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Sporește avînîul întrecerii 
socialiste în industrie

Gîntem în perioada cînd oamenii mun
cii din patria noastră se pregătesc prin 
eforturi sporite să întîmpine cu succese 
deosebite în toate sectoarele de activitate, 
cel de al doilea Congres al partidului și 
cea de a 37~a aniversare a Marii Revolu
ții Socialiste din Octombrie.

In întâmpinarea acestor mărețe eveni
mente, exprimîndu-și dragostea nețărmu
rită față de partid, poporul muncitor dă 
un avînt tot mai puternic înfăptuirii mă
rețelor sarcini puse în față de partid și 
guvern, în scopul dezvoltării economiei 
naționale și îmbunătățirii continue a ni
velului de trai al celor ce muncesc.

In urmă cu cîteva săptămâni, colectivele 
de muncitori din întreprinderile raionului 
nostru, însuflețite de chemarea celor 12 
întreprinderi din regiunea Stalin, și-au 
luat angajamente sporite în întrecerea so
cialistă pornită în cinstea Congresului 
partidului și a zilei de 7 Noiembrie. As
tăzi se poate vedea, că întrecerea a cu
prins colective tot mal largi de muncitori, 
tehnicieni și ingineri, iar faptele lor sânt 
noi și mărețe.

înțelegerea justă a politicii partidului 
de către oamenii muncii din raionul nos
tru, își găsește expresia în eforturile lor 
îneecife, depuse în scopul ridicării necon
tenită a producției și productivității mun
cii. a îmbunătățirii calității produselor și 
a reducerii prețului de cost. Aceste fapte 
Concretizate, arată că în Combinatul me
talurgic „Gh. Gheorghiu-Dej“ din Hune
doara, colectivul de muncitori din sec
ția laminoare, care s-a angajat să spo
rească simțitor producția, în ziua de 10 oc
tombrie a dat produse laminate în contul 
zilei de 25 octombrie. De asemenea, a- 
cest colectiv de muncitori și-a depășit an
gajamentul luat în cinstea Congresului 
partidului și a zilei de 7 Noiembrie și în 
ceea ce privește reducerea consumului de 
energie calorică și electrică. Față de pla
nificare ei au realizat un procent de redu
cere a consumului de energie calorică de 

■5.12 la sută, iar cu 12,29 la sută au redus 
consumul de energie electrică.

Puternicul avînt al întrecerii socialiste 
continuă să-și arate roadele și în alte sec
toare. De pildă, muncitorii de la oțelăria 
electrică, elaborează în prezent șarje de 
oțel în contul ultimelor zile ale lunii oc
tombrie, sporind prin aceasta productivi
tatea muncii cu 29,01 ta sută, reducînd în 
același timp procentajul de rebut cu 30,91 
la sută.

La întreprinderea de construcții side
rurgice Hunedoara, practica îndelungată a 
constructorilor a scos ta iveală noi metode 
de organizare a forțelor de muncă. Ast
fel, în perioada premergătoare mărețelor 
evenimente din viața partidului și poporu
lui nostru, pe toate șantierele, munca ș 
fost organizată în brigăzi complexe de 
specialitate, calitate și economii, încît nu
mărul acestora se ridică 1a 170. Prin 
muncă spornică, multe dintre aceste bri
găzi s-au remarcat ca brigăzi fruntașe ale 
întrecerii socialiste. Astfel de exemple ni 
le dă brigada de specialitate condusă de 
tovarășul Latzo loan, brigadia complexă 
condusă de tovarășul Benedekfi Ladislau, 
și brigadia de calitate în frunte cu tova
rășul Voicu loan. Aceste brigăzi în peri
oada de ta 1-7 octombrie au realizat 'in
dici de îndeplinirea normei cuprinși în
tre 1,92 și 2,17. Numai1 în luna septembrie 
economiile brigăzilor de economii s-au ri
dicat la 18.032 lei. Roadele acestei munci 
susținute și bine organizate, sînt concre
tizate prin depășirile planului valoric al 
întreprinderii pe trimestrul III, ou 30,94 
ta sută.

(Continuare în pap. 3-a)

In cinstea Congresului partidului și a zilei de 7 Noiembrie

Sporesc succesele noastre în întrecerea socialistă
Prind viața angajamentele

Organizând munca pe brigăzi de calitate, 
economii, complexe și de specialitate, în
treprinderea de construcții siderurgice 
Hunedoara, a obținut însemnate succese 
în lupta pentru îndeplinirea planului de 
producție ta toți indicii.

De exemplu, planul valoric de produc
ție pe trimestrul III a fost depășit cu 30,94 
1a sută, iar indicii de utilizare a parcului 
de escavataore a fost realizat în propor
ție de 112,54 ta sută.

Mai multe produse alimentare
Muncitorii gospodăriei anexe agrozoo

tehnice „Minerul IV” din Simeria, luptă 
cu hotărâre pentru a da muncitorilor cit 
mai multe produse alimentare.

Brigada utemistă de mulgători, condusă 
de Bilă Dionisie, care dă o bună îngri
jire vacilor, și aplică metode sovietice ta 
muls, reușește să-și depășească lunar pla
nul de producție 1a lapte, cu 150 ta sută.

Pentru îndeplinirea angajamentelor
Cu cîteva săptămâni în urmă, țăranii 

muncitori din comuna Cristur au chemat 
la întrecere patriotică pe toți țăranii mun
citori din raionul nostru în campania a- 
gricolă de toamnă.

Pînă acum, în fruntea acestei întreceri 
se găsesc țăranii muncitori din comuna 
Cristur, urmați de cei din comuna Hășdat.

De exemplu, întovărășiții și țăranii mun

E c li i p e
Muncitorii ce lucrează pe șantierele 

Trustului 4 cons t moții, luptă cu hotărî re 
pentru a-și îndeplini și depăși angajamen
tele luate în cinstea Congresului parti
dului și â zilei de 7 Noiembrie.

Pruntiașe în lupta pentru întimpinarea 
acestor mari sărbători, cu realizări de 
seamă, sînt echipele de tineret conduse 
de utemiștii Negrea Alexandru și Ghiu
lea Teodor. De exemplu, echipa lui Negrea

— Pe calea belșugului și a fericirii ===„========
Satul Lelese, este unul din satele de 

munte ale raionului Hunedoara. Străjuit 
de o parte și de alta de dealurile Vîrful 
Carpenului, Negrilii, Strez și Gruinul 
lemnelor, satul pare o așezare deosebit de 
frumoasă, care nu se deosebește de cele
lalte sate prin peisajul său pitoresc, ci 
prin bogăția oilor, și hotărirea dîrză a ță
ranilor muncitori, ce nu precupețesc nici 
un efort atunci cînd e vorba de înfăptuit 
ceva. Pămint bun pentru agricultură nu 
au mult, însă ocupația lor este creșterea 
animalelor și în special a oilor.

Cu ani și ani în urmă, crescătorii de oi 
din acest sat, nu știau să sporească pro
ducția de lapte, brânză și lină, sau să 
crească oi de rasă superioară. Se obișnui
seră să țină aceleași rase de oi pe care le 
apucaseră din tată în fiu. Auziseră ei, că 
prin satele învecinate: Alun, SohodoL 
Poeniița Voinii și altele, țăranii muncitori 
și-au unit 1a îndemnul partidului, oile și 
pășunile în întovărășiri zootehnice, prin 
oare pot să-și sporească avutul, dar to
tuși parcă nu le venea să facă acest pas.

— A sosit timpul fraților, să pornim și 
noi pe diurnul arătat de partid, îi în
demna mereu țăranul muncitor Costa 
Gheorghe (Puiu), care a făcut printre pri
mii cerere de înscriere în întovărășire.

muncitorilor dela I. C. S. H.
Prin buina gospodărire a mașinilor și 

materialelor de construcție, s-a reușit ca 
în cursul lunii septembrie să fie realizate, 
pe întreaga întreprinedre, economii în va
loare de 18.032 lei.

O contribuție de seamă în obținerea a- 
cestor succese au adus-o brigăzile condu
se de Latzo Ioan, Benedekfi Ladislaiu, Voi
cu loan și Duduia Andrei, care au realizat 
un indice de producție între 1,92 și 2,17.

In sectorul legumicol, datorită aplicării 
metodelor agrotehnice superioare, ca: 
plantarea în cuiburi nutritive, îngrășă
minte suplimentare, iarovizare, însămîn- 
țarea în cuiburi dispuse în pătrat, s-au 
obținut de asemenea. însemnate depășiri 
a planului de producție, înscriindu-se ta 
zarzavaturi o depășire globală de 810 la 
sută, iar ta cartofi de 110 1a sută.

citori din Cristur, au terminat pînă ta 13 
octombrie culesul porumbului, au execu
tat arături adinei de toamnă pe o supra
față de peste 600 ha. și au îngrășat 110 
ha. cu îngrășăminte organice. De aseme
nea, pînă la 12 octombrie, a fost selec
ționată și tratată 70 ta sută din sămânța de 
grîu necesară.

fruntașe
Alexandru ce lucrează la construcția „Clu
bului Tineretului”, reușește să obțină zil
nic un indice de 2,12 față de 1,80 cît se 
angajase, iar echipa de zidari condusă de 
Ghiulea Teodor, lucrând pe șantierul „Cer- 
na”, obține un indice de producție de 1,89 
cu 0,69 mai mult decît se angajase.

VINTILĂ MARIN 
corespondent voluntar

Mulți țărani muncitori Ca: Costa Aron 
(Cătănanțu), Petriș Miron, Mușa Drăgan 
(Cuci), Popovici Petru și alții n-au mai 
stat pe gînduri, au ascultat chemarea și 
au făcut cereri de intrare în întovără
șirea de creștere a oilor.

Zilele treceau repede și odată cu ele, la 
sfatul popular cererile de înscriere creș
teau mereu, ajungînd ca în ultima vre
me să apuce pe acest drum aproape întreg 
satul.

Țăranii muncitori din satul Lelese nu
treau cu toții spre o viață mai bună, mai 
fericită, însă, pînă atunci ei încă nu erau 
destul de lămuriți, întrucât chiaburii sa
tului răspândeau felurite zvonuri. Cuvîntul 
partidului însă — adevărul — a fost mai 
tare decît minciunile chiaburilor, astfel, 
că în ziua de 10 octombrie a.c., luă ființă 
cea mai mare și mai puternică întovă
rășire zootehnică din raionul nostru. înto
vărășirea „7 Noiembrie” unde cele 70 de 
familii de țărani muncitori și-au unit de 
bună voie cele peste 1000 oi și peste 250 
hectare pășune.

In acea duminică de octombrie, sala că
minului cultural din satul Lelese, a cu
noscut o vie animație. Au venit la marea 
sărbătoare membrii întovărășirii zooteh

Vești de la Uzina 
„Victoria" Călan

• Schimburile de la furnalul nr. 2, din 
care fac parte fruntașii în întrecerea so
cialistă Bekes Anton, Păuceanu Gheorghe 
și alții, au reușit să-și depășească anga
jamentele luate cu 3,3 ta sută, reducînd 
procentul de declasate ta zero. In același 
timp s-a redus prețul de cost și consumul 
de combustibil.

• Echipa de turnători de tuburi, con
dusă de Negulescu Todosie. a realizat o 
depășire de plan de 52 ta sută, întrecînd 
angajamentul luat cu 29 ta sută.

• Cu elan deosebit muncesc și echipele 
de la secția radiatoare și tucerie Comer
cială conduse de Orețu Constantin și Bo- 
goș Martin, care au obținut o depășire a 
angajamentelor luate de 25 ta sută.

. • Serviciul de desfacere al uzinei a li
vrat în perioada de la 1 1a 11 octombrie, 
cu 61 la sută mai multe vase emailate și 
cu 70 ta sută mai multe sobe și mașini de 
gătit, față de aceeași perioadă a lunii sep
tembrie.

HUMEL EMERICH 
corespondent voluntar

Aportul lor
In sectorul laminoare al Combinatului 

metalurgic „Gh. Gheorghiu-Dej“, sînt o 
seamă de muncitori, care prin munca lor 
neobosită, ajută laminoriștilor să-și înde
plinească angajamentele luate în Cinstea 
Congresului partidului și a zilei de 7 No
iembrie. E vorba de macaragi și sorta - 
tori. In cursul lunei septembrie, macara
gii de șarjare Lucaci Vichente și Ciuciu 
loan, conduși de maistrul. Andreșescu 
Gheorghe, au obținut rezultate frumoase, 
depășind graficul de producție cu 14,6 la 
sută.

De asemenea, sortatorii Apostodidis Cos
ies și Vizitiu Grigore și-au depășit sar
cinile față de grafic cu 79,48 la sută, res
pectiv 82,65 la sută.

ILARIAN PIETRARU 
corespondent voluntar

nice, numeroși invitați, activiști de partid 
și de stat, care au participat la marele 
eveniment ce se petrecea în viața satului 
Lelese. Acești țărani simpli, au hotărât 
să răspundă prin fapte chemării partidu
lui, pornind pe un drum nou, drumul fe
ricirii și al belșugului.

Deodată liniștea cuprinsese întreaga sală 
și la propunerea întovărășiților, fu ales 
prezidiul format din cei mai buni gos
podari ai satului. Mult au chibzuit înto
vărășiții atunci când a venit vorba de a- 
legerea comitetului de conducere. Și In
tr-adevăr nu s-au înșelat cînd în condu
cere au ales oameni de frunte ca : Mușa 
Gheorghe (Roșu), Costa Petru (Mantu). 
pe cei mai buni crescători de oi : Petric 
Petru (Buglea), Pătrău P. (Doboș), Costa 
Aron (Cătămanțu), Costa P. (Drăcea) și 
Achim Miron (Renghea).

Au luat cuvîntul numeroși țărani mun
citori întovărășiți, care au mulțumit par
tidului pentru că le-a arătat și lor calei 
pe Care trebuie s-o urmeze. Ei s-au an
gajat să muncească bine, să facă din în
tovărășirea lor cea mai bogată și mal pu
ternică întovărășire din raion, în același 
timp lămurind și pe alți țărani din satele 
învecinate să le urmeze calea.



Ancheta „Uzinei Noastre" Trebuie lichidată rămînerea în urmă 
a însămînțărilor de toamnă

In urma propunerilor făcute de colectiviști, întovărășiți și țăranii muncitori cu gos
podării individuale pentru extinderea suprafeței arabile a raionului nostru, sfaturile 
populare gospodăriile anexe, gospodăriile colective, întovărășirile, precum și țăranii 
muncitori au luat măsuri concrete pentru defrișarea, desțelenirea și punerea în valoare a 
suprafețelor identificate.

Mai multe produse alimentare prin mărirea 
suprafeței arabile

In lumina proiectului de Directive a<l 
celui de al doilea Congres al P.M.R. cu 
privire la dezvoltarea agriculturii în ur
mătorii 2—3 ani, colectivul de conducere 
al gospodăriei anexe agrozootehnice „Mi
nerul IV” din Simeria, a luat o serie de 
măsuri pentru ca suprafața arabilă ce o 
are gospodăria, să fie mărită.

In acest scop, s-au identificat terenu
rile lăsate în paragină, înțelenite și s-a 
treout la studierea compoziției solului, ca 
să se vadă pentru ce culturi sînt mai pro
ductive. In acest fel, a fost identificată o 
suprafață de 121 hectare de pămînt nefo
losit, din care pînă în prezent au fost de
frișate și desțelenite 70 de hectare, pe 
care s-au transportat 200 tone de îngră
șăminte organice.

Pe majoritatea acestei suprafețe, care 
va fi redată agriculturii, în primăvara 
anului viitor se vor însămânța cartofi și 
diferite zarzavaturi, astfel, că în anul 1955 
suprafața grădinii de zarzavat va fi de

Punem în valoare terenuri nefolosite încă
încă de la apariția proiectului de Direc

tive cu privire la dezvoltarea agriculturii 
în următorii 2—3 ani, Sfatul poipular al 
orașului Hunedoara, a luat măsuri con
crete in vederea traducerii lui în viață.

In primul rînd, au fost identificate 
prin contribuția deputaților și a țăranilor 
muncitori, suprafețe bune pentru agricul
tură și nefolosite încă, ca cele din Bui- 
turi, coasta de lângă O. M. și din lotul 
zootehnic.

Suprafețe de asemenea neproductive, 
sînt și fînațele, lucemele și trifoile vechi, 
care nu mai produc nici un sfert din mi
nimul de productivitate cerut. Pământuri 
de acest fel există 3,40 ha. în suburbia 
Buiituri și 2 ha. lotul zootehnic al Sfa
tului popular Hunedoara. Aceste terenuri, 
imediat ce se vor termina lucrările de 
■toamnă, vor fi desțelenite, iar în primă
vara anului viitor însămânțate cu proum'o 
sau ovăz.

In satul Zlaști, de pildă, întovărășirea 
„Zori noi” posedă o suprafață de 5 ha 
fînaț impropriu. Pentru punerea lui în 
valoare, membrii întovărășirii au contrac
tat cu S.M.T. Orăștie, ca pe lîngă lucră
rile de toamnă, să desțelenească și această 

85 ha. Deci ea se va mări ou încă 43 
ha. față de anul acesta. Pentru asigurarea 
acestei suprafețe cu răsadurile necesare, 
vor fi construite răsadnițe pe o suprafață 
de 200 m.p.

Restul suprafeței desțelenite, va fi fo
losită pentru însămînțatul cartofilor, avînd 
în vedere faptul, că acest teren, fiind o- 
diihnit și îngrășat, ne va da posibilitatea 
și mărim productivitatea la hectar a car
tofilor, de la 13.000 kg. la 14.000 kg.

Prin desțelenirea și defrișarea terenu
rilor, precum și prin mărirea productivi
tății la hectar a diferitelor culturi, vom 
mări suprafața arabilă a gospodăriei noa
stre anexe și vom obține recolte bogate, 
menite să ducă la o mai bună aprovi
zionare a oamenilor muncii, la creșterea 
nivelului lor de trai.

DEJAN DUMITRU
director adjunct al gospodăriei anexe 

„Minerul IV” Simeria

suprafață , care va fi însămânțată, cu 
porumb sau griu

Pentru creșterea nivelului de trai al 
muncitorilor hunedoreni. Comitetul exe
cutiv al Sfatului popular a hotărât ca: 
suprafața de 15 hectare aflată în fața su
burbiei Buituri, să fie desțelenită și dată 
în folosință în primăvara anului viitor 
pentru cultivarea zarzavaturilor.

Zilele acestea va și începe desțelenirea 
acestei suprafețe Cu tractoarele, iar în 
primăvara anului viitor, după ce se vor 
face arături suplimentare, grăpatul și 
tăvălăgiituil, va fi parcelată și dată în fo
losință muncitorilor Combinatului, ICSH- 
ului, precum șâ a celorlalte întreprinderi 
din orașul nostru.

O preocupare de seamă a Comitetului 
executiv, este și aceea de a mări baza 
furajeră. In acest scop au fost luate mă
suri ca malurile Cemei, în porțiunea 
„Ciiangăii” să fie indiguite, lucru prin care 
vor fi ferite de inundații 7 ha. de teren 
ce va putea fi folosit ca bază furajeră.

ADESPI VASILE
președintele Sfatului popular orășenesc 

Hunedoara

De la declanșarea campaniei însămînță- 
riior din toamna acestui an, Comitetul e- 
xecutiiv al Sfatului popular al raionului 
Hunedoara, a reușit să obțină unele suc
cese în această privință, însă departe de 
a fii satisfăcătoare, în raport cu posibili
tățile și numărul atelajelor agricole exis
tente.

Datorită muncii birocratice pe care Co
mitetul executiv raional a depus-o în pro
blema însămînțărilor de toamnă, s-a ajuns 
după datele reieșite din registrul Sfatu
lui popular, că pînă la data de 9 octom
brie, a.c. s-ar fi însămânțat 720 hectare din 
suprafața planificată, din oare 706 hectare 
cu grîu și 14 hectare cu secară. La prima 
vedere, aceste Cifre ar părea totuși o rea
lizare în munca Sfatului popular raional, 
însă trebuie arătat că aceste date nu co
respund cu realitatea terenului.

Lipsite de îndrumare și control, de sim
țul răspunderii față de sarcinile încredin
țate în ceea ce privește buna desfășurare 
a campaniei agricole de toamnă, unele 
comitete executive ale sfaturilor popu
lare comunale au început să ducă în e- 
roare organele de partid și de stat și în 
special secția agricolă raională căreia îi 
transmit date eronate în legătură cu re
zultatele însămînțărilor de toamnă.

Spre exemplu, sfatul popular al comu
nei Hășdat, respectiv Lupu Viorel, seore- 
tarul Sfatului popular, a transmis secției 
agricole că pînă în ziua de 9 octombrie 
în comuna Hășdat au fost însămânțate 
„chipurile” 386 hectare cu griu. Ori în 
urma constatărilor făcute, s-a putut vedea 
că această cifră nu corespunde cu adevă
rul. Mai mult decît atât, unele sfaturi 
populare cum ar fi cele din comunele : 
Băcia, Streisîngeorgiu, Simeria, Cristur, 
Răcăștie și altele, nu cunosc în ce stadiu 
se află însămiînțănile deși suprafețele în
sămânțate sînt ou mult mai mari, față de 
evidența pe care acestea o au înregis
trată.

La toate aceste lipsuri, se mai adaugă 
și faptul că munca de lămurire ce trebuie 
dusă în rândul țăranilor muncitori pentru 
executarea însămînțărilor la timp și în 
cele mai bune condiții, lipsește aproape 
complect. Numai astfel se poate explica 
de ce în raionul Hunedoara există încă 
mari suprafețe de pe care nu s-a exe
cutat recoltatul culturilor de toamnă. In
ginerii și tehnicienii secției agricole ra

Lucrări traduse din limba rusă
Apărute în Editura Tehnică

A V. KARLAGHIN—G. M. SOLOVIEV : 
Manualul conducătorului auto, 340 pag. 
14,70 led.

I. F. FEDULOV—V. A. KIREEV : Manua
lul de chimie fizică, 454 pag. — 19,90 
lei.

M. A. GHERASIMOV : Tehnologia vinului 

ionale, au înlocuit munca practică de te
ren cu munca de birou, în loc să-și des
fășoare activitatea printre țăranii munci
tori, cărora să le dea sfaturi și îndrumări.

Modul defectuos și nepermis de încet 
în care se desfășoară muncile agricole de 
toamnă în raionul Hunedoara, dovedește 
că Comitetul executiv al Sfatului popu
lar raional și-a planificat prost activi
tatea în această perioadă, muncește pe 
dibuite și nu caută să întrebuințeze în 
asemenea Campanii pe deputății raionali 
și comunali care s-au dovedit a fi de un 
real folos.

Proiectul de Directive al celui de al 
doilea Congres al partidului, prevede ca 
în următorii 2—3 ani, producția globală de 
cereale să crească în țara noastră până la 
10.500.000 tone. Oare care va fi contribuția 
Sfatului popular raional Hunedoara la 
realizarea acestei producții, dacă va munci 
și în viitor pe dibuite și la întâmplare ? 
Este dar că la o asemenea întrebare, Co
mitetul executiv al Sfatului popular ra
ional cu greu va putiae da un răspuns 
pozitiv.

Timpul este destul de înaintat și nu aș
teaptă pe cei ce „cred” că mai este vre
me. Măsiurile pe care organele de partid 
trebuie să le ia împotriva celor ce nesoco- ’ 
țese importanța pe oare o prezintă reușita 
deplină a campaniei, agricole de toamnă 
pentru economia noastră națională vor 
trebui să ducă în cel mai scurt timp la , 
lichidarea acestor lipsuri neadmise. să 
ducă la întărirea simțului de răspundere 
al membrilor comitetelor executive.

Comitetul executiv raional, are sarcina 
de a analiza în amănunt cauzele care au 
dus la întârzierea însămînțărilor, luînd- de 
îndată cele mai eficace măsuri, care să 
ducă la impulsionarea muncilor agricole 
ce trebuie efectuate în această perioadă.

Proiectul de Directive, „atrage în mod 
deosebit atenția organizațiilor de partid, 
sfaturilor populare și organelor agricole 
asupra necesității de a îmbunătăți în mod 
hotărit agrotehnica culturii cerealelor, 
prin introducerea și respectarea peste tot 
a regulilor agrotehnice". De aceea, se cere 
mai mult spirit de inițiativă și organizare 
din partea comitetelor executive ale sfa
turilor populare comunale, pentru a an
trena masele de țărani muncitori la exe
cutarea în condiții optime a însămînță- 
ri'lcr de toamnă.

610 pag. — 39,25 lei.
A. M. NIKOLAEV—A. S. KARA-OGLE- 

NOV : Tehnologia brînzeturilor moi, 120 
pag. — 6,25 lei.

V. N. VOINIKANIS-MIRSKI: Tehnica 
pescuitului industrial vol. I, 220 pag. 
— 11,20 lei.

La fel ca în celelalte ramuri ale indus
triei noastre, și în domeniul construcțiilor 
s-a resimțit și se resimte tot mai accen
tuat ajutorul frățesc și deosebit de pre
țios primit din partea marii Uniuni So
vietice. Lichidând eu metodele învechite 
de muncă — în mare parte manuale — 
constructorii noștrii, dornici de a produce 
cît mai mult și de calitate mai bună, pă
șesc zi de zi pe o cale nouă, necunoscută 
pînă mai ieri în țara noastră, pe calea 
construirii rapide și mecanizate.

Minunatele realizări obținute de cons
tructorii noștri fruntași Coama Ștefan 
Ghițig Ștefan, Olteanu loan, Csiki Ludo
vic, Dîriea Damian și alții — care apli
când metode de lucru sovietice împletite 
cu munca organizată în brigadă, realizea
ză zilnic două norme, depășind producti
vitatea planificată și sarcinile de plan cu 
pînă la 80 la sută — au avut menirea 
de a infringe definitiv pasivitatea și re
zerva cu care unii constructori mai pri
veau noile metode de muncă. Astfel, da
torită acestor rezultate deosebite obținute 
în urma însușirii experienței constructori
lor sovietici, s-a ajuns ca astăzi, mai bine 
de 99 la șută din lucrările de zidărie și 
tencueli să se execute după înaintatele 
metode sovietice. Trebuie arătat însă că 
și aici, mecanizarea a avut și ea de spus 
un cuvânt hatăaîtor.

Tehnica sovietică,
sprijinul și călăuza noastră în muncă

Șantierele noastre care la început a- 
veau aspectul primitiv al muncii manuale, 
în prezent au devenit adevărate uzine de 
construcții. Ca din pămînt răsar și se 
înalță într-un ritm rapid noi și conforta
bile blocuri destinate muncitorilor hune
doreni și famiildiilor lor. Tencuirea cu 
pompe de mortar construite în țara noas
tră după modele sovietice, ridicarea la 
mari înălțimi a betoanclor, mortarelor și 
a altor materiale de construcții cu aju
torul macaralelor sovietice „KSK 3” fre
carea mecanică a parchetului și mozaicu
lui și multe altele, care pentru constructorii 
vechi păreau un vis, azi au devenit rea
litate vie pentiru constructorii noștrii, dând 
în aCelaș timp un puternic imbold în 
muncă tehnicienilor și inginerilor noștri, 
care se străduiesc să găsească noi mij
loace de mecanizare și de perfecționare 
a celor existente.

Pînă și cei mai șceptici sînt nevoi-ți să 
recunoască cît de grăitoare și de necon
testat sînt rezultatele muncii mecanizate, 
organizate după înaintatele metode de lu
cru sovietice. Numai cu cîțiva ani în ur
mă, de pildă, construirea în roșu a unui 
bloc cu două etaje avînd 27 apartamente 

dura cea. 4 luni de zile. Astăzi brigada 
complexă a fruntașului în întrecerea so
cialistă Olteanu loan, avînd la îndemână 
utilaje sovietice și aplicînd în mod prac
tic metodele Oriov.și Sircov, a reușit să 
ridice blocurile Nr. 36 și 41 — cu cîte 
27 apartamente fiecare — de pe șantierul 
O.M. în numai 27 zile, realizând în acest 
scurt timp însemnate economii și o sim
țitoare ușurare a eforturilor fizice depuse 
do muncitori.

In ce privește transportul materialelor, 
majoritatea lor se făcea mai înainte ma
nual, sau în cazuri optime cu ajutorul bo
bului, singurul utilaj de ridicat. Aceste 
boburi pe lîngă faptul că erau fixe și nu 
putea transporta materiale decît pe ver
ticală, aveau și o capacitate de ridicare 
relativ mică de cca. 25 tone în timp de 
8 ore. Prin înlocuirea lor cu minunatele 
macarale sovietice „KSK 3”, în procesul 
de producție de pe șantierele noastre a 
survenit considerabile îmbunătățiri. Ast
fel, în comparație cu boburile, macaralele 
„KSK 3”, care au un braț de cca 15-20 
metri lungime, prezintă marele avantaj 
că pot fi manevrate împrejurul axului, a- 
vînd o mare rază de acțiune și ridicând 

cea. 48 tone de material în timp de 8 ore.
Pe lîngă toate acestea, trebuie arătat 

faptul că la ușurarea eforturilor fizice ale 
Constructorilor noștrii — prin înlăturarea 
treptată a muncii manuale — a contribuit 
în mod efectiv și utilajele fabricate în țara 
noastră cu sprijinul multilateral al tehni
cii sovietice, utilaje cu care este înzes
trată întreprinderea noastră. Astfel, ma
caralele „23 August", „Pionier", mașinile 
de frecat parchet și mozaic care dau un 
randament de cioa. 4 ori mai mare față 
de cel manual, sau pompele de tencuit 
oare pe lângă randamentul înzecit, trans
portă mecanic mortarul la orice înălțime, 
aduc un ajutor prețios muncitorilor 
noștri și contribuie simțitor la îmbunătă
țirea construcțiilor.

însuflețiți de frumoasele realizări obți
nute, avînd mereu în față exemplul minu- 
naților constructori sovietici și folosind 
cu pricepere utilajele sovietice de înaltă 
tehnicitate, precum și cele fabricate Tn 
țara noastră, Constructorii întreprinderii 
401, luptă cu elan sporit pentru realiza
rea angajamentelor luate în cinstea celui 
de al doilea Congres al partidului și a zi
lei de 7 Noiembrie, pentru îndeplinirea și 
depășirea sarcinilor de plan pe anul 1954.

FARCAȘ VASILE 
directorul întreprinderii 401 Con

strucții Hunedoara



Materiale pentru Congresul al H-lea al P. M. R. I Dezinteres față de calificare
Dezbaterea proiectului Directivelor Congresului al l[-lea al P.M.R. 

cu privire la dezvoltarea agriculturii în următorii 2—3 ani
Comuniști: discută măsurile pentru sporirea producției agricole Din scrisorile

Ca și în întreaga țară, în raionul nostru, 
membrii de partid continuă dezbaterea în 
adunările organizațiilor de bază, împreună 
cu activul fără de partid, a proiectu
lui Directivelor Congresului al II-lea al 
partidului cu privire la dezvoltarea agri
culturii în următorii 2—3 ani.

Cu prilejul acestor dezbateri, comu
niștii din satul Batiz s-au angajat să fie 
în fruntea luptei pentru descoperirea de 
noi terenuri agricole, să desțelenească pes
te 30 hectare din terenurile care nu au 
fost folosite încă. Ei s--au mai angajat să 
asigure irigarea a zece hectare de teren 
la marginea Straiului, să planteze pe mar
ginea șoselei duzi pentru creșterea vier
milor de mătase. In același timp și-au 
luat angajamente ca în anii următori nu
mărul vitelor cornute să crească Cu cea. 
o sută.

La fel, în adunarea organizației de bază 
din Cadrul I.C.S.M.C., tovarășii Crasca 
Ioaif și Găti Alexandru, au propus ca ță
ranii muncitori din satele care se situează 
pe Valea Streiului, să planteze pomi fruc
tiferi pe marginea tuturor drumurilor din 
raza acestor sate. Ei au propus deasemeni 
ca organizația de bază, să ia inițiativa 
executării unor lucrări de curățire a pă
durilor între Călan și Hunedoara, care 
din cauza mărăcinișurilor sînt inaccesi
bile atât pentru arat Oît și pentru pășunat. 
Prin curățirea acestora se poate reda a- 
griculiturii cca. 20 hectare teren.

In alte comune, cum ar fi Raportul 
Mare și Sameria, comuniștii împreună cu 
agronomii și fruntașii din agricultură au 
analizat întir-un mod minuțios, problemele 
legate de agricultură în scopul sporirii 
producției la hectar, de extinderea cultu
rii plantelor tehnice, de dezvoltarea creș
terii animalelor. Cu aceiași ocluzie au fost 
arătate o seamă de metode folosite de frun
tașii în agricultură și măsurile ce trebuie 
luate pentru răspândirea lor. Comuniștii 
s-au angajat cu acest prilej, ca prin e- 
xemplul lor personal, să antreneze în a- 
ceastă acțiune pe toți țăranii muncitori 
din comună.

Deschiderea festiva a Lunii Prieteniei Romîno-Sovietice
In după amiaza zilei de 9 octombrie, o- 

irele 18, în sala cinematografului „Maxim 
Gorchi’' din Hunedoara, a avut loc adu
narea festivă în cadrul căreia s-a deschis 
Duna Prieteniei Romîno-Sovietice.

Cei peste 500 participanți la adunare, 
au ascultat cu deosebit interes conferința 
„10 ani de activitate, pentru întărirea prie
teniei romino-sovietiice”, manifestîndu-și 
prin aplauze însuflețite, dragostea și sim
patia ipe care o poartă marelui popor so
vietic.

Sporește
(Urmare din pag. I-a)

In fiecare întreprindere din raionul nos
tru, inițiativa Creatoare a maselor a scos 
la iveală noi metode de muncă, noi per
fecționări ale procesului de producție, în 
majoritatea lor inspirate din bogata ex
periență a oamenilor sovietici. La uzina 
„Victoria” Călan, furnal iștii lucrează după 
metoda maistrului furnalist sovietic A. 
Filiipov. Aplicarea acestea metode a făcut 
posibilă sporirea producției de fontă, in
cit pe luna septembrie furnalul 2, a pro
dus peste prevederile planului cu 8,3 la 
sută mai multă fontă cenușie, reducând în 
același timp declasatele la zero. In pe
rioada de la 1-10 octombrie echipele de la 
furnalul 2 conduse de tovarășii Moraru 
loan și Farrai Eronim, precum și altele 
au dat peste pian cu 13,34 la sută mai 
multă fontă. In cadrul acestei uzine, nu
mărul muncitorilor antrenați în întrecere 
sporește zi de zi, așa după cum și roadele 
muncii lor nu întârzie să se arate tot 
mai valoroase.

De pildă, producția bunurilor de larg 
consum, în comparație cu luna august, 
în luna septembrie a sporit cu 29,9 la 
sută la tucerie comercială, cu 254 la sută

Intre organizațiile de bază sătești, care 
desfășoară o intensă muncă în privința 
punerii în aplicare a proiectului de Direc
tive pe plan local, se numără și organi
zația de bază din Băcia, care imediat după 
adunarea generală lărgită, unde s-a dez
bătut acest document, a întocmit un plan 
care prevede : măsuri de intensificare a 
muncii de agitație și propagandă în vede
rea răspândirii metodelor agrotehnice, ac
tivizarea centrelor de curățire și tratarea 
semințelor, îndeplinirea în întregime a 
planului de însămiînțări de toamnă pînă 
la 7 Noiembrie, îndeplinirea pînă la 10 
noiembrie a planului de colectări de car
tofi pe întreg satul, etc. Planuri de acest 
fel au întocmit și organizațiile de bază 
din satele Hășdat, Boș, etc.

Cu ocazia acestor dezbateri, membrii 
organizațiilor de bază au posibilitatea să 
analizeze felul cum au muncit birourile a- 
cestor organizații, cum a muncit fiecare 
comunist în parte în vederea transformă
rii socialiste a agriculturii. Numeroși 
membri de .partid și-au exprimat dorința 
lor și a altor țărani muncitori, de a cons
titui noi întovărășiri agricole și gospodării 
colective, convângîndu-se de avantajele lu
crării în comun a pămîntuluii.

In cadrul acestor dezbateri, în aduna
rea lărgită a organizației de bază din sa
tul Alun, membrul de partid Stăncoane 
Aron a spus : „Multă vreme ne-am fră
mântat noi țăranii muncitori din sat asu
pra problemei ,cum să organizăm cît mai 
bine pășunatuil și îngrijitul oilor, dar nicio
dată nu reușeam Mai pe urmă, am în
țeles dă numai în întovărășirea zooteh
nică, vom putea să avem mai multă pâine, 
mai multă carne și mai mult lapte. De a- 
ceia, cele 78 de familii ale satului au par- 
nit de bună voie munca în întovărășire 
cu un număr de aproape 1000 oi”.

In urma dezbaterii proiectului de Di
rective cu privire la dezvoltarea agri
culturii, și în satele Vălari, Goieș, Cerni- 
șoara Floresei, Lelese, etc. a luat ființă 
astfel de întovărășiri zootehnice.

Cu prilejul acestei festivități, au fost 
înmânate insigne jubiliare unui mare nu
măr de tovarăși care au depus o rodni
că activitate pe tărâmul întăririi priete
niei romîno-sovietice. Printre aceștia se 
numără Forțu Patru, Costache Vasile, Voi- 
cu Vasiile, Burghelea loan, Munteanu Ște
fan și mulți alții.

In încheiere a rulat filmul sovietic „Pul
berea argintie”.

De asemeni. între 9—12 octombrie a a- 
vut loc deschiderea festivă a Lunii Prie

avîntul întrecerii socialiste în industrie
la vase negre și cu 131 la sută la vase 
emailatei

Mărturii în privința respectării și înde
plinirii angajamentelor luate în cinstea 
Congresului partidului și a zilei de 7 No
iembrie, sunt și. participanți i la întrecerea 
socialistă din întreprinderile Trustului 4 
construcții. Productivitatea muncii plani
ficată pe luna septembrie, a fost mărită 
cu 10,7 la sută de către muncitorii între
prinderii 401 construcții din cadrul trus
tului. iar întreprinderea 402 transporturi 
și-a depășit planul valoric al lucrărilor pe 
trimestrul 3 cu 27 la sută, ajungând da în 
ziua de 1 octombrie să lucreze în contul 
zilei de 25 octombrie. In această perioadă 
productivitatea muncii a crescut ou 10.3 
la sută.

Rezultatele pozitive enumerate pînă a- 
cum și multe altele care sporesc cu fie
care za ce trece, exprimă interesul comun 
al oamenilor muncii din raionul nostru 
pentru dezvoltarea și perfecționarea pro
ducției, creșterea productivității muncii și 
reducerea prețului de cost al fabricatelor 
— condiții principale care duc la îmbu
nătățirea continuă a niveiui.ua de trai, ma
terial și cultural al întregului popor mun
citor.

primite la redacție 
•ir ★

TovarășulRădoane Gașpcr de la ICSH, 
propune ca la preambulul proiectului de 
Directive cu privire la dezvoltarea agri
culturii în următorii 2—3 ani, acblo unde 
se vorbește despre organele de partid, să 
fie formulat în felul următor: „Organele 
de partid și de stat sînt obligate să a- 
corde un ajutor permanent și multilateral 
țărănimii muncitoare ou gospodării indi
viduale. în vederea organizării produc
ției, a introducerii metodelor agrotehnice 
înaintate, a procurării inventarului agri
col necesar, a măririi efectivelor de ani
male, pentru a-și spori producția agricolă 
și a valorifica produsele prin cooperative, 
prin organele economice de stat, sau în 
piete, tîrguri și în oboare”.

★
Tovarășul Iorga Nicolae, secretarul or

ganizației de bază din secția laminoare a 
C. M. „Gheorghe Gheorghiu-Dej”, pro
pune ca, capitolul 18 articolul 3, să aibă 
următoarea formulare: „Comitetele re
gionale de partid să-și concentreze atenția 
spre întărirea politică și organizatorică a 
comitetelor raionale ale .partidului, asigu
rând în comitetele raionale și în aparatul 
lor cadre muncitorești bine pregătite, cu 
vaste cunoștințe în domeniul agriculturii 
și cu experiență în munca de partid de 
la sate”.

★
Tovarășul Adespi Vasile, președintele 

Sfatului popular orășenesc, Hunedoara 
propune tot la capitolul 18, ca alintatul 
3 din articolul 4, să fie formulat astfel: 
„Se va elabora un program de învăță
mânt pentru primii secretari regionali și 
raionali, pentru membrii birourilor regio
nale și raionale de partid și președinții, 
vicepreședinții și secretarii comitetelor e- 
xeoutive ale sfaturilor populare regionale 
și rationale, care să asigure însușirea te
meinică de către aceștia a unui minimum 
de cunoștințe agro-zootehnice de economie 
și organizare a producției agricole”.

teniei Româno-Sovietice și în toate cele
lalte cercuri ARLUS din întreprinderile șl 
satele raionului Hunedoara.

Cu acest prilej colectiviștii: Andioșel 
Stelfan din Sîntandrei, Bozero Sofia din 
Raipclit, întovărășită Hălălai Hortensia din 
Băcia, învățătoarea Petroescu Maria din 
Batiz și alții, au fost distinși cu insigna 
jubiliară, pentru activitatea rodnică pe 
tărâmul întăririi prieteniei romîno-sovie
tice.

Experiența practică folosită în obține
rea de rezultate bune în producție trebuie 
îmbogățită ou fapte noi, menite să asi
gure îndeplinirea tuturor angajamentelor 
pe Care muncitorii și le-au luat în între
cere. In această privință, comitetele de 
întreprindere, îndrumate și sprijinite în
deaproape de organizațiile de partid, tre
buie să desfășoare o largă muncă de popu
larizare a rezultatelor întrecerii, precum 
și a acelora care s-aiu străduit pentru a 
obține succese. Metodele de muncă ale a- 
cestora să fie explicate cu pricepere și 
răbdare și celorlalți muncitori rămași în 
urmă și să se muncească mal mult în 
problema Calificării acestor muncitori, în
cât ei să devină pe deplin cunoscători ai 
tehnicii înaintate.

In puținele zile care ne mai despart de 
Congresul .partidului și cea de a 37-a ani
versare a Miarii Revoluții Socialiste din 
Octombrie, să dăm un puternic avânt în
trecerii socialiste în toate sectoarele de 
muncă, încât în zalele acestor mărețe eve
nimente, să raportăm partidului și guver
nului nostru, că ne-am îndeplinit cu cinste 
sarcinile încredințate în opera de cons
truire a sociiafismv.liui.

Faptul că problema cadrelor calificate 
are o importanță deosebită în economia 
națională, a făcut ca și în întreprinderea 
noastră să existe din partea unor condu
ceri de secții, o preocupare vădită în a- 
ceastă direcție. Astfel s-a reușit ca în ur
ma terminării școlilor de calificare din 
cursul anului 1954, să fie promovați în 
munci de răspundere numeroși tehnicieni 
ca. : Renk Rudolf, Munteanu Ioan, Hie An
drei, Coiștiuic Teodor, Coștiuc Ilie și mulți 
alții, care își îndeplinesc' sarcinile profe
sionale în bune condițiunl.

In momentul de față este demn de re
marcat grija deosebită manifestată de con
ducerile secțiilor mecanică și electrică 
care se preocupă intens de ridicarea pro
fesională a muncitorilor. Nu în aceeași 
măsură se preocupă față de această pro
blemă tovarășii Zăvoianu Petru, de la 
sectorul Frunale și Tătaru Ioan de la tur
nătorie. Ei manifestă o totală pasivitate în 
ce privește calificarea muncitorilor și su- 
bapreciază aportul pe care aceștia l-ar 
putea aduce în producție. Această pasi
vitate este de condamnat, cu atât mai mult, 
cu cît tovarășul Zăvoianu a ridicat de 
nenumărate ori — în cadrul ședințelor de 
producție — problema lipsei de cadre ca
lificate.

Este necesar ca tovarășii Zăvoianu Pe
tru și Tătaru loan, să ia toate măgurile 
.posibile pentru încadrarea muncitorilor 
necalificaiți în școlile de calificare exis
tente în uzina „Victoria” Călan, contri
buind astfel la îmbunătățirea sistematică 
a procesului de producție.

ANDREA GHEORGHE 
corespondent voluntar ' 

— o —

„Grijă pentru rude"
Pe lângă magazinul alimentar de la O.T., 

al cărui responsabil este tovarășul Un- 
gureanu Petro, funcționează și un centru 
de distribuire a cărnii.

Tovarășa Gocea Stanța, casiera acestui 
centru, sfidând obligațiile cît și respectul 
pe care trebuie să-l aibă față de cumpă
rători, practică încă obiceiuri învechite; 
avîind „grijă” ca rudele și prietenii săi să 
fie asigurați eu carne, fără ca aceștia 
să se deplaseze la centru.

Astfel. în ziua de 7 octombrie eic. cînd 
un mare număr de cumpărători . așteptau 
sâ fie serviți, tovarășa Gocea Stanța, a 
început să scoată de prin buzunare și din 
sertare o serie întreagă de cartele alimen
tare. întocmind fiecăruia bonurile res
pectivei, măcieiiairul a pus carnea „deopar
te”, neținind cont de protestele cumpără- 
toriitor neândreptăițiți.

Asemenea procedee au mai existat la 
acest centru de distribuire a cărnii și ele 
se repetă fără ca cei în drept să ia mă
surile cuvenite.

VOICU VASILE 
corespondent voluntar 
----o-----

Note bibliografice

„ANI DE LUPTĂ” (Colecția de proză) 
E.S.P.L.A.

Culegerea ide proză „Ani de l:ptă“ cu
prinde lucrări ale celor mai reprezenta- 

? tivi scriitori romîni contemporani: Mi
hail Sadoveanu, Asztaloș Istvan, Geo 
Bogza, Eusebiu Camilar, Ion Călugăru, 
Petru Dumitriu, V. Em. Galan, Horvath 
Istvăn. Ion Istrati, Alexandru Jar, Ko- 
văcs Gyorgy, Remus Luca, Aurel Mihale, 
Dumitru Mircea, Camil Petrescu, Cezar 
Petrescu, Marin Preda, Zaharia Stancu 
și Siito Andras.

Lupta partidului în ilegalitate, înfie
rarea trecutei orinduiri de jaf și exploa
tare, viața nouă înfățișată sub multi
plele aspecte — formează principalele 

teme ale culegerii.
Acest volum, cu texte de înalt nivel 

artistic •— constituie o nouă mărturie că 
ne aflăm in fața unei literaturi scrisă de 
pe poziții înaintate, orientată să slujea

scă cele mai nobile țeluri ale clasei mun
citoare, pacea și socialismul.

366 pag. 9,25 lei
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NOTE ȘI COMENTARII EXTERNE

Conferînfa de!a Londra și problema germană
In ultimele zile, atenția opiniei publice 

mondiale este ațintită din nou asuipra ce
lor două linii ale politicii internaționale. 
Una dintre ele, promovată de Uniunea 
Sovietică, este îndreptată spre slăbirea 
încordării internaționale, întărirea păcii 
și securității popoarelor, iar cealaltă, pro
movată de cercurile guvernante ameri
cane, este îndreptată spre ascuțirea rela
țiilor dintre țări, spre cursa înarmărilor 
și înjghebarea de blocuri militare.

Sub această prismă trebuie examinate 
rezultatele recentei Conferințe de la Lon
dra a celor nouă puteri.

Unele organe ale presei occidentale 
caută să prezinte planurile elaborate lă 
conferința de le Londra drept căi pentru 
rezolvarea problemei germane și chiar 
pentru problema securității europene. A- 
semenea afirmații, firește, nu corespund 
cîtuși de puțin realității.

Conferința de la Londra a avut cu 
totul altă menire, în primul rînd aceea de 
a. transpune în fapt remilitarizarea Ger
manici occidentale. Acesta era elementul 
principal ai planului de creare a „arma
tei europene", pe care «ecourile agresive 
internaționale caută să-1 obțină și acum 
cu orice preț.

In legătură cu esența planurilor elabo
rate la conferința de la Londra a celor 
nouă puteri, se menționează că aceste pla
nuri condamnă Germania occidentală la 
povara grea a militarizării și o împing pe 
calea care duce spre un nou război care 
ar provoca distrugeri și victime fără pre

PARIS (Agerpres). — TASS.
La 12 octombrie, Adunarea Națională 

franceză a reluat discuțiile asupra acordu
rilor de l>a Londra privind reconstituirea 
armatei vest-germane, acorduri care pre
zintă o reală primejdie pentru securitatea 
Franței. Luînd în considerare împotrivirea 
fermă a poporului francez față de orice 
încercări de a reînvia wehrmachtul hit- 
lerist sub altă formă, președintele Consi
liului de Miniștri, Mendes-France, a pus 
chestiunea de încredere în guvern.

Este demn de reținut că deocamdată nu 
este vorba de ratificarea acordurilor de la 
Londra, ci de aprobarea în principiu a po
ziției lui Mendes-France la conferința de 
la Londra a celor nouă țări.

La 12 octombrie, ședința a început cu 
motivarea votului deputaților. Generalul

Ofensiva cercurilor reacționare din Sta
tele Unite împotriva ultimelor rămășițe 
ale drepturilor și libertăților burghezo- 
democratice ale americanilor se intensi
fică. Faptul că cercurile guvernante ale 
S.U.A. recurg la metodele fasciste-tero- 
riste de guvernare nu dovedește cîtuși de 
puțin forța și trăinicia pozițiilor acestor 
cercuri, nici popularitatea în rîndurile pă
turilor largi ale poporului american a 
politicii duse de cercurile guvernante.

Nefiind în stare să înăbușe năzuința 
poporului american spre pace, forțele 
reacționare ale Statelor Unite recurg tot 
mai fățiș la arsenalul hitleriștilor. Unel
tele de șoc al reacțiunii fasciste în ofen
siva ei împotriva rămășițelor libertăților 
buirghezo-democratice, le constituie comi
siile de cercetare de tot felul constituite 
de Congres. Pentru democrația burgheză 
americană din zilele noastre este absolut 
firesc că în fruntea acestor comisii se 
află obscurantiști, delapidatori, oameni 
fără cinste și conștiință, ca McCarrhy, al 
cărui nume a devenit simbolul fascismu
lui american. Omul de știință american 
cu renume mondial, William DuBois, a 
scris în legătură cu aceasta că guvernul 
S.U.A a predai controlul asupra gîndu- 

cedent. Sînt semnificative cifrele în legă
tură cu uriașele cheltuieli militare care ar 
apăsa pe umerii oamenilor muncii vest- 
germand dacă s-ar realiza prevederile ini
țiale ale planului de la Londra. Potrivit 
calculelor făcute de ziarul vest-german 
„Handelsblatt", realizarea planului de la 
Londra ar necesita mărirea bugetului Re
publicii Federale de peste două ori și ma
jorarea corespunzătoare a impozitelor 
plătite de oamenii muncii din Germania 
occidentală.

Dar nu este vorba numai de asta. Pla
nul de la Londra înseamnă de fapt con
tinuarea ocupării Germaniei occidentale 
pe un timp nelimitat. Autorii documente
lor de la Londra au făcut o declarație 
demagogică despre acordarea „suverani
tății" Germaniei occidentale și despre a- 
bolirea statutului de ocupație. Dar aceste 
declarații sînt o minciună sfruntată. Po
trivit acestui plan, așa cum se spune lim
pede în documentele publicate, trupele de 
ocupație anglo-americane vor rămîne în 
Germania occidentală timp de multe de
cenii.

Planul de la Londra este în directă 
contradicție du sarcina unificării Germa
niei, fără de care nu se poate rezolva pro
blema germană. Potrivit acestui plan, 
Germania occidentală urmează să devină 
membră a unei grupări militare agresive 
în urma cărui faipt națiunea germană va 
rămîne pentru mult timp dezmembrată, 
iar Germania occidentală remălitariziată

In Adunarea Națională franceză
Billotte șt Gaston Palewski, reprezentan
tul fostului grup de depuitați gauliiști dare 
se autointitulează în prezent „republican, 
social”, au declarat că vor da vot de în
credere guvernului. Radicalul Paul Aubry 
s-a pronunțat de asemenea pentru încre
derea în guvern; de altfel, la vot va fi 
pusă noțiunea prezentată de ei în acest 
spirit. Pierre Cot, membru al Uniunii re
publicanilor progresiști, a declarat că el va 
vota împotriva moțiunii de încredere în 
guvern. Pierre Cot a insistat asupra nece
sității de a menține relații prietenești între 
Franța și U.R.S.S.

împotriva acordurilor de la Londra s-a 
pronunțat deputatul Paul Reynaud, „re
publican independent” de dreapta, care a 
declarat că el și prietenii săi refuză. „să 
legifereze reînvierea wehrmachtului”.

Ofensiva reacțiunii în S,
rilor americanilor, asupra sentimentelor 
și culturii lor, unei clici de fanatici semi- 
docți dintre politicienii legați de lumea 
criminală.

Americanul de rînd nu poate în prezent 
să audă cîntecele care-i fac plăcere, de
oarece unui cântăreț ea Paul Robeson, u- 
nul dintre cei mai talentați cântăreți, nu 
i se permite în America „liberă" să cînte. 
Americanul de rînd poate citi numai căr
țile admise de obscurantiștii care fac 
„epurarea" cărților și oare interzic și ard 
nu numai operele lui Maxim Gorki și Ho
ward Fast, ci chiar „Antologia poeziei a- 
mericano".

La fel cum cu 20 ani în urmă repre
zentanții de seamă ai științei și culturii 
au fost nevoiți să fugă din Germania hi- 
tleristă, în prezent pleacă din Statele Unite 
eminenți oameni ai Culturii și artei. După 
mulți ani de ședere în această țară, Char
lie Chaplin a părăsit Statele Unite. Scrii
torul Stephan Heym, cunoscut cititorilor 
prin romanul „Cruciații", a restituit gu
vernului S.U.A. „Steaua de bronz" pri
mită pentru vitejie în timpul celui de al 
doilea război mondial, șl a părăsit S.U.A. 
Persecutat de imitatorii de peste ocean al 
lui Hitler, a părăsit S.U.A. Thomas Mann, 

va constitui o primejdie directă pentru 
pace în Europa.

Astfel, scopul principal al planului de 
la Londra nu lasă nici o îndoială: el 
constă în continuarea politicii de submi
nare a securității statelor europene, dare 
creează grupări militare opuse unele îm
potriva altora și care reînvie principala 
forță de agresiune pe continentul european 
— militarismul german. Cei care încearcă 
să insiste pentru acest plan, subminează 
în mod conștient pacea și securitatea po
poarelor, acționează în direcția ascuțirii 
relațiilor internaționale, fac imposibilă 
rezolvarea problemei germane.

Uniunea Sovietică a fost și este pentru 
rezolvarea definitivă a problemei germane. 
Această problemă poate fi rezolvată prin 
încheierea unui tratat de pace cu Ger
mania. In condițiile existente pentru re
zolvarea problemei germane, elementul 
principal și urgent îl reprezintă rezolva
rea problemei cu privire la restabilirea 
unității Germaniei. Odată cu rezolvarea 
acestei probleme vor fi înlăturate toate 
piedicile în calea încheierii unui tratat de 
pace.

In interesul păcii în Europa și în inte
resul poporului german însuși, este nece
sar să se respingă planurile remilitari- 
zării Germaniei occidentale și să se con
centreze eforturile asupra rezolvării sar
cinii principale și urgente — restabilirea 
unității Germaniei ca stat democratic și 
iubitor de pace. Pentru acest lucru există 
toate posibilitățile reale. (Agerpres).

Deputatul Guille, reprezentantul grupu
lui socialist, a declarat că socialiștii vor 
vota încrederea în guvern.

Radicalul Edouard Daladier, care se pro
nunțase împotriva „comunității defensive 
europene”, și-a schimbat poziția și, după 
ce a făcut o serie de rezerve, a declarat 
că va da vot de încredere guvernului. 
El a declarat însă că consideră necesar 
să se continue tratativele cu U.R.S.S. pen
tru a realiza dezarmarea.

In numele grupului „mișcării popular- 
republioane” (M.R.P.), Pflimlin a declarat 
Că membrii grupului său se vor abține de 
la vot.

După aceea, moțiunea cu privire la în
crederea în guvern a fost pusă la vot Mo
țiunea a fost adoptată cu. 350 voturi pen
tru, 113 contra și 152 abțineri.

I

U. A.
care se refugiase pe timpuri în Statele 
Unite venind din Germania fascistă.

Cu o deosebită înverșunare fasciștii de 
peste Ocean persecută pe comuniști — cei 
mai buni reprezentanți ai clasei munci
toare americane. Ofensiva împotriva par
tidului c'omunist constituie cel mal adînc 
simptom al alunecării Statelor Unite spre 
fascism. Reacțiunea nu poate ierta par
tidului comunist faptul că acesta averti
zează neobosit poporul american de pri
mejdia fascismului și războiului, faptul că 
smulge cu vitejie masca cu care forțele 
agresiunii și fascismului din S.U.A. îșj 
camuflează poftele hrăpărețe. Reacțiunea 
este înfuriată de faptul că partidul comu
nist, luptând împotriva politicii aventuri
ere a Cercurilor reacționare, luptă să fe
rească țara de grozăviile unui război, să 
salveze poporul de rușine.

Neofasciștii americani, care nutresc spe
ranța de a „zdrobi" mișcarea comunistă, 
muncitorească și democrată din S.U.A., ar 
trebui să nu uite învățămintele istoriei. 
Reacționarii au făcut și în trecut tot po
sibilul pentru a nimici mișcarea comu
nistă, totuși oricine ține minte cu ce eșec 
rușinos s-au terminat aceste sforțări.

Vizitele în R. P. Chineză 
ale delegației guvernamentale 

a R. P. R.
PEKIN (Agerpres). — China Nouă.
La 12 octombrie s-au înapoiat la Pekin 

Gheorghe Apostol, prim secretar ai C.C. 
al P.M.R., conducătorul delegației guver
namentale romîne aflate în R. P. Chineză, 
și Grigore Preoteasa, prim locțiitor al 
ministrului Afacerilor Externe al Repu
blicii Populare Romîne, membru al dele
gației. Oaspeții români, însoțiți de Sun 
Șao-uen, locțiitor al ministrului Industriei 
Ușoare el R’.P. Chineze, au vizitat timp 
de o săptămână orașele Șenian, Nankin 
și Hanciou.

★
La 12 octombrie, dr. Petru Groza, pre

ședintele Prezidiului Marii Adunări Na
ționale a Republicii Populare Române, a 
părăsit cu avionul orașul Pekin pentru 
a vizita alte centre din R. P. Chineză.

Dr. Petru Groza este însoțit de Li 
En-țiu, consilier al ambasadei R. P. Chi- 
neze la București.

Predarea de către autoritățile 
americane a unui lot de vase 

clicii ciancaișiste
PEKIN (Agerpres). — Autoritățile ame

ricane au predat clicii trădătoare din 
Taivan un prim lot din. cele 100 de vase 
de debarcare acordate lui Cian Cai-și.

Agenția France Presse anunță Că cu 
prilejul predării acestor vase, William C. 
Chase, șeful grupului de consilieri mili
tari americani din Taivan, a declarat că 
Statele Unite vor sta „umăr la umăr" cu 
forțele ciancaișiste pentru a împiedica eli
berarea Taivanului de către poporul chi
nez.

Descriind parada militară care a fost 
organizată cu acest prilej, agenția Uni
ted Press relatează că „infanteria națio
nalistă chineză era îmbrăcată în noile 
uniforme du căști de oțel. Armele sale — 
recunoaște agenția americană — sînt 
identice cu cele care pot fi găsite în ori
ce divizie modernă de infanterie ameri
cană. Ranițele și sistemul de defilare 
— scrie mai departe corespondentul agen
ției United Press — arată totodată o pu
ternică influență a sistemului german.

PE SCURT

• După cum transmite agenția France 
Presse, ambasada Marii Britanii din 
Cairo a anunțat că tratativele care se 
desfășurau la Cairo în legătură cu sem
narea acordului asupra Canalului de 
Suez au fost suspendate.

• Ministrul de Finanțe al guvernului 
de la Bonn, Schăffer, și-a exprimat ini 
tenția de a demisiona, deoarece nu mal 
poate face față cererilor financiare mereir 
crescînde ale lui Adenauer în legătură cu 
reînarmarea.

• La invitația guvernului Republicii 
Populare Mongole, la 10 octombrie a sosit 
la Ulan-Bator o delegație guvernamentală 
polonă condusă de Boleslaw Bierut, prim- 
secretar al C.C. al Partidului Muncitoresc
Unit Polonez.

• La 9 octombrie, artiștii greci care au 
sosit la Moscova, în urma invitației Mi
nisterului Culturii al U.R.S.S., au dat un 
concert la Casa oamenilor de știință din 
Moscova.

• La 8 octombrie a avut loc la Varșovia 
o ceremonie în Cadrul căreia prof. Irene 
Joliot-Curie a fost decorată cu ordinul 
„Drapelul Muncii" clasa I-a.

• Potrivit relatărilor presei, în ultim^ 
vreme autoritățile militare iraniene 
interzis peste 15 ziare. Aceste ziare criti
cau acordul înrobitor cu privire la petrol, 
semnat între guvernul iranian și „con
sorțiul internațional".

• După cum transmite agenția Presa 
Trust of India, guvernul indian a inter
zis de curînd difuzarea publicațiilor am
basadei americane și ale serviciului de 
informații american din India în rîndu
rile forțelor armate indiene. După cum 
se subliniază în știre, această măsură a 
fost luată în interesul „moralului forțe
lor armate".
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