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Ziua Victoriei și independenței naționale

te-
de

po-

Poporul nostru muncitor 
sărbătorește la 9 mai două 
aniversări : 14 ani de la 
Victoria asupra Germaniei 
hitleriste și 82 de ani de 
la Proclamarea Indepen
denței de stat a Romîniei. 
Sînt două sărbători deose
bit de importante în isto
ria poporului nostru, la 
melia cărora stă frăția 
arme și prietenia între 
poarele rus și rornîn.

Independența de stat a 
Romîniei a fost cucerită 
da.orită luptelor comune 
ale ostașilor ruși și romîni 
în războiul din 1877, îm
potriva cotropitorilor oto
mani ; înfrîngerea hitleris- 
mului a fost dobîndită cu 
grele jerife, prin sîngele 
vărsat laolaltă de ostașii 
Romîniei noi și ostașii so
vietici eliberatori.

Victoria Uniunii Sovieti
ce asupra hitlerismului are 
o mare importanță istorică 
mondială, deoarece ea a 
constituit o demonstrație 
grăitoare a forței și 
tăriei noii orînduiri socia
liste, cea mai puternică o- 
rînduire de pe glob.
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— Note

Condusă cu înțelepciune 
de partidul comunist, Ar
mata Sovietică s-a dovedit 
a îi o armată excelentă 
care și-a îndeplinit cu cin
ste măreața sa misiune de 
eliberare a popoarelor, de 
sub călcîiul cismei fascis
te. Victoria poporului so
vietic asupra cotropitorilor 
fasciști s-a datorat faptu
lui că el a luptat pentru o 
cauză dreaptă — apărarea 
patriei — că lupta lui s-a 
contopit cu lupta popoare
lor pentru independența 
lor, pentru libertăți demo
cratice, pentru socialism.

Datorită victoriei Arma
tei Sovietice, poporul nos
tru, sub conducerea Parti
dului Comunist, a smuls 
țara din asocierea cu Ger
mania hitleristă în care o 
împinsese clica trădătoare 
a burgheziei și întoreîndu- 
și armele împotriva cotro
pitorilor, a luptat eroic ală- 
tiTri de Armata Sovietică, 
pentru zdrobirea fascismu
lui. f 
Euroj 
■toarta uT propriile 
§i au pășit la 
noii orînduiri. Pentru popo
rul romîn ziua Victoriei es
te o sărbătoare de mare 
importanță istorică, un pri
lej de recunoștință față de 
Uniunea Sovietică, elibera
toarea noastră, care ne a- 
jută necontenit să constru
im cu succes socialismul.

Ziua Victoriei coincide 
astăzi cu o altă mare săr
bătoare a poporului nostru. 
Ziua independenței națio
nale a Romîniei, indepen
dență dobîndită tot cu aju-

a fost 
popc- 
luptat 
scăpa

O serie de alte țări din 
opWtefc Asia și-au luat 

•*" ------ mim!
înfăptuirea

torul vitezelor armate ruse 
în războiul din 1877-1878 
împotriva jugului otoman, 
înlăturarea pentru totdeau
na a jugului otoman 
visul de veacuri al 
rului nostru care a 
cu eroism pentru a
de suferințe. Bătăliile con
duse de Mircea cel Bătrîn, 
Ștefan cel Mare, Ion Vo
dă cel Cumplit și alți viteji 
iscusiți, au avut întotdeau
na sprijinul oștilor rusești.

Sărbătorind 82 de ani de 
la Proclamarea indepen
denței de Stait a Romîniei 
și 14 ani de la ziua Victo
riei, poporul nostru își în
dreaptă cu recunoștință gî- 
ndurile spre marea Uniune 
Sovietică eliberatoarea pa
triei noastre. Lrber pe des
tinele sale, strîns unit în 
jurul partidului și guver
nului, poporul nostru luînd 
pildă de la poporul sovietic 
ale cărui mărețe «realizări în 
construirea comunismului 
sînt admirate în lumea în- 
itreagă, luptă cu avînt spo
rit pentru a înfăptui 
succese în făurirea
vieți fericite, pentru cons
truirea socialismului în pa
tria noastră.

noi 
unei

la 
și 
te 
în

In urmă cu 8 ani și ceva, 
chemarea partidului, zeci 
sute de tineri din diferi- 
colțuri ale țării au venit 
cetatea fontei și oțelului

‘ Hunedoara — pentru 
a-și aduce întreaga lor for
ță, pricepere și avînt tine
resc la reconstrucția combi
natului siderurgic. Printre 
acei care atunci s-au înro
lat în marea armată a bri
gadierilor, se număra și o 
„puștarică" de pe plaiurile 
regiunii Galați, pe nume 
Petrica Bobircea. La înce
put, pînă s-a obișnuit cu 
viața de șantier, i-a fost 
cam greu tinerei brigadie
re. Pe măsură însă ce timpul 
se scurgea în clocot de 
muncă și veselie, Petrica 
se deprindea cu greutățile, 
creștea și se maturiza...

Trăirtdu-și viața pe mare
le șantier național, partici- 
pînd cu însuflețire la făuri
rea unor gigantice construe-

ții, brigadiera Petrica îndră
gește Hunedoara, se hotără
ște să învețe o meserie și 
să nu mai plece acasă. Ast
fel, ea îndrăgește aparatul 
de sudură și intră într-o

școală de calificare unde in 
scurt timp reușește să pă
trundă repede și cu ușurin
ță în tainele meseriei pe 
care și-a ales-o. Stăplnă în
tru totul pe cleștele aparatu
lui de sudură, ea participă 
apoi cu entuziasm la cons
trucția celor două mari fur
nale, la cocserie, oțelărid, 
nouă și peste tot locul unde 
se simțea nevoia, 
munca și strădaniile
cit și pentru priceperea 
seriozitatea de care a 
dovadă în muncă în 
anii care a lucrat pe șantie
rele Hunedoarei, organiza-

Pentru 
sale, 

și 
dat 
toti

deservesc 
lot mai 

fontă.

; In noaptea de 7 
â mai a. c. echipa 
î prim-topilorului O- 

relt Paul de la 
cuptorul nr. 1 al 
noii oțel arii Mar
tin a elaborat o 
șarjă de oțel în 
mimai 7 ore și 10 
minute. La acest

f succes a contribuit 
prin eforturile de
puse și tînărul 
oțelar Marcel Col
ica pe care îl ve
dem în fotografia 
alăturată.

Zi și noapte, jur
naliștii din secția 
întiia muncesc cu 
rlvnă pentru a smul
ge agregatelor pe 
care le 
cantități 
mari de
Un aspect al aces
tei munci ni-l aferă 
însăși clișeul alătu
rat care ne infățișa- 
ză momentul elabo
rării unei noi șar
je de fontă.

TVoz muncitori calificați
Incepînd din anul 1958 și 

pînă în luna trecută, în ca
drul IrC.SH. a funcționat o 
școala de calificare și pentru 
meseria de instalatori. La 
examenele care au avut loc 
nu de mult timp la această 
școală, majoritatea celor 26 
cursanți înscriși au prezentat 
lucrări practice folositoare. 
Spie exemplu, printre sculele

de mulți alți 
care s-au pregătit le- 
care au primit cele

HCTURL1TRȚI 
HONEDORENE

Concursul brigăzilor 
arttstice de agi ație 

din C. S. H.
la

executate se află, ciocane, 
dălți, patente, bomîaere, clești 
șt a'teje,.

Alături 
cursanți 
meinic și
mai bune calificative cu oca
zia examenului dat, se numă
ră tovarășii Posmaer Rudolf 
și Gîrbovan Dumitru.

J. POMPILIU 
corespondent

Pentru îmbunătățirea învățămîntului 
și fără frecvență
îmbunătățirea procesului de 
învățămînt, important mijloc 
de formare a unor cadre cu 
o înaltă calificare profesio
nală, cu un nivel ridicat de 
cultură, constructori devotați 
ai socialismului în patria 
noastră. Hotărîrea arată că 
drumul cel mai sigur spre 
însușirea culturii, spre o 
calificare superioară în toate 
domeniile de activitate, tre
ce prin școala muncii în uzi
nă, în mină, pe șantierele 
de construcții, în gospodăria 
agricolă de stat, în gospodă
ria agricolă colectivă. Lega
rea procesului de învățămînt 
de practica de fiecare zi a 
muncii, care să corespundă 
intru totul dezvoltării conti
nue a economiei și culturii, 
este obiectivul principal al 
acestei hotărîri.

Hunedoara este un vast 
șantier, unde activează mii 
de tineri pentru care noile 
măsuri întreprinse 
și guvern sînt de 
natale deosebită, 
traduce practic în 
cin: le

seral
Hotărîrea Comitetului 

Central al P.M.R. și a Con
siliului de Miniștri al R.P.R. 
privind îmbunătățirea învă- 
țămîntului seral și fără frec
vență, de cultură generală și 
superior, publicată la 11 mar
tie a.c., arată căile pentru

ția de bază din l.C.S-H. a 
primit-o în anul 1958 
rindul candidaților 
tid

...Astăzi, sudor ița 
Care și-a întemeiat 
min cu fostul brigadier 
tu Gheorghe, lucrează 
șantierul distilăriei de 
droane. Și aici, ca și 

celelalte șantiere ale 
Hunedoare, ea mlnuiește cu 
pricepere aparatul de sudu
ră- Aproape că nu e bărbat 
care s-o întreacă. Și asta, 
pentru că tovarășa Iutu Pe
trica vrea să dovedească 
prin fapte că Intr-adevăr 
merită să facă parte din 
rindul candidaților de par
tid, că merită ca în curlnd 
să fie primită în rindul 
partidului prin a cârui gri
jă a crescut și a învățat o 
meserie pe care în trecut cu 
foarte mare greutate ar fi 
învățat-o sau chiar de loc.

Dumitrescu Jane

în 
de par-

Petrica
un că- 

lu
pe 

gu
pe 

noii

de partid 
o însem- 
Pentru a 
viață sar-

izvorîte din hotărîre, 
la sfîrșitul lunii trecute a a- 
vut loc la comitetul orășe
nesc de partid o consfătuire 
la care au fost invitați re
prezentanți ai Sfatului popu
lar și ai marilor întreprin
deri din orașul nostru. In ca
drul acestei consfătuiri s-au 
constituit două comisii pen-

Duminică 10 mai, 
ora 9, va avea loc în sala 
Maxim Gorki concursul 
brigăzilor artistice de a- 
gitație din cadru! combi
natului siderurgic. Aceas
tă întrecere are loc pen
tru desemnarea celor mai 
bune formații care urmea
ză să participe la fazele 
raionale și regionale din 
cadrul celui de-al V-lea 
concurs al. formațiilor ar
tistice de amatori.

Concurs literar

Mai un con- 
la care au 
să participe 

de literatură

profesional și 
în prevederile

I.C.S.H. s-au 
seral 

Ștefan, 
Dumitru,

tru aplicarea hotărîrii, una 
funcționînd în cadrul Combi
natului siderurgic, iar cea
laltă la I.C.S.H.

îndată după constituire, 
cele două copiisii au și por
nit la lucru. In primul rînd, 
cu ajutorul organizațiilor de 
partid, de U.T.M. și al co
mitetelor sindicale, s-a înce-i 
put întocmirea listelor de în
scrieri la învățămîntul seral 
și fără frecvență de cultură 
generală și superior al a- 
celor tineri care doresc să-și 
ridice nivelul 
se încadrează 
hotărîrii.

Astfel, la
înscris pentru cursul 
utemiștii Horvat 

. strungar, Batoză 
sudor, Prundeanu Petre, zi
dar, de asemenea dulgherul 
Popescu Constantin, lăcătu
șul Găman Vasile și alții. 
Pentru învățămîntul superior 
fără frecvență se află în
scriși tovarășii Hațieganu 
Virgil, lăcătuș, Țuțu Dom- 
nica, sudor electric, tehni
cianul Sima Ion, etc.

O activitate vie în ace
eași direcție o depun și to
varășii din cadrul secției de 
învățămînt a C-S.H. Printre 
cei înscriși pentru cursurile, 
pregătitoare în vederea ad-

Cenaclul literar „Flacă
ra" a organizat în cins
tea zilei de 1 
curs literar

.fost invitați
toți iubitorii
din orașul nostru. Rezul
tatele acestui concurs 
sînț următoarele:

— Premiul I — Vic
tor Niță, pentru poeziile 
„Pe o adeziune 
și „Amurg 
Muncitoresc".

— Premiul 
nel Cristache, 
șurile „Peisaj 
și „Daruri".

— Premiul
Drăgănescu (/.Păstrează 
partidul în ghid") și 1. 
Mușat („Țara de oțel").

de U.T.M." 
în Orașul

111 - Ion

(Continuare în pag. Il-a)

Conferință
Dupiinică 10 tnaii, în 

sala clubului I.C.S.H, din 
O.T., tovarășul inginer 
Neagu Traian va confe
renția despre „Știința și 
tehnica în țările de de
mocrație populară". In con
tinuare, 
cîntece 
I.CÎȘ.H. 
program

ansamblul 
și dansuri 
va susține 

artistic.



Uzina noastrfi
*.Pînă mai ieri atrăgea ca 

un magnet asupra-și, privirile, 
pietonilor. Era în tonul ulti
mului cuvint al modei. Veșnic 
ras, pomădat, își ascundea cu 
grijă semnele bătrîneții și 
urmele nopților albe sacrifi
cate chefurilor și jocurilor de 
cărți. Pe stradă mergea țan
țoș ca un curcan înfoiat 
iar ochii îi scăpărau veni
nos după june — pentru că 
concepția lui... monetară îl 
încredința că nimic nu i se 
poate refuza. In intimitate 
colegii de chefuri și de po
ker îi franțuziseră numele, 
din Ghorghe în „lorj". La 
depozitul T-A.P.L.-ului lin
gușitorii și micii profitori 
din jur îl numeau cu corn- 
plezanță „domnul Mariș"...

Acum, aci, în sala justiți
ei populare i se spune scurt, 
inculpatul Manș. Și aceasta 
pentru că a jurat. A furat

NOTE
O situație

Încă cu cîțiva ani în urmă 
a luat ființă în orașul nostru 
o stație de combustibil, care, 
pe lingă aprovizionarea mași
nilor cu benzină, mai are me
nirea să deservească publicul 
cu petrol, neofalină etc. Ace
st? este desigur un lucru bun. 
De la înființarea acestei stații 
și pînă în prezent lucrurile au 
mers bine, pentru că după 
cum spune tovarășul Lingura
ru, șeful combustibilului, apro
vizionarea cu combustibil de 
la depozit la stație era făcută 
de un „particular...."

Sărăcie de apă... sau cum?
Apa este necesară omului și 

tuturor viețuitoarelor ca și hra
na, lumina, aerul etc. și își 
găsește o largă întrebuințare 
in diferite domenii de activi
tate. Fără de ea, furnalele, 
cuptoarele Martin, vadurile 
laminoarelor... s-ar topi, iar 
oamenii și viețuitoarele s-ar 
prăpădi pur și simplu cum se 
topesc de dorul ei și munci
torii de la cabanele Cic. Da, 
chiar așa. Din cauză că nu 
la vine apa, muncitorii din a-
ceste cabane sint neuoiți st 
cutreere diferite străzi, atit 
noaptea cit și ziua, pentru a 
se aproviziona cu apa potabi
lă necesară... Izvorul acestei

A. N U N T...
Secția de gospodărire oră

șenească a sfatului popular a- 
dresează pe aceasta cale un 
apel călduros către toți pro
prietarii de vite cornute și al le" 
animale ierbivoare, de a se 
prezenta de urgență pentru a 
arenda zonele verzi din Piața 
Libertății în vederea pășu- 
năni lor în cele mai bune 
condițiuni agrozootehnice. 
Menționăm că uneltele de 
tuns iarba de care dispune 
întreprinderea ‘ noastră de 
gospodărire orășenească 
(l.G.O.) nu hiai dau randa
mentul necesar, lucru pentru 
care facem prezentul apei, 
care este menit să dea un as- 
pec cît mai plăcut parcurilor 
și zonelor verzi din orașul 
nostru.
•Realizarea prin mijloacele 

amintite a tunderii zonelor 
verzi, va duce la o mare ren
tabilitate a întreprinderii 
noastre și la o mai puțină 
bătaie de cap pentru noi. 

cit a putut din avutul ob-
șlesc... 53.000 lei.

E palid, nervos, uneori a- 
parent resemnat cu un aer 
viclean de pocăință. Pleoape- 
le-i de plumb parcă, îi apasă in 
jos privirile ce-i atîrnă în 
vîrful bocancilor. Stă nemiș
cat și nu îndrăznește să-i 
pi ivească pe martorii acu
zării care, perindindu-se 
prin fața instanței, îl încol
țesc cu fiecare depoziție...

— Inculpatul — declară 
printre altele un martor, re- 
ferindu-se la porcii lui Ma
riș, cărora nu le pria decit— 
chifle albe — îmi dădea or-

curioasă
Acum, de cînd această ope

rație o fac mașinile „autoex- 
pediție", stația stă zile întregi 
fără combustibilul necesar de
servirii mașinilor și populației.

Poate fi numită această sta-*
re de lucruri o deficiență în- 
tîmplătoare ? Sau din anumi
te motive bine rumegate, to
varășul Linguraru vrea să do
vedească că cu „autoexpe- 
diția" nu poate munci și ca 
atare trebuie să se recurgă tot 
la serviciile particulare.

„sărăcii" de apă se trage din 
neglijența conducerii l.G.O. 
care* nu-și pune la ini
mă faptul că anumiți cetățeni 
duc mare lipsă de apă potabi
lă care în unele zile curge cu 
viteza melcului, iar alteori 
chiar de loc. E oare sărăcie 
de apa in Hunedoara.— sau 
cum se explică această lipsă ?

P, J. (Continuare în pag. IV-a)

Citeva probleme ale educației
muncă in familie

După cum se știe munca l-a 
creat pe om. Munca este te
melia vieții, prin ea omul s-a 
ridicat la gradul de adevărat 
stăpîn al lui însuși și al des
tinelor sale, reușind ca prin 
ea să-și asigure un trai mai 
bun și o viață civilizată. In 
școala socialistă munca este 
folosită ca un puternic mijloc 
de educație, care asigură o 
dezvoltare multilaterală și ar
monioasă a școlarului.

Deci nu este o greșeală, ci 
chiar o necesitate, ca elevul de 
școală să presteze în cadrul fa. 
miliei o anumită muncă, con
formă cu posibilitățile lui fi
zice, înțeiegînd prin aceasta 
ca el să nu fie stingherit sub 
nici un motiv de la învățătu
ră. Nu trebuie să uităm că 
preocuparea de bază a elevu
lui trebuie să fie învățătura.

E semnificativă recomanda
rea pe care o face marele scri
itor și pedagog L. Tolstoi, 
vorbind despre necesitatea 
eforturilor fizice la copii. El 
consideră că treburi ca; adu

I
Șobolanii...

din să-i duc chifle cu ca
mionul acasă... Sacii cu
„marfă declasată", ii primea 
soția lui

Un sughiț înăbușit atrage 
atenția publicului. Era al 
consoartei inculpatului, care 
pînă aci, se mai gîndise să 
„leșine" de citeva ori dar so
cotise că nu era încă mo
mentul, că „leșinul" n-ar fi 
avut efectul dramatic scon
tat. De data aceasta însă nu 
mai putuse rezista. „Auzi ce 
lipsă de politețe ?!...“ .4 ie
șit afară din sală. „Curtene- 
le" au însoțit-o și, neprice- 
pind încă jocul, de îndată 
ce au închis ușa în urma lor 
au luat-o pe „leșinată" la o 
probă de palme ce depășise 
limita oricăror simulări.

Și în timp ce afară repro
șurile obraznice și scuzele 
mieroase nu mai conteneau, 
în sală procesul își urma 
cursul său firesc. Cîțiva 
„martori" cărora pe timpul 
domniei sale la depozitul 
T.A.P.L. „domnul Mariș" le 
cumpărase cinstea cu prețul 
unui pahar de băutură, în
cercau să-l scoată basma cu
rată pe inculpat.

— Deh.la așa mare depo
zit erau și pierderi mari — 
declară un fost contabil că
ruia buza de sus îi tremura 
nervos peste dinții ca de cal 
ieșiți înafară— Și multe, 
multe stricăciuni...

— In ce constau stricăciu
nile ?

— ...Erau sustrase mărfu
rile... ciocolata, salamul, 
bomboanele... șuncile.

— Cine le su st răgea ?
— Cineee ?t... păi șobola

nii...,
Risete in sală,
— Intr-un fel spui un ade

văr dar- cum ajungeau 
șobolanii la mezelurile și 
șuncile care erau suspendate 

sul lemnelor din magazie, cu
rățatul hainelor, adusul apei, 
îngrijitul florilor etc., sînt cele 
mai complete reconfortări fi
zice și psihice. Ele întrec cu 
mulf sistemele de gimnastică 
recomandate de tratatele cla-

Să discutăm despre
școală și educație

sicefprin varietatea mișcărilor 
la care îi supun pe copii. Ală
turi de utilitatea practică a- 
ceste activități mai au și un 
caracter educativ. Mulți pă
rinți corisiderînd că activita
tea fizică s-ar face în detri
mentul muncii intelectuale, 
cruță copiii de vîrstă școlară 
de aceste mici eforturi. In a- 
ces‘t sens aș putea să arăt că 
în decursul trimestrului al 
doilea eleva A. M. avînd o si
tuație slabă la învățătură, 
i-am făcut o vizită pentru a 
verifica felul cum muncește ;a 

la înălțime, în mijlocul ma
gaziei ?

-- Asta, asta.-, de, n-o 
mai știu!

— Dar dacă „șobolanii" 
erau numai cu... două picio
are, ca și „șoriceii" din ju
rul lor, ce părere ai, ar fi 
ajuns ?

— ...??!
— Altceva ce mai știi in 

cazul Mariș ?
— Mai știu că din sticlu

țele cu esență se... ăsta, se 
evapora o mare cantitate, 
din cauza dopurilor proaste-..

Mariș îl privea cu recu
noștință pe „martor" impto- 
rindu-l din ochi să continuie, 
să continuie pe aceeași stru
nă. Și în timp ce-l privea a 
simțit parcă o mustrare a 
conștiinței: de ce nu l-o fi 
invitat și pe ăsta la revelio
nul de pomină cînd curgea 
șampania în casa lui ca Cer
na prin vad? Ajunseseră in 
casa lui aiunci o droaie de 
poftiți și nepoftiți. Ce pă
cat că îl uitase pe băiatul 
ăsta de ispravă ?!

— După părerea dumilale, 
cam ce cantitate de esență 
s-o fi evaporat ?

— Păi, cam așa... de vreo 
două-trei mii de lei.

Mariș a sărit ca ars. Dră
guț,,l de „martor" dăduse cu 
bîta in baltă.

— Bine, asta înseamnă 
că mai trebuie imputat in
culpatului diferența pînă la 
trei mii de lei pentru că or
ganele de cercetare i-au gă
sit la sortimentul acesta o 
lipsă de numai ... 200 tei.

Pînă la urmă „martorul" 
care începuse să se îndoias
că el însuși de temeinicia 
depozițiilor a mărturisit sin
gur caracterul eronat al a- 
cestora.

familie și pentru a da părin
ților cîteva recomandări. Intr- 
o scurtă analiză am prezentat 
situația elevei accentuînd în
deosebi asupra lipsurilor. Pă
rinții au dovedit multă bună
voință la toate aprecierile fă
cute. După un scurt interval 
revenind într-o altă vizită, 
pentru că situația la învățătu
ră nu se schimbase cu nimic, 
am aflat că eleva era înlătu
rată de la toate treburile gos
podărești, măturatul etc., i 
se interzisese să se mai întîl- 
nească c.u alte colege, să se 
mai plimbe în timpul liber. 
Instrucțiunile tatălui erau ire
vocabile. Eleva toată ziua 
trebuia să stea aplecată asu
pra cărții. La sfîrșitul tri
mestrului a rămas corigentă 
la 5 obiecte. Părinții uita
seră că fiica lor mai are 
nevoie și de recreiere, că 
efortul psihic neîmpletit cu 
cel fizic duce la surmenaj, 
epuizează forțele, diminuează 
vigoarea,

Ergblema copști țg a în

„Viața nu iartâ“

FILMUL ZILEI

De la 9-13 mai pe ecranul 
cinematografului ,.Victoria“ 
din localitate, va rula fit- 
mul romînesc „Viața nu iar
tă", o producție a studiou
lui cinematografic „Bucu
rești". Scenariul și regia fil
mului sint semnate de Iulian 
Mihu și Ma- 
nole Mar
cus. Imagi
nea . Qeorge 
Cornea, G he
ar ghe Fish'er
și Sandu Intorsureanu, iar 
montajul, Lucia Anton,

Scenariul filmului „Viața 
nu iartă" este prelucrat du
pă citeva nuvele ale lui A- 
lexandru Sahia și anume a 
acelora în care acest scriitor 
al clasei muncitoare înfie
ra războiul nedrept pus la 
cale de exploatatorii celor 
mulți. Pe scurt, filmul este 

. povestea unor. oameni, în 
primul rînd a unui tată și 
a unui fiu, care au trăit fă
ră să înțeleagă acest ade
văr. Ei au fost slabi, au tră
it și au murii fără idealuri, 
irosindu-și viața Tn zadar. 
Viața și moartea lor sint o 
pildă pentru cei care încă 
n-au înțeles că atita timp 
cit mai există attțători la 
război nu poți menține pacea 
decît luptind pentru ea. Fil
mul „Viața nu iartă" este 
povestea tragică a unui 11- 
năr ce moare pe frontul an- 
tisovietic în cel de-al doilea

Pentru îmbunătățirea învățămîntului 
seral și fără frecvență

(Urmare din pag. l-a) 

miterii în învățămîntul supe
rior sînt și tinerii Breazu 
Stelian, șef de schimb la 
centralele electrice, strunga
rul Roșianu Hie, tehnicianul 
Hobjilă Nicolae și alții.

Alte măsuri în vederea a- 
plicării prevederilor hotărîrii 
în întreprinderile și instituți
ile din orașul nostru sînt în ~ hotărîri

trebuința cu folos timpul in
dicat de diriginte în efectua
rea lecțiilor și pregătirea lor. 
Și apoi sînt destui copii la 
care efortul fizic util nu 
stingherește cu nimic activi
tatea școlară. De exemplu 
eleva. S.S. din clasa Vl-a 
este o elevă activă, vioaie și 
cu rezultate bune la învăță
tură, avînd la majoritatea 
obiectelor note de 10. Am
bii părinți sînt în serviciu. 
In familie se ocupă de o 
mulțime de treburi gospo
dărești. Este des înrtîlnită fă- 
cînd cumpărături la magazi
ne, ori îngrijind de frații mai 
mici cu o conștinciozitate 
matură. Tuturor celor care o 
laudă că e harnică le răs
punde că nu-și îndeplinește 
decît obligațiile care îi re
vin în familie.

E suficient să 'observi cum 
și acum mulți părinți își aș
teaptă copiii la plecarea din 
școală, luîndu-i de mînă și 
ducîndu-le ghiozdanul. Acasă 
îi îmbracă, îi încalță, fără să 
observe că răpesc copiilor 
satisfacția de a îndeplini 
singuri toarte acestea.

Asemenea copii vor avea 
întotdeauna o voință subor
donată, vor create lipsiți de

război mondial, in ultimele) 
clipe ale vieții, el cheamă 
imagini din trecut, își trece) 
in revistă viața, încercînd sâ< 
dea răspuns întrebărilor ma) 
fore: „— Cine este vino-) 
vat de moartea lui? Cine) 
trebuie să răspundă pentru) 

tatăl său ca-5 
re s-a întors) 
de pe front) 
infirm și cu) 
mintea tul-r, 
bure ? <

Rolurile sint realizate e-< 
moționant și convingător de) 
artiști binecunoscut! mareluit 
public, de artiști tineri și pe) 
deasupra de un tînăr caret 
n-a mai fost niciodată, ceea) 
ce numim în zilele noastre}, 
un actor. Este vorba de Ilie) 
Duțu, un infirm care jst-a< 
pierdut picioarele în războiul) 
trecut'și care interpretează 
nul din rolurile principale,) 
alături de actorii Nicolaec. 
Praida, Vasile Ichim. Emil) 
Botia, Romulus Neacțu, An-< 

gela Chiuaru, Dana Comnea) 
etc. <

Filmul „Viața nu iartă") 
demonstrează veridic că im-) 
potriva războaielor imperia-) 
liste trebuie să lupți actio} 
că numai iubind viața poți\ 
să urăști războiul. <

Filmul va rula ta cinema-i 
tograful „Victoria" în zilele) 
de 9-13 mai începind de lai 
orele 11 dimineața. .*

A. SUC1U <

curs de definitivare. Printre 
acestea se numără ■ asigura
rea unor localuri corespun
zătoare pentru comisiile de 
pregătire, fixarea cadrelor 
didactice necesare etc. Toa
rte aceste măsuri sînt desti
nate să asigure cele mai bu-l 
ne condiții pentru traduce
rea în viață a importantei 

din 11 martie.

vigoarea psihică. Încă peda
gogul roman Qvintilian (42- 
118) în lucrarea sa. intitu
lată „Ode instituția oratorie" 
sau „Despre educația oraito- 
rului" adresîndu-se părinților 
spune: „Firea copiilor voș
tri voi înși-va o distrugeți. 
Dacă fiul are puțin guturai, 
sau dacă și-a strivit degetul 
toată familia (și bunicul și 
bunica și mâtușile) cheamă 
medicul. Multi copii nu-și 
duc nici chiar propriile lor 
cărți la școală ci le încre
dințează sclavilor. Cum a- 
ceșiti copii firavi vor' supor
ta viața ? Nefiind astăzi stu
dioși și viguroși, rnîine nu 
vor fi bărbați."

Un alt procedeu greșit, 
poate mai greșit decît toate, 
este al unor părinți, care ba
zați pe posibilitățile lor inte
lectuale, fac temele elevilor 
pentru acasă. Aș vrea să se 
facă distincția între a dirija, 
a supraveghia un elev și a 
îndeplini temele. Ce se vor 
face acești părinți cînd elevii 
vor ajunge în clasele mai
mari și nu vor mai putea să-i 
ajute ? Cum vor putea să se 
scuze în fața lor ?

Mi s-a îttâtnplai ca adul
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VIAȚA DE PARTID

Cercul de economie concretă 
în sprijinul producției

Experiența anilor trecuți 
ne-a demonstrat că cele mai 
bune rezultate în ridicarea 
nivelului ideologic al mem
brilor și candidaților de par
tid le dă buna organizare și 
conducere a învâțămîntului 
de partid. La I.C.S.H., pe 
lîngă celelalte forme ale în- 
vățămîntuiui de partid, func
ționează și două cercuri de 
economie concretă. Unul din
tre aceste cercuri este con
dus de tov. Mihai Constan
tin. Trebuie arătat că de la 
bun început propagandistul 
Mihai Constantin a acordat 
o mare atenție temelor ce 
trebuiau puse în discuția ce
lor 28 cursanți dintre cei 
mai buni ingineri, tehnicieni, 
maiștri, fruntași în produc
ție, care formează acest cerc.

Înainte de toate, propagan
distul a supus biroului orga
nizației de bază planul lec
țiilor care cuprindea 6 teme 
cu caracter ideologic și 12 
perne economice care privesc

procesul tehnologic. Printre 
aceste teme se pot enumera : 
„Despre centralismul demo
cratic", „Productivitatea
muncii și căile de creșterea 
ei", „Căile de reducere a 
prețului de cost" și alte teme 
interesante.

Una din metodele bune 
folosite de propagandist, 
este și aceea că el anunță a- 
tît tema cît! și materialul bi
bliografic cu 15 zile înainte.

Aceasta dă posibilitate 
cursanților să studieze te
meinic. materialul, iar odată 
cu predarea se fac și discu
țiile. Firește că discuțji'.e 
sînt axate atît pe tematică, 
cît și pe problemele concrete 
ale îm.ieprmd’rn.

La lecția „Pianul de a- 
provizionare cu materiale", 
s-a arătat în discuțiile ce 
au avut loc, că pe unele 
șantiere planurile de aprovi
zionare cu materiale sînt 
întocmite necorespunzător, 
lucru ce duce la crearea

în cadrul discuțiilor 
avut loc pe marginea 
sus amintite, a reieșit 
undle șantiere există 
prea multe față de 

se

Pe urmele răspunsurilor... neprimite
In hotărirea Biroului Poli

tic al C.C. al P.M.R, cu 
privire la activitatea ziaru
lui „Scînteia" se arată că 
organele de partid și de 
stat, precum și întreprinderi
le și instituțiile de orice fel 
Care au fost vizate în mate
rialele critice apărute 
presă sînt obligate să 
pundă redacției despre 
surite luate in vederea
furării lipsurilor semnalate.

Deși cunosc acest lucru și 
Chiar li s-au trimis adrese 
speciale cu conținutul hotă- 
ririi și alăturat articolele 
publicate, comitetele de în
treprindere din C.S.H. și 
I.C.S.H., conducerea l,G,O,

în 
răs- 
mă- 

înlă-

și cea a Cooperativei „Uni
rea" din Hunedoara și alte
le, consideră că nu este ne
voie să informeze ziarul des
pre măsurile intreprinse. A- 
șa se face, de pildă, că con
ducerea l.G.O. n-a răspuns 
nici astăzi la foiletonul 
„Dor de ducă" apărut la da
ta de 4 
ducerea 
rea" la 
tregilă" 
aprilie.

Nu se 
fel de a 
tuie o împăciuire față 
lipsuri, o subapreciere 
presei de partid și chiar 
gîtuire a criticii ?■...

țiprilie a.C; iar con-
Cooperatiuei 
nota 
din

„Uni- 
„Suburbia vi- 
ziarul din 8

trecut să întîlnesc părintele 
ținui elev care ia școală are 
o comportare bună, însă la 
învățătură prezenta o situație 
mai slabă. Tatăl a întărit ce
le spuse de mine că și a- 
casă elevul este foarte liniș
tit, nu are preocupările unor 
elevi indisciplinați și obraz
nici din clasa sa, fiind încon- 
itinuu supraveghiat de familia 
sa. După aceea, a trecut 
brusc la următoarea destăinu
ire : pină acum a putut să-l 
ajute la majoritatea obiecte
lor, dar în clasa a 8-a mate
ria a început să se complice 
depășind posibilitățile lui. 
Ceea ce îl îngrijora mai mult 
era însă limba rusă, unde ele
vul era corigent, iar părinții 
nu puteau să-l ajute cu nimic 
(a acest obiect. Trebuie, deci, 
spunea tatăl, sâ-i găsim un 
meditator. Am arătat că pen
tru elevii corigenți s-au orga
nizat ore de consultații în 
școală. Tatăl ținea însă ne
apărat ca elevul să fie medi
tat de un specialist acasă, 
pentru că o corigență i-ar 
perturba toată vacanța de 
Vară. I-am explicat că elevul 
ar putea să-și îndrepte si
tuația singur, iar faptul cA 
părinții se interese»# în felul

pars 
privi

oare că acest 
critica consti- 

de 
a 
o

acesta va face ca elevul să 
lase totul în grija lor. O co
rigență în timpul verii are un 
caracter mai educativ asupra 
sa, decîț încercările de a fi 
promovat cum înțelege tatăl 
elevului. Asemenea procedee 
obișnuiesc elevul să fie îm
pins permanent de eforturile 
părinților și a personalului 
plătit. Aceasta nu înseamnă 
că elevii nu trebuiesc contro
lați, mai ales în această eta
pă școlară finală. Că părin
ții trebuie să urmărească evo
luția și dezvoltarea multilate
rală a elevului, este de la sine 
înțeles. Ei nu trebuie să se 
transforme însă în servitori 
ai elevului, să facă treburile 
care în mod firesc ar trebui 
să le facă copiii.

Trebuie de asemenea ca 
toți părinții să țină o perma
nentă legătură cu școala, pen
tru a controla munca elevilor, 
pentru a cunoaște ce trebuie 
să citească în scopul educă
rii în spiritul muncii. Adevă
rata literatură a avut întot
deauna scopuri educative, a 
fost elementul principal în a- 
precierea formării omului de 
tip nou prin muncă.

Prof. CINDEA I®AN 
.Școala medie

stocurilor supranormative. 
Participanții la discuții au 
propus ca toate cheltuielile 
ce se fac în plus să fie su
portate de cei vinovați. A- 
ceastă măsură va duce la o 
mai judicioasă întocmire a 
planurilor de aprovizionare 
cu materiale.

Tot 
ce au 
lecției 
că pe 
utilaje
necesități, iar pe altele 
mai găsesc utilaje nefolosite 
la capacitatea lor normală. 
Cum în cadrul cercului de 
economie concretă • șînt 
cursanți din toate grupurile 
de șantiere s-a hotărît ca fi
ecare cursant să analizeze 
aceste aspecte, iar utilajele 
găsite peste necesar să fie 
trimise la parcare. Comitetul 
de partid a urmărit cu mare 
atenție propunerile făcute în 
cadrul cercului de economie 
concretă și drept urmare nu
mai în trimestrul I al aces
tui an s-a putut realiza o 
economie de 2,53 la sută 
la capitolul utilaje.

Trebuie subliniat faptul că 
discuțiile purtate în cadrul 
cercului de economie con
cretă nit au un caracter de 
consfătuire de producție, ci 
în lumina învățăturii marxist 
-leniniste, 
problemele întreprinderii în- 
vățînd din discuții felul cum 
trebuie să se desfășoare pro
cesul tehnologic. Tovarăși 
ca inginer Moldovan Ioan, 
inginer Zelck Ervin, inginer 
Iacob Alexandru și alții, au 
adus o mare contribuție la 
buna desfășurare a cercului 
de economie concretă.

Acum, cînd anul de învă- 
țămînt se apropie de sfîrșit, 
cursanții din cercul de 
nomie concretă condus 
tov. Mihai Constantin, 
hotărîți de a face totul 
tru ca cercul lor să fie 
taș pe întregul oraș.

OPR1ȘA VICTOR 
Secretar al Comitetului 

de partid I.C.S.H.

Au trecut mai bine de pa
tru luni din acest an și cu 
fiecare sîîrșiiti de lună în 
activitatea colectivului de o- 
țelari din secția O.S.M. nr. 
1 s au înregistrat progrese 
simțitoare. Desigur că la a- 
ceasta au contribuit măsuri
le luate de către conducerea 
secției, comitetul sindical 
sub îndrumarea organizației 
de partid, precum și spriji
nul acordat de conducerea 
combinatului ca oțelarii hu- 
nedoreni să-și poaltă realiza 
angajamentele luate în 
trecerea cu 
șițeni.

Aprilie a
începerii

în-
inetalurgiștii re-

dat semnalul 
unei aprige 

bătălii

cursanții dezbat

In acest an, la oțelăne nu 
s-au obținut succese ca cele 
înregistrate în luna aprilie. 
Hotărirea cu care a muncit 
colectivul de oțelari ca la 1 
.Mai să poată raporta par
tidului înfăptuirea angaja
mentului, s-a dovedit eficace. 
Din angajamentul anual ce 
și l-au luat oțelarii de a pro
duce peste plan 22.000 tone 
oțel, defalcat pe primele 4 
luni le revenea 7.000 tone, 
iar ei au produs în plus încă 
1-928 de tone. Productivita
tea muncii (angajament 
sporire 6 la sută) față 
cea planificată a sporit 
10,9 la sută.

Demn de remarcat 
și faptul că s-a depus 
muncă susținută pentru 
bunătățirea calității
ducției de oțel, procentul de 
rebut încadrîndu-se în ci
fra admisă. Aceasta a contri-

de 
de 
cu

este 
o 

îm- 
pro-

buit efectiv la reducerea pre
țului de cost pe tona de oțel. 
Ce-i drept, posibilități de re- , 
ducere a procentului de re< 
but mai există suficiente. De 
valorificarea lor prea puțin 
se ocupă însă unele schim
buri de oțelari. De pildă, 
schimbul condus de maistrul 
Lăbuneț Vaier deși nu este 
lipsit de experiență, a elabo-' 
rat totuși șarje cu viteze 
mari de decarburare, fapt ce 
a provocat rebutarea unor 
cantități însemnate de oțel. 
Schimbul maistrului Muntea- 
nu mai efectuează turnări cu 
viteze mari, care de aseme
nea produc rebut. Nu poa
te fi vorba aici de necunoaș
terea consecințelor acestor 
deficiențe, ci de slabul con
trol și supraveghere a res
pectării prescripțiunilor teh
nologice în care privință tre
buie făcute progrese și i 
de seamă în oțelărie.

In luna aceasta — 
vîrf da producție

La recenta consfătuire 
producție, oțelarii din secția 
I-a și-au spus cu hotărîre cu- 
vîrttul că vor să realizeze în 
luna mai cea mai mare pro
ducție de oțel din 
secției. Aceasta, în 
de a întrece pe oțelarii 
șițeni.

Producția preconizată 
luna mai va întrece cu 
ca 4 000 tone pe cea realiza
tă în luna aprilie.
colectiv a început cu hotărî
re bătălia pentru atingerea 
acestui țel.

Baza realizării unei pro
ducții cu mult sporită față

produce șarje în jur 
ore. Aceste posibi- 
fost demonstrate de 
de topitori în mai

mai

de

istoria 
dorința 

re-

în 
cir-

întregul

eco- 
de 

sînt 
pen- 

frun-

Primele vești din 
cadrul Spartachiadei 
de vară a tineretului

A început Spartachiada 
de vară a tineretului. La 

combinatul siderurgic s-au 
desfășurat pină în prezent 
întreceri la următoarele dis
cipline sportive ■:

— Tir, în ziua de 2 mai 
(130 participanți)

— Atletism, în ziua de 3

mai (40 participanți)
— Ciclism, în aceeași 

(20 participanți}
Simbătă 8 mai va începe 

întrecerea celor 8 echipe de 
volei din combinat înscrise 
în concurs. Totodată vor 
disputa primele partide și 
echipele de fotbal. Atlefii și 
concurența la trintă se vor 
întrece în ziua de 15 mai.

zi

Să ne cunoaștem patria ( finală 
cadrul 

al ține

Joc de fotbal în 
cadrul Festivalului 

regional
locul de fotbal 

orășenească) din 
Festivalului regional
retului s-a desfășurat mier
curi după amiază între echi
pele Cor vinul II și Corvinul 
III. Au învins cei dinții cu 
scorul de 6-3.

«W-

In întrecerea cu reșițenii
oțelarii fiunedoreni sînt puși pe fapte mari

de luna trecută o constituie 
în primul rînd șarjele rapide. 
In special cuptoarele 1 și 4, 
care sînt la început de cam
panie, trebuie să realizeze 
numai șarje rapide, care să 
nu depășească 7 ore. Cupto
rul nr. 5 este un agregat ca
re poate 
de 7,20 
lități au 
echipele
multe rinduri. Astfel, la cup
torul nr. 1 în ziua de 2 mai 
durata medie zilnică de ela
borare a șarjelor a fost de 
numai 6,40 ore, bineînțeles 
în condițiile unei bune apro
vizionări cu fier vechi și ma
teriale. Foarte multe șarje 
s-au elaborat în timp și mai 
redus, fapt ce dovedește că 
atunci cînd cuptoarele . sînt 
dozate corespunzător și con
duse cu un regim termic op
tim, producția de oțel poate 
spori mult.

C. ILIESCU

Ce e nou la biblioteca 
„Alexandru bahia*’

— In acest an, pină la 6 
mai, biblioteca clubului „A- 
lexandru Sahia" a fost în
zestrată cu încă 1.216 volu
me noi, a căror valoare este 
de aproximativ 15.000 lei.

— In același interval s-au 
înscris 892 noi cititori. 536 
dintre aceștia sînt munci
tori, restul tehnicieni, func

ționari, elevi.
— -Biblioteca a împrumu

tat cititorilor pînă în pre
zent 6.283 volume între care 
171 de literatură politică, 
174 tehnice, 331 de cultură 
generală, iar 5-607 beletris
tice.

— Colectivul bibliotecii a 
organizat o ghicitoare 
rară și o recenzie, la 
au participat circa 360 
soane.

lite-
care
per-

Propagandiști și agitatori,
Au apărut în EDITURA 

POLITICA următoarele lu
crări :
V. I. LENIN — Despre 

mișcarea muncitoreas
că și comunistă interna
țională.
— Istoria U.R.S.S, E- 
poca socialismului

M. THOREZ — Articole 
și cuvîntări

W. Z, FOSTER — Istoria 
celor trei Internaționale 
— Dicționar politic

Însemnări

DEPĂȘIREA
Planul lunar al realizări

lor este pentru fiecare uni
tate socialistă o datorie și 
un prilej de justificată mîn- 
drie. Așa se petrec lucrurile 
și cu secția „Curățătorie 
chimică", a cooperativei 
„Drum nou" din Hunedoara.

Dar bucuria îndeplinirii 
planului* lunar este pentru 
tovarășii din cadrul secției 
susamintit# atît de pro* 
fundă, încît refpză să

mai primească" alte comenzii 
Am făcut planul, l-am și 
depășit, nu mai primim ni
mic, spun aceștia 1

...Dacă nu credeți, între’ 
bați unitatea de pompieri a 
orașului nostru. Contractul 
vechi cu „Drum nou" nu 
mai poate fi respectat. Ca 
să nu se depășească planul 
de încasări prea mult și să 
încurce cortt8bilitatea .{
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Cea de-a 14-a aniversare a eliberării Cehoslovaciei
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Tot mai dese sînt incidentele care au loc 
pe terenurile de fotbal din America Latină.

Realizări in dezvoltarea 
economiei naționale

In anii puterii populare 
s-au obținut importante suc
cese în dezvoltarea economiei 
naționale- Transțnrmări re
voluționare au avut ioc in 
primul rlnd in relațiile de 
producție, deoarece capitaliș
tii au fost privați de mijloa
ce de producție, tar micii pro
ducători se includ, intr-o mă
sură mereu crescîndă, în ma
rea producție socialistă. Și 
în domeniul agriculturii peste 
trei pătrimi din mijloacele de 
producție sint concentrate in 
sectorul socialist.

Cehoslovacia a intrat in 
etapa desăvîrșirii construirii 
socialismului.

In 1953 producția de oțel a 
crescut aproximativ de 2,4

ori, producția de ciment — 
de 3,2 ori, huilă — de 1,4 ori, 
cărbune brun — de 3,1 ori, 
energie electrică — de apro
ximativ 4,8 ori în comparație 
cu 1957.

Datorită ritmului rapid de 
dezvoltare, R. Cehoslovacă a- 
junge treptat din urmă chiar 
și țările capitaliste cele mai 
dezvoltate din punct de vede
re industrial. Astfel, in ce pri
vește producția de oțel pe 
cap de locuitor Cehoslovacia 
a depășit Austria, Franța și 
Suedia, iar in curind va între
ce Anglia-

R. Cehoslovacă a depășit 
Anglia, Italia, Franța, Cana
da, Austria și alte state în 
ce privește producția de d-

Noi zăcăminte de cărbune 
cocsificabil

In regiunea Ostrava au 
tos* descoperite noi zăcămin
te de cărbune. In urma pros
pecțiunilor, zăcămintele au 
fost evaluate ia 200.000.000 
vine de cărbune cocsificabil 
de calitate superioară.

La noile zăcăminte desco
perite recent extracția va în
cepe încă în anul 1959. Gaze
le naturale, care se găsesc 
aici în cantități foarte mari, 
vor fi întrebuințate in indus
trie.

Construct!! rutiere
In ultimii opt ani s-au con

struit în R. Cehoslovacă peste 
10-000 km. de șosea, cu mult 
mai mult decît în întreaga 
perioadă a republicii burgheza 
dinaintea tratatului de la 
Munchen. In ultimii zece ani 
statul a alocat pentru cons
trucții rutiere aproximativ 7 
miliarde coroane și pentru în
treținerea șoselelor 7,4 miliar-

de coroane. In 1975 mijloace
le prevăzute în acest scop vor 
crește de șase ori. In urmă
torii ani vor fi construite a- 
utostrăzi a căror lățime să 
permită trecerea simultană a 
patru autovehicule. In curînd 
conform planului, va începe 
consruirea unei autostrăzi ca
re va traversa întregul terito
riu al Cehoslovaciei.

ment pe cap de locuitor.
A crescut nivelul de trai al 

populației. Astfel, în 1957 
consumul de carne era de 51 
kg- pe cap de locuitor, de
pășind cu 55°/0 nivelul anului 
1936, consumul de grăsime — 
de 19,5 kg., de zahăr — 33,5 
kg, depășind cu 40°/a nivelul 
anului 1936.

Oamenii muncii au salutai 
cu entuziasm hotărîrile Con
gresului al XI-lea al P. C, 
din Cehoslovacia — linia ge
nerală de desăvîrșire a cons
truirii socialismului în Cehos
lovacia și programul econo
mic care arată perspectivele 
dezvoltării economiei naționa
le a R. Cehoslovace.

Anii viitori vor reprezenta 
pentru Cehoslovacia o perioa
dă de concentrare a eforturi
lor în vederea îndeplinirii ho- 
tăririlor Congresului al XI- 
lea al P.C, din Cehoslovacia 
îndeplinirea programului tra
sat de partid va situa Cehos
lovacia pe unul dintre prime
le locuri din lume In ce pri
vește dezvoltarea economică 
și nivelul de trai al populației.

6800 inovații
Mișcarea inovatorilor și ra- 

ționalizatorilor aduce o im
portantă contribuție la ridica
rea productivității muncii în 
industria R. Cehoslovace.

Rezultatele obținute prin a- 
plicarea unor inovații în di
ferite sectoare industriale sînt 
remarcabile. Anul trecut au 
fost accepitate peste 6.800 in
venții care au permis obține
rea unor economii în valoare 
de peste 21 milioane de co
roane.
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Airuge bărbații, conține
84 la sută alccolll:

Airuge bărbații, conține
84 la sută alccolll:

Desene de A. ANDRONIC

Ș o
(Urmare din pag. Il-a)

Instanța a hotărit aresta
rea pe loc a inculpatului- 
Deși se aștepta în mod si
gur la aceasta, consoarta in
culpatului era cit pc-aci să
mai „leșine" odată.

Gîndul la...-, nepriceperea 
cS încuiatelor „curtene" care îi 
Yl „șifonaseră" mai înainte co- 
<S a fura, o opri însă la timp. 
S$ Cînd ieși, însoțit de mili- 
(ț țian, Mariș fu eroul unui 
■> > original spectacol de adio. 
) / Regizor ? Consoarta sa 1 In- 
? < terpreți 7 „Curtenele" care, 
<(S aliniate la ieșire prin flanc

BOLAN
cite una își manifestau pă
rerea de rău în sclifoseala 
unui plîns fără lacrimi, u- 
rînd „domnului Mariș" suc
ces in „viligiatura" in care 
pornise pentru o perioadă 
de.... 15 ani muncă silnică.

Cine erau îndureratele 
„curtene" 7 Prima-, mică de 
statură, cu tendințe spre 
chelie, își luase de curind 
la revedere de la bărbat 
care plecase la „odihnă" co- 
recțională pentru vreo doi 
ani, tot din motive ele... ges
tiune tip „Mariș". A doua, 
care se sclifosea cel mai ini-

I 1...
presionahl și-a dat, nu de 
niult, intîlnire cu bărbatu- 
săă peste.-.. 15 ani. A treia 
s-a despărțit de soț „provi
zoriu" pînă la stabilirea con
cluziilor care-, dat fiind că 
se conturează după chipul și 
asemănarea lui Mariș, tind 
să transforme „provizoratul" 
în „definitivat""■ pe distanța 
cîtorva ani. A patra se află 
în faza cînd „șobolanul" dom
niei sale se îndreaptă cu 
pași repezi spre.... capcană.

Cum s-ar spune o „onorabi
lă" suită din familia rozătoa
relor. D, PREDA

In preajma conferinței 
de la Geneva

Actuala situație internațio
nală este de așa natură incit 
soluționarea problemelor poate 
fi rezolvată numai în cadrul u- 
nor măsuri pașnice. Un cli
mat favorabil pentru micșora
rea disensiunilor în relațiile 
internaționale trebuie să-l cre
eze și Conferința Miniștrilor 
cu Afacerile Externe care se 
va deschide la 11 mai a.c. 
la Geneva. Succesele ce se 
vor realiza la această confe
rință internațională vor mar
ca doar începutul înfăptuirii 
politicii de încredere recipro
că siva prezenta o importanță 
deosebită mai ales din punct 
de vedere politic. înainte de 
toate este pozitiv fapul că du
pă o perioadă relativ lungă 
(ultima" conferință interna
ționala a avut ioc in 1955) 
miniștri cu afacerile externe 

se întrunesc pentru a discuta 
și a fixa cadrul discuțiilor 
pentru Conferința la un înalt 
nivel.

Faptul că politicienii a- 
puseni au consimțit disputa 
la masa verde intre premierii 
marilor puteri, este o urmare 
a politicii perseverente duse 
de pe pozițiile păcii de lagă
rul socialist în frunte cu Uni
unea Sovietică. Propunerea 
sovietică, de a discuta la 
Conferința la înalt nivel cele 
mai de seamă probleme ale 
actualei situații internaționa
le, a găsit un larg răsunet In 
toată lumea.

De la Wellington și Los- 
Angeles și pînă la Capetown 
și Reykjavik popoarele lumii 
au cerut într-un glas convo
carea conferinței la înalt ni
vel. In fața acestui val de ce
reri politica apuseană dusă 

de altfel de pe pozițiile rigi
de ale „războiului rece" a 
fost nevoită să cedeze în fa
voarea realității.

In zilele următoare se va 
face deci primul pas organi
zat în vederea apropierii pun
ctelor de vederi dintre Est și 
Vest. Inițial partea sovietică 
propunea organizarea directă 
a Conferinței la înalt nivel, 
unde să se discute și să se 
tragă concluziile cele mai re
aliste în problemele cele mai 
arzătoare, aceasta pentru fo
losul și binele întregii ome
niri- Propunerea sovietică a 
provocat diferite reacții în Oc
cident. După multe discuții 
Occidentul acceptă propune
rea sovietică, dar... drumul 
spre Conferința la înalt nivel 
să ducă printr-o conferință 
anterioară, pregătitoare a- 
dică prin Conferința Miniștri
lor cu Afacerile Externe.

Numeroși politiceni occi
dentali și-au pus speranța în 
făptui că Uniunea Sovietică 
va respinge contrapropunerea 
și in felul acesta posibilitatea 
convocării urgente a Confe
rinței la înalt nivel va fi a- 
minată pentru următorii ani. 
Stupefacția celor care mizau 
pe această carte nu le-a fost 
mică cirtd „Agenția TASS“ 
comunica lumii întregi că U- 
niunea Sovietică primește pro
punerea Occidentului de a st 
ține o conferință premergi. 
toare celei la înalt nivel. No
ua poziție a guvernului sovie
tic nu reflectă nici pe depar
te „semne ale îngrijo arii" 
cum încercau să convingi o- 
pinia publică numeroase a- 
genții de presă din Otc'dcnt. 
Aceasta măsură a guvernului 
sovietic scoate și mai mult in 
evidență faptul că Uniunea 
Sovietică, țările lagărulw. so
cialist sînt interes-te de ret 
in apărarea șt mențin .r.m pă
cii, deoarece materializarea 
lot mai largă a princip-ilor 
coexistenței pașnice înseamnă 

în ultimă instanță mai multe. 
bunuri materiale, mai multe 
edificii social-culturale .care 
să servească umanității.

Uniunea Sovietică militea
ză pentru interzicerea pe zeci 
a fabricării și folosirii arma
mentului termo-nuc rar, nu 
pentru faptul că s-ar -.fia 
intr-o siuație de inferi
oritate față de cele mai 
dezvoltate state apusene, 
ci pentru fapul că expe
rimentarea în continuare a 
armelor termo-nucleare aduc 
mari prejudicii omenirii, iar 
în al doilea rînd zăngănitul 
armelor nu a fo^t niciodată 
argument convingător in 
apropierea punctelor de ve
deri.

Popoarele lumii își exprimă 
speranța că rezolvarea prob
lemelor de prim ordin pot pri
mi curs de soluționare cu 
mult succes la cele două con
ferințe. De aceea încercările 
de a transforma conferința 
din 11 mai de la Geneva în 
„nod în papură", vor fi as

pru condamnate de popoarele 
lumii și vor constitui o pa
gină lamentabilă în istoria 
diplomației apusene. încercă
rile de torpilare a conferinței 
au fost accentuate de fapt în 
ultima perioadă- înțelegerea 
din ultimele zile dintre pre
mierul francez și cancelarul 
Adenauer reflectă că unele 
puteri occidentale se sustrag 
de a spune direct DA in 
rezolvarea problemei Germa
niei în general și a Berlinu
lui în special.

Opinia publică mondială 
este convinsă că cele două 
conferințe vor deschide calea 
realizării aspirațiilor desinte- 
resate dină curs rezolvării cu 
succes a litigiilor existente în 
relațiile internaționale. Ome
nirea așteaptă de asemenea, 
ca, cele două conferințe să re
glementeze pentru totdeauna 
natura folosirii energiei ter
mo-nucleare în așa fel incit 
această descoperire a minții 
omenești să fie folosită exclu
siv în scopuri pașnice.
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