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A.R.L.U.S. Hunedoara

Luna
Sărbătorirea lunii 

prieteniei romiîno-so- 
vietice care aire loc 
în fiecare an între 7

octombrie și 7 noiembrie, a devenit pentru 
oamenii muncii din patria noastră o ade
vărată. tradiție. Timp de o lună de zile, 
poporul nostru, printr-o serie întreagă de 
manifestări ce se desfășoară pe întreg cu
prinsul țării, își exprimă deosebita dra
goste și recunoștința fierbinte față de ma
rea Uniune Sovietică.

Prietenia dintre poporul romîn și popoa
rele marii țări a socialismului victorios 
dăinuiește de secole, însă poporul nos- 

■ tru numai duipă 23 August 1944 și-a putut 
manifesta liber această prietenie, cînd 
glorioasele armate sovietice ne-au adus 
eliberarea. încă din cele mai îndepărtate 

"timpuri, în momente de grea încercare, 
poporul nostru a primit din partea po
porului rus un ajutor frățesc, oare a con
tribuit 'din plin la propășirea țării noas
tre, la dobîndirea independenței noastre 
naționale. Niciodată nu va uita poporul 
nostru că. factorul de bază al dezrobirii 
României de sub jugul otoman l-a consti
tuit lupta comună în care sîngele romî- 
nesc s-a amestecat cu sîngele eroicilor os
tași ruși, căzuți pe redutele de la Srnîr- 
dan și Plevna, în tranșeele Griviței.

După Marea Revoluție Socialistă din Oc
tombrie, simpatia poporului romîn a cres
cut și mai mult față de marele vecin din 
răsărit care pentru prima dată în istorie 
a rupt lanțurile exploatării capitaliste 
formînd primul stat al muncitorilor și ță
ranilor — U.R.S.S. Victoria Revoluției So
cialiste din Octombrie în afară de faptul că 
a dat un puternic imbold în lupta prole
tariatului romîn, a întărit și speranțele po
porului nostru într-o viață mai bună, lip
sită de mizerie. Moșierimea și burghezia 
română au depus eforturi disperate să 
rupă legăturile tradiționale de prietenie 
dintre cele două popoare, romîn și sovie
tic. N-au izbutit însă, datorită rezistenței 
de nezdruncinat a clasei noastre munci
toare care făurind după modelul P.C.U.S.. 
partidul său revoluționar, Partidul Comu
nist Romîn, și-a organizat lupta revolu
ționară, dînd asupritorilor burghezo-mo- 
șieri lovituri din ce în Ce mai puternice.

Speranțele pe care poporul nostru și le-a 
îndreptat cu încredere spre marea noas
tră vecină din răsărit, au fost pe deplin 
îndreptățite cu 10 ani în urmă cînd, prin 
istorica victorie repurtată asupra hoarde
lor hitleriste, armata sovietică ne-a elibe
rat patria deschizînd astfel poporului ro
mîn calea spre o viață nouă.

Legăturile de prietenie dintre țara noa
stră și Uniunea Sovietică își găsesc expre
sia în tratatul de prietenie, colaborare și 
asistență mutuală semnat la Moscova la 4 
februarie 1948 — tratat oare se bazează pe 
respectarea independenței fiecărui stat, pe 
colaborarea și ajutorul reciproc — precum 
și în masivul ajutor acordat poporului ro
mîn în domeniul economic, politic și cul
tural, de către marea Uniune Sovietică. 
Printr-o serie de acorduri economice în
cheiate cu țara noastră, Uniunea Sovietică 
și-a exprimat dorința sinceră de a ne a- 
juta să desăvîrșim independența noastră 
economică. In urma acestor acorduri, țara 
noastră a primit și continuă să primească 
materii prime, agregate, tractoare și com
bine, etc., fapt datorită căruia s-a putut 
ajunge la o producție mult sporită în toa- 
:e domeniile economiei noastre.

F.ste suficient să ne aruncăm privirea 
turnai asupra raionului nostru pentru a 
ie putea da ușor seama de uriașul și fră- 
escul sprijin al poporului sovietic. In 
Combinatul metalurgic „Gh. Gheorghiu- 
>ej”, I.C.S.H., Uzina „Victoria” Calam, în

r i e ♦ e n i â
minele din Teli.uc, au 
sosit și sosesc me
reu agregate și uti
laje din U.R.S.S., care

prin înalta lor tehnicitate ușurează simți
tor efortul fizic ai oamenilor muncii și 
măresc considerabil productivitatea mun
cii. De un real folos a fost pentru noi, 
proiectele venite din U.R.S.S., preoum și 
sfaturile și îndrumările inginerilor și teh
nicienilor sovietici cane au contribuit din 
plin la construcția furnalului nr. 6.

Sprijinul multilateral primit din partea 
Uniunii Sovietice nu se mărginește numai 
la atât, ci el se manifestă prin numeroase 
și sub diferite aspecte. Unul dintre acestea 
îi constituie și împărtășirea în rîndiul mun
citorilor noștrii a experienței înaintate a 
oamenilor sovietici. Astfel, un mare nu
măr de muncitori, ingineri și tehnicieni 
din întreprinderile, instituțiile și de pe 
șantierele de construcții ale Hunedoarei 
însușindu-și cu perseverență minunatele 
metode de muncă ale stah.anoviștilor so
vietici și aplicîndu-le în practică, reușesc 
să ridice zilnic producția și productivitatea 
muncii, realizând în același timp economii 
deosebit de valoroase.

In domeniul agricol, țăranii muncitori 
din țara noastră urmează cu încredere 
exemplul viu și grăitor al agriculturii col
hoznice și sovhoznioe, unindu-se de bună 
voie în întovărășiri și gospodării agricole 
colective, străduindu-se neîncetat să ridi
ce producția la hectar, prin aplicarea în 
practică a celor mai înaintate metode și 
reguli agrotehnice.

Azi, poporul romîn condus cu siguranță 
și înțelepciune de către Partidul Munci
toresc Romîn — care se călăuzește în toa
te domeniile de activitate după bogata ex
periență a P.C.U.S. — privește cu încre
dere viitorul său luminos și luptă cu ab
negație și patriotism pentru construirea 
socialismului în țara sa. In același timp, 
el își manifestă bucuria sa și adinca sim
patie față de marile realizări ale diezului 
și eroicului popor sovietic care sub con
ducerea Partidului său Comunist, constru
iește cu succes comunismul în marea pa
trie socialistă. Stăpîn pe soarta sa, po
porul sovietic aprobă în unanimitate poli
tica Partidului Comunist și a guvernului 
sau, care, paralel ou grija manifestată față 
de creșterea bunei stări a oamenilor sovie
tici, luptă cu deosebită consecvență pen
tru pace și bună înțelegere între popoare.

Propunerile sovietice de La Geneva care 
au contribuit la încetarea focului din In
dochina, precum și strădaniile depuse de 

elegația sovietică la această conferință a 
făcut ea încordarea relațiilor internațio
nale sa slăbească, orei nd u-se astf el premi
sele unor noi discuții pentru lichidarea 
problemelor litigioase pe calea tratativelor 
directe. Noile propuneri Sovietice în ca
drul O.N.U privitoare la dezarmare, con- 
roi internațional și interzicerea folosirii 

de arme atomice, cu hidrogen sau alte 
arme de distrugere în masă, fac ca Uniu
nea Sovietică să cîștige deplina încredere 
a milioanelor de oameni simpli din toate 
colțurile lumii.

In aceste zile de sărbătoare a marii 
prietenii romîno-sovietice, cînd ponorul 
nostru se pregătește să întîmpiine cel de 
al doilea Congres al P.M.R. și cea de a 
37-a aniversare a Marii Revoluții Socia
liste din' Octombrie, oamenii muncii din 
patria noastră se străduiesc ca — în ca
drul festivităților și manifestațiilor orga
nizate de Asociația Romînă pentru Legă
turile de prietenie cu Uniunea Sovietică 
— să adîncească și mai mult relațiile de 
prietenie și colaborare frățească ou marea 
Uniune Sovietică, prietenie care a fost. și 
este de neolm-tit.

In cinstea Congresului și a zilei de 7 Noiembrie

Din uzine și de pe ogoare
Realizările oțelarilor

In întrecerea socialista pornită în cin
stea celui de al doilea Congres ai P.M.R. 
și a zilei de 7 Noiembrie, precum, și în 
lupta pentru menținerea „Drapelului ro
șu” de fruntași pe ramură de producție, 
oțelarii hunedoreni obțin zi de zi noi suc
cese în ridicarea producției de oțel.

Fruntași în elaborarea șarjelor de oțel 
de bună calitate,' sînt ofeilarii cuptorului 
electric. Ei au reușit să-și depășească pla
nul de producție pe luna septembrie cu 
6,99 la sută. Fruntașe s-au situat echipele 
conduse de Haiduc Florea și Jurca Flo
rian, care au reușit să elaboreze cu 9,12 la 
sută mai mult oțel peste plan.

Demne de remarcat sînt și succesele ob
ținute de oțelarii de la O.S.M. Astfel, e- 
chipele conduse de Bîrtea Traian, Petro- 
iescu loan și Dringă Alexandru, au Obți
nut depășiri ale graficului de producție 
între 15 și 8 la sută, elaborând în același 
timp 8 șarje rapide de mare tonaj.

In contul anilor viitori
La secția meoainiiCă a Combinatului me

talurgic „Gh. Gheorghiu-Dej” din Hune
doara, unde se prelucrează diferite piese 
necesare pentru secțiile principale ale 
combinatului, muncitorii obțin însemnate 
succese. Pentru un ritm rapid în eonfec- 
ținoarea acestor piese, strungarii secției 
aplică metoda sovietică Biîoov Bortkie- 
vici, prin dare reușesc să-și îndeplineas
că și să-și depășească sarcinile de pro
ducție.

Astfel, strungarul Mono Anton I, a în
ceput să strunjească piese în contul anu
lui 1960. Urmând exemplul lui și ceilalți 
strungari se străduiesc să dea cit mai 
multe piese. De pildă, strungarul Hefner 
Wiliam și Crăciunesou Apostol, lucrează 
în contul anilor viitori ; primul în con
tul lunci septembrie a anului 1957 și al 
doilea în contul lunei aprilie a aceluiași 
an.

Tot mai multe produse 
lactate

Zilnic, pe porțiile fabricii de produse 
Lactate din orașul Siimeria, ies mari can
tități de unt, brînzetuni, lapte pasteurizat, 
etc., care iau drumul magazinelor de des
facere din regiunea Hunedoara.

Numai în cursul lunii septembrie, mun
citorii ce deservesc această fabrică, au 
dat oamenilor muncii cu 24 la sută mai 
mult unt, cu 57 la sută mai multă brînză 
„Telemea” și eu 1 la sută mai multă 
brînză „Doma”, înregistrînd în același 
timp economii în valoare de 30.000 lei. 
Muncitoarele Hîrța El vira și PetrașCu So
fia de la secția untărie, precum și mun
citorul Popa Ioan de la secția pasteuri- 
zare, s-au situat în fruntea luptei pentru 
îndeplinirea și depășirea planului de pro
ducție, pe luna septembrie.

Mai multe bunuri 
de larg consum

Angajamentele luate de colectivul de 
muncitori, tehnicieni și ingineri de la uzi
na „Victoria” Călan în cinstea celui de al 
doilea Congres al partidului și a zilei de 
7 Noiembrie, se traduc în fapte.

Așa de pildă. în luna septembrie, ser
viciul de desfacere al uzinei, a livrat uni
tăților contractante cu 254 la sută mai 
multe vase negre, față de luna august, cu

131 la sută mai multe vase emailate și cu 
29,8 la sută mai multă tucerie comercială. 
In producerea acestor bunuri de larg Con
sum, s-au evidențiat muncitorii din echi
pele conduse de Spînu Victor și Sincaș 
Alexandru.

HUMEL, EMERICH 
co respondent voluntar

Fruntași în predarea 
cotelor

Pătrunși de importanța pe care o are 
predarea cotelor către stat în asigurarea 
hranei populației muncitoare și a indus
triei producătoare de bunuri de larg con
sum cu materiile prime necesare, mem
brii întovărășirii agricole „7 Noiembrie” 
din Hășdat și țăranii muncitori ou gospo
dării individuale din această comună, au 
hotărît să-și predea întreaga cotă de po
rumb și cartofi pe anul 1954.

Mobilizați de organizația de bază și Co
mitetul executiv al Sfatului popular co
munali, în ziua de 2 octombrie, țăranii 
muncitori cu un număr de peste 35 care și 
căruțe încărcate cu porumb și cartofi, au 
pomrilt spre baza de recepție Hunedoara. 
In fruntea coloanei se aflau ca și altă 
dată, membrii întovărășirii agricole, prin
tre care comuniștii : Galfi Alexandru (T), 
Galfii Alexandru (Soni), Kis Adalbert, Lup 
Iosif (Tonei) și ailții, urmați de țăranii 
muncitori cu gospodării individuale, care 
și-au predat cu drag cotele ouvenite sta
tului din recolta actestui an.

Noi întovărășiri zootehnice
Convingîndu-se de avantajele ce le o- 

feră unirea pământurilor și oilor în înto
vărășiri zootehnice, tot mai mulți țărani 
muncitori din satele de munte ale na io
nului nostru urmează cu încredere aceas
tă cale.

In satul Văllari, un număr de 27 țărani 
cu gospodării mici și mijlocii și-a unit de 
bună voie cele 129 de oi și 53,70 hectare 
paimînt în întovărășirea zootehnică de 
creștere a oilor „Viață Nouă”. O asemenea 
întovărășire a luat ființă și în satul Ruda, 
unde majoritatea țăranilor muncitori s-au 
înscris în ea.

Numai într-o singură lună
Deafășurînd o intensă muncă de lămu

rire în rîndul țăranilor muncitori asupra 
avantajelor pe oare aceștia le obțin în 
urma contractelor încheiate pentru a li
vra statului aniRia.le grase, Oficiul raional 
de achiziții și contractări de animale din 
orașul Hunedoara, a reușit să înscrie în 
acest soop succese de seamă.

Spre exemplu, numai în luna septem
brie, s-au încheiat cu țăranii muncitori 
din raionul nostru contracte pentru un' 
număr de 70 bovine, 7 mînzați, 40 viței, 
12 poroi, 198 oi și alte animale Mulți ță
rani muncitori, printre oare Dălîndă Beni 
din cătunul Zlaști, Horvat loan din Cris- 
tur, Novac Dionisie din satul Sîncrai, co
muna Călan și alții, au și predat în cursul 
lunii septembrie animalele contradtate. 
Pentru cei doi boi pe cane i-a predat în 
greutate de 1900 kg., țăranul muncitor 
Novac Dionisie a primit suma de 10 260 
lei, talpă,, piele și alte mărfuri din co
merțul de întâmpinare, beneficiind și de 
alte înlesniri.



Materiale pentru Congresul al II-lea al partidului
Proiectul de Directive

Proiectul de Directive al Congresului 
ai II-lea al P.M.R. eu privire la dezvol
tarea agriculturii în următorii 2—3 ani, 
a fost privit și dezbătut cu mult interes 
de către membrii de partid din raionul 
nostru.

Ințelegînd că in lupta pentru realiza
rea obiectivelor cuprinse în proiectul de 
Directive îi revin și organizației de bază 
Hășdat sat, sarcini însemnate, biroul or
ganizației de bază a convocat zilele tre
cute o adunare generală deschisă în sco
pul de a prelucra acest document și a ho
tărî ce au de făcut țăranii muncitori 
dan 9at în mod concret, pentru dezvolta
re;) agriculturii pe plan local.

Prelucrând proiectul de Directive, se
cretarul organizației de bază sat a subli
niat în mod deosebit marile foloase pe 
care le va aduce aplicarea prevederilor 
prevăzute în acest document în următorii 
2—3 ani, în obținerea unei abundențe de 
produse necesare ridicării continue a ni
velului de trai al oamenilor muncii.

Membrii de partid și cei fără de partid 
au pârtiei,pat activ la discuții, manifes-

împreună cu mulță țărani muncitori dan 
sat, am citit proiectul Directivelor celui 
de al doilea Congres al partidului cu pri
vire la dezvoltarea agriculturii în urmă
torii 2—3 ani și ne-am bucurat mult vă
zând că partidul nostru ne pune la înde
mână toate mijloacele pentru a putea sport 
producția de cereale.

De aceea socotesc că este de datoria 
noastră să răspundem din tot sufletul che
mării partidului și guvernului și să mun
cim în așa fel pământul, înoît să obținem 
roade bogate și de calitate bună.

Este dorința noastră, a fiecărui țăran 
muncitor de a obține mai mult grîu, mai 
mult porumb, mai mulți cartofi și alte pro
duse agricole la ha. Pentru aceasta ni se 
cere să lucrăm într-un fel nou, să folosim 
sfaturile pe care ni le dau tehnicienii și 
inginerii Sfatului popular raional, să a- 
plicăm toate regulile agrotehnice.

De exemplu, eu nu am mai mult decît 
2 hectare de pămînt .Muncind însă bine 
pământul pe care-I am, recoltez an de an 
produse agricole din ce în ce mai multe.

Deschiderea noului an școlar în învățămîntul de partid
Marți după masă, în sala de cursuri a 

Școalei serale de partid, s-a ținut festi
vitatea de deschidere a noului an școlar 
în sistemul învățămîntului de partid, unde 
au fost prezenți peste 110 elevi din anul 
I și II al acestei școli. In cuvîntul de 
deschidere, tovarășul Pipoș loan, secre
tar al Comitetului raional P.M.R. Hune
doara, a arătat grija pe care o acordă 
partidul nostru înarmării teoretice a mem

Am învățat de la oamenii sovietici 
lucruri minunate

— Am studiat la Sverdlovsc în Ural, 5 
ani siderurgia. N-am să uit niciodată fi
gura profesorului Dr. 'Piotr Vasilievici 
Emrihiz, a docentului Dimitri Constanti- 
novici Butacov. Ei mi-au întipărit în min
te lucruri prețioase. De la Umrihin am 
învățat tehnologia de elaborare a oțelului 
și teoria cea mai avansată despre forma
rea zgurei în perioada de topire. De la 
Butacov am căpătat cunoștințe folositoa
re în domeniul proiectării cuptoarelor 
Martin.

Acești oameni de știință ai marelui po
por sovietic, m-au îndrăgit, împărtășin- 
du-mi eu multă căldură din vastele lor 
cunoștințe în domeniul tehnicii moderne.

De aceeași îndrumare și ajutor am fost 
înconjurat și în timpul practicei la ma
rele combinat din Magnitogorsc și noul 
combinat din Nijnîi Taghil. Acolo, am fă
cut cunoștință cu vestitul oțelar Piotr Bo
lotov, inițiatorul unei metode înaintate de 
muncă, care îi poartă numele. Bolotov -ra 
tm vestit maistru al șarjelor rapide, deoa
rece el urmărea cu atenție încărcarea cup

în discuția organizației de bază din Hășdat
tînd>u-și aprobarea lor plină de satisfac
ție față de proiectul de Directive al ce
lui de al II-lea Congres al partidului. Cu 
acest prilej membrii organizației de bază 
au avut posibilitatea să analizeze felul 
cum a muncit fiecare dintre ei în duce
rea la îndeplinire a sarcinilor trasate de 
partid. Oprindu-se mai mult asupra ca- 
ntolului 17 unde se vorbește despre sar
cinile organizațiilor de bază, tovarășul 
Lupu I. a arătat:

— Proiectul de Directive ne bucură pe 
toți, el a venit la timp pentru ca noi să 
putem studia și face propuneri în vede
rea măririi suprafețelor arabile pentru 
anii viitori. Datoria noastră a comuniș
tilor este să desfășurăm o muncă inten
să, permanentă pentru formarea unei 
G.A.C. în sătuli nostru. Pentru aceasta noi 
va trebui să fim primii care să facem ce
reri de înscriere. Numeroși membri de 
partid și țărani muncitori fără de partid 
dare au luat cuvântul în adunare au fă
cut propuneri concrete în lupta pentru 
descoperirea și punerea în folosință a u-

Putem obține recolte mai mari
Anul acesta de pildă, de pe 0,80 hectare 
am recoltat 1200 kg. grîu. Alături de mine 
are pământul Ghiflea loan. Pămîntul lui 
e la fel de bun ca și al meu. Insă, el des
consideră ajutorul tehnicienilor agricoli și 
în felul acesta nelucrînd pămîntul așa 
cum prevăd regulile agrotehnice, abdia a 
obținut la hectar 900 kg. grîu. Da fel și 
Susan Alexandru care lucrează după o- 
biceiurtle vechi, a obținut numai 960 kg, 
grîu la hectar.

Cum am reușit eu să adun 1200 kg. grîu 
de pe 0,80 hectare ? încă de la început 
vreau să arăt că am arat bine pământul, 
am însămânțat sămânță aleasă la vreme 
și cu mijloace mecanizate. In primăvară 
am grăpat griul, iar plivitul l-am făcut 
ori de cite ori a fost nevoie.

Vecinul meu Ghilea loan, n-a făcut toa
te aceste lucrări, așa cum le-am făcut eu. 
El a semănat la voia întâmplării cu mina, 
iar cînd a sosit primăvara nu a grăpat 
grîui.

După socotelile pe care le-am făcut încă 
de pe acum, cred că voi aduna o recoltă 

brilor și candideților de partid cu atot- 
birudtoarea învățătură marxist-leniniistă, 
accentuând pe faptul că datoria fiecărui 
membru și candidat de partid este de a 
răspunde acestei griji a partidului, prin 
ridicarea necontenită a nivelului de cu
noștințe, să lupte cu exigență pentru în
sușirea bazelor marxism-leninsimului.

Prin cuvîntul lor, elevii s-au angajat 
ca în noul an școlar care s-a deschis în 

toarelor, după prescripțiile tehnologice, 
întrebuințînd puterea calorică a cuptoru
lui la maximum, iar încărcarea cuptorului 
o făcea cu cea mai mare viteză posibilă.

întors în țară după 5 ani, am căutat 
să studiez și să pun, în practică în con
diții specifice oțelăriei noastre — cele în
vățate. In mod special m-am ocupat de 
tehnologia elaborării șarjelor. Cu ajuto
rul colectivului de ingineri și tehnicieni 
ai sectorului, am reușit să înfăptuim mul
te. Roadele muncii noastre continue sînt 
acelea că primtopitori ca : Dăbuneț Vaier, 
Costache Vasile și Petrovici Alexandru, 
au elaborat numai în cursul acestui an 
peste 117 șarje rapide.

In anii puterii populare nenumărați stu- 
denți, tehnicieni și muncitori au avut po- 
sibilitatea să învețe și să-și perfecționeze 
cunoștințele în diferite institute, labora
toare și mari uzine din Uniunea Sovietică, 
punînd apoi în slujba patriei noastre cu
noștințele căpătate.

Ing. NICUDESCU ȘTEFAN — O.S.M. 

nor noi terenuri care înainte nu aiu fost 
lucrate. Așa de pildă țăranul muncitor 
Dupu Iosif a proțpus ca mestecănișul de 

‘la marginea satului, care cuprinde o su
prafață de 7—8 hectare de teren, și care 
nu este prielnic pentru pășunat — să fie 
defrișat și redat agriculturii.

Da fel și tovarășul Galfi Alexandru, a 
propus ca în vederea măririi șep telului de 
vite, reproducătorii de vite să nu mai fie 
cumpărați din alte părți cum s-a făcut 
până acum, ci să fie crescuți în sat, pen
tru că în felul acesta se va putea aduce 
foloase importante comunei întregi în pri
vința creșterii vitelor.

Majoritatea celor care au luat cuvîntul 
la adunare s-au angajat că vor sprijini 
organizația de bază și sfatul popular ca 
până la 15 octombrie să termine complet 
însămînțările de toamnă, ca organizația 
de bază să aibă posibilitatea să desfășoa
re o largă muncă politică de convingere a 
țăranilor muncitori în vederea înființări 
unei G.A.C. în Hășdat, dînd în felul a- 
cesta viață prevederilor izvorâte din pro
iectul de Directive. , , 

bună și de porumb, circa 2900 kg. la hec
tar, deoarece l-am semănat în cuiburi a- 
șezate în pătrat, iar lucrările de între ți- 
isre ale porumbului le-am făcut la timp.

In toamna aceasta am de gînd să lu
crez pămîntul și mai bine. Metodele pe 
care eu le cunosc și le folosesc în lucra
rea pământului, cît și cele pe oare le voi 
învăța de acum înainte de la agronom, 
le voi explica și celorlalți țărani munci
tori din sat, care mai folosesc încă obi
ceiuri vechi în lucrarea pământului, în 
urma cărora culeg recolte slabe. Eu îi voi 
îndruma să lupte pentru a obține recolte 
sporite la hectar, așa cum se cere în pro
iectul Directivelor Congresului al II-lea 
al partidului nostru.

Culegînd mai multe roade la hectar, 
ne sporim venitul nostru și dăm poporului 
muncitor mai multă pîine și alte produse 
agricole.

KARA SIGISMUND
țăran muncitor cu gospodărie indi

viduală din satul Bîrcea Mică

învățământul de partid, să lupte cu hotă
râre pentru însușirea temeinică a lecțiilor 
predate și să ridice munca de propagan
dă la înălțimea marilor sarcini ce stau în 
fața partidului nostru în etapa actuală.

In cursul acestei săptămîni, s-ău des
chis deasemenea cercurile și cursurile în
vățământului de partid din întreprinderi
le și instituțiile raionului nostru.

Pregătiri în cadrul lunii 
prieteniei romîno-sovietice
In zilele de 9 și 10 octombrie, ă.c., 

va avea loc în cercurile A.R.DU.S. din 
întreprinderile și instituțiile raionului, 
precum și în cadrul cercurilor sătești, 
deschiderea festivă a lunii prieteniei Ro- 
mîno-Sovietice In vederea sărbătoririi 
marei prietenii dintre poporul român și 
poporul sovietic, Comitetul raional 
A.R.D U.S. a făcut intense pregătiri, luînd 
măsuri de organizare a manifestațiilor 
sportive, culturale și educative.

Printre altele în ziua de 10 octombrie 
începînd de la orele 10 dimineața și pînă 
la orele 20, pe stadioanele din Hunedoara. 
Călan, Simeria și Ghelar, se vor desfășura 
diferite manifestări sportive printre care 
atletism, fotbal, volei, etc. De asemenea, în 
această perioadă vor fi organizate nume
roase conferințe și manifestații artistico- 
culturale care vor fi axate pe cunoaște
rea marilor realizări ale științei, Culturii 
și tehnicii sovietice, pe ajutorul multi
lateral primit de țara noastră din partea 
Uniunii Sovietice.

Ancheta „Uzinei Noastre"

Ce propuneți pentru 
extinderea suprafeței 

arabile a raionului nostru?
★ ir

Pentru mărirea suprafeței 
arabile

Citind cu atenție ancheta ziarului „Uzi
na Noastră” în problema extinderii su
prafeței arabile a raionului, mi-am dat 
seama că astfel de suprafețe de terenuri 
nefblosite pînă acum, avem și în satul 
nostru. Unele din ele sînt proprietatea ță
ranilor muncitori, iar altele proprietatea 
Sfatului popular comunal.

Asemenea teren în suprafață ide 2 hec
tare, Care prin desțelenire iar putea fi fo
losit, este cel din „Valea Seacă”, unde 
s-ar putea însămânța porumb sau alte ce
reale. O suprafață mai mare, proprietate 
a Sfatului popular comunal, este aceea de 
la locul ce îi zicem „Pleșa”. In prezent 
acest loc este folosit ca pășune, însă dato
rită faptului că s-a degradat, nu mai co
respunde acestui scop. Acest teren cu o 
suprafață de 12 hectare, prin desțelenire 
și îngrășare cu bălegar, va produce can
tități sporite de recolte.

Suprafețe mai mici de terenuri, bune 
pentru agricultură și folosite în prezent ca 
fînaț, sau nefolosite deloc, au și țăranii 
muncitori. De exemplu, țăranul munci
tor Penteleciuc Dumitru are o suprafață 
de peste 50 de arii care o folosește ca fî
naț. Prin lucrarea lui, acest teren, ar a- 
duce un serios belșug de produse agricole 
în casa țăranului muncitor.

Pentru mărirea suprafeței agricole a 
comunei noastre, Sfatul popular va trebui 
să ducă o susținută muncă de lămurire în 
rîndurile țăranilor muncitori, pentru ca 
aceștia să folosească din plin toate tere
nurile bune pentru agricultură, iar cela 
care îi aparțin să fie neîntârziat desțele
nite, pentru a putea fi însămânțate ân pri
măvara anului viitor.

POPA IOAN
țăran muncitor din satul Batiz 

-----o-----

Vom pune în valoare 
noi terenuri

In vederea sporirii producției de cereale 
și îmbunătățirii bazelor furajere în co
muna noastră, Comitetul executiv al Sfa
tului popular din comuna Streisîngeorgiu, 
și-a propus ca în lumina sarcinilor re
ieșite din proiectul de Directive, să trea
că le identificarea suprafețelor și punerea 
în valoare a tuturor rezervelor de tere
nuri, care nu dau randamentul cuvenit.

Astfel, conform planului pe care îl a- 
vem întocmit în acest scop, vom desțe
leni prima dată o suprafață de 20 hec
tare pășune, ce se găsește în posesia sa
telor Streisîngeorgiu, Bățălari și Valea 
Sîngeorgiului, întrucât această suprafață 
în ultima vreme a devenit necorespunză
toare pășunatului. In ceea ce privește mă
rirea suprafețelor de pășune pentru vite, 
Comitetul executiv a ajuns la concluzia, 
în urma constatărilor făcute pe teren, Că 
prin îndiguirea malurilor apei Bărîcea, ce 
curge de-a lungul comunei Streisîngeor
giu, s-ar putea reda peste 50 hectare pen
tru pășune de o calitate superioară, lu
crare pentru care sfatul popular va lua 
toate măsurile eficace și va mobiliza ță
rănimea muncitoare din comuna noastră 
să participe prin muncă voluntară la în
diguirea apei.

Sub îndrumarea organizației de bază 
P.M.R., vom căuta să lămurim pe țăranii 
muncitori de a desțeleni acele terenuri 
care înainte au fost cultivable și s-au 
dovedit a fi productive lucru prin care 
ei vor putea contribui la îmbunătățirea 
propriului lor nivel de viață, la o mai bună 
aprovizionare a oamenilor muncii cu pro
duse agro-alâmentare

POPA PASCU
secretar al Sfatului popular comunal 

Streisîngeorgiu



Mișcarea inovatorilor trebuie să se bucure de toata atent ia
_ RAID ==========

Ca urmare a dezvoltării tehnice și a creșterii nivelului material și cultural al oa
menilor muncii, a luat naștere și se dezvoltă mișcarea patriotică a inovațiilor în producție.

Cu deosebită putere se dezvoltă spiritul inovator al muncitorilor, tehnicienilor și in
ginerilor în dorința de a contribui la creșterea productivității muncii, la sporirea produc
ției și la reducerea prețului de cost.

Mai există insă numeroase lipsuri care frînează dezvoltarea mișcării inovațiilor. 
Pentru lichidarea acestora, redacția ziarului „Drumul Socialismului" în colaborare cu re
dacția ziarului „Uzina Noastră", au organizat un raid.

Publicăm mai jos cîteva din constatările făcute pe teren.

Munca susținută
Numeroasele propuneri pentru inovații 

prezentate de muncitorii de la I.C.S. Hu
nedoara eabinetiuSui tehnic, dovedesc cu 
prisosință dragostea pe ciare aceștia o au 
față de munca lor, interesul deosebit pe 
care îl poartă perfecționării continue a 
procesului de producție. Numai în de
cursul ultimelor trei luni, au fost prezen
tate peste 39 de propuneri pentru inova
ții din care 7 au fost deja rezolvate și 
aplicate în muncă, iar 13 au fost trecute 
colectivului de inovatori pentru studierea 
posibilităților de punere în practică.

Dintre inovațiile aplicate, se remarcă 
în mod deosebit cea a tovarășului Mari
nescu Marinei și a colectivului său de 
muncă. Studiind sistemul dofrajeior, a- 
cesta a ajuns să stabilească un cofraj gli
sant pentru planșeuri cu ajutorul căruia 
munca în acest loc se execută într-un 
termen mult mai scurt ca înainte, făcîn- 
du-se în același timp economii serioase la 
material lemnos și mână de lucru califi-

Anul a început bine, dar .
Da începutul acestui an, spiritul inven

tiv al inovatorilor de la uzina „Victoria" 
Caftan luase o mane aploare. Acest lu
cru îi dovedesc cele 79 propuneri de ino
vații ce s-au făcut în perioada ianuarie- 
mai 1954.

Colectivul cabinetului tehnic șî-a îm
bunătățit mult munca față de anii tre- 
cuți. Felul cum este ținută evidența ino
vațiilor poate servi drept exemplu bun 
tuturor cabinetelor tehnice. Registrul de 
evidență este ținut la zi. Aici se poate ve
dea că pînă la data de 30 septembrie 
1954, cabinetul tehnic a primit 97 propu
neri de inovații, dintre oare 40 au și fost 
puse în aplicare. Eeconomiile aduse de a- 
ceete inovații, ating suma de 576.918 lei 
anual. Pe lîngă acestea, au mai fost puse 
în aplicare și alte 29 inovații nerezol
vate anul trecut.

Oglinda realizărilor în problema inova
țiilor este ținută și cu ajutorul unor gra
fice minuțios întocmite. Unul din grafice 
arată de pildă, cum se urmăresc inovațiile 
■restante, cele primite recent și cele re
zolvate, economiile ee se pot realiza și re 
compensate acordate. Alt grafic arată zil
nic stadiul în cere se găsește fiecare ino
vație, tar altul face diferite comparații 
între anii și lunile ee au trecut.

Anul a început bine în problema ino
vațiilor; dar după cum se vede sfîrșește 
rău. Din luna mai și pînă la 30 septem
brie, nu au mai fost aduse la cabinetul

Slaba activitate a unui cabinet tehnic
In anul trecut, La cabinetul tehnic al 

Trustului 4 construcții Hunedoara, s-au 
înregistrat un număr de 18 propuneri de 
inovații și raționalizări din care 14 a.u fost 
puse în practică, lucru ce a făcut ca o 
seamă de operații să fie mult ușurate.

In anul acesta însă, activitatea cabine
tului tehnic în loc să se îmbunătățească 
a scăzut sub orice critică. Pînă în prezent 
la acest cabinet au fost înregistrate numai 
7 propuneri de inovații din care au fost 
puse în practică 3, iar 4 se află încă „în 
studiu”. In afară de acestea, se mai gă
sește propunerea strungarului Griinfeld 
Simion, care constă în confecționarea unui 
dispozitiv pentru manevrat păpușa mobilă 
la strungul „Victoria" înregistrată în no
iembrie anul trecut și care în prezent e 
tot „în studiu".

Munca birocratică desfășurată în ca
drul acestui cabinet tehnic, este oglin
dită și de faptul că planurile de muncă 
întocmite de către colectivul de conducere

— roade bogate
cată. Exprimată în bani, economia adusă 
pe timp de un an prin aplicarea acestei 
inovații, se ridică la suma de 138.280 lei.

O inovație însemnată este și aceia a to
varășului Cteju Dumitru, care a prepus 
un sistem cu piese de scurgere construit 
din resurse interne. Aplicarea acesteia, a- 
duice de asemeni economii remarcabile.

Acestea stat doar câteva din multele e- 
xemple care dovedesc spiritul inovator al 
muncitorilor de la I.C.S. Hunedoara ca și 
interesul cu care propunerile lor sînt stu
diate de către cei care sânt însărcinați cu 
această muncă.

Cabinetul tehnic al I. C. S. Hunedoara, 
desfășoară o activitate rodnică. Tovarășul 
Vted Tiberiu șeful cabinetului și tova
rășa Bercovici Irina responsabilă cu ino
vațiile, coștienți pe deplin de importanța 
rolului lor de îndrumători și sfătuitori ai 
celor ce muncesc, depun suflet și dragoste 
în discuțiile lor cu muncitorii, ascultin- 
du-i și ejutîndu-i.

'■ ■■ ». „ .. ■

tehnic decît 18 inovații. Dece oare acea
stă întrerupere în elanul creator al mun
citorilor și tehnicienilor de Ia uzina „Vic
toria" Călan ? Explicația poate fi găsită 
în faptul că multe din inovații nu se pot 
pune în aplicare din cauza inexistenței 
atelierului de prototipuri. Cabinetul teh
nic a făcut comenzi de executarea unor 
prototipuri la secțiile uzinei, dar, cum a- 
ceslee au și ele plan de lucrări, nu pot 
satisface toate comenzile ce le sosesc de 
la cabinetul tehnic.

Mulți dintre inovatori și-au realizat 
singuri prototipurile inovațiilor în timpul 
lor liber. Acest procedeu nu este just, de
oarece punerea în aplicare în acest fel 
a inovațiilor întîrzie nespus de mult. 
Semnificativ în această direcție este e- 
xemplul prototipului : „Dispozitiv pentru 
mecanizarea confecționării eazanelor de 
băi", eere a fost început acum doi ani și 
încă nu e terminat.

Pentru faptul că atelierul de prototi
puri întîrzie să ia ființă, se face vinovată 
cendueerea uzinei „Victoria" Călan, care 
este de părere că „nu se poate, n-avem 
lcc, nu sânt oameni”, etc.

Un alt motiv care duce la încetinirea 
ritmului mișcării de inovații la uzina 
„Victoria", este și acela că membrii co
lectivului de inovații sînt încărciați cu a- 
tîtea sarcini. îneît niciodată nu se pot 
întâlni cu toții pentru a discuta și hotărî 
soarta inovațiilor propuse.

ai cabinetului nu sînt duse la îndeplinire. 
In luna august de pildă, planul de mun
că prevedea printre altele ținerea unor 
ședințe de lucru, pe data de 18 și 28. A- 
ceste ședințe însă nu s-au ținut, cum de 
altfel nu s-au ținut nici ședințele cu ino
vatorii și raționaiizatorii care iar fi a- 
jutat în munca lor de viitor.

Cit privește munca de antrenare a mun- 
wtoriior în activitatea de inovații, ea nu 

se desfășoară așa cum ar trebui. Premi
ile pentru inovații nu se acordă în ra
port cu importanța inovației respective în 
mărirea producției, productivității muncii 
și a realizării de economii (aceasta din 
urmă nici nu se calculează), ci după me
moriul tehnic și părerea Comisiei de ino
vații. Teme de inovații care ar fi gtras 
oamenii muncii în mișcarea inovatorilor 
nu s-au dat de loc.

Slaba activitate a cabinetului tehnic ie 
la Trustul 4 construcții, s-a răsfrânt și 
asupra muncii cabinetelor tehnice din în

treprinderile de construcții aparținătoare 
trustului. Da întreprinderea 3 construcții, 
în luna august, nu s-a făcut nici o pro
punere de inovație, biblioteca cabinetu
lui tehnic, cu toate că are un număr de 
853 cărți și reviste, a avut în acea pe
rioadă abia 20 cititori. Cu toată această 
lipsă de activitate, tovarășul inginer șef 
Livianu S. și inginerul Vlaicu Ghoorghe 
din cadrul cabinetului tehnic, siînt de pă
rere că munca „merge bine". Da între
prinderea 401 construcții, nici ședințele 
obișnuite de lucru nu au fost ținute, ne 
motivul că resopnsabilul Cabinetului teh
nic e plecat în concediu, iar tovarășul 
inginer «șef Barbă Ștefan „nu-și vede ca
pul de treburi".

Problema inovațiilor este neglijată
In ultimul tâmp, mai ales anul acesta, 

la Combinatul metalurgic „Gh. Gheor- 
ghiu-Dej” Hunedoara se observă un mare 
avânt a! oamenilor muncii înclinat spre 
problema conceperii și propunerii de ino
vații. Aceasta înseamnă că nivelul teh- 
nico-profesional al muncitorilor și tehni
cienilor a crescut mult față de anii tre- 
cuți. Cabinetul tehnic a primit și înregis
trat pînă la date de 20 Septembrie, 264 
de inovații. Dintre acestea au și fo®t puse 
în practică 157 de inovații, perfecționări 
tehnice și raționalizări, care aduc combi
natului economii anuale de aproape 
16.000.000 lei. Cele mai importante pot 
fi diate ca exemplu inovațiile : „Turnarea 
cilindrilor inferiori și superiori de la 
caja pregătitoare a laminorului”, cilindri 
care până nu de mult se importau iar azi 
se toarnă în combinat și aduc întreprin
derii economii de 10.613.545 lei anual, sau 
„Modificarea secțiunii orizontale și ver
ticale a zidăriei pereților laterali a cup
toarelor adinei de la laminoare”, inovație 
care deasemenea aduce combinatului e- 
conomii de 596.366 lei anual.

Trebuie spus însă, că la combinat pro
blema inovațiilor este mult neglijată. A- 
ceasta se poate vedea prin faptul că aici, 
cabinetul tehnic nu funcționează așa cum 
ar trebui să funcționeze. In primul rînd, 
lipsește chiar șeful cabinetului și respon
sabilul cu inovațiile. Direcțiunea tehnică a 
găsit că e suficient, să pună ca șef al ca
binetului tehnic un inginer, care nu poate 
lucra mai mult de 4 ore pe zi și pe care 
în cele din urmă, să-l scoată și de acolo, 
trimițindu-1 la oțelărie, să-1 înlocuiască 
pe tov. Nisapeanu Ii ie pînă vine din con
cediu. E vorba de tov. inginer Niță loan. 
Responsabil cu inovațiile, cabinetul nu

CONCLUZII „ ____ _
Din cele constatate cu ocazia efectuării raidului, reiese că în întreprinderile 1 

raionului Hunedoara au fost obținute unele succese remarcabile în problema inovațiilor. 
Oatjienli muncii își insușesc pe zi ce trece ndî cunoștințe tehnice și prin inovațiile ce le 
aduc, caută să revoluționeze tehnica, s-o împingă înainte. Rezultatele elanului creator al 
mînuitorilor tehnicii noi, ar fi însă și mai strălucite, dacă s-ar duce o luptă m»’ —'' 
mită împotriva birocrației, subaprecierii și neglijenței și a altor lacune asemănătoare, 
manifestate de unele conduceri tehnice, organe sindicale și cabinete tehnice.

Organele de partid și sindicale trebuie să aibă grijă ca în colectivele de Inovații 
de pe lîngă cabinetele tehnice să fie puși oameni înaintați, îndrăgostiți de tehnică și 
cu mai puține sarcini, pentru a face treabă,nu a umbla din ședințe în ședințe. Acei lu
crători pe acest tărîm, ce dovedesc nepăsare față de încrederea acordată, să fie trași la 
răspundere. Periodic, conducerilor administrative ale întreprinderilor și sectoarelor, tre
buie să li se analizeze activitatea in domeniul muncii cu inovațiile, luindu-se măsuri de 
îndreptare a lucrurilor acolo unde se constată lipsuri.

De succesul mișcării inovațiilor in întreprinderi depinde activitatea ce se duce de 
către fiecare sector sau secție în parte. Responsabilii cu inovațiile sînt aleși în comite
tele sindicale de întreprinderi și secții, tocmai pentru a impulsiona munca inovatorilor, 
aî ajuta, populariza și încuraja, nu ai lăsa să se descurce singuri, cum din păcate se 
mai constată în unele sectoare.

Să facem din mișcarea inovațiilor o adevărată mișcare de masă, pusă in slujba 
măririi producției și productivității muncii, a scăderii prețului de cost și realizării de 
econondi >.

Lipsurile ce s-au manifestat și se mai 
manifestă în activitatea cabinetului teh
nic de la Trustul 4 construcții se da tocesc 
în primul rând conducerii trustului în 
frunte cu tovarășul director Grigoraș 
Constantin, oare nu a luat nici o măsură 
în vederea activizării cabinetului tehnic și 
a completări! lui cu cadrele necesare, deși 
știa că de aproape trei luni acest cabinet 
este descompletat.

Organizația de bază și comitetul de în
treprindere, pe lingă faptul că nu s-au 
preocupat de ridicarea la un înalt nivel 
a muncii cabinetului tehnic, nici nu au 
încercat să atragă muncitorii, tehnicienii 
și inginerii trustului înăgăsirea de noi po- 
sibillități în vederea ușurării procesului 
de producție și realizării de economii.

mai are încă din luna aprilie a acestui an.
Că direcțiunea tehnică a combinatultii 

manifestă o neglijență neparmisă față de 
problema inovațiitor, o dovedește și fap
tul că dosarele cu inovațiile aprobate jl 
prepuse pentru premiere, stau cu săptă
mânile în biroul tovarășului director teh
nic Mictea Romulus. In această situație 
se află procesul verbal al colectivului do 
inovații de pe lingă cabinetul tehnic, care 
conține vreo 10 inovații și stă „la sem
nat” din 10 septembrie 1954.

Conducătorii sectoarelor din Combinat 
manifestă grave lipsuri în problema ino
vațiilor. Ei nu se îngrijesc ca inovatori
lor să li se întocmească memoriile teh
nice și calculele economiilor ce le pot a- 
duce inovațiile lor. Singurele sectoare oare 
au început să facă acest lucru abia în 
ultima vreme, sînt sectoarele laminoare și 
O.S.M, Sectorul furnale însă este tipul 
exemplului negativ în această direcție.

Inovatorii se îngrijesc singuri de soarta 
inovațiilor lor. Aici este vina și a comi
tetelor sindicale de secții, că nu cer soco
teală responsabililor cu inovațiile, de fe
lul cum își îndeplinesc sarcinile încredin
țate. Este și vina organizațiilor de bază, 
că nu analizează în adunările generale 
felul cum se dă atenție mișcării de ino
vații din raza lor de activitate. însăși co
mitetul de partid al combinatului are o 
miare parte din vină, fiindcă nu a anali
zat atitudinea conducerii combinatului, 
pentru faptul că aceasta a organizat nu
mai de ochii lumii concursul pe teme de 
inovații și deschiderea unei expoziții a 
inovatorilor. Inovatorii nu au fost sufi
cient stimulați și popularizați, iar expo
ziția inovatorilor întîrzie încă să fie des
chisă.



pag. 4

Ecourile presei străine Marile realizări ale poporului liber german
în legătură cu

reci uceri i
PEKIN (Agerpres). — China Nouă.
Presa chineză acordă o deosebită atenție 

eforturilor Uniunii Sovietice îndreptate 
ppre rezolvarea problemei reducerii arma
mentelor și interzicerea armei atomice, ciu 
hidrogen și a celorlalte tipuri de airme de 
exterminare în maisă.

Ziarul „Jenminjibao” scrie că propune
rile făcute de șeful delegației sovietice, 
A. I. Vi’șinski, la cea de a 9-a se
siune a Adunării Generale a O. N. U, 
în legătură cu încheierea unei con
venții internaționale cu privire la redu
cerea armamentelor și interzicerea ar
melor atomică, olf hidrogen și a celorlalte 
tipuri de airme de exterminare în masă, au 
reținut atenția opiniei publice din toate 
țările.

Guvernul sovietic, * scrie ziiarul, depune 
toate eforturile în vederea realizării unu: 
țel înalt și nobil — reducerea armamen
telor și interzicerea armei atomice. Mate
rialele ou privire Ia tratativele dintre gu
vernul U.R.S.S. și guvernul S.U.A. în pro
blema atomică, publicate recent, dovedesc 
în mod incontestabil năzuințele sincere ale 
guvernului sovietic.

In încheiere, în articol se spune că 
guvernul Republicii Populare Chineze și 
poporul chinez sprijină întru totul noua 
propunere a U.R.S.S. și consideră că as
pirațiile popoarelor tuturor țărilor din lu
me, care cer interzicerea armelor atomi
că, cu hidrogen și a celorlalte tipuri de 
arme de exterminare in masă și reducerea 
armamentelor, trebuie să fie satisfăcute, 
iar politicii S.U.A., îndreptată spre desfă
șurarea mai departe a pregătirilor în ve
derea uniui război atomic și spre intensifi
carea cursei înarmărilor, trebuie să i se 
dea o lovitură nimicitoare.

Declarația lui
BERLIN (Agerpres). — A.D.N. trans

mite :
Luînd cuvîntui la sărbătoarea recoltei 

din Geithain (regiunea Leipzig), W. Ul
bricht, prim-secretar al C.C. al Partidu
lui Socialist Unit din Germania și vice
președinte al Consiliului de Miniștri al 
R. D. Germane, a declarat că poporul ger
man salută propunerile Uniunii Sovietice 
cu privire la reducerea armamentelor și

A 9-a sesiune a Adunării Generale a O. N. U.
NEW YORK (Agerpres). — TASS trans

mite :
La ședința din dimineața zilei de 1 oc

tombrie a Adunării Generale a O.N.U, au 
luat cuvîntui reprezentanții Etiopiei, Bir- 
maniei și Ecuadorului.

Deressa, reprezentantul Etiopiei, a salu
tat propunerea delegației Uniunii Sovie
tice „cu privire la încheierea unei con
venții (tratat) internaționale în problema 
reducerii armamentelor și interzicerii ar
melor atomică, cu hidrogen și a celorlalte 
tipuri de arme de exterminare în masă”.

Reprezentantul Birmaniei, Barrington, 
a declarat că poporul birman salută a- 
cordul cu privire la încetarea operațiuni
lor militare în Indochina, realizat la con
ferința de la Geneva.

Ei a atras apoi atenția asupra primej

P. S. U. G. va pârtiei' a la alegerile 
din Berlinul occidental

BERLIN (Agerpres). — A.D.N. trans
mite :

Partidul Socialist Unit din Germania 
va participa la alegerile pentru adunarea 
orășenească de deputați din Berlinul occi
dental, care vor avea loc la 5 decembrie

kedacțla șl Administrația Piața

propunerea sovietică în problema 
armamentelor

PR AGA (Agerpres). —
Presa și opinia publică din Cehoslova

cia au întîmpinat ou mare interes ouvîn- 
terea rostită de șeful delegației sovietice, 
A. I. Vîșinski, la sesiunea Adunării Ge
nerale a O.N.U. cu privire la încheierea 
unei convenții internaționale în proble
ma reducerii armamentelor și a interzi
cerii armelor atomică, ciu hidrogen și a 
celorlalte tipuri de arme de exterminare 
în masă.

In articolul său de fond, ziarul „Rude 
Fravo” scrie următoarele :

Noile propuneri sovietice se găsesc m 
centrul atenției sesiunii Adunării Gene
rale și a opiniei publice mondiale, oare 
văd pe drept cu vi nit în ele uin pas im
portant spre întărirea păcii în lumea în
treagă și o nouă mărturie serioasă a po
liticii de pace a Uniunii Sovietice.

Noile propuneri sovietice — subliniază 
„Rude Pnavo” — contribuie fără îndoială 
la apropierea punctelor de vedere ale ce
lor două părți și dovedesc eforturile per
severente ale Uniunii Sovietice de a găsi 
soluții concrete pentru problemele care 
frământă pe toți oamenii și de a folosi 
pentru binele omenirii uriașele mijloace 
materiale care se cheltuiesc în prezent 
pentru înarmare.

★
SOFIA (Agerpres).
Comentând propunerea făcută de șeful 

delegației U.R.S.S., A. I. Vîșinski, la Adu
narea Generală a Organizației Națiuni
lor Unite, ziarul „Rabotniicesco Delo” 
scrie într-un articol redacțional că acea
stă propunere constituie o nouă contri
buție însemnată a Uniunii Sovietice lia 
lupta pentru întărirea păcii și slăbirea 
continuă a încordării internaționale.

W. Ulbricht
la interzicerea armei atomice. Aceste pro
puneri corespund intereselor tuturor oa
menilor iubitori de pace. Țăranii din R.D. 
Germană sînt interesați în menținerea 
păcii și înfăptuirea propunerilor sovietice, 
doareoe ei își pot dezvolta du succes gos
podăria numai în condiții de pace.

Muncitorii și țăranii care au participat 
la miting au aprobat cu căldură declara
țiile lui W. Ulbricht.

diei pe oare o prezintă continuarea cursei 
înarmărilor. Delegația Birmaniei, a spus 
el. este ferm Convinsă că Comisia de de
zarmare și Adunarea Generală pot găsi 
calea soluționării unor probleme ca pro
blema armei atomice și a armelor de tip 
clasic.

La ședința din după amiaza zilei de 1 
octombrie au luat cuvîntui reprezentanții 
Braziliei și Guatemalei. Reprezentantul 
Braziliei. Leme, a declarat că propunerea 
Uniunii Sovietice cu privire la încheierea 
unei convenții internaționale în problema 
reducerii armamentelor și interzicerii ar
melor atomice și a celorlalte tipuri de 
arme de exterminare în masă este o 
„veste bună”, și că delegația Braziliei va 
studia cu un „interes deosebit” această 
propunere.

a.c. Hotărîrea de a se admite P.S.U.G. la 
participarea în alegerile din Berlinul oc
cidental a fost luată la 4 octombrie de se
natul din Berlinul occidental. După cum 
se știe. în toate sectoarele Berlinului 
există organizații ale PSU.G.
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Construcții urbanistice 
de mari proporții

Guvernul R.D. Germane acordă,o mare 
atenție ridicării nivelului de trai al oame
nilor muncii. Unul din principalele obiec
tive ale politicii guvernului R. D. Ger
mane este problema reconstrucției orașelor 
și construirii de locuințe pentru muncitori 
și pentru familiile acestora. Totodată, 
constructorii manifesta un avînt deosebit 
în muncă. Minunata Alee Stalin din Ber
linul răsăritean este mărturia vie a acestei 
preocupări permanente a guvernului R.D. 
Germane.

Muncitorii de pe șantierul de construcție 
al Aleei Stalin au obținut importante suc
cese. In cursul lunii, ei și-au îndeplinit 
planul cu 32 zile înainte de termen și au 
redus cu 36.000 mărci prețul de cost al 
construcției, traducând astfel în viață lo
zinca „Să reducem prețul de dost, să nu 
risipim nici un ban!”.

Prin folosirea cărămizilor sparte ei au 
economisit 120.000 cărămizi în valoare de 
15.850 mărci. Pentru a reduce prețul de 
cost al transporturilor, ei au luat iniția
tiva de a descărca materialele de cons
trucții în apropierea macaralelor.

Lucrările de ’reconstrucție a orașului 
Halle înaintează într-un ritm viu și mun
citorii constructori obțin frumoase succe
se. Anul trecut, în acest oraș au fost cons
truite 1.000 apartamente.

De curînd au început primele lucrări de 
construcție pe șantierul unde se vor înăl
ța 30 apartamente pentru tinerii munci
tori de la uzina „Walter Ulbricht” din 
Halle. Guvernul R.D. Germane a alocat 
440.000 mărci pentru construirea acestor 
locuințe. Astfel, datorită sprijinului gene
ros al guvernului, muncitorii acestei uzine 
vor avea în curînd locuințe confortabile.

Cuploare cu raze infraroșii
In vederea îmbunătățirii oalității unor 

produse zaharoase ca fursecuri, biscuiți, 
etc., procedeele tehnice pentru producția 
acestora au fost mult perfecționate.

Astfel, la fabrica de produse zaharoase 
„Gnom” din Berlin — Hohenschonbausen 
a fost pusă în funcțiune o instalație .per
fecționată de coacere cu ajutorul razelor 
infraroșii. Aceasta este prima instalație de 
acest fel din Republica Democrată Ger
mană.

încă din primele zile, capacitatea de 
producție a instalației în cursul unui 
schimb a atins 800 kg. produse zaharoase. 
Ulterior, datorită unor noi perfecționări, 
s-a ajuns la o capacitate de coacere de 
1.800 kg. produse de fiecare schimb. La 
unele produse s-a atins chiar o producție 
de 2.200—2.500 kg., ceea ce înseamnă o 
sporire cu 50 la sută a producției față de 
producția obținută cu ajutorul cuptoarelor 
electrice de oțel obișnuite. Totodată, cup
toarele cu raze infraroșii consumă cu 20— 
30 mai puțină energie electrică.

însăși construcția noului cuptor necesită 
mult mai puțin material. înălțimea nou
lui cuptor este de 12,50 m., adică jumă
tate din înălțimea vechilor cuptoare elec
trice sau cu gaze. In afară de acestea, la 
noul cuptor se poate păstra o temperatură 
mult mai constantă. Procesul de coacere 
poate fi urmărit cu mai multă ușurință 
prin geamurile de sticlă ale cuptorului, iar 
temperatura poate fi reglată printr-un 
dispozitiv special.

pe: scurt

• Editura populară din Bomoay a publi
cat recent în limba engleză volumul II al 
operelor lui Mao Țze-dun. Cartea a fost 
pusă în vînzare la toate librăriile din 
India

• Un purtător de cuvînt al Cartierului 
General al detașamentelor de voluntari 
chinezi a declarat că la 3 octombrie s-a 
terminat retragerea a șapte divizii de vo
luntari chinezi din Coreea, care a început 
la 16 septembrie.

• Agenția France Presse anunță că în 
cursul dimineții de 5 octombrie a avut 
loc o ședință a cabinetului britanic, în
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Produsele abținute cu ajutorul acestui 
procedeu de coacere sînt de o calitate su
perioară și pot fi păstrate mult timp. A- 
vantajele actestui procedeu de coacere nu 
constau numai în reducerea cu 50 la sută 
a timpului de coacere, ci, mai ales în îm
bunătățirea calității produselor. Pirin folo
sirea razelor infraroșii, procesul de coa
cere are loc din interior spre exterior, 
pe cînd la cuptoarele obișnuite, coacerea 
se face de la exterior spre interior. Da
torită noului procedeu, coca se cioace mult 
mai bine, capătă o culoare mult mai fru
moasă și uniformă, iar produsele sînt mai 
gustoase.

Analiza chimică a produselor coapte în 
cuptoarele cu raze infraroșii arată că va
loarea lor nutritivă este identică ou aceea 
a celor coapte cu ajutorul cuptoarelor o- 
biișnuite.

Noi instituții 
de învățămînf superior

Noi și noi instituții de învățământ su
perior iau ființă în R.D. Germană, unde 
guvernul manifestă o deosebită grijă pen
tru pregătirea de cadre necesare dezvol
tării continue a economiei și culturii țării.

Recent, la Potsdam a avut loc festivita
tea deschiderii Institutului de agronomie. 
Aici vor putea învăța 350 studenți.

Cadrele de conducere pentru S.M.T.-uri 
și pentru gospodăriile de stat vor fi pre
gătite în acest Institut de agronomie. Deo
camdată, durata cursurilor este de doi ani. 
dar cu începere din anul 1955—1956, du
rata va fi prelungită la trei ani.

La Universitatea „Karl Marx” din Lei
pzig a fost deschisă facultatea de ziaris
tică, dare este prima facultate de ziaristică 
din Germania. Ea are drept sarcină for
marea unor buni ziariști, precum și studie
rea istoriei dezvoltării presei și ziaristicii. 
In acest scop, în cadrul facultății au fost 
înființate două institute.

Un concurs al ansamblurilor 
corale din întreaga Germanie

Cu prilejul celei de a 90-a aniversări 
a eorului „Neeber Schuler” — cel mai 
mare cor din Essen, — la Frankfurt pe 
Main a avut loc un concurs de muzică 
corală. In marea sală de festivități din 
Frankfurt, aproximativ 7.000 de persoane 
au asistat Ia c'oncertul jubiliar la care au 
participat 16 coruri. Au avut un deose
bit succes corurile din Republica Demo
crată Germană și anume cele din locali
tățile Leipzig, Riesa, Magdeburg, Halle și 
Erfurt. Corul de bărbați din Leipzig a par
ticipat cu întregul său efectiv de 120 per
soane

Expoziția de obiecte ale arfei 
meșteșugărești din Germania

La Leipzig s-a deschis o expoziție a ce
lor mai valoroase obiecte ale artei meș
teșugărești produse în 1953—1954 în R.D. 
Germană și în Germania occidentală. Ex
poziția este completată cu articole ale ar
tei meșteșugărești germane din timpuri 
mai vechi, oglindind unitatea culturii ger
mane.

Expoziția a fost organizată de Institu
tul pentru Artă de pe lingă Ministerul 
Culturii al R.D. Germane. Ea va rămâne 
deschisă la Leipzig pînă la începutul lunii 
octombrie, după care va fi mutată la 
Berlin.

(Agerpres).

cadrul căreia au fost discutate rezultatele 
conferinței de la Londra. Citînd surse 
diplomatice bine informate, agenția trans
mite că guvernul englez consideră că ho
tărîrea sa de a menține în Germania oc
cidentală un efectiv de patru divizii nu 
va fi supusă ratificării parlamentului, a- 
firmîndu-se că la Londra n-a fost creat 
un nou tratat care să necesite aproba- 

narlamentulul.
• După cum relatează United Press, 

generalul Grandes, ministrul franchist al 
armatei, a sosit la Washington pentru a 
face o vizită oficială în S.U.A.


