria să desfășoare o muncă susținută în rândul țăranilor 
muncitori și să-i mobilizeze la grăbirea treierișutui.

O sarcină de seamă revine inginerilor și tehnicienilor a- 
gronomi, care trebuie să desfășoare în permanență o muncă 
de lămurire în rândul țăranilor muncitori, arăbîndu-le a- 
cestora pagubele ce le provoacă întârzierea treierișului, atât 
pentru ei cât și pentru economia națională.

Țărani muncitori! Strângeți în del mal scurt timp recolta! 
Grăbiți treierișul! Prin aceasta contribuiiți fa asigurarea 
pâinii poporului muncitor.
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Sfat zootehnic

Pregătirea berbecilor și a oilor 
în vederea montei

ÎNSEMNĂRI____________________

Dr. C. MIHĂILESCU
din Direcția generală a creșterii 

animalelor, din Ministerul Agriculturii 
și Silviculturii

becii reproducători

Pentru econccnia 
națională, dezvoltarea 
creșterii oilor are o 
mare importanță.

In vederea dezvol
tării continue a aces
tui sector, în Hotărîrea Consilii ului de Mi
niștri cu privire la dezvoltarea creșterii 
oilor — Hotărîre apărută recent — sânt 
arătate măsurile principale ce trebuie lua
te pentru sporirea continuă a numărului 
de oi cu lină fină și semifină.

Pentru realizarea acestor sarcini care 
stau ca o preocupare permanentă în fața 
tuturor crescătorilor de oi trebuie folo
site din plin, în primul rînd, toate posi
bilitățile oare contribuie la ridicarea pute
rii de reproducție a oilor.

Pregătirea oilor și a berbecilor în ve
derea montei cît și executarea rațională a 
montei sânt căi care condiționează, în pri
mul rând, sporirea numărului de oi și ob
ținerea unor produși sănătoși și bine dez
voltați, capabili să dea producții mari.

Monta la oi se face toamna — prin sep- 
tembrie-octombrie — și de aceea pregă
tirea lor pentru acest sezon trebuie să în
ceapă chiar de pe acum. Pentru aceasta, 
crescătorii de oi trebuie să se îngrijească, 
în primul rînd, de a asigura oilor un re
gim de hrană și îngrijire cît mai bun. Oile 
bine întreținute, hrănite din abundență, vor 
intra mai repede în călduri, iar numărul 
oilor care vor făta câte 2 miei va fi mei 
mare. Aceasta pe lingă faptul că mieii năs
cu ți vor fi sănătoși și cu o don formație 
viguroasă. Dimpotrivă oile slabe, care pri
mesc hrană puțină și necorespunzătoare, 
vor intra mai greu în călduri, nu vor prin
de miel, sau chiar dacă vor rămâne pline, 
vor făta miei slab dezvoltați

O hrană bogată în aibumină, vitamine și 
săruri minerale, hrană absolut necesară 
oilor și berbecilor în perioada de pregătire 
și pe tot timpul montei, poate fi realizată 
fără prea mare greutate prin hrănirea lor 
pe pășuni bogate și prin completarea hra
nei cu concentrate. Pentru asigurarea unei 
hnane îndestulătoare a oilor, cele mai 
bune pășuni și anume ode formate din 
orz de toamnă, lucemă, secară sau bor- 
ceag de toamnă trebuie să fie repartizate 
cu precădere oilor și berbecilor reprodu
cători. După felul pășunii, experiența so
vietică arată că pentru o turmă de 500- 
600 capete se pot repartiza următoarele su
prafețe : 50-60 ha. pășune naturală, 50-55 
ha. pășune lucemă, 30-35 ha. orz de toam
nă sau alte plante de nutreț. Dintre pășu
nile cultivate, cea mai bună în ceea ce 
privește ridicarea puterii de reproducție a 
oilor s-a dovedit a fi pășunea de orz, com
binată du pășunea de lucemă.

Pentru folosirea cît mal bună a pășu
nilor este absolut necesar să se facă un 
pășunat național, pe parcele, eviitându-se în 
felul acesta și călcarea ierbii. Acest lucru 
depinde mai ales de priceperea și conști
inciozitatea ciobanilor. Un înțelept proverb 
sovietic spune: „Ciobanul slab pregătit

RECENZIE
W 0 t r a i n u 1

de TITUS POPOVICH

In romanul „Străinul", tânărul scriitor 
Titus Popovici oglindește frământările a- 
d.înci trăite de poporul nostru și schimbă
rile petrecute în viața țării în perioada is
toricei cotituri de la 23 August 1944.

Acțiunea cărții se petrece într-un oră
șel ardelenesc și în împrejurimile acestuia, 
autorul reflectând dezvoltarea vieții sociale 
de aci în perioada imediat premergătoare 
lui 23 August și câteva luni după aceea. 
Este puternic redată lupta partidului pen
tru organizarea rezistenței împotriva co
tropi terilor fasciști și în aceiași timp de
mascată cu multă forță artistică activitatea 
trădătoare a partidelor „istorice".

Titus Popovici drează o imagine puter
nică a luptei desfășurate de către partid 
în perioada eliberării patriei noastre de 
către glorioasa Armată Sovietică 
i Eroul principal al romanului, Andrei Sa

mână oile prin iarbă, 
ilar ciobanul cu ex
periență trece iarba 
prin oi".

In afară de masa 
verde însă, oile și ber- 

— după cum am mai 
spus — trebuie să primească și un supli
ment de concentrate. Cantitatea de hrană 
concentrată o vom stabili în raport cu 
starea de întreținere și valoarea anima
lelor. Fiecare oaie și mioară care se dă la 
montă, trebuie să primească zilnic un 
surplus de hrană de 250 g. concentrate. In 
perioada pregătirii campaniei de montă, 
berbecii reproducători vor trebui să fie 
de asemenea bine hrăniți, dîndu-li-se pînă 
la 500 g. concentrate pe zi. Cu cît vom 
hrăni berbecii mai bine, cu atît ei vor fi 
mai viguroși. Trebuie să hrănim berbecii 
în așa fel, incit ei să nu se îngrașe, fiindcă 
în acest caz devin greoi și nu mârlesc 
bine. Vom evita îngrășarea dacă vom da 
ovăz. 50 la sută și chiar mai mult, restul 
rației completîndu-se cu uruială de mază
re, uruială de mei, tărîțe de grîu, șroturi 
și uruială de orz.

Hrănind oile și berbecii pe pășuni și 
dîndu-le un supliment de Concentrate în 
perioada de pregătire a montei, ciobanul 
Nicolae Fecioru din gospodăria agricolă 
de stat Luciu Giurgeni, raionul Fetești, 
a obținut 2 și 3 miei de la unele oi pe 
care le îngrijea. La stațiunea experimen
tală zootehnică Palas, regiunea Constanța, 
s-a reușit ca prin hrănirea oilor în perioa
da de pregătire și pe tot timpul montei pe 
pășune de lucemă, iarbă de Sudan și pe 
diferite pășuni ocazionale, suplimentate cu 
hrană concentrată, să se ridice fecundi
tatea (zămislirea) la oile nierinos de la 87 
la sută la 92,7 la sută, iar prolificitatea 
(numărul produșilor obținuți la o fătare) 
de la 113 la sută la 128 la sută.

In organizarea Campaniei de pregătire a 
mantei la oi, o problemă care trebuie să 
preocupe în mod deosebit sfaturile popu
lare și organele agricole va fi aceea a or
ganizării și bunei funcționări a stațiuni
lor de însămînțări artificiale. In toamna 
acestui an, vor funcționa în cadrul sfatu
rilor populare și în gospodăriile agricole 
de stat un număr de 1.200 stațiuni de în
sămînțări artificiale, număr cu mult, mai 
mare decît în anii trecuți. In adeste sta
țiuni se vor putea însămânța peste un mi
lion de oi.

Pentru ca munca să fie desfășurată în 
cît mai bune condițiuni aceste stațiuni vor 
fi aprovizionate din timp cu toată apara
tura și instrumente] uil necesar și de ase
menea, încadrate cu cadre tehnice bine 
pregătite.

Este în interesul fiecărui crescător să 
organizeze temeinic campanie de montă la 
oi. Obținerea unui număr sporit de oi cu 
lână fină și semifină înseamnă sporirea 
veniturilor fiecărei gospodării Crescătoare 
de oi și aprovizionarea industriei cu mate
rii prime în cantități tot mai mani și de 
bună calitate.

bin, elev al unui liceu, își expune cinstit 
într-o lucrare scrisă părerea lui despre 
răiziboiul anti sovietic, oare i se părea ne
drept cu toate că el nu înțelegea Cauzele 
adânci ale crimei antonesciene. Pentru a- 
ceasta, Andrei a fost eliminat din toate 
școlile din țară.

In dramatismul evenimentelor care au 
loc înaintea lui 23 August, tânărul are 
putința să vadă și să înțeleagă multe. 
Drumul său va fi drumul spre adevăr, 
drumul spre Partidul Comunist.

Procesul său de transformare generali
zează drama tânărului intelectual cinstit 
în drumul său către partid

Constituind o valoroasă creație a litera
turii noastre, romanul lui Titus Popovici 
va fi citit cu deosebit interes de către ma
sele de cititori.

OAMENI Șl..
Odată cu sărbătorirea celei de a 11-a 

aniversări a eliberării patriei noastre, 
s-a schimbat și aspectul Hunedoarei. In 
centrul orașului au apărut trotuare as
faltate, s-au creat noi zone verzi, iar 
parcul existent a fost lărgit și înzestrat 
cu bănci pentru odihnă. Și toate aceste 
acțiuni de înfrumusețare ale orașului 
nostru, acțiuni care continuă, sînt por
nite numai cu scopul de a face tot mai 
plăcută și mai strălucitoare viața zecilor 
de mii de locuitori.

Hunedorenii au primit cu nespusă bu
curie acesta transformare a orașului, și 
mai mult, ca o dovadă a dragostei față 
de orașul în care muncesc și trăiesc, ei 
sprijină din toată inima Comitetul exe
cutiv al sfatului popular orășenesc și Co
mitetul de partid, în acțiunile de înfru
musețare. Tovarăși ca: Borza Ioan, A- 
drian Valeria, Muram Cornel, Gostian 
Aurora și mulți alții ca ei, au efectuat 
zeci de ore muncă voluntară în această 
direcție

— Mă simt mult mai legată de orașul 
nostru pe care îl îndrăgesc, cînd știu 
că am și eu o părticică de contribuție la 
înfrumusețarea lui — spune tovarășa 
Gostin Aurora.

Cît de conștiente, cît de expresive sînt 
aceste cuvinte care înmănunchează în ele 
dragostea de muncă, de meleaguri, dra
gostea față de tot ceea ce se întreprinde 
în direcția propășirii noului ■' Astfel de 
sentimente nutresc majoritatea covîr- 
șitoare a locuitorilor acestui oraș

★
...Arătătoarele ceasornicului indică ora 

6,30. Pe străzi domnește animația. Sute 
și mii de oameni ai muncii din Hune
doara, își îndreptă pașii spre locurile 
de muncă. Mulți dintre cei ce în drum 
spre serviciu trec prin centrul orașului 
oprindu-se cîteva clipe — în ciuda fap
tului că sînt grăbiți — admiră noile rea
lizări pentru înfrumusețare a orașului, 
și pe fețele lor apare un zîmbet de mul
țumire gîndindu-se la viitorul foarte a- 
propiat, cînd în diminețele însorite, flori 
multiculore își vor deschide petalele în 
fiecare colțișor al Hunedoarei. Și din

Ce e nou în satul nostru
Mărețele transformări petrecute pe me

leagurile patriei, s-au răsfrânt și asupra 
satelor din raionul nostru. Z.i de zi aces
tea se înfrumusețează, oamenii trăiesc o 
viață nouă, viața zilelor însorite ale vre
murilor noi. Dacă treci prin Băcia, Tâm
pa, Alun, Simeria sau Gristur, la fiecare 
pas te întîmpină ceva nou, oameni veseli, 
iar pe holde se desfășoară munca clocoti
toare pentru obținerea unui belșug de pro
duse agricole.

S-a terminat treierișul
In drum spre casă, președintele întovă

rășirii agricole din satul Cristur. Peter I., 
discuta cu un țăran muncitor despre roa
dele obținute în întovărășire, despre avan
tajele pe care le-a obținut el și alți înto
vărășiți. La colțul străzii, aproape de coo
perativă, acolo unde există un difuzor se 
opriră amândoi. Discuția încetă. După cîte
va clipe de tădere ea continuă din nou.

— Ai auzit ce spune la radio, la jurna
lul satelor ? „Colectiviștii din Pricaz au 
obținut peste 2700 kg. grâu la hectar". Ce 
zici de asta ? Și noi am ajuns aproape de 
această producție. E adevărat că și asta e 
ceva, doar nu degeaba au muncit cu atâ
ta hărnicie întovărășiții Ambrozie Coz- 
ma, Grigore Micloș, Maria Zasloți...

Cuvintele lor se pierdură în uruitul u- 
nui convoi de oare împodobite cri steaguri 
roșii. In ele se transportau ultimele canti
tăți de grîu datorate statului.

Pentru înfrumusețarea satului
Aproape de sfatul popular comunal lo

cuiește întovărășitiul Popa Ioan. De multă 
vreme îl batea gândul să-și facă o casă 
nouă, pentru că cea veche, așa după cum 
spune ei „și-a trăit traiul".

Recoltele frumoase obținute în întovă
rășire, i-au mărit cîștigul. Și gîndul s-a

.„OAMENI"
furnicarul de oameni ce se îndreaptă 
grăbiți la lucru, se desprinde cu tărie 
spiritul gospodăresc de care sînt cu
prinși și grija față ide tot cea ce se creează 
pentru bucuria lor.

Gospodina Gostian Aurora, deși vîr- 
stnică, pășește totuși cu o vioiciune tine
rească. Acum, a ieșit în oraș după cum
părături. După ce privește în cîteva vi
trine, dă să traverseze piața. Dar.... pen
tru cîteva frînturi de secundă, a rămas 
cu un picior suspendat în aer; se întoar
se brusc și fără să vrea, era să calce 
peste parcelele dintre trotuare, pregătite 
pentru zone de verdeață. O înțepătură 
a simțit în inimă și s-a întors intimidată, 
parcă mustrîndu-se pe sine însăși pen
tru ceea ce era să facă... Că doar era și 
din munca ei în aceste ronduri fru
moase.'...

Dar, după cum nu există pădure fără 
uscături, tot așa printre pietonii fără, de 
număr ce treceau în dimineața aceasta 
de august prin centrul Hunedoarei, se 
găseau și oameni ca turnătorul Lazăr 
Sabin, coafeza Pătrașcu Ana, elevul Slo- 
venschi Ladislau, Tabacu Teodor de la 
secția C.F.U. a combinatului, dulgherul 
Ungureanu Constantin, de la Trustul 4 
construcții, Buda Ioan de la oțelăria 
combinatului și alții. Acestora pe semne 
că le era greu să treacă pe trotuar. Ii 
supăra astfel la picioare și de aceea se 
îngrămădeau și dădeau buzna peste 
parcelele destinate zonelor verzi Mai 
mult, aceștia ridicau din umeri ca și cînd 
ar fi fost absenți de la cele ce făceau

Asemenea lipsă pe care o manifestă 
față de aspectul orașului nostru, nu-ți 
face deloc cinste, tinere Ungureanu 
Constantin, nici vouă Lazăr Sabin, Taba
cu Teodor sau Pătrașcu Ana, după cum 
nu face cinste tuturor acelora care pro
cedează la fel ca voiI Dacă vă gîndiți 
puțin, nu vă mustră conștiința atunci 
cînd, semănate de mâinile grijulii ale 
oamenilor, fire plăpînde de iarba vor 
sparge scoarța pământului reavăn din 
parcele și vor ieși la lumină, înfrumuse
țând orașul ?

S. OLTEANU

transformat în faptă la începutul acestei 
luni Acum temelia este gata. Ea schițează 
cele 3 camere și o bucătărie ce se vor 
înălța în curând.

De curind, Bodner Nicolae și soția sa 
Aurica, și-au ridicat și ei o casă nouă. Al
ții, așa cum sînt țăranii muncitori Furca 
Ladislau, Furca Abel, Furca Iosif (Mantu) 
și alții, și-au construit garduri de ciment. 
Hărnicia locuitorilor satului a fă
cut din Cristur unul din cele mai 
frumoase sate ale raionului Gar
durile vopsite în alb, curățenia străzilor 
și a claselor vorbesc de acești oameni care 
iubesc frumosul

Prin contribuție în muncă
Intr-o seară de sărbătoare, un grup de 

săteni ajunseseră din vorbă în vorbă la 
problema radiofieării satului. Când discu
ția era în toi, printre ei se amestecă și de
putatul Furca Iosif (Mantu).

— N-avem stîlpi, spunea unul, sârma ne 
lipsește, adăuga altul...

— Nu-i nimic, dacă vrem să aven în 
casele noastre difuzoare, le vom avea, se 
amestecă în vorbă noul sosit. Vom spune 
dorința noastră conducătorilor și ei ne vor 
ajuta, iar nouă nu ne rămâne decât să pu
nem și noi mina. Așa a și fost. Cu spri
jinul sfatului popular au fost procurați 
stâlpii, sârma, mâna de lucru și munca 
pentru radioficarea satului a început. 
De atunci n-au trecut nici două luni și în 
peste 40 de locuințe au fost deja instalate 
difuzoare

Deputății Ghiilea Iosif, Furca Iosif (Man
tu), Zăvălaș Vasiile și alții, precum și hăr
nicia locuitorilor: Furca Arpad, Sooș Sa- 
moilă, Maniu Franc isc. Furca loan (Voș), 
Peter Balint și alții, eu obținut însemnate 
realizări în muncă. Repararea a 3 poduri, 
amenajarea școlii elementare pentru noul 
an școlar, predam și radioficarea satului 
și altele, sînt fapte care vorbesc de munca 
țăranilor muncitori din Cristur, pentru a- 
menajarea satului lor.
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Gospodărirea cu grijă a materiilor prime și materialelor, 
asigură sporirea rentabilităfii combinatului nostru

Colectivele de muncitori din combinatul 
nostru au întîmpinat ziua de 23 August, cu 
însemnate succese în lupta pentru sporirea 
producției de metal. In această luptă s-au 
situat fruntași în întrecerea socialistă, fur- 
naliștii, oțelarii și laminatorii, care pe lin
gă rezultatele dobîndite în depășirea pla
nului de producție, au ridicat simțitor pro
ductivitatea muncii și în comparație cu 
perioadele anterioare a fost mai eficace 
preocuparea față de îmbunătățirea produ
selor, reducerea prețului de cost al aces
tora, prin folosirea rațională și cu grijă a 
materiilor prime și a materialelor.

Aceste succese constituie un imbold în 
munca siderurgiștilor, care au în față mă
rețul angajament de a realiza pînă la sfîr- 
șitul acestui an acumulări socialiste în va
loare de peste 16.000.000 lei. Consider că 
în realizarea acestui angajament, o condi
ție principală o prezintă și următorii fac
tori :

ÎMBUNĂTĂȚIREA activității 

GOSPODĂREȘTI IN SECȚIILE 
PRODUCTIVE

Intrarea în funcție a depozitului meca
nizat ce deservește combinatul, duce la îm
bunătățirea condițiilor de depozitare și 
manipulare a materiilor prime, cum ar fi, 
minereurile, cocsul, calcarul, etc. Dar, a- 
ceastă problemă nu va rezolva munca gos
podărească care trebuie îmbunătățită în 
secțiile productive. Aici, zilnic intră zeci 
de vagoane cu materii prime, care în ac
tualele condiții nu se pot urmări cum sînt 
folosite. De obicei, în depozitele de zi pen
tru manipularea materialelor și materiilor 
prime se folosesc muncitori flotanți, nea- 
parținînd secțiilor respective, care din lipsă 
de supraveghere produc pierderi însemnate, 
prin degradarea acestor materiale în tim
pul transportării lor de la un loc la altul. 
Față de aceste stări de lucruri, șefii de sec
ții manifestă o atitudine pasivă, neținînd 
seama, că aceste depozite le aparțin, și de 
felul cum sînt gospodărite depinde reali
zarea planului de producție și mai ales re
ducerea prețului de cost al produselor.

La oțelăria Siemens-Martin, materiale 
refractare din import, grătare pentru ca
merele de la cuptoare, feromanganul, etc., 
stau cu zilele înafara halei, fiind astfel su
puse degradărilor.

Consfătuirea cadrelor didactice
din raionul Hunedoara

In zilele de 25-27 august 1955 s-a desfă
șurat în orașui Hunedoara consfătuirea ca
drelor didactice din raionul nostru.

Cu prilejul consfătuirii au fost prezentate 
referate, care au analizat tn mod temeinic 
munca depusă de cadrele didactice în cursul 
anului 1954-1955, scoțîndu-se în evidență 
atît realizările obținute, cît și lipsurile ce 
s-au manifestat în muncă.

In anul trecut au funcționat în raionul 
și orașul Hunedoara un număr de 71 școli 
elementare de 4 ani, 13 școli elementare de 
7 ani și 2 școli medii mixte de 10 ani, cu- 
prinzînd 98,85 la sută dintre copiii de vîrstă 
școlară.

Școlile elementare de 4, 7 ani și medii, 
au fost înzestrate cu materialul didactic 
necesar și cunoștințele elevilor au fost pre 
date de către un număr de 128 învățători 
și 130 profesori.

In munca depusă pentru îndeplinirea pla
nului de școlarizare au fost obținute în ma
joritatea școlilor succese însemnate. La șco
lile de Fa Ghelar, Slmeria și altele, s-a 
reușit ca numărul elevilor înscriși la înce
putul anului școlar să se mențină, iar pro
centul de repetenti să fie într-un număr 
neînsemnat. In acest an, datorită urmăririi

CONSTANT1NESCU CONSTANTIN

director comercial al C. S.
„Gh. Gheorghiu-Dej” — Hunedoara

Dacă la furnale materiile principale: cocs, 
minereu, etc. prin însăși construcția silo
zurilor se depozitează în condiții mai bune, 
nu același lucru se întîmplă cu materiile 
auxiliare: nisipuri, argilă refractară, praf 
de cocs, masă carbonică și altele, care sînt 
aruncate prin diferite locuri în jurul tur
nătoriilor.

APROVIZIONAREA RITMICA A 
SECȚIILOR CU MATERIALELE 

NECESARE

Datorită unei colaborări nejuste între di
recția comercială și direcția transporturi 
din combinat, secțiile productive nu sînt 
aprovizionate ritmic cu cele necesare pro
cesului de producție. In luna august a. c. 
depozitele centrale, din lipsă de locomotive, 
au provocat întîrzieri în aprovizionarea a- 
gregatelor care au dus lipsa măruntului de 
minereu, deși acesta se găsea în cantități 
suficiente în depozit.

In privința bunei aprovizionări a sec
țiilor cu cele necesare, direcția transporturi 
trebuie să ia măsuri pentru repartizarea 
vagoanelor care să transporte materiile din 
depozite la secții, și să asigure un control 
sistematic asupra manevrelor care se fac, 
deoarece au fost cazuri cînd din depozitele 
centrale pînă la secții, vagoanele încărcate 
cu diferite materiale și materii prime au 
făcut zile întregi.

Se întîmplă deseori ca direcția transpor
turi să nu urmărească unde se face descăr
carea materialelor, neținîndu-se seama că 
materialele descărcate la voia întîmplării se 
degradează, iar aprovizionarea secțiilor se 
face greoi, și în cele din urmă se crează 
pagube întregului combinat.

REDUCEREA STOCURILOR 
SUPRANORMATIVE ȘI A 

CONSUMURILOR SPECIFICE

Gospodărirea și folosirea irațională a ma
terialelor și materiilor prime, duce la crea
rea de stocuri supranormative, imobilizînd 
fondul de rulment. Un exemplu concludent 
îl prezintă materialele refractare pentru oțe

îndeaproape a procesului pedagogic de că
tre învățători și profesori, s-a reușit să 
se promoveze un procent de 96 la sută din 
totalul elevilor.

Insușindu-și bogata experiență a pedago
giei sovietice, numeroși învățători și pro
fesori din raionul nostru, au reușit să ri
dice calitatea învățămîntului elementar și 
mediu. Datorită muncii perseverente depu
să de colectivele Școlii de 7 ani Călan, a 
Școlii elementare din Alun și altele, majo
ritatea elevilor au căpătat la sfîrșitul anu
lui note de trecere la toate obiectele. Re
zultate mulțumitoare în această direcție au 
obțiput și cadrele didactice de Fa Școala 
medie de 10 ani O. M. și Școala elemen
tară centru Hunedoara.

Pentru desfășurarea învățămîntului de 
calitate, în formarea și desăvîrșirea gîndirii 
logice a elevilor, pentru educarea și lăr
girea orizontului lor cultural, unele cadre 
didactice întrebuințează metode pedagogice 
variate. De exemplu, la formarea scrisului 
învățătorii Lupulescu V. și Moisei Titus au 
introdus caiete cu liniatură oblică, care dau 
posibilitatea elevilor să-și formeze o scrie
re corectă chiar din clasa I-a. In această 
direcție succese însemnate au obținut și 

lăria Siemens Martin. Conducerea oțelărier 
a întocmit cu multă ușurință bugetele de 
fabricație, ajungîndu-se astfel ca la anu
mite materiale, cum ar fi: suporții, cilin
drii pentru bara dopului, cărămizi pentru 
oalele de turnat, etc., să se creeze stocuri 
supranormative, în timp ce dopuri pentru 
oalele de turnare, orificii și altele, nu sînt 
asigurate de multe ori nici pentru o săp- 
tămînă.

Un aspect tot atît de grav, îl prezintă 
depășirea consumurilor specifice de ma
terii prime și auxiliare. Datorită lipsei de 
supraveghere și control, la furnalele 1—4 
s-au folosit însemnate cantități de cocs ne
justificate.

In semestMil I, la oțelăria Siemens Mar
tin, consumul specific de fero-mangan și 
de păcură, per tona de oțel a fost depășit.

Deși au fost posibilități să se folosească 
pentru încărcătura metalică fontă proprie 
declasată dimensional, totuși s-a folosit fier 
vechi consumîndu-se per tona de oțel, 
mai mult față de cantitățile planificate. 
Colectivul de conducere al secției oțelărie 
cunoaște bine situația în ce privește con
sumul de magnezită, care este depășit. Cu 
toate acestea, pînă în prezent nu a luat 
nici o măsură de lichidare a acestor lipsuri.

DIRECȚIA COMERCIALĂ TREBUIE 
SAȘI ÎMBUNĂTĂȚEASCĂ ACTIVITATEA

întrecerea siderurgiștilor pentru sporirea 
producției de metal și reducerea prețului de 
cost, trebuie sprijinită și de direcția co
mercială. Ei îi revin sarcini de seamă, ca 
prin serviciile ce-i aparțin să asigure a- 
provizionarea ritmică a fiecărui loc de mun
că cu cele necesare de bună calitate și la 
timp. Ori în această privință, direcția co
mercială din combinatul siderurgic nu a 
urmărit cum în secții se gospodăresc ma
teriile prime și materialele.

In unele cazuri, în depozitele centrale, 
materialele nu se aranjează în ordine, sau 
este neglijată păstrarea lor în bune con
diții", lipsuri pentru care șefii de depozite 
nu au fost trași cu destulă asprime la răs
pundere. In viitor toate acestea vor consti
tui problemele principale de care ne vom 
ocupa, ca prin înlăturarea lor să sprijinim 
lupta siderurgiștilor pentru realizarea a cît 
mai multe acumulări socialiste peste plan.

învățătorii Bucur Valeria, Davidoi loan, 
Nagy Cleopatra și alții. O atenție deosebită 
în cadrul consfătuirii s-a dat analizei celor 
mai bune procedee menite să înlăture for
malismul în predarea lecțiilor. Profesori și 
învățători ca lonescu Vasile, Cheșa Adria
na, Ionescu Ecaterina, Bîldea Izabela, Ber- 
zunțeanu Ioan, Zamfir C-tin Simu Petru, 
Lăzăroiu Onisiu, Crișan Gheorghe, Bogaru 
Gheorghe, Manta Nicolae, Țăndău Augus
tin, Jula Octavian, Soos Andrei, Lula Vio
rel și alții, folosesc în predarea lecțiilor 
metode, care duc la ridicarea nivelului de 
cunoștință a elevilor.

Analizînd rezultatele obținute la învățătură, 
s-a constatat că numai acele cadre didactice 
care se pregătesc temeinic, care acordă 
ajutor individual elevilor, cerînd. sprijin în 
munca lor organizațiilor de partid, U.T.M. 
și pionieri obțin rezultate bune, atît la în
vățătura cît și la întărirea disciplinei în 
școală.

Au fost criticate cu asprime cadrele di
dactice de la școlile din Toplița, Sîntandrei, 
etc., care nu s-au preocupat de a preveni 
rămînerea în urmă la învățătură a elevi
lor, ceea ce a dus la obținerea de rezultate 
nesatisfăcătoare la sfîrșitul anului școlar. 
Rămînerea în urmă a elevilor se datorește 
lipsei de pregătire a unor cadre didactice, 
care nestudiind suficient și neglijînd pîh- 
nificarea zilnică, nu cunosc metodele cele

INFORMAȚIE
In baza Hotărîrii C.C. al P.M.R. nr 91 

din 28 ianuarie 1955 și H.C.M. nr. 247 din 
24 februarie. 1955.

Direcțiunea Școlii tehnice din Hunedoara 
anunță că tov. care doresc să se înscrie în 
anul I al acestei școli trebuie să îndepli
nească următoarele condițiuni :

— Să fie absolvent al școlilor de 10 ani.
— Să aibă vîrsta între 17-25 ani.
— Să nu fie încadrați în producție.
Specialitățile pentru care se fac înscrie

rile sînt următoarele :
a) Muncitori calificați:

1) Sudori electrici
2) Electricieni rețele, lumină și forță.

b-) Personal tehnic:
1) Laboranți
2) Normatori în siderurgie.

Primirea candidaților în școala tehnică 
se face fără examen de admitere, în ordinea 
mediilor obținute la examenul de matu
ritate.

înscrierile în școala tehnică se fac între 
15 august—15 septembrie la sediul școlii 
(Bloc 2 Școala profesională de ucen'fâ 
O.M.) în baza unei cereri însoțită de urmă
toarele acte:

a) Certificatul de naștere (copie lega
lizată).

b) Diplomă de maturitate.
c) Certificatul de sănătate cu rezultatul 

analizei sîngeltii și a radioscopiei pulmo
nare.

d) Dovada situației militare.
In cererea de înscriere, candidatul va 

arăta pentru care specialitate sau meserie 
dorește să se pregătească.

Elevii admiși vor încheia cu școala un 
angajament prin care se obligă ca după 
absolvirea școlii să lucreze la locul de 
muncă unde vor fi repartizați, cel puțin 
3 ani.

Pentru orice alte informațiuni se vor 
adresa Serviciului de cadre și învățămînt 
al Combinatului siderurgic „Gh. Gheorghiu 
Dej”.

Cărți noi apărute
A. ALMAȘAN — Posibilități asemănătoare — 

rezultate diferite.
A. DEZSI — (Din activitatea a două coope

rative de consum din Regiunea Auto
nomă Maghiară).
48 pag., 25 bani.

xxx — Pagini din viața unui munci
tor fruntaș.
48 pag., 60 bani.

mai indicate și obțin rezultate slabe în pro
cesul de învățămînt, ca de pildă tovarășul 
Dragota Anton, Buda Nicolae, Ciutina Ma
ria, Alecu Nicolae și alții.

In cadrul consfătuirii s-a pus un accent 
deosebit și asupra problemei lichidării anal
fabetismului. Succese însemnate au fost ob
ținute în această direcție.

Subliniindu-se importanța legăturii per
manente ce trebuie să fie între secția de 
învățămînt și comitetul raional sindical din 
învățămînt, s-a constatat că între acestea 
nu a existat o colaborare bazată pe un 
plan de muncă comun, ea făcîndu-se doar 
în mod formal, pe campanii. Din această 
cauză s-au organizat puține consfătuiri de 
producție, iar acolo unde s-au făcut aces
tea, nu a fost îndrumate în mod sistematic 
și calificat.

De asemenea, din consfătuire a reieșit că 
unii directori de școli nu controlează și nu 
îndrumă în mod suficient activitatea in- 
structiv-educativă, iar unele cadre didactice 
subapreciază importanța ridicării nivelului 
lor politic și ideologic.

Lucrările consfătuirii cadrelor didactice 
au constituit un prilej de creștere a nive
lului muncii instructiv-educativă în școli, 
contribuind din plin la ridicarea educației 
comuniste a elevilor în noul an școlar.

X GH. ZAHARIA
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Dezarmarea
La 29 august iși reia activitatea la New 

York, conform hotăririi conferinței de ia 
Geneva a șefiior guvernelor celor patru pu
teri, subcomitetul Comisiei O.N.U. pentru 
dezarmare. Ședințele subcomitetului se vor 
ține in atmosfera mai favorabilă, creată după 
conferința de ia Geneva. In Directivele șe
filor guvernelor către miniștrii Afacerilor Ex
terne, se spune că cele patru puteri au căzut 
de acord „să conlucreze în acest scop, în 
vederea elaborării unui sistem de dezarmare 
acceptabil”. Aceste cuvinte constituie o în
curajare peniru membrii subcomitetului.

Opinia publică este in drept să se aștepte 
ca propunerile sovietice cu privire la redu
cerea armamentelor, intezicerea armei ato
mice și înlăturarea primejdiei unui nou 
război, prezentate la 10 mai Organizației 
Națiunilor Unite, să fie studiate cu aten
ție. Pînă acum, puterile occidentale nu au 
răspuns de fapt la aceste propuneri.

Or, conferința de la Geneva a arătat iden
titatea sau o însemnată apropiere a puncte
lor de vedere ale părților în ceea ce pri
vește o serie de aspecte ale problemei dezar
mării. Presa mondială subliniază aceasta 
cu satisfacție. Ziarele arată, printre altele, 
că atît Uniunea Sovietică, cît și Statele 
Unite se preocupă deosebit de mult de ela
borarea unui sistem eficace de control in
ternațional asupra înfăptuirii reducerii ar
mamentelor și interzicerii armei atomice.

Recentele hotărîri ale guvernului sovietic 
cu privire la reducerea forțelor armate au 
contribuit într-o mare măsură la însănăto
șirea atmosferei și la întărirea încrederii în
tre state. Intr-o scurtă perioadă de timp, s-au 
succedat două acțiuni importante: mai intîi 
reducerea efectivului forțelor armate sovietice 
cu efectivul trupelor care vor fi retrase din 
Austria, iar apoi reducerea generală, pînă la 
15 decembrie 1955, a forțelor armate ale 
U.R.S.S. cu 640.000 de oameni. Trebuie să 
se țină seama că aceasta este departe de a 
fi prima reducere a efectivului forțelor ar
mate ale Uniunii Sovietice în perioada de 
după război. După terminarea războiului, 
guvernul sovietic a efectuat o demobilizare 
radicală și amplă a trupelor sale, lăsînd la 
vatră 33' de contingente; pînă în 1951 efecti
vul tuturor genurilor de arme se redusese 
la nivelul anului 1939.

Opinia publică iubitoare de pace din toate 
țările a apreciat în mod Unanim noile mă
suri luate de Uniunea Sovietică ca o admi
rabilă pregătire pentru viitoarele tratative 
cu privire la dezarmare, ca o importantă 
contribuție la cauza păcii. t

Se înțelege că cei care vor participa la lu
crările subcomitetului Comisiei O.N.U. pen
tru dezarmare, ca șî miniștrii Afacerilor Ex
terne ai celor patru puteri, care se vor în
truni în octombrie la Geneva, vor trebui să 
depună multe eforturi pentru a găsi o solu
ție a întregii probleme a dezarmării, accep
tabilă pentru toate părțile. Principala lor

Ajutorul poporului sovietic acordat sinistraților din Pakistan
MOSCOVA (Agerpres). — TASS trans

mite : In ultimul timp, pe teritoriul Pa
kistanului de est s-au produs mari inunda
ții de pe urma cărora milioane de locuitori 
au avut de suferit și care au pricinuit inari 
pagube recoltei șî au distrus numeroase 
sate.

La 26 august M. M. Volkov, însărcinatul 
cu afaceri ad-interim al U.R.S.S. în Pakis
tan, l-a vizitat pe M. S. A. Baig, secretarul 
Ministerului Afacerilor Externe al Pakista
nului, i-a exprimat simpatia față de popu

Represiunile guvernului sud-vietnamez împotriva pârtiei punților

HANOI (Agerpres). — După cum anun
ță Agenția Vietnameză de Irtformațîi, gu
vernul sud-vietnamez reprimă cu cruzime 
pe foștii participanți la lupta de rezistența.

Ngo Min, unul din martorii oculari ai 
acestor represiuni, care a cerut recent azil 
în Vietnamul de nord, a relatat că în pro
vincia Kuang-Tri autoritățile sud-vietname-

--

— calea spre o
sarcină este de a găsi calea spre apropierea 
continuă a pozițiilor puterilor. Aceasta va 
cere multă răbdare, chibzuință și capacitate 
de a înțelege interesele celeilalte părți. Aceas
tă înțelegere necesară va deveni posibilă 
dacă toți participanții la tratative vor fa
mine credincioși „spiritului Genevei”, vor 
arăta aceeași bunăvoință și aceeași dorință 
de a ajunge la înțelegere, pe care a mani
festat-o Uniunea Sovietică.

Potrivit comentariilor presei occidentale, 
și îndeosebi ale presei americane, cele mai 
mari dificultăți sînt legate de problema me
todelor de control și inspecție internațio
nală. In privința aceasta, în țările din Oc
cident au fost expuse numeroase păreri, 
cît se poate de contradictorii. Aci se observă 
oscilații foarte mari: de la cererea de a 
se crea imediat un control atotcuprinzător 
și atotpătrunzător, pînă la negarea totală 
a posibilității de a stabili un control asu
pra dezarmării.

Așa cum se întîmplă adeseori, adevărul se 
află și în acest caz undeva la mijloc, între 
cele două extreme. Toți sînt de acord că, în 
actuala etapă, intereselor întăririi încrederii 
și menținerii păcii le-ar corespunde cel mai 
bine o formă de control care să ferească sta
tele de un atac prin surprindere. Cu alte 
cuvinte, este nevoie de un sistem de pre- 
întîmpinare, care să excludă posibilitatea 
atît a pregătirii cît și a înfăptuirii în secret 
a unei agresiuni.

Tocmai acest scop îl urmăresc propune
rile sovietice din 10 mai. Dintre toate pla
nurile propuse pînă acum, acesta este pla
nul cel mai realist, eficace și minuțios ela
borat. Uniunea Sovietică este pentru crea
rea fără întîrziere pe teritoriul statelor res
pective, de către organul internațional de 
control, a unor posturi de control pe bază 
de reciprocitate. Astfel, situate în marile 
porturi, la nodurile de cale ferată, pe auto
străzi și aerodromuri, ele ar supraveghea 
ca nu cumva să se facă concentrări șî miș
cări primejdioase de forțe militare teres
tre, aeriene și navale. In acest caz, devine 
imposibilă atacarea pe neașteptate a unui 
alt stat.

In Occident, există tendința de a se afir
ma că fotografierea din avion, de pildă, a 
teritoriilor Uniunii Sovietice și Statelor 
Unite ar fi unica soluție a problemei. Dar 
nu se ține seama de faptul că teritoriile 
acestor state sînt atît de mari încît pe ele 
se poate ascunde orice. Se ignorează și 
faptul că în acest caz rămîn în afara con
trolului forțele armate șî bazele militare de 
pe teritoriile statelor străine. Or, Statele 
Unite, de pildă, își au aproape jumătate din 
numărul total al militarilor în afara hota
relor lor.

După cum se știe, guvernul sovietic a de
clarat că este gata să examineze cu toată 
seriozitatea și posibilitățile pe care le pre
zintă controlul prin fotografierea din avion.

lația Pakistanului de est, care a suferit de 
pe urma inurdațiilot și a comunicat că 
Comitetul executiv al Uniunii Societăților 
de Cruce Roșie și Semilună Roșie a U.R.S.S., 
precum și președintele conducerii eclesiastice 
a musulmanilor din Asia Centrală și Ka 
zahsfan au hotărît să acorde un ajutor bă
nesc populației sinistrate a Pakistanului de 
est.

In numele guvernului Pakistanului, dl. 
Baig a mulțumit pentru aj'utor.

Prof. G. A. Miterev, președintele Comi

la lupta de rezistenta
ze au organizat între 8 și 13 iulie a.C., „săp- 
tămîna reprimării și exterminării comuniști
lor”, în cursul căreia au fost săvîrșite ata
curi asupra mai multor sate. Potrivit spu
selor lui Ngo Mtn, în satul Huong-Long au 
fost ucise 92 de persoane printre care 31 de 
copii; în localitatea A-Dang au fost îm
pușcate 23 de persoane printre care cîțiva 
bătrîni și copii, iar în localitățile Tan-Lap 

pace trainică
Dar a rezuma totul la aceasta, înseamnă a 
limita în mod artificial problema controlu
lui.

Astăzi, cererea de a se pune capăt distru
gătoarei curse a înarmărilor, de a se redu
ce în mod hotărît armamentele și forțele ar
mate și de a se interzice armele, atomice 
și cu hidrogen, a devenit cu adevărat una
nimă în rîndurile maselor populare din toa
te țările. Pînă la 6 august, Apelul Consi
liului Mondial al Păcii împotriva pregătirii 
războiului atomic a fost semnat de 
G55 963.811 persoane — cu 173.000.000 mai 
multe semnături decît pe Apelul de la Stok- 
holm. Aceste semnături dovedesc incontes
tabil că pentru masele populare interzicerea 
armelor atomice și cu hidrogen constituie 
cea mai importantă parte a problemei dezar
mării. Pe de altă parte, succesul de uetă- 
găduit al conferinței internaționale tebnico- 
științifice de la Geneva arată ce posibilități 
uriașe de folosire pașnică a energiei ato
mice s-ar deschide, în acest caz, în fața în
tregii omeniri.

Sprijinul crescînd pe care opinia publică 
îl acordă ideii dezarmării a exercitat și con
tinuă să exercite o puternică influență asu
pra politicii guvernelor. Forța acestei in
fluențe este recunoscută acum public și in 
Occident, inclusiv în Statele Unite. Luînd 
cuvîntul la 12 august la San Francisco, ge
neralul Twining, șeful statului major al for
țelor militare aeriene americane, a subliniat 
că în țara sa muneroși oameni insistă pen
tru „interzicerea forțelor militare aeriene, cu 
arma lor nucleară", care poate pricinui „dis
trugeri îngrozitoare”. La rîndul său, Lip 
pmann, comentatorul ziarului „New York 
Herald Tribune", referîndu-se la situația 
din Europa occidentală, avertiza la 17 au 
gust că „presiunea populară, care exercită 
o influență asupra parlamentelor, va crește 
fără îndoială; se vor intensifica cererile cu 
privire la reducerea duratei serviciului mi
litar și a proporțiilor cheltuielilor militare".

Adepții discreditatei politici „de pe poziții 
de forță" încearcă și vor mai încerca să îm
piedice dezarmarea. In această problemă, ei 
caută să contracareze presiunea populară prin 
influența lor asupra politicii guvernelor oc
cidentale. După cum recunoaște presa ame
ricană, anumite cercuri militare din Statela 
Unite consideră pînă astăzi cuvîntul dezar
mare drept „indecent”. Este absolut evident 
că acțiunea de dezarmare se va izbi de tot 
felul de manevre ale adversarilor ei.

Dar faptul că s-a produs o oarecare ate
nuare a încordării internaționale creează 
posibilități reale pentru soluționarea acestei 
arzătoare probleme. Reducerea armamente
lor și interzicerea armei atomice, îmbinate 
cu un sistem efectiv de securitate colectivă 
pot da popoarelor lucrul spre care tind ele 
mai mult ca orice, — pace trainică și se' 
curitate generală.

(Din „Timpuri noi”)

tetului executiv al Uniunii Societăților de 
Cruce Roșie și Semilună Roșie a U.R.S.S., 
a adresat Iui Vadjid Aii Șah, președintele 
Societății de Cruce Roșie din Pakistan, o 
telegramă, în care i-a exprimat simpatia în 
numele Crucii Roșii sovietice. Totodată, Co
mitetul executiv al Uniunii Societăților de 
Cruce Roșie și Semilună Roșie a U.R.S.S. 
a transferat Socității de Cruce Roșie din 
Pakistan suma de 50.000 de rupii - ’ isfa- 
neze, pentru ajutorarea populației sinistrate 

și Tan-Hiep soldații lui Ngo Dinh Diem au 
adunat pe locuitori și, după ce i-au legat cu 
sîrmă cîte doi sau trei, i-au împușcat. In 
aceste două localități, există cinci gropi a- 
dînci unde au fost îngropate 50—60 de ca
davre.

Atacurile sînt însoțite de jafuri și in
cendieri în masă. Așa, de pildă, satul Tang- 
Lap a fost ars pînă la temelii.

Vizita unor oameni 
de știință americani 
în Uniunea Sovietică

MOSCOVA (Agerpres). — TASS trans
mite : Răspunzînd invitației Ministerului 
Ocrotirii Sănătății al U.R.S.S., în Uniunea 
Sovietică se află cunoscutul chirurg ameri
can, prof. Paul Schafer împreună cu soția 
— biologul Elisabeth Schafer. In decurs de 
peste trei săptămîni, oaspeții au cunoscut si
tuația medicinii curative, organizarea pre
gătirii de cadre medicale, activitatea in
stituțiilor de cercetări științifice din Mos
cova și Leningrad. La stațiunea balneară 
Soci de pe țărmul Mării Negre, ei au vizi
tat sanatoriile în care se odihnesc oame
ni ai muncii.

La 26 august, prof. P. Schafer a fost pri
mit de prof. Ivan Kocerghin, locțiitor al 
ministrului Ocrotirii Sănătății al U.R.S.S. 
Intr-o îndelungată convorbire' prof. Paul 
Schafer și-a împărtășit impresiile culese cu 
prilejul vizitei făcute în Țara Sovietică.

El și-a exprimat regretul că pînă acum 
oamenii de știință americani nu cunoșteau 
aportul remarcabil adus tehnicii chirurgicale 
de chirurgul sovietic Pavel Androsov, care 
folosește la operații aparatul sovietic pen
tru sutură.

Oaspetele american și-a manifestat de ase
menea interesul față de noile metode de 
conservare a sîngelui, metode pe care le-a 
cunoscut la Leningrad.

In cursul convorbirii, au fost discutate 
probleme privind intensificarea legăturilor 
dintre oamenii de știință din Uniunea So
vietică cu cei dn S.U.A. Prof. Schafer s-a 
pronunțat în favoarea extinderii schimbului 
de delegații, de aspiranți, cărți și filme. El 
a subliniat totodată că la extinderea le
găturilor culturale va contribui îmbunătă
țirea continuă a relațiilor dintre popoarele 
sovietic și american.

In încheierea convorbirii sale, prof Scha
fer și-a exprimat recunoștința profundă pen
tru atitudinea prietenească și ospitalitatea 
de care s-au bucurat el și soția sa, pen
tru acordarea posibilității de a vedea în 
tr-un timp atît de scurt multe lucruri noi și 
interesante.

Un ziar indian critică, 
politica S.U.A. față de 

problema coreeană
DELHI (Agerpres). — China Nouă trans

mite : in cronica sa săptămînală a eveni
mentelor politice internaționale, publicația 
indiană „Delhi Times” scrie că respingerea 
de către secretarul de stat al S.U.A., Dulles, 
a propunerii chineze de a se ține o confe
rință cu privire la Coreea „implică mari 
primejdii". Revista adaugă: „Declarația Juî 
Dulles nu poate decît să încurajeze pe cei 
care pescuiesc în ape tulburi. Dulles 
nu numai că a acceptat punctul de vedere 
al guvernului sud-coreean că echipele comi
siei neutre de supraveghere nu-și îndeplinesc 
misiunea pentru care au fost create, dar și 
al acelora care Insinuează că aceste echipe 
ar avea chiar intenții rău voitoare”.

P E S CU R T
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• Ziarul „Manchester Guardian” relatează 
că luînd cuvîntul la Dumforline, deputatul 
laburist englez, Ernest Thornton, care a vi
zitat China, a declarat că nu ar fi înțelept 
din partea Occidentului să ignoreze faptul 
că regimul comunist chinez este ceva per
manent. Occidentul ar trebui să recunoască 
transformările din această țară și să încer
ce să colaboreze cu China.

• La 27 august, Ciu En-lai, premierul 
Consiliului de stal al R. P. Chineze, a pri
mit pe membrii delegației Consiliului na
țional japonez pdntru reglementarea reia-: 
țiilor diplomatice cu China și Uniunea So
vietică.

• Ziarul „Algemein Dagblad” anunță că 
în cadrul manevrelor militare aeriene, ia 
care participă avioane ale S.U.A., Angliei. 
Belgiei și Olandei, s-au prăbușit într-o sin
gură zi două avioane de vînătoare — unul 
belgian și unul olandez — de tip „Meteo* *- ’.


