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Să dăm avînt întrecerii socialiste 
pentru îndeplinirea cincinalului

In anii cincinalului, întreprinderile industriale din raionul 
nostru au cunoscut o largă dezvoltare. Ele au fost înzestrate 
cu mașini și utilaj de o înaltă tehnicitate. S-au construit noi 
uzine și fabrici, care vor contribui la dezvoltarea neîncetată 
a industriei siderurgice. De ourînd, constructorii huinedoreni 
au raportat partidului și guvemulrjl că, și-au îndeplinit mă
rețele sarcini din planul cincinal, dînd în exploatare termo
centrala nr. 2, uzina Cocso-chimică, iar la Căihan uzina de 
fabricare a semicocsului.

Cu îndreptățită mândrie au raportat partidului ceferiștii 
simerieni, că în cinstea celei de a 11-a aniversări a eliberă
rii patriei noastre de sub jugul fascist, și-a>u îndeplinit pla
nul cincinal în unități fizice. Această realizare de seamă 
este in mare măsură rodul preocupării organizațiilor de par
tid, sindicat și a conducerii atelierelor pentru creearea condi
țiilor necesare desfășurării largi a întrecerii socialiste, în 
cadrul căreia s-au extins inițiativele înaintate de muncă și 
au fost luate diferite măsuri tehnico-organizatorice pentru 
creșterea producției și productivității muncii. Toate aces
tea au făcut posibil ca în anii cincinalului planul de pro
ducție să fie realizat în proporție de 113,4 la sută, produc
tivitatea muncii să crească cu 4,2 la sută, iar prețul de cost 
să fie redus cu 4,4 la sută.

întrecerea socialistă care se desfășoară cu avînt sporit 
pentru îndeplinirea sarcinilor din primul nostru plan cinci
nal, a făcut ca în Combinatul siderurgic „Gh. Gheorghiu- 
Dej”, colectivele de muncitori, tehnicieni și ingineri, să 
aducă un aport sporit pe zi ce trece la creșterea producției 
de metal.

Dacă comparăm producția de oțel elaborat în perioada 1 
ianuarie—31 iulie 1955, cu oțelul elaborat în aceiași perioadă 
e anului 1954, reiese că a sporit cu mult. De pildă, oțelarii 
conduși de prim-topitorul Forțu Petru, în cele 7 luni din 
acest an au elaborat cu 505 tone mai mult oțel. Cu peste 850 
tone mai mult oțel au dat în aceeași perioadă și oțelarii con
duși de prim-topitorii Bîrlea Traian și Lăbuneț Vaier.

învățând neîncetat din experiența înaintată a bravilor o- 
țelari sovietici, îmbunătățind procesul tehnologic de elabo
rarea șarjelor rapide, în timp ce în întreg anul 1954 au fost 
elaborate 434 șarje rapide, în acest an numai în 7 luni, oțe
larii hunedoreni au dat peste 800 șarje rapide.

Pe lîngă aceste succese, în întreprinderile din raionul nos
tru, colectivele de muncitori au dus o luptă hotărâtă pen
tru sporirea acumulărilor socialiste peste plan. In această 
privință sînt demne de remarcat realizările pe care le-a 
obținut colectivul uzinei „Victoria” Călan, care în perioada 
1—21 august a dat patriei acumulări socialiste peste plan 
în valoare de 535.949 lei.

La sporirea rentabilității acestei întreprinderi, o contri
buție de seamă au adus inovatorii, descoperind noi și valo
roase metode de perfecționare a procesului de producție. 
Una dintre inovațiile cele mai valoroase este a ing. Stoicoi 
loan, ce constă în recuperarea prafului de minereu de la fur
nalul nr. 2, inovație care aduce o economie anuală de peste 
210.000 lei.

Deși au fost dobândite unde succese în creșterea pro
ducției și productivității muncii, reducerii prețului de 
cost și realizarea de însemnate acumulări socialiste peste 
plan, totuși fată de posibilitățile existente rezultatele sînt 
nesatisfăcătoare.

Aceasta se datorește în mare parte organelor sindicale, ■ 
care au desfășurat o slabă muncă de educare a maselor. 
Disciplina socialistă a muncii mai lasă mult de dorit în com
binatul siderurgic, deoarece numai la secția furnale în luna 
august au fost înregistrate peste 600 absențe nemotivate Mai 
există întreprinderi, unde întrecerea socialistă este organi
zată în mod formal cum ar fi Trustul 4 construcții. I.C.S.H., 
minele Teliuc și altele. In aceste întreprinderi, precum și în 
unele secții ale combinatului siderurgic, consfătuirile de 
producție sînt slab pregătite, muncitorii nu sînt ajutați să-și 
formuleze angajamente concrete, specifice locului de pro
ducție. faint în urma căruia sarcinile de plan se realizează 
în salturi.

.Fată de lipsurile ce mai există în buna desfășurare a în
trecerii socialiste, organizațiile de partid sînt chemate să 
îndrume efectiv organele sindicale în dezvoltarea întrecerii 
socialiste. să le sprijine în aplicarea inițiativelor noi, să lupte 
pentru extinderea lor în toate sectoarele de muncă De ase
menea, inovatorii trebuie sprijiniți efectiv în realizarea a cît 
mai multe inovații și în primul rînd să-și dea Concursul în 
această privință cabinetele tehnice și cercurile A.S I.T.

Muncitori, tehnicieni și ingineri ’ Dezvoltați neîncetat în
trecerea socialistă pentru îndeplinirea sarcinilor din primul 
nostru plen cincinal înainte de termen ! •

DIN CUPRINSUL RAIONULUI NOSTRU
Pentru titlul 
de schimb fruntaș

Laminoriștii din cele trei schimburi 
ale Combinatului siderurgic „Gh. 
Gheorghiu-Dej” Hunedoara, continuă 
cu succes întrecerea pentru Cuceri
rea titlului de schimb fruntaș. In de
cursul lunii august, s-a situat frun
taș schimbul maistrului Constantin 
Petru, depășind sarcinile de produc
ție cu 29,50 la sută, unmat de cele 
ale maiștrilor Andreșeecu Gheorghe 
și Triifu Iosif, care au laminat cu 
17,53 respectiv 16,75 la sută mai 
mult oțel peste sarcinile de produc
ție. Pe întreaga secție, în luna au
gust sarcinile de producție au fost 
depășite cu 18,34 la sută.

Și-au depășit 
sarcinile de plan

Zilnic, pe jgheaburile de scurgere 
ale furnalului nr. 6 se preling zeci 
și sute de tone de fontă, ca rezultat 
al muncii harnicilor furnaliști. Suc
cesele dobândite de ei în luna au
gust, i-au îndârjit și mai mult de 
a lupta cu eforturi sporite pentru 
îndeplinirea înainte de termen a pla
nului cincinal. Realizările lor dove
desc pe deplin acest lucru.

Graficul de producție de pe plat
forma de descărcare a furnalului 
arată că brigada condusă de prim- 
topitorul Costea Nicolae, și-a reali
zat planul de producție pe luna au
gust în proporție de 113 la 
sută. De asemenea, brigăzile de sub 
conducerea prim-topitorilor Cazan 
Ștefan și Csdsz Ludovic, au dat în 
aceiași perioadă cu 12,09, respectiv 
5,95 la sută mai multă fontă peste 
sarcinile grafice.

La obținerea acestor succese o 
mare contribuție au adus membrii 
brigăzilor conduse de tov. Diaconu

In clișeu : un aspect ex
terior al fabricii de aglo
merare —- una din minu
natele construcții ale cinci
nalului, realizată cu ajuto
rul frățesc al Uniunii So
vietice. La ridicarea acestei 
fabrici, s-au turnat peste 
60.000 metri cubi de beton 
armat, au fost zidiți peste 
7.000 metri cubi cărămidă 
și multe altele. întreg pro
cesul tehnologic este com
plet mecanizat, iar trans
portarea prafului de mine
reu și cocs este făcut prin 
intermediul benzilor trans
portoare. 

loan, Marian Silvestru și Gheorghe 
Ste i ian,. oare lucrează la alimentarea 
furnalului. Prin priceperea de care 
au dat dovadă în respectarea rețe
tei de încărcare a furnalului, au reu
șit să înscrie indici de depășire a pla
nului cuprinși între 10,85—11,43 la 
suită ceea ce a făcut ea planul glo
bal de producție pe întreg furnalul 
6 să fie realizat în proporție de 111,32 
la sută.

SUCIU ANDREI 
corespondent voluntar 
-----o—— ■

Sporesc producția 
șinelor pentru căruțe

Printre colectivele de muncitori 
din cadrul combinatului siderurgic, 
care luptă pentru obținerea de suc
cese cît mai frumoase se numără și 
cel de ia -laminorul finisor, care a reu
șit să sporească cu mult producția 
de șine pentru căruțe, precum și di
ferite materiale pentru confecționa
rea uneltelor agricole. Brigada con
dusă de tânărul Cienglais Voias, din 
schimbul maistrului Gheorghe Ga- 
vrilesou, de pildă, a reușit ca în pe
rioada 1-29 august să lamineze cu 
60 la suită mai multe șine de căru
ță. Cu procente Cuprinse între 12-50 
Ia sută, și-au depășit normele plani
ficate și membrii brigăzilor condu
se de tov. Costea Nicolae și Popo- 
vici Nicolae din schimburile mai
ștrilor Lădaru Petru și Dragota 
Franc isc.

HUH GHEORGHE 
corespondent voluntar 
-----o----

Peste 70.000 lei acumulări 
socialiste peste plan

Colectivul de muncă din cadrul 
întreprinderii de produse lactate din 
Simeria, luptă pentru realizarea a 
cît mai multe acumulări socialiste 

peste plan. In acest scop, au fost 
luate o serie de măsuri menite să 
ducă la reducerea prețului de cost, 
creșterea producției și productivității 
muncii. Datorită acestora, s-au rea
lizat însemnate depășiri de plan. 
Astfel, sarcinile planificate la sor
timentul lapte degresat, au fost 
depășite cu -peste 400 la sută, la sor
timentul iaurt s-a înregistrat o depă
șire de 100 la sută, la unt superior 
de 25 la sută etc.

De asemenea, planul de achiziții, 
contractări și colectări, a fost reali- 
ziat în proporție de 115 la sută Toa
te acestea au făcut ca numai în lu
na august să se asigure statului be
neficii suplimentare în valoare de 
peste 70.000 lei.

---- O----

Din realizările comerțului 
de întîmpinare

In raionul Hunedoara s-a înregis
trat o îmbunătățire simțitoare în 
funcționarea comerțului de întîmpi
nare. Aceasta reiese în primul rînd 
din cantitățile și valoarea mărfurilor 
distribuite țăranilor muncitori în ul
timele 6 luni ale acestui «an, care 
întrec cu mult valoarea mărfurilor 
distribuite în aceeași perioadă a a- 
nului trecut. Numai prin magazinul 
din Hunedoara au fost vândute, de 
exemplu, încălțăminte în valoare de 
22.834 lei, hamuri de piele în va
loare de 26.886 lei, talpă și piele do 
25.752 lei.

Țăranii muncitori din raionul nos
tru au mai cumpărat din comerțul 
de întâmpinare mașini de cusut în 
valoare de 27.700 lei, aparate de ra
dio în valoare de 16.747 lei și alte 
produse industriale.



Ziua aviației Republicii Populare Romine
La 4 septembrie, întregul popor munci

tor din patria noastră sărbătorește Ziua 
Aviației Republicii Populare Romîne săr
bătoare în oare poporul nostru înconjoa
ră eu dragoste pe piloții, tehnicienii și 
muncitorii din aviație. însemnatele suc
cese obținute în anii democrației populare 
în domeniul dezvoltării aviației și a cadre
lor sale, sânt o mărturie semnificativă a 
grijii ce o poartă partidul și guvernul dez
voltării acestei ramuri. Succesele obținute 
de aviatorii noștri în domeniul aviației, 
continuă cu cinste tradiția marilor înain
tași ai aviației romînești, Traian Vuia și 
Aurel Vlaicu, care s-au străduit zeci de 
ani pentru a ridica faima aviației noastre 
până dincolo de hotare. Istoria acestor în
drăzneți aviatori care și-au închinat în
treaga viață gloriei aripilor romînești, este 
plină de fapte de eroism. Traian Vuia, fiu 
din popor, a construit primul aparat mo- 
noplan cu tren de aterizare pe roți de 
cauciuc. Cu acest avion, în anul 1906 el 
reușește să realizeze primul său zbor de 
pe un aerodrom de lingă Paris. La cîțiva 
ani după el, Aurel Vlaicu construiește pri
mul său avion, care a realizat performanțe 
superioare celor din apus. Zborurile de pe 
câmpia Cotrocenilor, unde Aurel Vlaicu a în
trecut pe cunoscutul aviator francez Molia, 
mitingul de la Aspern, unde a dobîndit noi 
victorii, a făcut ea faima sa să treacă 
granițele țării. Viața lui, după strălucite 
succese, se încheie în mod tragic, pe cînd 
vroia să traverseze Carpații. Moartea pre
matură a strălucitului constructor și avia
tor. se datorește regimului burghezo-mo- 
șieresc, oare i-a refuzat condițiile necesa
ra pentru construirea un-ri avion nou, lă- 
sîndul să încerce trecerea Carpaților cu 
avionul său vechi și uzat.

Memoria celor doi înaintași ei avia
ției romînești, este un exemplu de abne
gație și patriotism, ce-1 urmează astăzi

Fapte demne de laudă
încă din toamna anului trecut, lingă sec

ția construcții metalice zăcea părăsit un 
excavator O.K. — : Se părea că aceas
tă mașină nu va mai putea fi reparată. 
Dar, iată că de câtva timp un grup de ti
neri înarmați cu diferite scule, au de
montat complet această mașină, înlocu
ind unele piese uzate, iar altele recon- 
diționîndu-le.

Aceștia erau tinerii lăcătuși din echipa 
tovarășului Anițescu Gheorghe, cunoscuți 
în întreaga secție prin vrednicia și price

tinerii aviatori ai patriei noastre. Ei își în
sușesc zi de zi cunoștințele noi, își perfec
ționează neîncetat măiestria zborului.

Astăzi, prin grija partidului și grovernu- 
luii, aviația noastră militară și civilă s-a 
dezvoltat într-un ritm rapid. Au luat fi
ință noi ramuri, ca cele a aviației sani
tare și agricole, inexistente sub regimul 
burghezo-moșieresc.

In școlile Aeroclubului central A.V.S.A.P., 
tot mai mulți tineri își încearcă măestria 
pe bordul plencarelor sau avioanelor.

In scopul dezvoltării cît mai largi a 
sportului aviatic, sub conducerea Comi
tetului Central A.V.S.A.P. funcționează nu
meroase școli, unde fiii oamenilor mun
cii își însușesc tehnice aviației moder
ne. Mulți tineri din întreprinderile ra
ionului ca : Terpovski Colea, Iacob Ludo
vic, Gabor loan, Vlaicu Gheorghe. Toian- 
dopulos Vasile, Becherete loan, Ana Ber- 
ded, Diaconu Victor, Moge loan și alții, 
își folosesc timpul liber învățând tainele 
zborului fără motor. Oțelarii, furnaliștii și 
miile de tineri din raionul nostru, se mân
dresc cu acești îndrăzneți cuceritori ai 
văzduhului.

Oamenii muncii din patria noastră în
conjoară cu grijă pe zburătorii lor, îi pre
țuiesc pentru realizările ce le obțin, pen
tru curajul și voința lor.

Aviatorii sînt fii ai poporului care luptă 
necontenit pentru a-și însuși măiestria mâ
nuirii aparatelor de zbor, urmând cu în
credere pilda primilor pionieri ai aviației 
romînești, neînfrioații Aurel Vlaicu și 
Aurel Vuia.

Oamenii muncii din patria noastră vă 
îmbrățișează cu dragoste pe voi șoimi ai 
patriei care vă avântați pe aripile aero
navelor spre bolta senină a cerului pentru 
a sta de veghe muncii noastre pașnice.

NEAMȚU PĂSCUȚ

perea lor. „Noi sântem siguri că acest ex
cavator va mușca din nou eu lăcomie din 
pământ”, spunea tovarășul Anițescu acum 
cîteva săptămâni. De acest lucru ne-am 
convins zilele trecute când excavatorul își 
lua drumul spre unui dintre șantierele 
Hunedoarei. Tinerii din această echipă au 
fost hotărîți să nu precupețească nici un 
efort pentru repararea excavatorului, de
pășind zilnic normele de producție între 
87-90 la sută.

Pentru lichidarea lipsurilor 
din activitatea bazelor de recepție

„Fiecare bob strâns cu grijă, înseamnă 
mai multă pi ine pentru cei ce muncesc, 
mai multe cereale pentru întărirea și dez
voltarea economiei noastre naționale”! Sub 
această lozincă oamenii muncii de pe o- 
goarele raionului nostra au pornit lupta 
în vederea strângerii la timp și fără pier
deri a bogatelor recolte de cereale din 
anul acesta.

Efortul deosebit pe oare țăranii mun
citori cu gospodării individuale, întovără- 
șiții și colectiviștii l-au depus în fiecare zi 
și oră bună de lucru pentru succesul cam
paniei de recoltare și treier iș, dovedește 
lupta lor hotărîtă de a nu pierde nici un 
bob din noua recoltă, de a răspunde prin 
fapte grijii ce le-o poartă partidul și 
guvernul. Paralel cu efectuarea muncilor 
agricole pentru evitarea oricăror pierderi 
de recoltă, țăranii muncitori își predau 
cu drag încă de pe arii cotele de cereale 
cuvenite statului.

Față de munca entuziastă a țăranilor 
muncitori dare nu au precupețit nici un 
efort pentru asigurarea pîinii poporului 
muncitor, era de așteptat ca și din partea 
colectivelor de muncă de la bazele de re
cepție să existe o preocupare și un inte
res deosebit în ceea ce privește primirea 
convoaielor și depozitarea cerealelor în 
bune candițiuni. Or, acest lucru, organele 
bazelor de recepție din raionul nostru 
îl privesc cu multă ușurință, manifestând 
în munca lor un total dezinteres. Cu toate 
că agitația vizuală ccnstitue un puternic 
mijloc de mobilizare și educare a maselor 
de țărani muncitori, totuși la cele două 
baze de recepție din raion ; Călan și Hune
doara, producătorii agricoli nu găsesc un 
fotomontaj, o lozincă sau o gazetă de pe
rete. Nu mai vorbim de munca de agi
tație politică, care lipsește du desăvîrșire. 
Mulți dintre țăranii muncitori care stau 
ore întregi la bazele de recepție pînă le 
vine rândul la cântar, își manifestă dorin
ța de a citi o broșură, un ziar sau să 
stea de vorbă cu vreun agitator care să 
le lămurească unele probleme pe care nu 
le cunosc bine. Insă toate acestea nu le 
găsesc.

Din această cauză, cît și a atitudinii

Succese de seamă ale brigăzilor
întrecerea pornită în cinstea zilei <ie 

23 August continuă. Zi de zi, brigăzile de 
constructori de la I.C.S.M. Călan, dobîndesc 
succese tot mai frumoase în realizarea sar
cinilor de plan. De pildă, brigada de insta
latori condusă de tov. Măciucă loan și-a de
pășit sarcinile de plan pe luna august cu 
79 la sută, brigada de fierari-betoniști, în 

de nepăsare de care dă dovadă responsa
bilul bazei de recepție Călan (Drăgoi Con
stantin), o cantitate însemnată din cerealele 
ce sosesc, se pierd pe rampa de descărcare 
și încărcare, iar alte cantități de cereale 
sânt călcate în picioare de cei ce-și pre
dau cotele, precum și de personalul de 
serviciu al bazei. In magazie, situația este 
și mai condamnabilă. Aci, peste tot întâl
nești boabe de grîu zdrobite, amestecate cu 
diferite impurități și în special cu praf de 
ciment care se găsește depozitat la ieșire 
pe rampa de încărcare.

Faptul că la această bază se muncește 
anapoda, reiese și din aceea că țărani mun
citori care au venit să-și predea Cotele, 
pierd timp prețios pînă li se iau în pri
mire produsele, lucru ce putea fi ușor re
mediat dacă se luau măsuri pentru ca și 
al doilea cîntair care există să fie pus în 
funcțiune.

In magazinele bazei de recepție Călan, 
există de bine de rău, cîteva afișe cu in
scripția : „Fumatul oprit”. Cu toate aces
tea, în magazia de cereale se fumează 
fără nici o grijă, aitiît de către țăranii 
muncitori, cât și de către personalul de 
serviciu. Acest obicei ce poate aduce mari 
pagube statului, pornește chiar de la șe
ful bazei Drăgoi Constantin care în loc să 
combată asemenea atitudini, este primul 
ce-și aprinde țigara.

Răspunderea pentru toate aceste lipsuri 
de neîngăduit, o poartă în primul rând 
comitetul executiv al sfatului popular ra
ional și organele Ministerului colectărilor, 
care în prea mică măsură s.-au preocupat de 
felul cum se desfășoară munca la bazele 
de recepții. A da dispoziții și circulări, a 
îndruma și a''con trola din fugă unele sar
cini trasate, nu este deaj uns. Starea de 
lucruri ce există la baza de recepție din 
Călan, trebuie să dea de gîndit organelor 
în drept. Dacă țăranii muncitori eu înțe
les chemarea partidului și guvernului de 
a lupta pentru strângerea la timp și fără 
pierderi a recoltei, este și de datoria Ce
lor de la baza de recepție Călan, respectiv 
tov. Drăgoi Constantin, să înțeleagă cum 
trebuie să primească și să păstreze cerea
lele aduise de oamenii muncii de pe ogoare.

fruntea căreia se află tovarășul Horja 
Gheorghe, a executat cu 10 la sută mai 
multe lucrări, contribuind astfel la termina
rea halei a doua de la semi-cocserie. De 
succese asemănătoare, s-au bucurat și bri
găzile conduse de tovarășii, Prundaru loan, 
Wallman Wiliam, și multe altele, care-și de
pășesc zilnic normele de producție între 75 
și 85 la sută.

Prima zi de școala
Din nou in prietenoasa școală

Mult așteptatul an școlar a sosit. Zi
lele plăcute ale vacanței s-ara scurs pe ne
simțite. Clasele, coridoarele și curțile șco
lilor, răsună din nou de voioșie. Râsetele 
și strigătele gălăgioase ale copiilor, le 
inundă.

In fața elevilor, de la cei mici, care în 
această zi pășesc pentru prima dată pe 
porțile școlilor și pînă la cei mari, care 
în acest an î-și vor depune tot elanaul ce 
freamătă în trupurile lor zglobii, pentru 
cucerirea tainelor științei spre a deveni 
cadre de nădejde, care înarmate ou cu
noștințele dobînd'ite pe băncile școlii, se 
vor avînta cu îndrăzneală spre a cuceri 
culmile strălucitoare ale societății socia
liste, se dischide un nou an de muncă.

Dimineața de întîi septembrie părea că 
vrea să alunge ziua însorită de vară de pe 
meleagurile țării noastre. Norii treceau 
parcă timizi, unul pe lingă altul. Natura 
voia să participe și ea la bucuria copiilor. 
Toamna aurie mai are timp să vină, parcă 
ar vrea să spună plăpândele raze de soare 
ce străpung prin sita de nori.

Copiii care se-ndreaptă spre școli, nu 
bagă în seamă toate acestea. Pe ei îi fră
mântă un gând mult mai măreț. In acest 
an, când speranțele păcii în '•arma confe
rinței de la Geneva, au luminat inimile 
milioanelor de oameni din lumea întreagă, 

viitorul lor va fi mai liniștit și tocmai de 
aceea, ei se vor strădui să învețe mal bine, 
spre bucuria și satisfacția lor, a profeso
rilor și a părinților, care fac totul ca viața 
lor să devină mai senină, mai frumoasă.

Cu astfel de gânduri au pășit pe porțile 
școlilor copiii mici cu ghiozdane noi în 
mână, sau pe spate, aduși la școală de 
mamele sară tații lor, pionierii care și-au 
petrecut vacanța în cele mal fermecătoare 
localități ale patriei, elevi și eleve, care în 
acest an. sau în anul viitor, vor lua dra
mul institutelor superioare, drumul uzine
lor. drumul muncii înflăcărate, spre împli
nirea scumpului nostru țel — construirea 
socialismului.

Printre ei sînt: Arsenie Radu. Floreș 
Gheorghe, Balșa Constanța, Crăciun Ele
na, care s-au angajat ea și în acest an, să 
obțină numai media 5, Ciurea Dorina, care 
s-a angajat să ajute pe colegele rămase 
în urmă, să se întreacă cu băieții- De ase
menea, elevii Popa loan, Bodreanu Elena 
și alții, prin strădania lor la învățătură, 
au meritat laudele părinților și profesorilor 
care 1-a.u educat.*

In clasa celor mici
Cînd am intrat în clasa celor mici, adică 

la școlarii din clasa întâia, gândurile mi-au 
zburat departe, acasă, la anii copilăriei, la 
prima zi de școală... Mișcările stângace 

ale copiilor din bănci, mi-au amintit de 
emoțiile pe care le-am trăit și eu. Se uitau, 
cu coada ochiului la mine:

— Oare nenea, a fost și el Ca noi, parcă 
vroiau să spună privirile lor nedumerite.

...Antrenat de atmosfera copilărească ce 
domnea în clasă și împins de do
rința de a mă vedea „elev”, m-am așe
zat lângă două fetițe, din banca întâia. 
Prietenoase, mi-au și spus cum le cheamă. 
Pe una o cheamă Popa Nușioa, al cărei 
tetă lucrează la Trustul 4 construcții, cea
laltă era Brudiu Ida, fica sudorului frun
taș Brudiu Dumitru de la I.C.S.H. Dornice 
de vorbă, mi-au spus că le place aici „în 
cesa de la școală” și că păpușile le-au lă
sat acasă, că doar, s-au jucat destul cu 
ele pînă astăzi. Acum, — mi-au spus ele 
— noi, cu tovarășa învățătoare, vrem să 
învățăm să citim și să scriem...

Aceste cuvinte le-au spus ca o deose
bită mândrie. Pe zâmbetul deschis ce le 
lumina fața, parcă se citea același lucru ; 
să învățăm să scriem și să citim. Ce nobile 
năzuință, întruchipează aceste cuvinte. Ele 
au fost rostite de atîtea și atâtea generații, 
și toate la un loc exprimau aceleași sim
țăminte ; Dorința arzătoare de a păși în 
viață, cu mintea luminată, pentru a o su
pune voinței omului.

Ca aceste două fetițe și școlarii Crăciun 
Liviu al cărui tătic e oțetar de frunte în 
combinat, Mareș Florian fiu de ceferist 
Tuza Eugenie, Raț Andrei, Mareaș Elena 
Și alți copiii; oare sub supravegherea a

tentă a învățătoarelor Bochiiș Berta, șl 
Săracu Suzana, învață taina scrisului și 
a cititului, să iubească tot ce omenirea a 
dat de-a lrongul istoriei, pentru om, pen
tru fericirea luă.

Sună clopoțelul

Ce frumos sună clopoțelul ! Cu cită bu
curie așteaptă elevii sunetul lui. El le 
vestește pauza după o oră de învățătură. 
Și în pauză, ce nu fac „.ștrengarii” ?! Zbur
dă prin cartea școlii și chiotesc de se aud 
gurile lor, pînă la o poștă sau rîd de câte 
unul dare a tras chiulul la învățătură și 
a luat o notă mai mică. Cam așa își petrec 
de obicei elevii pauzele. Dar acum, e prima 
zi de școală ! Nu au de cine ride. De judat 
se joacă. Insă cei mai mulți își povestesc 
diferite pățanii din timpul vacanței.

Alții discută despre felul cam s-au pre
gătit pentru noul an școlar și câte nu au 
să-și spună, că doar vacanța le-a adus 
multe bucurii. -

Mi-a atras atenția, un grup gălăgios de 
elevi și eleve. Toți erau veseli și rîdeau. 
Curios, m-am apropiat de ei. Un elev le 
povestea o întâmplare hazlie și rîdeau cu 
hohote. Dar todrnai atunci, a sunat clopo
țelul. Grapa s-a despărțit. Am putut prin
de doar aceste cuvinte: „Vacanța a fost 
vacanță. Acum, sin.tem din nou la școală. 
Bucuriile vacanței, să ne fie imbold la în
vățătură ..”

ILIE ROȘIANU



Să îmbunătățim activitatea organizațiilor A.R.L.U.S.
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Mai multă afenfie 
practicii elevilor

Sub îndrumarea partidului nostru, ARLUS- 
ul desfășoară la orașe și sate o susținută 
muncă în vederea strîngerii legăturilor cu 
Uniunea Sovietică și popularizarea frățescu
lui ajutor multilateral pe care poporul ro- 
mîn îl primește din partea marelui și pu
ternicului popor sovietic. Totodată, dînd curs 
dorinței arzătoare a oamenilor muncii din 
țara noastră, organizațiile A.R.L.U.S. se 
străduiesc să răspîndească tot mai larg te
zaurul experienței sovietice, ajutor de mare 
preț în construirea socialismului.

In această muncă, organizațiile A.R.L.U.S. 
din raionul nostru au obținut unele rezul
tate pozitive, reușind în același timp să a- 
cumuleze o experiență prețioasă.

La I.C.S.H., de pildă, sub conducerea or
ganizației de bază P.M.R., activul comitetu
lui de întreprindere A.R.L.U.S., în frunte cu 
tov. Weisler Teodor se străduiește să ridice 
nivelul activității cercurilor A.R.L.U.S., să 
găsească forme noi de îmbunătățire a mun
cii în vederea obținerii de rezultate tot mai 
frumoase. Numai anul trecut, în cele trei 
cursuri populare de limba rusă, care au func
ționat în cadrul I.C.S.H.-ului, au învățat 
limba rusă un număr de 59 tovarăși. Prin
tre aceștia se numără zidarul Stamate Emil, 
lăcătușul Calancea N., Toma loan și alții, 
care au absolvit aceste cursuri cu califica
tivul foarte bine. In anul acesta, prin stră
duința comitetului A.R.L.U.S., s-a reușit să 
se organizeze patru cursuri populare de 
limba rusă cu un mare număr de cursanți, 
care-și vor începe activitatea în ziua de 15 
septembrie.

La fel și în Combinatul siderurgic „Gh. 
Gheorghiu-Dej", cu toate că anul trecut n-a 
funcționat nici un curs popular de limba 
rusă, anul acesta; datorită muncii depuse 
de organizația A.R.L.U.S. și în special de 
tovarășul Moraru Grigore, responsabilul or
ganizatoric, s-a reușit să se organizeze opt 
cursuri populare de limba rusă, care de ase
menea în curînd își vor începe activitatea.

O muncă susținută desfășoară și comite
tul de întreprindere A.R.L.U.S. de la minele 
Ghelar. Aici, tovarășul Bistrian G-heorghe, 
președintele comitetului, a reușit să antre
neze toți membrii comitetului în munca de 
zi cu zî, făcînd astfel posibilă înscrierea 
unui număr însemnat de noi membri în or
ganizație, în mijlocul cărora se desfășoară 
o intensă muncă prin conferințe și se popu
larizează politica de pace a Uniunii Sovie
tice, precum și roadele ajutorului acordat

Buna organizare a locului de muncă, factor important în 
creșterea productivității muncii și a reducerii prețului de cost

In fața muncitorilor, inginerilor și tehni
cienilor constructori din orașul Hunedoara 
stau sarcini de mare răspundere pentru exe
cutarea înainte de termen a marilor con
strucții ale socialismului. Cu toate acestea, 
pe unele șantiere continuă să existe marî 
lipsuri în ceea ce privește îmbunătățirea or
ganizării lucrului, din care cauză indicii de 
creștere a productivității muncii nu sînt în
totdeauna realizați, iar sarcinile de plan ră- 
mîn neîndeplinite la timp. Asemenea cazuri 
se manifestă pe șantierele complexului 2 
cocserie, montaj, complexul I furnale și alte
le, din cadrul întreprinderii de construcții 
siderurgice din Hunedoara. La complexul 
II, datorită slabei organizări a procesului de 
muncă pe șantier, a lipsei de colaborare în
tre unii conducători și maiștrii, a urmăririi 
îndeplinirii planului pe unități de producție, 
rezultatele obținute sînt nesatisfăcătoare. Pe 
șantierul I., al cărui conducător este tova
rășul arhitect Benn Victor, de la începutul 
anului șî pînă în prezent planul de produc
ție nu a fost îndeplinit, iar productivitatea 
muncii planificată, a putut fi realizată nu
mai în cîteva luni. La șantierul V, condus 
de tovarășul inginer Gancea Constantin, 
munca se desfășoară în salturi, iar sarcinile 
de plan lunare nu au fost îndeplinite decît 
în lunile februarie și iulie.

Rămînerea în urmă cu îndeplinirea sarci
nilor planificate și nerealizarea indicilor de 
productivitate, se datoresc în primul rînd 

țării noastre de marea țară a socialismului 
victorios.

O contribuție concretă pentru obținerea 
unei recolte bogate, trebuie să aducă orga
nizațiile A.R.L.U.S. de la sate. Acest lucru 
l-au înțeles multe organizații A.R.L.U.S. de 
la sate, desfășurînd o intensă muncă poli
tică educativă în mijlocul țăranilor munci
tori. De pildă, în satul Valea Nandrului, bi
roul de cerc, în fruntea căruia se află tova
rășul Țint Aurel, acordă o atenție deose
bită răspîndirii experienței sovietice, în ce 
privește lucrarea pămîntului. In acest scop 
au fost organizate, atît în Nandru, Valea 
Nandrului, cît și în Mînerău, programe ar
tistice, în cadrul cătora au fost expuse con
ferințe cu caracter agricol, ca de exemplu: 
„Să pregătim o recoltă bogată1', „Pe ogoa
rele Uniunii Sovietice", etc.

Trebuie să arătăm însă, că nivelul actual 
al muncii organizatorice din raionul nostru 
este departe de a asigura rezolvarea com
petentă a sarcinilor complexe ce stau în 
fața organizațiilor A.R.L.U.S. De pildă la 
Teliuc, comitetul de întreprindere A.R.L.U.S., 
mult timp a lucrat fără plan de muncă, 
membrii comitetului nu au fost îndrumați și 
controlați în scopul îndeplinirii sarcinilor ce 
le-au stat în față. Acest lucru ca și multe 
altele reveneau președintelui Hanke Wiliam, 
care în loc să impulsioneze munca în do
meniul A.R.L.LI.S., a neglijat-o, lucru ce a 
dus la schimbarea sa din funcția de preșe
dinte.

O slabă activitate o desfășoară comitetul 
de întreprindere A.R.L.U.S. din cadrul com
plexului C.F.R. Simeria. Acest comitet a 
uitat de sarcinile ce-î revin în popularizarea 
luptei hotărîte a Uniunii Sovietice pentru 
apărarea păcii și securității popoarelor și 
a mărețelor succese obținute de oamenii so
vietici sub conducerea P.C.U.S. pe drumul 
construirii comunismului. Acest lucru se da- 
torește în primul rînd comitetului de partid, 
care timp de luni de zile nu a analizat ac
tivitatea comitetului A.R.L.U.S. și nu l-a 
tras la răspundere pentru inactivitate. O 
mare vină are și comitetul A.R.L.U.S., care 
s-a complăcut în această stare de inactivi
tate. De condamnat sînt atitudinile tovară
șilor Bogdan Ana, membră în comitetul de 
întreprindere A.R.L.U.S. al complexului 
C.F.R. Simeria și Șerban Aurica care face 
parte și din comitetul regional A.R.L.U.S. 
și care au fost alese ca delegate la Congre
sul al IV-lea A.R.L.U.S. Aceste tovarășe au 
desfășurat o muncă susținută pînă ce au 

proastei organizări a muncii» a aprovizionă
rii defectuoase a locurilor de muncă cu ma
terialele necesare, din care cauză timpul 
de lucru este folosit numai cca 70 la sută.

Proasta organizare a muncii s-a răsfrînt 
șî asupra brigăzilor și echipelor de munci
tori care au fost nevoite să piardă din pro
ducție un mare număr de ore. Brigada be- 
tonistului Zaharia Vasile, în perioada 26 iu
lie—17 august, numai din lipsa aprovi
zionării locului de muncă cu beton, a pier
dut din producție 400 ore, iar cea a lui Barr 
Pavel într-o singură zi 39 de ore.

Astfel de cazuri se datoresc lipsei de răs
pundere a unor ingineri și tehnicieni care 
privesc organizarea procesului de pro
ducție ca ceva neînsemnat. Cînd s-a mon
tat fundația conductelor pentru gaz de pe 
șantierul 5, (maistrul Szoke Pavel) au fost 
îngropate în pămînt 4 buloane mari de fi
xare a stîlpilor, care au fost descoperite cu 
ocazia săpăturilor ulterioare. Asemenea ten
dințe de subapreciere a organizării lucrului, 
manifestă și maiștrii Beca loan, Dărâmă- 
nescu Spiridon de la șantierul 4 și alții.

Cu 3 săptămîni în urmă, pe linia ferată 
în apropierea casei pompelor și a turnului 
de stingere, a fost descărcat un vagon cu 
cărămidă de șamot care urma să fie trans
portată și depozitată, sarcină a secției de 
aprovizionări, respectiv tovarășul Găbreanu 
Corvin. Cărămida însă, continuă să mai stea 
și acum de-a lungul liniei ferate, atît timp 
cît în cadrul secției de aprovizionare dom

fost alese ca delegate la Congres, iar în ul
timul timp și-au neglijat sarcinile ce le 
aveau, lăsînd ca munca să se desfășoare la 
întimplare. De aici se naște întrebarea: 
Oare, aceste tovarășe vor putea reprezenta 
cu cinste pe cei care le-au ales ? Hotărît că 
nu 1 Deoarece ele în ultimul timp nu au fă
cut nimic în această problemă.

Este de condamnat și activitatea biroului 
de cerc din Rapoltul Mare, care a făcut prea 
puțin pentru popularizarea metodelor sovie
tice de lucrare a pămîntului, în scopul ob
ținerii unor recolte bogate, despre succe
sele dobîndite de Uniunea Sovietică în acest 
domeniu, neținîndu-sc nici o conferință în 
fața țăranilor muncitori.

La fel se întîmplă și la Sîntandrei. Aici, 
ca și la Rapoltul Mare, există o G.A.C., în 
care lucrează un număr însemnat de fami
lii. care s-au unit de bună voie pentru lu
crarea pămîntului în comun și folosind ex
periența colhozurilor sovietice să obțină re
colte bogate. Datoria biroului de cerc de aici 
era să ducă o susținută muncă pentru răs- 
pîndirea experienței colhozurilor din U.R.S.S., 
în legătură cu organizarea muncii, subliniin- 
du-se mai ales disciplina în muncă, avîntul 
cu care participă oamenii sovietici la între
cerea socialistă, pentru creșterea producției 
și productivității muncii, grija față de avu
tul obștesc, etc. Ori acest lucru biroul de 
cerc A.R.L.U.S., în frunte cu tovarășul Băda 
Petru nu l-a făcut.

O atenție deosebită se acordă legalității 
populare. Biroul cercului A.R.L.U.S. din ca
drul Tribunalului raional, trebuia să des-, 
fășoare o intensă muncă legată de activi
tatea acestei instituții. Ori biroul compus din 
tovarășii: Măgureanu Teofil. Crișan loan, 
Lula Ecaterina, Albu loan, Dumitru Voicu, 
n-au făcut acest lucru. De la alegere și pînă 
astăzi, biroul s-a mulțumit numai cu exis
tența sa pe hîrtie. Aici nici cea mai ele
mentară îndatorire a membrilor nu a fost 
dusă la bun sfîrșit și anume achitarea coti
zațiilor, fără să mai vorbim de planul de 
muncă, care la fel nu există. O astfel de 
„activitate" nu face cinste biroului de cerc 
A.R.L.U.S. de la tribunal.

Pentru a ridica în cel mai scurt timp ni
velul muncii la înălțimea sarcinilor, este ne
cesar să îmbunătățim în mod substanțial 
metodele de lucru, să asigurăm o îndrumare 
și conducere concretă, calificată atît a co
mitetelor de întreprindere, cît și a cercurilor 
A.R.L.U.S. din întreprinderi, instituții și * 
de la sate. I

GH. ZAHARIA '

nește nepăsarea față de îngrijirea materia
lelor.

In ambele părți ale drumului ce duce la 
aglomerator, în dosul atelierului de tîmplă- 
rie, stau aruncate la voia întîmplării în
semnate cantități de materiale pe care le 
distruge rugina, ca : tomberoane, cupe pen
tru beton de la macaralele catarg, cupe șî 
șasiuri complete de vagoneți pentru linie 
îngustă, cabluri de oțel pentru trolii, țevi 
pentru instalații de apă, de care se duce lipsă 
pe șantiere, macazuri de cale ferată, tuburi 
din fontă și oțel de diferite dimensiuni, ca
lorifere, plăci prefabricate, peste care au 
trecut tractoare și alte utilaje grele.

Rădăcina acestor lipsuri pornește de la 
faptul că unii ingineri și tehnicieni, printre 
care tovarășul Știucă Nicănor, șeful com
plexului 2 cocserie, inginerul Stănculescu 
Marin, șeful secției tehnice, Achim Valerin, 
șeful secției utilaje și alții, se preocupă în
tr-o mică măsură de organizarea muncii în 
cadrul complexului. Este explicabil acest lu
cru, atît timp cît tovarășul Achim Valeriu 
folosește pe Ovidiu Pleșoianu, Stan Maf
iei, Gașpar loan și alții la curățitul și re
paratul motocicletei cu care se deplasează 
pe teren.

Datorită acestor fapte productivitatea 
muncii este scăzută.

Pe șantierele lotului 2 construcții din ca
drul trustului 4, munca este slab organizată, 
inginerul Vasile Cotleț, conducătorul acestui 
lot, privește cu dezinteres buna organizare 
a lucrului pe șantierul său. Anul trecut au

La secția reparații electrice a Combinatu
lui siderurgic „Gh. Gheorghiu-Dej”, mai 
mulți elevi ai școlii profesionale siderurgice 
își fac practica în producție. Din aceș
tia unii, cum sînt de exemplu tovară
șii Zaharia Alexandru, Cătăran loan, Ena- 
che Alexandru și alții, lipsesc zile de-a rîn- 
dul de la practică, deoarece diriginții de 
clasă le acordă motivări cu multă ușurință, 
fără a se interesa de adevăratele cauze care-i 
împiedică să frecventeze cu regularitate sec
țiile unde sînt repartizați. Direcțiunea școlii 
a stat pasivă față de aceste lipsuri, mani- 
festînd o delăsare totală în ce privește asi
gurarea condițiilor materiale pentru ca ele
vii să-și însușească într-adevăr meseria care 
și-au ales-o. Tovarășul Pătrău Petru, direc
torul școlii, trebuie să ia măsurile necesare, 
pentru ca astfel de lipsuri să nu se maî 
îniîmple 1

Colectivul secției reparații electrice

,,Muncă voluntară, 
dar fără noi"

La chemarea organizației de partid șî a 
comitetului de întreprindere al minelor de 
fier Teliuc, în ziua de 28 august a.c., mi
nerii întreprinderii au efectuat numeroase 
ore de muncă voluntară pentru încărcarea 
minereului risipit pe traseul liniei ferate Te- 
liuc-Călan. In frunte cu tov. director al mî- 
nei, Ing. Bogdan Nicolae și președintele co
mitetului de întreprindere. Pus Nicolae, ma
joritatea minerilor au încărcat vagonete în
tregi de minereu, pe care le-au expediat fur
nalelor din Călan. Alții însă, cum sînt tova
rășii : Toma Anton, Ionaș Nicolae, Bojî Pe
tru, Herban Gheorghe, au preferat să se 
plimbe, în timp ce alții își dădeau contribu
ția pentru obținerea a cît mai mult metal.

O. A.
corespondent voluntar

Abonafi-vă la ziarele

și revistele sovietice

pe anul 1956
★

Revistele sovietice de speciali
tate relatează cele mai noi rea
lizări științifice în domeniul 
științei medicale.

Abonamentele pe anul 1956 
se primesc la toate oficiile poș
tale, prin factorii poștali și di- 
fuzorii voluntari din instituții.

fost transportate de la fundațiile construc
țiilor de pe șantierul 3 cămine, mari canti
tăți de pămînt pe terenul de lîngă cele 2 
blocuri roșii ale școalei profesionale. Acum, 
se lucrează intens la transportarea din nou 
a pămîntului pe o distanță de 10-20 metri, de 
unde este încărcat în căruțe și dus mai de
parte. Acest lucru se repetă de mai multe 
ori, în timp ce pe șantiere se duce lipsa de 
brațe de muncă.

Datorită slabei organizări a muncii, pla
nul șantierelor în ultimele 4 luni, nu a fost 
îndeplinit de cît între 12 și 95 la sută, iar 
productivitatea muncii a fost realizată pe 
luna iulie numai în procent de 70 la sută.

In blocul cantinelor, întreprinderea 212 
instalații Petroșani, sectorul Hunedoara, 
după terminarea tencuitului a trecut de în
dată la montarea caloriferelor. Acum, aces
tea au fost demontate pentru a fi curățite și 
vopsite, urmînd ca după aceasta să fie mon
tate din nou.

Asemenea metode de organizare a muncii 
se mai manifestă și pe șantierele de cons
trucții de la Teliuc, la baza de utilaje, ate
lierul de prefabricate și altele din cadrul 
trustului 4.

Față de aceste stări de lucruri conduce
rile întreprinderilor, organizațiile de bază și 
comitetele de întreprindere, trebuie să treacă 
de îndată la analizarea cauzelor ce au dus 
la proasta organizare a muncii și să ia mă
suri pentru înlăturarea lor, în vederea creș
terii productivității muncii și a reducerii 
prețului de cost.

GARAIACU IOAN



— ..— Situația politică din Pakistan ==========
Căderea guvernului Mohammed Aii este, 

fără îndoială, un eveniment important în is
toria tînărului stat pakistanez. Noul guvern 
în frunte cu Cioudri M. Aii, fostul ministru 
de finanțe, venit la putere la 11 august, este 
primul guvern de coaliție în cei opt ani de 
cind există Pakistanul. In acest guvern au 
intrat reprezentanți ai partidelor Liga mu
sulmană și Frontul unit al Pakistanului de 
est.

Criza de guvern din Pakistan se profila de 
multă vreme. Cauza principală era nemulțu
mirea păturilor largi ale poporului pakistanez 
față de politica externă a guvernului. Guver
nul Mohammed Aii, venit la putere în apri
lie 1953, a încheiat un acord militar cu Tur
cia. a semnat un acord de apărare mutuală 
cu Statele Unite și a aderat la gruparea mi
litară din Asia de sud-est — S.E.A.T.O.

Toate aceste acțiuni nu au fost determi
nate de vreo necesitate și nici nu corespun
deau intereselor naționale ale poporului pa
kistanez. Pakistanul are ca vecini state iubi
toare de pace, și nici unul din ele nu se 
arată agresiv față de el. Politica de parti
cipare la blocuri militare nu putea să aducă 
Pakistanului nimic bun. Țara s-a văzut prin
să in mrejele unor acorduri militare care 
îi știrbesc serios suveranitatea și îi impun 
obligații militare grele, depășind considera
bil posibilitățile ei economice. Faptul acesta 
a avut o influență nefastă în primul rînd 
asupra economiei țării, creînd noi dificultăți 
neprevăzute în dezvoltarea ei.

Economia Pakistanului are un caracter 
agrar. Agricultura, care dă cea mai mare 
parte din venitul național, s-a specializat în 
cultivarea de plante industriale — iută și 
bumbac. Exportul acestor produse constituie 
principala sursă a valutei străine de care 
Pakistanul are nevoie pentru a importa măr
furi de consum din străinătate, deoarece 
industria locală nu satisface decît o mică 
parte din cererea internă.

Dezvoltarea industriei pakistaneze este frî- 
nată de slaba afluență de capital local, pre
cum și de dificultățile în obținerea de utilaj 
pentru întreprinderi noi. Guvernul Moham
med Aii a încercat să rezolve problema in
vestițiilor de capital în industrie prin atra
gerea de capital străin, acordînd mari privi
legii celor ce-1 investeau. Dar această mă
sură n-a făcut decit să înrăutățească si
tuația. Ziarul pakistanez „Imroze" scria la 
16 iunie 1955 :

„Toate aceste privilegii n-au putut fi pen
tru Pakistan de nici un folos, deoarece ca
pitaliștii străini au scos din țară profituri 
uriașe. Numai anul trecut, la un capital de 
80.000.000 rupii ei au realizat un profit de 
35.000.000 rupii. In afară de aceasta, între
prinderile industriale create de capitalul 
străin nu asigură 'cîtușî de puțin industria
lizarea Pakistanului... Fabricile care produc 
mărfuri de consum deficitare și uzinele de 
asamblare nu pot transforma nici o țară 
într-un stat industrial".

Cercurile comerciale și industriale din Pa
kistan au protestat împotriva privilegiilor 
acordate capitalului străin. Fazlur Rahman, 
fostul ministru al comerțului, amintind de 
refuzul guvernelor Liakuat Aii Khan și Nazi- 
muddin de a face concesii importante mono
polurilor străine, a calificat politica dusă de 
Mohammed Aii în această problemă drept o 
politică „de sinucidere". După cum a afir
mat el, această politică însemna în fond

Unii conducători ai Societății britanice 
de radiodifuziune (B.B.C.) intenționează pe 
semne să continue în eter luptele de arier
gardă ale „războiului rece". Iată ce scrie 
despre emisiunile B.B.C.-ului în limba ger
mană ascultătorul de radio englez Wilfred 
Byford Jones, într-o scrisoare publicată în 
„Times" :

„Ascult în fiecare dimineață emisiunile 
B.B.C.-ului în limba germană. De multă
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„transformarea Pakistanului într-o colonie". 
Abdul Karim, președintele asociației comer- 
cianților de medicamente, a declarat că a- 
ceastă politică „va arunca peste bord pe 
toți viitorii noștri industriași și va distruge 
în germene toate perspectivele de propășire 
a industriei și comerțului Pakistanului".

Orientară unilaterală a guvernului în co
merțul exterior, care joacă un rol important 
in economia țării, a dus ia o scădere simți
toare a rezervelor de valută străină. Potrivit 
datelor Buletinului statistic al Ministerului 
Economiei. între 30 iunie 1949 și 30 iunie 
1954, rezervele de valută străină ale Pakis
tanului au scăzut de peste 2,5 ori. Această 
scădere a fost determinată în mare măsură 
de obligațiile pe care Pakistanul și le-a asu
mat în baza susmenționatelor tratate și acor
duri militare. Abdul Kadîr, directorul Băncii 
de Stat, vorbind la adunarea generală a 
consiliului de administrație al bănci, a ară
tat că scăderea încasărilor de valută se da- 
torește mai ales unor cheltuieli ca „impor
tantele sume plătite pentru apărare și plă
țile făcute străinilor pentru serviciile lor în 
domeniul navigației, asigurărilor operațiuni
lor bancare, învățămîntului și investițiilor 
de capital... Restul de valută străină rămas 
după aceste cheltuieli, care poate fi folosit 
pentru satisfacerea nevoilor de zi cu zi ale 
populației, scade mereu ceea ce duce la 
lipsa de mărfuri de consum și la creșterea 
prețurilor".

Scăderea încasărilor de valută străină și 
dificultățile întîmpinate la desfacerea mărfu
rilor de export pakistaneze pe piața mon
dială au silit pe reprezentanții cercurilor co
merciale să se ridice împotriva orientării 
unilaterale în comerțul exterior. Dakka Na- 
rayanganj A. Jalil, vicepreședintele Came
rei de comerț, a declarat în legătură cu a- 
ceasta: „Pakistanul nu poate să ignoreze 
piața lumii socialiste, care cuprinde Uniu
nea Sovietică, China și țările din Europa 
răsăriteană, reprezentînd aproape jumătate 
din populația lumii".

Exprimînd părerea unei însemnate părți a 
cercurilor de afaceri pakistaneze, ziarul 
„Times of Karaci" scria în ianuarie 1955 
că Pakistanul trebuie să folosească orice piețe 
unde-și poate vinde materiile prime, fără să 
țină seama de „bariere ideologice".

Cererile de a se schimba politica econo
mică a guvernului au fost însoțite de creș
terea nemulțumirii păturilor largi ale opi
niei publice față de orientarea politicii ex
terne a guvernului. Unul dintre cei mai în 
vîrstă fruntași ai vieții politice pakistaneze, 
Maulan Bhashani, liderul Ligii populare din 
Pakistanul de est, a făcut următoarea con
statare într-o cuvîntare pe care a rostit-o:

— Participarea Pakistanului la S.E.A.T.O. 
este foarte primejdioasă și poate avea con
secințe dintre cele mai grave.

In presa pakistaneză a început să se 
vorbească tot mai des despre „izolarea cres- 
cîndă pe arena internațională”, despre nece
sitatea de a se duce o politică mai „pru
dentă" și de a se evita luarea de hotărîri 
„pripite".

Rezultatele alegerilor pentru Adunarea le
gislativa a Pakistanului de est, care au avut 
loc în martie 1954, au arătat în mod con
cret starea de spirit a opiniei publice pa

Recidiviștii „războiului rece64
vreme nu sînt de acord cu caracterul pro
pagandistic al unor emisiuni ca „Scrisori 
nesemnate" și „Doi tovarăși", dar acum ele 
mă îngrozesc. In timp ce oamenii de stat 
vorbesc cu bucurie despre adîncirea înțele
gerii reciproce create în timpul tratativelor 
la cel mai înalt nivel, B.B.C. continuă — 
așa cum s-a- întîmplat chiar azi dimineață 
— să transmită special pentru Germania 
răsăriteană propagandă antirusă. Dacă rușii 
ar proceda la fel în privința noastră, noi 

kistaneze. Victoria în alegeri a repurtat-o 
Frontul unit al Pakistanului de est, din care 
fac parte Partidul muncitoresc-țărănesc, Liga 
populară din Pakistanul de est. Partidul 
progresist, partidul Nizam E-Islam și alte 
cîteva organizații politice. Frontul unit a 
obținut în Adunarea legislativă 223 locuri 
din 309, iar Liga musulmană numai zece.

Unul dintre factorii hotărîtori care au 
asigurat victoria Frontului unit a fost po
ziția adoptată de reprezentanții tuturor par
tidelor care alcătuiesc acest front, împo
triva politicii de aderare a Pakistanului la 
blocuri militare. Un rol important l-a ju
cat și programul Frontului în domeniul po
liticii interne, program care corespundea în 
multe privințe cerințelor arzătoare ale popu
lației Pakistanului de est. Principalele sale 
puncte erau : desființarea proprietății fun
ciare moșierești fără nici o compensație și 
împroprietărirea țăranilor; recunoașterea 
limbii bengaleze ca una dintre limbile de 
stat ale Pakistanului : acordarea unei au
tonomii cît mai depline Pakistanului de 
est; stabilirea de legături economice și 
culturale strînse cu India.

La alegerile pentru adunarea constituantă, 
care au avut loc la 21 iunie 1955, partidul 
condus de Mohammed Aii a suferit o nouă 
înfrîngere. Din 80 de locuri. Liga musul
mană n-a obținut decît 32. în timp ce în 
adunarea constituantă a primei legislaturi 
ea deținuse 64 locuri. Șapte miniștri din 
guvernul Mohammed Aii au trebuit să-și 
părăsească posturile, deoarece nu fuseseră 
aleși în adunarea constituantă. Frontul unit 
al Pakistanului de est a obținut 16 locuri, 
iar Liga populară din Pakistanul de est. 
care părăsise Frontul Unit, a obținut 12 
locuri. Așadar, alegerile au arătat întărirea 
influenței politice a partidelor de opoziție 
— Frontul unit și Liga populară.

La 7 august, liderii fracțiunii Ligii musul
mane din adunarea constituantă au hotărît 
să-l înlăture pe Mohammed Aii de la condu
cerea fracțiunii. Ca lider al fracțiunii a fost 
ales Cioudri Mohammed Aii, ministrul fi
nanțelor. Mohammed Aii a fost nevoit să-și 
dea demisia din postul de prim-ministru.

In noul guvern condus de Cioudri M. Ali.- 
reprezentanții Ligii musulmane șî al Fron
tului unit au primit un număr egal de por
tofolii. Liga populară, condusă de H. S. 
Suhrawardy, a hotărît să nu participe la 
guvern. Dar, după cum a declarat noul 
prim-ministru Cioudri M. Aii, componența 
actualului guvern este provizorie. El și-a ex
primat speranța că reprezentanții Ligii popu
lare vor sprijini noul guvern în rezolvarea 
problemelor naționale ce-i stau în față.

Prezentînd la radio programul guvernu
lui, primul-ministru Cioudri M. Aii a men
ționat printre alte sarcini ale noului guvern 
necesitatea de a se reglementa problema 
Cașmirului în interesul menținerii priteniei 
între India șl Pakistan.

Opinia publică a primit de asemenea cu 
satisfacție declarația lui Cioudri M Aii că în 
domeniul politicii externe guvernul său va 
depune toate eforturile pentru consolidarea 
păcii. Măsurile efective pe care noul guvern 
pakistanez le va lua în această direcție vor 
găsi fără îndoială sprijinul tuturor statelor 
iubitoare de pace, interesate într-o destindere 
a încordării în regiunea Asiei de sud-est și 
a Orientului mijlociu.

(Din „Timpuri Noi")

în eter
am protesta fără întîrziere. Cînd ne vom da 
seama oare că B.B.C. cheltuiește banii noș
tri pentru emisiuni inutile sau chiar primej
dioase, destinate străinătății ?”

Probabil că adepților zeloși ai „războiului 
rece" cît și celor ai războiului în eter nu 
le e pe plac încălzirea atmosferei interna
ționale. Nu este oare timpul să se curme și 
în eter o activitate care nu contribuie la în
tărirea păcii și colaborării internaționale?...

Cine a cîșfigaf 
și cine a pierdut

...Meciul de fotbal de la Moscova dintre 
echipele de fotbal sovietică și vest-germană 
a fost un „bîlci nedemn"... Turiștii vest-ge>r- 
mani care au plecat la Moscova „categoric 
că sînt lipsiți de instinct politic"... Se re
marcă la conducerea Uniunii vest-germane a 
fotbaliștilor germani o „monstruoasă lipsă 
de conștiință națională"...

Cu astfel de expresii iritate a comentat la 
20 august postul de radio american RIAS 
din Berlinul occidental întîlnirea dintre echi
pele de fotbal ale Uniunii Sovietice și Repu
blicii Federale Germane. RIAS a refuzat în 
mod demonstrativ să transmită reportajul 
meciului de pe stadionul „Dinamo" din Mos
cova, deși toate marile posturi de radio din 
ambele state germane au făcut acest lucru. 
Auditorii germani au fost informați în mod 
obiectiv despre primirea caldă și prietenoasă 
făcută fotbaliștilor și turiștilor germani la 
Moscova și despre desfășurarea pe stadio
nul „Dinamo" a meciului care a fost cîști
gat de echipa sovietică și care, în același 
limp, a arătat excelentul joc al fotbaliștilor 
din Germania occidentală, campionii lumii.

Indiferent cine a cîtșigat la 21 august pe 
stadionul „Dinamo", în această zi comenta
torii de la postul de radio RIAS au pierdut 
în mod evident. Pentrucă întîlnirea de la 
Moscova a pus o piatră la fundamentul le
găturilor de prietenie dintre popoarele so
vietic și german.

Conferința anqlo-greco-furcă 
de la Londra

LONDRA (Agerpres). — In comunicatul 
oficial dat publicității la Londra se anunță 
că la conferința anglo-greco-turcă (consa
crată problemelor politice și militare ale 
părții de est a Mării Mediterane, inclusiv 
Cipru), care are loc la Londra, la 31 au
gust a fost ascultată declarația ministrului 
Afacerilor Externe al Greciei, Stefanopulos 
care a expus punctul de vedere al guvernu
lui grec în problemele aflate în discuție.

După cum relatează agenția Reuter, mi
nistrul grec al Afacerilor Externe „a lăsat 
să se înțeleagă în mod limpede că nu poate 
i vorba de vreo abatere de la cunoscuta 

poziție a Greciei care cere recunoașterea 
pînă la o anumită dată a dreptului popu- 
ației cipriote la autodeterminare". După 

cum adaugă agenția, se crede că Ste
fanopulos a spus că dacă Anglia va trans
fera Greciei suveranitatea asupra acestei in
sule, guvernul grec este gata să-i acorde 
dreptul de a-și menține baza militară în 
Cipru.

PE S O U R T

• La 30 august. Aii Buzo, lider al parti
dului popular, și deputății Haled Bagdaș și 
Farzat Mamliuk l-au vizitat pe S. S. Nem- 
cin, trimisul U.R.S.S. în Siria, și, în numele 
întregii delegații a parlamentului sirian care 
a vizitat recent Uniunea Sovietică, i-au ex
primat recunoștința față de Sovietul Suprem 
și guvernul Uniunii Sovietice pentru invi
tație și pentru posibilitatea oferită de a vi
zita numeroase locuri interesante din Uni
unea Sovietică. Deputății au subliniat că 
toți membrii delegației siriene au rămas a- 
dînc impresionați de călătorie și au fost în- 
cintați de uriașele succese dobîndite de 
poporul sovietic în toate domeniile vieții.

• Tineretul muncitor din Chile se pregă- 
ește în vederea congresului său național

care va avea loc la sfîrșitul lunii octom
brie. Secția pentru tineret a centrului sindi
cal unit al oamenilor muncii din Chile a și 
organizat un comitet de pregătire. Se va 
edita un buletin special în care vor fi ex- 
use stiuația, lupta și sarcinile tineretului 

muncitor din Chile. In ajunul congresului, 
n toate provinciile vor fi organizate confe- 
ințe ale tineretului.

• Șantierele navale de stat de la Rechlin 
(regiunea Mecklemburg R.D.G.) vor exporta 
n Canada trei nave pentru croaziere pe 

mare.
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