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Pentru Îndeplinirea planului 
de producție la toți indicii

Colectivele de muncitori, tehnicieni și 
inigineri din întreprinderile patriei noas
tre, desfășoară cu avînt întrecerea socia
listă pentru a înbîmpina cu noi succese 
cea de a 10-a aniversare a eliberării pa
triei noastre de către glorioasa armată 
sovietică

îndeplinirea planului de producție la 
toți indicii și pe toate sortimentele — sar
cină de seamă pe oare partidul și guver
nul o pune în fața conducerilor fiecărei 
întreprinderi socialiste — prezintă o deo
sebită importanță in lupta pentru realiza
rea planului pe 1954, pentru dezvoltarea 
continuă a economiei naționale și ridica
rea nivelului de trai, material și cultural 
al maselor populare de la orașe și sate.

Anul acesta, oa și în anul trecut, colec
tivul de muncă al atelierelor C.F.R. Si- 
meria, raionul Hunedoara, a înscris reali
zări deosebite în îndeplinirea planului de 
producție la toți indicii. De pildă, pe luna 
iunie a.c. muncitorii, tehnicienii și ingine
rii acestei întreprinderi, și-au îndeplinit 
planul producției globale în proporție de 
111.8 la sută, iar planul producției de 
marfă a fost depășit cu 3,7 la sută. Tot în 
cursul lunii iunie, productivitatea muncii 
a crescut pe cap de salariat cu 4,1 la sută 
față de cea planificată, economisindu-se 
în același timp materiale în valoare de 
5675 lei. In ceea ce privește îndeplinirea 
sarcinilor pe sortimente, cele mai frumoase 
succese le-au înscris muncitorii din sec
torul locomotive, care pe lingă faptul că 
și-au realizat planul de producție în pro
porție de 110,1 la sută, au executat și lu
crări de bună calitate.

Frumoasele succese pe care colectivul 
de muncă din cadrul atelierelor C. F. R. 
Simeria le-a obținut luna trecută, dove
desc că, atunci cînd rezervele interne sînt 
folosite din plin, cînd există o intensă 
preocupare pentru o mai bună organizare 
a procesului de producție, și luarea de 
măsuri tehnico-economice la timp, planul 
de producție poate fi îndeplinit la toți in
dicii.

Cu totul altfel se prezintă situația la 
grupul minelor de fier din Ghelar. Aici 
pe lîngă faptul că întreprinderea nu și-a_ 
realizat planul producției globale pe luna 
iunie și calitatea minereului livrat furna- 
Iiștilor de la Hunedoara a fost de 
proastă calitate. Productivitatea muncii 
din cauza metodelor birocratice folosite 
de conducerea minei, de organele de 
partid și cele sindicale, a atins abia 61.2 
la sută față de sarcina planificată, prețul 
de cost a fost depășit și el cu 6,29 la sută, 
iar indicele de utilizare a mașinilor și a- 
gregatelor cu care întreprinderea este în
zestrată a atins 80 la sută, față de cel pla
nificat.

In cadrul acestei întreprinderi, cabine
tul tehnic nu duce o activitate satisfă
cătoare. Muncitorii nu sînt sprijiniți și a- 
jutaț.i la descoperirea și valorificarea re
zervelor interne, deși și-au manifestat de 
nenumărate ori dorința de a contribui prin 
propunerile lor La îmbunătățirea proce
sului de producție.

■ Lipsurile care îngreunează îndeplinirea 
planului de producție la toți indicii, la mi
nele de fier Ghelar, nu sînt întîmplăioare. 
Die se- datoresc în primul rînd atît con
ducerii, cît și organizației de bază, care 
practicînd metoda „dispozițiilor” și „cir
cularilor”, au uitat că sarcinile odată tra
sate trebuie controlate, că realizarea pla
nului cere muncă vie, legată de teren, 
de fapte concrete.

(Continuare în pag. 3-a) x 1"FI

In cinstea celei de a 10-a anioersari a eliberării patriei

Noi succese în industrie și agricultura
însemnate economii prin aplicarea de inovații

Propunerile pentru inovații înaintate 
cabinetului tehnic de către muncitorii și 
tehnicienii combinatului în primul semes
tru al anului 1954, ating cifra de 229. 
ceea ce reprezintă o creștere față de ace
lași semestru al anului trecut. Inovațiile 
acceptate au sporit față de aceiași peri
oadă cu peste 20%, iar cele aplicate cu 
mai mult de 40%. Paralel cu acestea a 
crescut și numărul inovatorilor, de la 127 
înregistrați de cabinetul tehnic în pri
mul semestru al anului 1953, la 229 în pri
mul semestru al anului 1954, dintre care 
peste 120 sînt muncitori

Printre inovațiile valoroase este de re- 
maTcat dispozitivul realizat de inginerul 
Nisipeanu Hie de la O.S.M. care prin in

Un tractor redat producției
Pi intre angajamentele pe care membrii 

echipei U.T.M. condusă de Buchiu Eme- 
rich de la I.C.S.M.C. Călan și le-au luat 
în cinstea celei de a 10-a aniversări a eli
berării patriei noastre, figura și acela de 
a reda producției tractorul K.D. 35 eu nr. 
65176 care de mai bine de un an de zile 
stătea stricat în garajul întreprinderii.

La început, munca nu a fost ușoară, 
întrucit tractorului îi lipseau o serie de 
piese care trebuiau confecționate din nou, 
s-au aduse din alte părți Dar toate aces
tea nu au constituit o greutate în munca 
tinerilor utemiști Buchin Emerich, Hamli- 
șer Frederich, Rusu Alexandru, Dobre Ni- 
cotae și Marin Alexandru, care au trecut

La secerișul grîului
O dimineață de iulie. Soarele care se 

ridicase de cîteva palme deasupra munți
lor, răspîndea parcă și mai puternic razele 
sale binefcătoare peste lanurile aurii de 
grîu oare dăduseră în pîrg.

In acel tim.p, pe tarlaua semănată cu 
grîu a țăranilor întovărășiți din comuna 
Hășdat, se putea vedea un adevărat en
tuziasm. începuse secerișul grîului care 
sub greutatea spicelor cu rod bogat se le
găna în adierea ușoară a vînlului. In frun
tea muncii de recoltare se aflau, ca și altă 
dată, întovărăișiții ; Nagy Iosif, Lup Vic
tor, Galfi T. Alexandru, Galfi Etelca și 
Mantu Nicolae.

— Harnici oameni mai sînt întovără- 
șiții ăștia — își ziceau unii țărani cu gos
podării individuale, grăbind Ia rîndul lor 
pasul spre holdele cu grîu. 

In fruntea lupt ei pentru realizarea angajamentelor

Cea de a X-a aniversare a eliberării patriei noastre este întîmpinată cu noi succese în producție de către muncitorii 
din toate secțiile și sectoarele combinatului metalurgic „Gheorghe Gheorghiu-Dej".

In fruntea luptei pentru traducerea în viață a angajamentelor luate în cinstea zilei de 23 August se găsesc tovarășii: 
(de ia stingă la dreapta) CÎNDEA IOSIF jurnalist, MICULIC GHEORGHE oțelar, BĂȘCUȚ ION laminator, PISS FRANCISC 
și ARIMIE SIMION turnători.

★ ★

troducerea aerului comprimat in oaia de 
oțel, scurtează durata de elaborare a șar
jei cu 30—40 minute.

O economie de 396.300 lei a adus com
binatului și inovația realizată de eăire 
Ciocea Petru. Nyiri Rudolf și Balaș Ni- 
colae de la laminoare, ce constă in modi
ficarea secțiunii orizontale și verile jle a 
zidăriei porților laterale la cuptoarele ă- 
dînci.

Din calculele cabinetului tehnic reiese 
că inovațiile aplicate în combinat numai 
în anul acesta aduc întreprinderii o eco
nomie în valoare de peste 16 000.000 lei.

VLAD NICOLAE
corespondent voluntar

de îndată la procurarea și executarea pie
selor necesare.

Zilele treceau una după alta și odată 
cu ele roadele muncii nu întîrziau să se 
vadă Astfel, că după zile in șir de muncă 
încordată, tractorul care pînă mai ieri 
stătea undeva stricat în colțul garajului 
a fost gata cu 7 zile înainte de termenul 
prevăzut în contract.

Odată cu terminarea tractorului, echipa 
utemistă a înregistrat și o economie la 
piese de schimb, in valoare de peste 3000 
lei printr-o justă folosire a rezervelor in
terne din cadrul întreprinderii.

T. GHEORGHE 
corespondent voluntar

Despre munca însuflețită a țăranilor în
tovărășiți din comuna Hășdat, nu vorbesc 
numai oamenii, oi și cele 4 ha. cu grîu 
care au fost secerate cu mina în prima 
zi, îți vorbesc recoltele bogate pe care ei 
le vor culege în acest an, ea drept răs
plată pentru munca depusă.

Elanul, dragostea și hotărîrea cu care 
membrii întovărășirii agricole „7 Noiem
brie” din Hășdat au pornit la muncă pen
tru asigurarea pîinii poporului muncitor, 
au găsit un larg răsunet și în rîndul ță
ranilor muncitori cu gospodării individuale 
din comună, care după ce și-au recoltat 
întreaga suprafață cultivată cu orz și se
cară, au trecut de îndată și la secerișul 
grîului, reușind ca în prima zi să recol
teze o suprafață de aproape 40 ha. Frun
tași s-au situat țăranii muncitori indivi

duali : Galfi Ștefan, Vitez Andrei, Ilea 
loan și Elek Alexandru din Hășdat. pre
cum și Prodan Carol, Pop Virgil. Judele 
Ioan (Becheș) și Frențoni Carol d!n satul 
Nădăștia Inferioară.

LUP VIOREL 
corespondent voluntar

----- •-----

Au obținui chitanța numărul 1

R&spectînd întocmai regulele agrotehnica 
care prevăd ca recoltarea culturilor pă- 
ioase să se facă de îndată ce ele au dat 
în pîrg, membrii întovărășirii agricole 
„16 Februarie” din comuna Cristur, au 
reușit să strîngă la timp și fără pierderi 
recolta orzului din acest an. cu cî*eva ziile 
înainte de termen.

Odată eu terminarea transportării re
coltei de orz la arie, țăranii întovărășiți 
au început imediat treierișul, reușind să 
obțină de pe 1,40 ha. cultivate cu orz, o 
cantitate de 2472 kg. Prima lor grijă după 
terminarea treierișului, a fost predarea 
cotelor către stat, predînd în ziua de 13 
iulie la baza de recepție din Hunedoara 
o cantitate de 199 kgr orz, obținînd ast
fel chitanța nr. 1 pe raion

In aceeași zi, și-au predat întreaga cotă 
de orz cuvenită statului pe acest an și 
țăranii muncitori individuali Ghilea Iosif 
și Kelemen Anton, tot din comuna Cris
tur.

NEAGU VALER 
corespondent voluntar

Seceră și dezmiriștosc 
în același timp

Fiind convinși că numai prin respecta
rea regulilor agrotehnice pot obține re
colte sporite la hectar, întovărășiții și ță
ranii muncitori cu gospodării individuale 
din comuna Rapoltul Mare au trecut ime
diat, după seceriș, la dezmiriștiit. Astfel, 
pînă în data de 22 iulie, ei au dezmiriș- 
tit peste 60 hectare. Printre primii care au 
început dezmiriștituî se numără țăranii 
muncitori : Tudor Partenie, Artean Vio
rel, Stanciu loan și alții.

In vederea treierișului care va începe 
zilele acestea au fost amenajate ariile din 
razia comunei în cele mai bune condiții 
tehnice.

BOZERO SOFIA 
corespondentă voluntară



Mari realizări în anii puterii populare
:------—_________ ' • ★ —- * — " - ------ ■

Să grăbim muncile agricole de vară
Inaugurat și dat în exploatare în noiem

brie 1952. furnalul nr. 6 de la combinatul 
metalurgic din Hunedoara, constituie o a- 
devărată mărturie a imensului ajutor pe 
cere ța-nsi noastră l-a primit și îl primește 
înconl inuti din. pari ea marii Uniuni Sovie

tice, in opera de industrializare socialistă 
a țării.

Astăzi cînd întregul nostru popor inun

In foto: (sus), un aspect al furnalului nr. 6 din Hunedoara, (jos) elaborarea ■ 
șarjei le furnalul nr. 6 Hunedoara.

citor se pregătește să întâmpine ziua de 
23 August cu noi realizări în muncă, da
torită mecanizării în întregime a noului 
fumai de mare capacitate — mândria pa
triei noastre — muncitorii care-1 deservesc 
reușesc să dea patriei tot mai multe tone 

de fontă, contribuind astfel la întărirea 
puterii economice și a capacității- de apă
rare a țării noastre.

Deși comuna Teliuc se situase mal îna
inte în fruntea muncilor de întreținere a 
culturilor, în prezent, a rămas în urmă 
cu recoltatul păioaseior. Faptul că pînă 
în ziua de 21 iulie au fost secerate nu
mai 15 ha. ceea ce reprezintă o suprafață 
mică față de cea existentă oglindește pe 
deplin că, Comitetul executiv al sfatului 
popular comunal a avut .în ultimul timp 
serioase lipsuri în activitatea sa. Mai mult 
decât atît, din cele 15 ha. secerate, a fost 
dezmi-riștât pînă la aceiași dată un singur 
hectar. Aceasta dovedește insuficienta 
popularizare in rândul țăranilor muncitori 
a importanței pe care o prezintă dezmi- 
riștitul la timp și în general a regulelor 
agrotehnice.

Mai sint deputați ca ; Buca Terezia, Stă- 
nescu loan și Florincaș Aurel care au rupt 
complet legătura cu masele prin faptul că 
nu participă nici cel puțin la ședințele și 
sesiunile comitetului executiv. Drept re
zultat, ei nu desfășoară n-ciun fel de ac
tivitate mobilizatorieă in rîndul țăranilor 
muncitori.

★

Ca urinare a slabei munci mobilizato- 
rice și de propagandă agricolă desfășu
rată de comitetul executiv al sfatului 
popular Hunedoara în rîndul țăranilor 
muncitori, in suburbiile ZI a ști, Buitui și 
Colonia Ceangăi, strînsul recolte' se des
fășoară la voia întâmplării. In suburbia 
Zl-aști de pildă, pînă in ziua de 21 iulie 
nu s-a început nici cel puțin secerișul. 
Negii jind importanța strângerii recoltei la 
timp și în condiții optime, comitetul exe
cutiv nu îndrumă și nu controlează în
deaproape desfășurarea muncilor de re
coltat. Numai astfel se explică faptul că 
la secția agricolă a sfatului popular oră
șenesc nu se cunoaște situația secerișului, 
decît cu aproximații foarte exagerate, a 
căror diferență-, față de realitate variază 
cu zeci de hectare

Dacă totuși ne-am lua după datele ero
nate prezentate de secția agricolă, ar reeși 
că în același tim>p. dezmiriștitul se exe
cută cu o încetineală deosebit de accen
tuată. Mai .precis", suprafața dezmiriștită 
reprezintă circa 0.2% din suprafața totală 
secerată.

In ce privește amenajarea și punerea la 
punct a ariilor din raza orașului, comite
tul executiv dă dovadă de aceiași comodi
tate în muncă Astfel, cele două batoze 
necesare ariilor de la Buitu-r și Hunedoara, 
care se găsesc în satele Minerău și Sîntan- 
drei. nu au fost aduse încă, pe motivul 
că mai este timp. Faptul că batozele nu 
au fost aduse în apropierea ariilor pentru 

a fi la îndemână în momentul in care va 
fi nevoie de ele, creează timpi morți toc
mai în această perioadă cînd este absolut 
necesar să se intensifice ritmul de strân
gere a recoltei.

*
Hotărîrea guvernului și partidului din 

29 mai a.c. cu privire la executarea mun
cilor agricole de vară, nu a constituit 
pentru comitetul executiv al sfatului popu
lar d,i.n Călan, călăuza sigură, în lumina 
căreia să-și desfășoare activitatea în pe
rioada actuală. Netrăgînd învățămintele 
necesare din faptul că, comuna Căl-an a 
fost codașă și în muncile de îngrijire a 
culturilor, comitetul executiv nu a luat 
nici de data aceasta măsuri pentru ca. 
campania de recoltare să se desfășoare în 
bune condițiuni. Atît recoltatul, dezmiriști
tul oît și organizarea ariilor, se desfășoară 
foarte anevoios în satele comunei. Situa
ția aceasta se datorește atît neîncrederii 
manifestate de comitetul executiv față de 
capacitatea deputaților comunali și a co
misiilor de femei, care nu sînt. antrenați 
în munca de mobilizare a țăranilor mun
citori în jurul sarcinilor actuale, cît și or
ganizației de partid care nu sprijină și nu 
îndrumă în suficientă măsură activitatea 
organelor de stat. Aceasta, fără să mai 
vorbim de agitația vizuală care nu există 
cît-uși de puțin in satele comunei cum ar 
fi în Strei. Sîncrai și Călanul Mic.

In același timp trebuie arătat că și teh
niciană Popescu Elena de la punctul agri
col Călan. se face vinovată în ceea ce pri
vește modul lent în care decurg muncile a- 
gricole de vară din raza comunei. Negli- 
jînd sarcinile reieșite din hotărîrea guver
nului și partidului din 29 mai ea nu a dus 
o muncă susținută de lămurire a țăranilor 
muncitori, asupra foloaselor pe care le a- 
duce executarea secerișului, dezmiriștitu- 
lui și treierișului la timp.

★
Asemenea situații există încă în Răcăș- 

tie. Streisîngiorgiu și în alte comune din 
raionul nostru unde, organizarea și con
trolul muncilor agricole de vară nu a 
stat în Centrul preocupării comitetelor e- 
xecUtive ale sfaturilor populare.

Organele comunale ale puterii de stat, 
sprijinite și îndrumate în mod efectiv de 
către organizațiile de partid sătești și de 
tehnicienii agricoli ai sfatului popular ra
ional au datoria să lichideze imediat lip
surile existente astfel, ca prin intensifica
rea muncilor agricole să se termine 1-; 
timp și fără pierderi campania de recol 
tat.

In foto ; aspect din orașul muncitoresc Hunedoara (locuințe muncitorești).

Ie foto ; Școala medie de 10 ani,din o rașu) muncitoresc. Hunedoara.

b*e urma materialelor publicate

„Să asigurăm oamenilor muncii o bună 
aprovizionare cu lemne (le foc44

In numărul 28 din 9 iulie, ziarul „Uzina 
Noastră” a publicat sub titlul de mai sus 
un articol în care au fost criticate orga
nele I.F.E.T.-ului Simeria și Hunedoara, 
precum și comitetul executiv al sfatului 
popular raional, pentru lipsa de preocu
pare în ceea ce privește aprovizionarea 
populației cu lemne de foc.

In urma acestui articol, conducerea 
I.F.E.T -ului Simeria-Hunedoara a trimis 
redacției 6 scrisoare de răspuns, prin 
care recunoaște justețea criticilor aduse, a- 
rătînd totodată măsurile urgente care au 
fost luate pentru îmbunătățirea aprovizio
nării cu lemne de foc a populației.

Printre măsurile luate, se arată că la 
sectorul Hunedoara s-a înlocuit șeful de 
sector, întrucât s-au constatat o serie de 

Cărți noi pentru oamenii muncii de pe ogoare
(Editura de stat pentru literatură și artă) _______ _______ _

MIHAIL SADOVEANU: Muncitori și păstori — povestire. Colecția „Albina”. 
Editura agro-silvică de stat — Biblioteca agricolă

I. Al. BALAN ; Bumbacul — aurul alb.
PAUL BURCEA : Să folosim cît mai bine pășunele prin introducerea pășunatului 

sistematic.
AUREL BRATESCU : Cum să apărăm sănătatea animalelor.
TEODOR MUSCALU: Foloasele dizmiriștirii.
NICULAE ȘERBANESCU: Rărițatul porumbului, practică învechită și dăunătoare. 
JOAN TRIFU : Cum putem spori randamentul in munca animalelor.

lipsuri. Corhănitorii de la Runcul lVI-ai 
au fost mutați la Valea Ghilei pentru ; 
provizionarea camioanelor eu lemne, ca-i 
urmează să fie transportate la Hunedoar 
avînd pînă în prezent, un stoc de 121 
m. steri la drum accesibil transportului < 
camioanele.

Necesitățile de aprovizionare cu ierni 
de foc fiind m.ai mari decît planul de pr 
ducție.al sectorului Hunedoara, conducer 
I.F.E.T.-ului Simeria a predat Combus' 
bilului însemnate cantități de lemne 
din alte raioane.

In încheierea scrisorii, I.F.E.T.-ul * 
meria și sectorul Hunedoara se angajet 
ca pînă la 1 decembrie 1954 să mai t 
30.090 metri steri lemn și să-i corhăneai 
la drum accesibil transportării.



VIAȚA DE PARTID

Să intensificăm lupta pentru îndeplinirea angajamentelor 
luate în cinstea zilei de 23 August

In aceste zile, premergătoare a marelui 
eveniment din 23 August, muncitorii, teh- 
nicienii și inginerii combinatului nostru 
își sporesc eforturile în întrecerea socia
listă pentru îndeplinirea angajamentelor 
luate în cinstea celei de a 10-a aniversări 
a eliberării patriei noastre.

Dînd atenția cuvenită conducerii poli
tice a întrecerii socialiste, comitetul de 
partid al combinatului încă de la început 
a îndrumat comitetul de întreprindere să 
pună ca obiectiv principal al întrecerii 
mobilizarea întregului colectiv al combi
natului pentru îndeplinirea cu cinste a 
angajamentelor luate.

Conducerea politică a întrecerii ca și 
problemele producției, au stat și în cen
trul atenției organizațiilor de bază. Orga
nizațiile de bază în lumina instrucțiuni
lor primite de la comitetul de partid au 
îndrumat elanul muncitorilor spre înde
plinirea nu numai a sarcinilor cantitative, 
ci și a celor calitative, stimulînd și îm
brățișând în acelaș timp cu căldură orice 
inițiativă menită să asigure îndeplinirea 
planului pe sortimente. Comitetul de 
partid a instruit biirorurile organizațiilor 
de bază să dea comuniștilor sarcini con
crete în acest sens.

In organizația de bază de la sectorul 
O.S.M. de pildă majoritatea membrilor de 
partid au primit din partea biroului sar
cina, să-și mobilizeze echipele de oțelarl 
pentru o mai bună organizare a muncii și 
întărirea disciplinei socialiste. La iniția
tiva membrilor de partid s-au organizat 
conferințe cu caracter tehnic în scopul lă
muririi a diferitelor probleme ce se ri
dică in procesul de producție. Astfel de 
conferințe ținute în fața oțelarilor au fost; 
„Cît mai mult oțel de bună calitate”, și 
„Să pregătim din timp materialele nece
sare elaborării unei șarje”, etc. Ca ur
mare a acestor conferințe primtopitorii de 
la cuptoarele Siemens Martin au reușit să 
organizeze echipele în așa fel încât inidi- 
cile de utilizare a cuptoarelor să crească 
cu 2 la sută în această perioadă.

Pentru a găsi căile cele mai bune de 
luptă în vederea lichidării cauzelor pentru 
care furnalul 4 nu funcționa în condițiunl 
bune, biroul organizației de bază consul- 
tîndu-se cu activul de partid a convocat 
o adunare deschisă la care au fost invi
tați să participe maiștri și tehnicieni, 
fruntași în producție. In această adunare 
la care au participat și membrii comite
tului de partid s-a stabilit că nu presupu
nerile unor tehnicieni cu mentalități în
vechite sînt adevărate, ci alte cauze, oare 
în scurt timp au fost înlăturate și ca 
rezultat furnalul produce astăzi mai multă 
fontă și de bună calitate.

In scopul dezvoltării întrecerii socia
liste în Cinstea zilei de 23 August comi-

(Urmare din pag li

La uzina „Victoria” Călan dacă în tri
mestrul I al anului 1954 de abia s-a reușit 
să se îndeplinească planul fizic în propor
ție de sută la sută, trebuie arătat că și 
astăzi calitatea producției lasă încă de 
dorit. Nu rare ori au fost cazurile cînd 
muncitorii de la atelierele C.F.R. Simeria, 
au întîmpinat mari greutăți, din cauza 
fontei de proastă calitate, pe care uzina 
„Victoria” Călan a furnizat-o acestei în
treprinderi.

Exemple care reflectă lipsă totală din 
partea conducerilor întreprinderilor în în
deplinirea sarcinilor de plan la toți in
dicii, se mai pot găsi și la Trustul 4 con
strucții Hunedoara unde producția plani
ficată pe trimestrul II 1954, nu a fost rea
lizată complet, iar productivitatea muncii 
să fie numai de 92%. De asemenea la mi
nele de fier TeliuC, I.C.S.H. și Combinatul 
metalurgic Hunedoara, conducerile se 

CERVENCOVIC1 ANDREI 
Secretar al Comitetului de partid 

al Combinatului metalurgic 
„Gh. Gheorghiu-Dej”

tebul de partid a îndrumat birourile orga
nizațiilor de bază să dea o deosebită a- 
tenție agitației politice de masă. In urma 
instructajelor la oare au fost chemați cu 
regularitate, agitatorii au devenit un în
semnat factor de mobilizare a muncitori
lor în liupba pentru îndeplinirea înainte de 
termen a angajamentelor luate.

Comitetele de secție sindicale au fost 
îndrumate să mărească evidența întrecerii, 
să popularizeze la tablele de onoare pe 
fruntașii în întrecere și succesele obținute 
de ei. In secții au apărut lozinci mobili
zatoare legate de problemele producției, 
etc.

îndrumând dezvoltarea întrecerii în sec
țiile combinatului pe baza obiectivelor lor 
specifice, comitetul de partid a îndreptat 
totodată atenția organizațiilor de bază spre 
introducerea pe scară cît mai, largă. a me
todelor înaintate de muncă și extinderea 
experienței fruntașilor noștri, văzînd în 
aceasta un mijloc de seamă pentru spori
rea productivității muncii în combinat și 
pentru îmbunătățirea nivelului de trai al 
muncitorilor.

Astfel comitetele de secție sindicale au 
fost antrenate să organizeze o întrecere 
pe teme de inovații între secții pentru ti
tlul de cea mai bună secție în dezvoltarea 
mișcării de inovații. Aceasta a făcut ca 
în ultimul timp să se înregistreze cu 
198% mai multe inovații ca înainte, iar 
economiile antecalculate să se ridice la peste 
șaisprezece milioane lei. Este de remarcat 
și faptul că în această perioadă numărul 
muncitorilor și tehnicienilor care aplică 
metode înaintate de muncă a crescut cu 
1392 față de 1850 cîți era în trimestrul I 
al anului curent, iar paralel cu aceasta 
și salariul se ridică în medie la 800-1000 
lei lunar.

Trebuie să arătăm însă că cu toate suc
cesele obținute, noi am avut o serie de 
lipsuri mari în conducerea politică a în
trecerii în Cinstea zilei de 23 August.

O lipsă principală o constituie faptul că 
n-a fost asigurată în toate secțiile o evi
dență clară a întrecerii, din această 
cauză mulți muncitori nu au putut cu
noaște la timp rezultatele muncii lor în 
raport eu angajamentele luate, astfel în- 
cît să fie stimulați la obținerea de rezul
tate mereu mai bune. Nu au fost popu
larizați îndeajuns' fruntașii în întrecerea 
socialistă din combinat, nu s-au organi
zat decît în mică măsură transmiterea 
experienței acestor fruntași și a metodelor 
de muncă.

Faptul că nu au fost îndeplinite în pri

Pentru îndeplinirea planului de producție la toți indicii
mărginesc numai la îndeplinirea planului 
cantitativ, fără a veghea la calitatea pro
duselor, reducerea prețului de cost, reali
zarea indicilor tehnico-economici de utili
zare și consum, precum și a celorlalți in
dici, care sînt factori principali în înde
plinirea planului.

Minunatele angajamente pe care colec
tivele de muncitori, tehnicieni și ingineri 
din întreprinderile raionului nostru și 
le-au luat in cadrul întrecerii socialiste în 
cinstea marii sărbători a poporului nos
tru, trebuie să constituie pentru conduce
rile tuturor întreprinderilor din raionul 
Hunedoara, un minunat mijloc de înde
plinire a sarcinilor de plan la toți indicii. 
Dar acest lucru cere din partea acestora 
mai mult spirit de organizare și conducere 
a celor din procesul de producție, care sînt 
hotărîți să-și aducă aportul lor la întări
rea și înflorirea patriei noastre.

Sarcini de mare răspundere și de cinste, 
stau în fața organizațiilor de partid, a or

mele două decade ale lunii iulie angaja
mentele luate de către muncitorii, tehni
cienii și inginerii secției furnale se dato- 
rește biroului organizației de bază care nu 
a executat un control riguros asupra con
ducerii administrative a acestei secții. Analizând 
cauzele neîndeplinirii angajamentelor comi
tetul de partid a luat mă-suri eficace, în
tărind biroul organizației de bază cu ele
mente capabile, în stare să execute un 
ccntrol asupra felului cum administrația 
și comitetul sindical își duc la bun sifîrșit 
sarcinile.

Nici organizația de bază de la secția 
mecanică nu și-a făcut pe deplin datoria 
în privința îndeplinirii angajamentelor 
luate, fapt ce se detorește în primul rînd 
biroului în frunte cu secretarul Bălie Ni
colae care în loc să îndrume și să tragă 
la răspundere organele competente care 
nu-și fac datoria, și să fie 'promotorul con
ducerii politice a întrecerii, a lăsat întreaga 
muncă politică pe seama -organizației UTM 
și sindicat mulțumindu-se cu existența se 
numai pe hârtie. Așa se explică că în a- 
ceastă secție o mare parte din utilaj să nu 
fie folosit diin plin, și ca rezultat nici an
gajamentele să nu fie îndeplinite.

Aceste lucruri se daitoresc faptului că 
în loc să îndrumăm comitetul de între
prindere și unele organizații de bază ca 
aceștia să activeze pe toți membrii săi, 
în loc să-i ajutăm ■ să rezolve sar
cinile primite, de multe ori ne-am sub
stituit acestora. Este limpede că munca ce 
trebuia desfășurată pentru buna organi
zare a întrecerii în cinstea lud 23 August 
nu putea fi bine cuprinsă.

Sarcinile sporite care stau în fața co
mitetului de partid al combinatului, în ve
derea acestei mărețe sărbători, pun în 
fața noastră obligația de a înlătura lip
surile pe care le-am avut în conducerea 
politică a întrecerii, de a dezvolta întrece
rea și a o ridica la un nivel superior.

Desfășurând o largă muncă politică pen
tru antrenarea în întrecere a fiecărui 
muncitor și tehnician în vederea îndepli
nirii angajamentelor luate, comitetul de 
partid își propune să îndrepte eforturile 
muncitorilor în spre sporirea continuă a 
productivității muncii, răspândirea largă a 
metodelor înaintate de muncă, descoperi
rea și punerea în valoare a rezervelor in
terne, folosirea din plin a capacității de 
producție a utilajului, înrădăcinarea me
todelor socialiste de gospodărire a între
prinderilor.

B-azîndu-se pe experiența acumulată, co
mitetul de partid a Combinatului meta
lurgic „Gh. Gheorghiu-Dej” va munci cu 
perseverență pentru a face oa întrecerea 
socialistă în vederea îndeplinirii angaja
mentelor să se dezvolte necontenit.

ganelor sindicate administrative, etc., care 
sînt datoare să lămurească pe fiecare 
muncitor asupra importanței ce o prezintă 
realizarea planului la toți indicii pentru 
economia noastră națională, să sprijine și 
să stimuleze pe inovatori și raționaliza- 
tori, care se străduiesc să aducă îmbună
tățiri de seamă procesului de producția. 
Totodată din centrul activității organelor 
de partid, sindicale și administrative nu trebuie 
să lipsească grija și preocuparea pentru 
folosirea din. plin a indicilor tehnico-eco- 
nomici care s-au dovedit a fj cea mai 
principală armă în lupta pentru desco
perirea și valorificarea imenselor rezerve 
Interne, ce se găsesc la fiecare loc de 
muncă din întreprindere.

Să facem din angajamentele luate în 
constea zilei de 23 August un minunat pri
lej de îndeplinire a sarcinilor de plan la 
toți indicii, știind că prin aceasta contri
buim din plin la creșterea și înflorirea 
bunei stări a poporului nostru muncitor.

Cititorii și corespon
denții ne sezisează 

---- <$?
Cu citeva 

urmă, a fost 
țață o comisie de gră
dinărit pe lingă co
mitetul de întreprin
dere al combinatului 
care avea ca sarcină, 
să organizeze și să 
îndrume munca cultivatorilor de legume și 
zarzavaturi pe loturi individuale. In frun
tea. acestei comisii a fost ales tovarășul 
Guță Nicolae. Mulți dintre cultivatori își 
mai amintesc, destul de bine cît de înflă
cărate erau angajamentele pe care și le-a 
luat tov. Guță Nicolae în cadrul acelei 
consfătuiri din luna aprilie, cînd a fost 
files ca responsabil al comisiei. Mai a- 
cum citeva zile, întrebat fiind despre ac
tivitatea comisiei de grădinărit, pe lingă 
faptul că nu-și mai amintea de angaja
mentele proprii, nici nu știa cine face 
parte din comisia a cărei responsabil este. 
S-ar putea pune deci o întrebare: Oare 
comitetul de întreprindere mai știe eâ 
„există” o comisie de grădinărit, de a că
rei activitate răspunde...?

Așa după cum. a fost îndrumată și con
trolată comisia de grădinărit, sînt și fap
tele pe teren. Unii cultivatori mai price- 
puți în ale grădinăritului vor obține re
colte frumoase, iar alții așteaptă cu ne
dumerire ajutorul comisei și in special a 
tovarășului Guță Nicolae care în prezent 
se zbate să iasă din,.., buruienile care au
dat în pîrgă.

★
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Cooperativa din sa
tul Sîntămăria de 
Piatră stă aproape 
zilnic închisă. Gestio
narul colindă tîrgu- 
rile mereu; la Orăș- 
tie, Hațeg, Călan și 
altele. Săptămîni de-a 
rîndul se întâmplă ca 
gestionarul Durlescu 
Silviu să găsească a- 
tîtea târguri, cite zile 

sînt în săptămână, afară de duminici, a- 
ceste avîndu-le rezervate pentru nunți.

Pe lingă aceasta, Durlescu Silviu, cînd 
mai dă pe la cooperativă, vinde mărfurile 
la preț de speculă, pentru a-și recupera 
cheltuielile de „voiaj”. Astfel pentru o 
pereche de ciorapi încasează în plus 1,55 
lei, fără, să elibereze bon.

Este bine ca, conducerea cooperativei 
„Muncitorul” din Călan să lămurească a- 
ceste stări de lucruri ; ori schimbă progra
mul de deschidere al cooperativei, cît și 
reglementarea prețului la mărfuri, ori să 
folosească soluția cea mai potrivită... în
lăturarea gestionarului necinstit.

TODOSIU EMILI AN

Dacă vei întreba pe 
oricare locuitor al 
comunei Călan des
pre activitatea stației 
de radioficare îți va 
răspunde cu sigu
ranță că au trecut 
multe săptămîni de 
cînd această stație 
funcționează cînd și 
cînd. Deși comitetul de partid al uzinei
„Victoria” Călan a fost sezisat de mai 
multe ori despre inactivitatea stației și 
atitudinea de nepăsare a responsabilului 
Șinca Emil, față de sarcinile care îi stau
în față, nu a luat măsuri concrete care 
să ducă la îmbunătățirea activității acestei
Stații.

Pe viitor, comitetul de partid trebuie să 
dovedească mai mult simț de răspundere 
față de cerințele oamenilor muncii și să-i 
imprime tovarășului Șinca Emil, o disci
plină severă față de munca de răspundere 
care i-a fost încredințată.

Emisiunile locale să constituie un pri
lej de popularizare a fruntașilor în în
trecerea socialistă și a metodelor lor de 
muncă. Ele să scoată în evidență lupta în
suflețită pe care oamenii muncii o desfă
șoară în toate sectoarele de activitate, 
pentru îndeplinirea angajamentelor luate 
în cinstea zilei de 23 August. '

TAUȚAN GH .



Nota Guvernului
' MOSCOVA (Agerpres). -- TASS 

După suim s-a mai anunțat, 
Guvernul Sovietic a adresat 
S.U.A.o notă în 
de către un vas

trans
mite :
iunde,
nului

la 24
guver-
captu-legătură cu 

militar tip torpilor, 
„Tuapse” în regiu- 
apeie controlate de

rarea
a petrolierului sovietic 
nea insulei Taiwan, în
forțele maritime militare ale S.U.A. La 26 
iunie ambasada S.U.A. la Moscova a adre
sat Ministerului Afacerilor Externe al 
U.R.S.S. o notă de răspuns în care guver
nul S.U.A. nega în mod neîntemeiat parti
ciparea forțelor maritime militare ale 
S.U.A. la capturarea ilegală a vasului so
vietic. In legătură cu aceasta, la 2 iulie, 
Ministerul Afacerilor Externe 
a adresat ambasadei S.U.A. 
care — arătând că capturarea
lui sovietic în apele controlate de flota 
Statelor Unite și patrulate de avioane mi
litare ale S.U.A. nu putea fi săvârșită de- 
cît de forțele maritime militare ale SUA, 
indiferent de pavilionul sub care ar acționa— 
Guvernul Sovietic a confirmat nota sa din 
24 iunie și a protestat pe lângă guvernul

al U.R.S.S. 
o notă, în 
petrolieru-

Sovietic adresată guvernului S. U. A
S.U.A. împotriva reținerii în continuare a
petrolierului sovietic.

La 4 iulie ambasada S.U.A. a trimis Mi
nisterului Afacerilor Externe al U.R.S.S. 
o notă în care guvernul S.U.A. încearcă 
din nou să nege în mod neîntemeiat par
ticiparea forțelor maritime militare ale 
S.U.A. la capturarea ilegală a petrolieru
lui „Tuapse”.

La 19 iulie Ministerul Afacerilor Externe 
al U.R.S.S. a adresat ambasadei S.U.A. o 
notă cu următorul cuprins :

„In legătură cu nota din 4 iulie 1954 a 
guvernului S.U.A., în care Guvernul SUA 
face din nou încercarea de a scăpa de răs
punderea pentru capturarea petrolierului 
sovietic „Tuapse” în apele din sudul in
sulei Taiwan. Guvernul Sovietic consideră 
necesar să declare următoarele:

Confirmînd notele sale din 24 iunie și
2 iulie în care au fost expuse faptele re
feritoare la capturarea petrolierului so
vietic „Tuapse” de către un vas militar în 
apele controlate de forțele maritime mili
tare ale S.U.A., Guvernul Sovietic con
stată că și în nota din 4 iulie Guvernul

S.U.A. se limitează ca și pînă acum să 
nege în mod neîntemeiat participarea au
torităților maritime militare ale Statelor 
Unite la această oapturare, deși nu con
testă faptul cunoscut de toți că forțele ma
ritime militare ale S.U.A. controlează re
giunea din largul mării unde a avut loc 
acest act de încălcare grosolană a libertă
ții de navigație.

Guvernul Sovietic consideră că Guver
nul S. U. A. poartă întreaga răspundere 
pentru capturarea petrolierului sovietic 
„Tuapse”” cît și pentru asigurarea securi
tății echipajului său și păstrarea în bună 
stare a vasului și a încărcăturii.

Guvernul Sovietic confirmă protestul 
său împotriva reținerii ilegale în conti
nuare a petrolierului „Tuapse” și insistă 
asupra eliberării imediate a petrolierului 
„Tuapse” cu încărcătura și echipajul pe
trolierului. Guvernul Sovietic își rezervă 
dreptul de a cere Guvernului S.U.A. com
pensarea daunelor cauzate Uniunii Sovie
tice prin capturarea ilegală a petrolierului 
„Tuapse”.

Bevan critică cu violentă atitudinea S. U. A fafă de R. P. Chineză
LONDRA (Agerpres). — Luând cuvântul 

în cadrul unei reuniuni a minerilor din 
Durham, liderul laburist Aneurin Bevan a 
criticat cu violență politica externă a Sta
telor Unite, care refuză să acorde repre
zentanților legali ai R. P. Chineze locul 
ce li se cuvine în Organizația Națiunilor 
Unite, precum și concesia făcută de Chur
chill guvernului de la Washington prin ac
ceptarea de a amina examinarea proble
mei admiterii Chinei la O.N.U.

Amintind înfrângerea suferită 
venț.ia străină în

as-
Re-
po- 
po-

urma Marii
de inter-
Revoluții

Socialiste din Octombrie, Bevan și-a ex
primat convingerea că aceeași soartă îi 
va aștepta și pe acei care încearcă 
tăzi să distrugă realizările cucerite de 
publica Populară Chineză. „Dorim ca 
porul chinez să colaboreze cu restul
poarelor lumii, a subliniat Bevan. Dacă 
nu vom învăța din lecțiile istoriei, con- 
formîndu-ne politica intereselor prezen
tului și înțelegînd că nu se poate lupta 
împotriva forțelor revoluționare, vom a- 
sista la dezlănțuirea unui al treilea răz
boi mondial”.

Fruntașul laburist a criticat de aseme
nea concepțiile cercurilor conducătoare 
din S.U.A. „care-și închipuie că ideile pot 
fi puse în carantină”. El a arătat că miș
carea laburistă crede în posibilitatea co
existenței și colaborării pașnice între țări 
cu sisteme politice diferite, subliniid că 
prin dezvoltarea relațiilor cu țările lagă
rului democratic și prin includerea lor în 
Organizația Națiunilor Unite, Anglia își 
va putea îmbunătăți situația economică, 
iar populația britanică își va putea ridica 
nivelul de trai.

La uzina metalurgică ,, Lenin44’
de a 30-a comemorări 
Lenin, guvernul polo- 

a adoptat, o hotărîre de a da com- 
numele

cea mai 
Polonia.

Cu prilejul celei 
a morții lui V. I. 
nez, 
famatului metalurgic Nowa Huța
de uzina metalurgică „Lenin”.

Uzina metalurgică „Lenin” este 
mare construcție industrială din 
Numărul muncitorilor și inginerilor care
lucrează de patru ani la construirea uzi
nei depășește cifra de 15.000 și este în 
continuă creștere.

Polonia a putut începe această uriașă 
construcție numai datorită ajutorului ge
neros acordat de Uniunea Sovietică. Toate 
mașinile și întregul utilaj al combinatului 
este executat în uzinele sovietice. Docu
mentarea tehnică este opera inginerilor 
sovietici.

Uzina metalurgică „Lenin” se constru
iește într-o regiune care pină in prezent 
este relativ slab industrializată. Ea va 
constitui astfel o pîrghie pentru ridica
rea nivelului de trai al populației locale, 
care găsind la Nowa Huța de lucru, ya 
avea posibilitatea să-și ridice calificarea 
și nivelul material și cultural.

Noul combinat metalurgic se înalță 
apropiere de Cracovia — vechea capitală 
a Poloniei, oraș cu valoroase monumente 
istorice, însă aproape complet lipsit de 
întreprinderi industriale.

In 1949, pe cîmpiile pustii de pe malul 
Vistulei și pe ogoarele cu pămînt nisipos, 
unde creștea numai secară, au sosit pri
mele brigăzi care au început lucrările pre
liminare de construire a uriașului com
binat. Construcția a început din două 
direcții: se construia pe de o parte rețeaua 
de drumuri și liinii de cale ferată, iar pe 
de alta se construiau adăposturi pentru 
constructori. La început au apărut ba
răci de lemn, dar curînd ele au fost în
locuite eu blocuri de locuințe mari și mo
derne. •

Uzina" metalurgică „Lenin” cuprinde de 
fapt două construcții cu totul diferite și

anume : uriașul obiectiv industrial — uzi
na metalurgică și un oraș modern pentru 
100.000 locuitori, în care în prezent locu
iesc constructorii, iar mai tirziu se vor 
instala muncitorii combinatului.

Abia după ce în noul oraș Nowa Huța 
s-au înălțat locuințe pentru iUO.OOO locui
tori, a început construirea uzinei propriu 
zise. Aceasta este un uriaș combinat me
talurgic, cuprinzând cîteva furnale înalte 
cele mai mari din toată Polonia, o oțelă- 
rie înzestrată cu cele mai moderne cup
toare Martin, o secție de laminat, o coc- 
serie, o uzină chimică și o fabrică de ci
ment, 
din 
iese

t, oare va prelucra zgura provenită 
furnalele inalte. Totodată 
mari ateliere mecanice.

se constru- 
centrală

electrică care va fi una din cele mai mari 
din întreaga polonie și portul pe Vistula 
— unul din cele mai mari porturi fluviale 
din țară.

O construcție de asemenea proporții tre
ble să se sprijine pe o bază indus-trială 
solidă.

Toate comenzile destinate construirii 
combinatului au prioritate. Trenurile care 
transportă utilaj pentru Nowa Huța trec 
înaintea altora, ele nu staționează nicio
dată la nodurile de cale ferată. Executa
rea la timp și în bune condițiuni a comen
zilor destinate uzinei metalurgice „Lenin*’ 
este o chestiune de onoare pentru fiecare 
întreprindere din R. P. Polonă.

(Agerpres).

Primul
Descărcarea minereului

tren cu vagoane
Combinatul „V .1. Lemn ’

încărcat cu minereu sosit la furnalul înalt nr. 1. 
din vagoane in magazie.
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Ajutorul acordat de guvernul 
U.R.S.S. populafiei din

R. D. Germană care a avut de 
suferii de pe urma inundațiilor

BERLIN (Agerpres). — TASS trans
mite : B. P. Miroșnicenko, înaltul oomisac 
adjunct al U.R.S.S. în Germania și însăr
cinat ou afaceri ad-interim, a vizitat la 19 
iulie pe primul ministru al Republicii De
mocrate Germane, O. Grotewohl, și i-a ex
primat în numele guvernului sovietic, con
doleanțe în legătură cu calamitățile na
turale care au lovit Republica Democrată 
Germană — inundațiile din partea de sud 
a republicii.

B .P. Miroșnicenko i-a comunicat pri
mului ministru Otto Grotewohl că amba
sada U.R.S.S. în R. D Germană depune 
200.000 mărci la fondul de ajutorare a 
populației din regiunile care au avut de 
suferit de pe urma inundațiilor.

In numele guvernului R. D. Germane, 
O. Grotewohl a mulțumit guvernului so
vietic pentru simpatia exprimată și a mul
țumit de asemenea ambasadei U.R.S.S. în 
R. D. Germană pentru ajutorul în bani a- 
cordat populației care a avut de suferit 
de pe urma inundațiilor.

PE SCURT

Suprem al 
pe dr. F. El. 
și ministrul 
și-a prezen-

• La 20 iulie, K. E. Voroșiilov, președin
tele Prezidiului Sovietului 
U.R.S.S., a primit la Kremlin 
Hani, trimisul extraordinar 
plenipotențiar al Siriei, care
tat scrisorile de acreditare. După prezen
tarea scrisorilor de acreditare K. E. Voro
șiilov a avut o convorbire cu dr. F. El. 
Hani, la care a luat parte V. A. Zorin.

• Cu prilejul aniversării a 10 ani de la 
eliberarea Poloniei Populare, editura A- 
cademiei de Științe a U.R.S.S. a scos de sub 
tipar primul volum al lucrării capitale 
„Istoria Poloniei”, creiată de un colectiv 
de oameni de știință de la Institut de 
slavistică al Academiei de Științe a U.R.S.S.

• In ultimile zile s-au predat detașa
mentelor de pază a coastei ale Armatei 
Populare de Eliberare a R.P. Chineze 14 
soldați ciancaișiști, care s-au refugiat de 
pe insula Kinmîn și din alte insule mici, 
situate în apropiere de litoralul provinciei 
Fucian.

• După cum relatează agenția France 
Presse. senatorul Mc Carthy a enunțat 
demisia lui Roy Cohn, primul consilier al 
faimoasei subcomisii senatoriale pentru 
„cercetarea activității antiameridane”.

• După cum transmite agenția France 
Presse. cu prilejul vizitei pe care o va 
face săptămâna viitoare în Statele Unite, 
Li Sîn Man. va cere guvernului ameri
can majorarea ajutorului pînă la 600 mi
lioane de dolari anual. în 
efectivelor militare care 
al mente 20 de divizii.

• După cum transmite 
Presse, în cadrul politicii
dusă de clica militaristă japoneză, Statele 
Unite vor livra Japoniei, în jurul datei de 
15 octombrie, două distrugătoare de cîte 
1.600 tone. Alte două distrugătoare de 
câte 1.400 tone urmează de asemenea să 
fie puse la dispoziția Japoniei.

• La 20 iulie, generalul Van Bonnike, 
șeful comisiei de observatori O.N.U. în 
Israel, însoțit de o serie de colaboratori, 
a avut o întrevedere cu ministrul de ex
terne și cu șeful statului major al armatei

au discutat a- 
de la granițele 
în urma recen-

scopul dublării 
numără actu-

agenția France 
de reînarmare

anunță că ime-

siriene, în cadrul căreia 
supra situației încordate 
Israelului cu țările arabe 
telor incidente.

• Ziarele vest-germane
diat după realegerea în funcția de preșe
dinte al Germaniei occidentale, Heuss a 
semnat o lege Cu privire la amnistierea 
hitleriștilor oare au săvîrșit crime de 
război. Pentru a ascunde fondul vădit reac- 

. ționar al acestei legi, autoritățile de la 
Bonn au hotărât să amnistieze... și pe cei 
vinovați de turburarea circulației pe străzi 
precum și de alte crime mărunte.

• După cum anunță revista „Adie Iran” 
(fost „Tehrane Mosavvar”), încă înainte 
de sfîrșitul anului curent armata iraniană 
va primi prima serie de 
americane.

• Intre 13
ford prima
neurochimie,
de știință din Anglia, Uniunea Sovietică, 
Franța, Statele Unăte, India și alte țăm.

avioane cu reacție

a avut loc la Ox- 
internaționailă de

și 18 iulie 
conferință 
la care au participat oameni
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