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Oameni ai muncii din agricultură! 

identificați și redați agriculturii toate 

rezervele de terenuri nefolosite pînă 

acum. Desțeleniți fiecare palmă de pă- 

mint neproductiv.
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Sarcina noastră 
de frunte

încă de la apariție, proiectul de Direc
tive a celui de al II-lea Congres al parti
dului, cu privire la dezvoltarea agricul
turii, sită în centrul atenției organelor de 
partid, de stat și a oamenilor muncii de 
la oraișe și sate. In gospodăriile agricole 
colective ca și în casele țăranilor muncitori 
proiectul de Directive se discută, se stu
diază, este însușit ca un îndreptar com
plex al activității creatoare. Masele celor 
ce muncesc aitât în agricultură cît și în in
dustrie, își dau seama clar că ridicarea 
«agriculturii este în prezent, veriga hotă
râtoare pentru dezvoltarea întregii econo
mii naționale, pentru creșterea nivelului 
de trai al poporului muncitor.

Punerea în aplicare a prevederilor pro
iectului de Directive va aduce după sine in
tr-o perioadă scurtă creșterea considera
bilă a producției agricole vegetale și ani
male, astfel încât satisfacerea nevoilor cu 
materii prime a industriei producătoare de 
bunuri de larg consum, ca și aprovizio
narea cu alimente a populației să poată 
face un mare pas înainte. Există toate con
dițiile pentru realizarea întocmai a preve
derilor proiectului de Directive.

Numai în orașul și raionul Hunedoara, 
de la publicarea proiectului de Directive 
și pînă acuma, au fost identificate peste 
300 hectare de teren, dintre care deja s-a 
desțelenit 183 hectare, lucru care dovedeș
te că țăranii muncitori din raionul nostru 
au înțeles pe deplin că numai în felul a- 
cesta se va putea mări producția de ce
reale.

Intre comunele unde sfaturile populare 
și organizațiile de bază au susținut o largă 
muncă politică și organizatorică în pri
vința identificării și desțelenirii pămân
turilor nefolosite, se numără comuna Peș- 
tișul mic. Aici țăranii muncitori numai 
pînă în ziua de 5 noiembrie au dat în fo
losință agriculturii o suprafață de 15 hec
tare, pe care le-au arat și o parte din 
ele au fost însămânțate.

In comuna Rapoltul mare, numai Gos
podăria agricolă colectivă și-a mărit su
prafața arabilă cu 8 hectare, prin desțele
nirea a unor terenuri care pînă în prezent 
nu au fost lucrate, iar țăranii muncitori 
cu gospodării individuale din această co
mună, au redat agriculturii încă 10 hec
tare pământ nefolosit. Ințelegînd impor
tanța măririi producției agricole globale, 
muncitorii din gospodăria anexă „Minerul 
TV“ din Simeria, sub îndrumarea perma
nentă a organizației de bază au desțele
nit și defrișat pînă în prezent o mare su
prafață de teren redînd astfel agriculturii 
o rezervă de peste 110 hectare.

Punerea în aplicare a proiectului de 
Directive, a stat și in centrul atenției sfa
turilor populare și organizațiilor de bază 
din comunele Hășdat, Băcia, Răcăștie. 
etc. In aceste comune în momentul de față 
se desfășoară ou mare amploare înfăptui
rea sarcinilor puse de proiectul de Direc
tive. In fruntea acțiunii de a reda agri
culturii tot mai mari suprafețe de teren 
se află comuniștii

Cu toate rezultatele pozitive obținute 
pînă în prezent în privința aceasta, se mai 
manifestă și lipsuri în organizarea ridică
rii producției agricole prin îndiguiri, de
secări, canalizări, defrișări, desțeleniri, 
etc. In unele comune, ca de pildă„ Strei- 
sîngeorgiu și Simeria unde există posi
bilități largi pentru punerea în folosință 
■a unor terenuri prelucrate, pînă în pre
zent încă nu s-au luat măsuri serioase de 
către sfaturile populare, iar organizațiile 
de bază au uitat cu ușurință sarcinile ce 
le stau în față.

(Continuare în pag. 4-a)

Mitingul oamenilor muncii din Hunedoara
cu prilejul zilei de 7 Noiembrie 

' .... .....
Și de data aceasta muncitorii și tehni

cienii trustului 4 construcții și-au îndepli-
Primale zile -ale lunii noiembrie vestesc 

o toamnă liniștită. In aceste zile, orașul 
metalurgiștilor și constructorilor hunedo- 
reni are un aspect sărbătoresc. Pe fron
tispiciile clădirilor, mâinile harnice ale gos
podinelor au arborat mii de drapele roșiii 
și tricolore, portrete ale conducătorilor 
statului sovietic și romîn.

★
7 Noiembrie orele 10...
In piața Libertății au început să soseas

că primele coloane de parti.ci.panți. Și apoi, 
aidoma unui șuvoi neîntrerupt au început 
să se reverse spre piață mii de metialur- 
giști, constructori și elevi. Cu toții ve
neau să raporteze despre succesele fru
moase pe care ei le-au obținut în cinstea 
marii sărbători. La loc de cinste stăteau 
laminatorii și oțelarii Combinatului meta
lurgic „Gh. Gheorghiu-Dej “. Coloanele 
lor erau împodobite Cu cele două dra
pel© roșii de fruntași pe țară în ramura 
de producție.

Despre importanța zilei de 7 Noiembrie 
și rezultatele pe oare oamenii muncii din 
întreprinderile și de pe ogoarele raionului 
nostru le-au obținut în cinstea acestei 
zile, a vorbit tov. Boureanu Ștefan, prim- 
secretar al Comitetului raional P. M. R 
Vorbitorul a scos în evidență rezultatele 
deosebite pe care metalurgiștii și construc
torii hunedoreni le-au obținut în cinstea 
marii sărbători.

1 n a i n te, sjjj^
Raionul Hunedoara a terminat însămînțările de toamnă

La 6 noiembrie, colectiviștii, tatovărășiții 
și țăranii cu gospodării individuale din ra
ionul Hunedoara, au înplinit în întregi
me planul însămtațărilor de toamnă, iar 
în unele comune planul a fost chiar de
pășit.

Fruntașe în executarea însămtațărilor 
la timp și în bune condiții agrotehnice, se 
situează comunele Rapolt cu o depășire a 
planului de însămînțări de 3 la sută. 
Peștișul mic, care și-a îndeplinit planul 
în proporție de 100,6 la sută, Călan și 
altele.

Anul acesta datorită măsurilor luate ta

S c li i m b u r i
După revizia generală a laminoarelor, 

muncitorii acestui sector au pornit o bă
tălie și mai hotărîtă pentru a le smulge mai 
multe laminate peste prevederile planului.

In perioada de la 1 la 9 noiembrie, folo
sind din plin capacitatea de lucru a fie
cărui laminor, schimburile conduse de

In contul anului 1955
Muncitorii, tehnicienii și inginerii sec

ției mecanice a Combinatului metalurgic 
„Gh. Gheorghiu-Dej", după Ce și-au în
deplinit pianul anual, luptă cu forțe spo
rite pentru a obține noi și însemnate 
succese ta munca ce o desfășoară.

Prin aplicarea din plin a metodelor so
vietice de lucru, numeroși strungari, lăcă
tuși și frezori, pe lângă faptul că dau 
ț>iese de bună calitate, obțin și însemnate

Mai multe produse turnate
Muncind cu însuflețire, turnătorii din 

cadrul Combinatului metalurgic „Gh. 
Gheorghiu-Dej" au obținut însemnate suc
cese, depășind planul la turnătoria de 
oțel cu 1,7 la sută. Un aport deosebit la 
înregistrarea acestei frumoase realizări 
l-a avut echipa condusă de tovarășul Ari- 
mie Simion care și-a depășit sarcinile cu 
13,5 la sută.

Laminatorii, de pildă, aplicînd în mod 
temeinic metoda maistrului sovietic Tur- 
tanov — care constă în laminarea lingou- 
rilor de oțel după graficul orair — au 
reușit să producă cu 8.448 tone de lami
nate peste plan. Succesele deosebite pe care 
le-a>u obținut laminatorii din schimbul mai
strului Andrășescu Gheorghe, au făcut 
ca ei să fie fruntași pe sector. Ou 2.2 la 
sută și-au depășit sarcinile de plan la
minatorii acestui schimb.

Harnicul colectiv de muncitori al sec
ției Oțelăria electrică au început pentru 
prima oară să aplice metoda sovietică Ma- 
kar-Mazai. Prin adessta capacitatea cupto
rului a crescut cu 25 %. Prin utilizarea din 
plin a capacității cuptorului, muncitorii a- 
cestei secții au elaborat în cinstea zilei de 
7 Noiembrie. 117 tone de oțel peste plan, 
au redus rebuturile cu 47,28 la sută și au 
mărit productivitatea muncii cu 5,99 la 
sută.

Deosebit de frumoase au fost realiză
rile muncitorilor și tehnicienilor din sec
țiile producătoare de bunuri de larg con
sum. Numai muncitorii de la turnătoria 
„Patria", au produs 341 de sobe și mașini 
de gătit și peste 4.300 buc. tigăi, uși și 
grătare pentru sobe, O mare dezvoltare a 
luat și fabricarea de unelte agricole, unde 
s-au laminat peste 100 tone de oțel din 
care s-au confecționat 40.900 de unelte a- 
gricole.

noi succese!
lumina sarcinilor reeșite din proiectul 
de Directive al celui de al II-lea Congres 
al P.M.R., în raionul Hunedoara s-au în
sămânțat’ cu 202 hectare mai mult grîu, 
cu 99 hectare mai multă secară și cu 47 
hectare orz mai mult decît s-a însămân
țat anul trecut

In momentul de față, oamenii muncii 
de pe ogoarele raionului nostru, folosind 
timpul prielnic, continuă însămînțările pen
tru depășirea planului, fac arături adinei 
de toamnă pentru însămînțările de primă
vară, desțelenind în aceiași timp noi te
renuri pentru a fi redate agriculturii.

fruntașe
maiștrii Trifu loan și Constantin Petru, 
și-au depășit sarcinile de plan cu 10 și 
respectiv 5,6 la sută. Rezultate frumoase 
în procesul de producție obținute de a- 
ceste două schimburi a făcut ca în aceas
tă perioadă planul de producție să înre
gistreze o îndeplinire de 100.5 la sută.

depășiri a graficului de producție. Astfel 
de succese au obținut în prima decadă a 
lunii noiembrie strungarii: Hoffner Wi
liam, Szombaty Ladislau și Cursan Liviu, 
care și-au depășit sarcinile față de grafi
cul de producție între 112 și 123 la sută. 
Succese remarcabile au obținut și lăcătu
șul Rusu Aurel, predum și frezorul Betca- 
liuc Cazimiir care în aceeași perioadă au 
înscris o depășire a planului de 75 la sută.

Succese însemnate au înregistrat și e- 
chipele de la turnătoria de fontă. Astfel, 
echipa de turnători condusă . de Cazan 
Alexandru și-a depășit sarcinile de plan 
cu 97,5 la sută, iar brigada de turnători 
de fontă condusă de Naghi loan și echipa 
lui Bicfordi Alexandru, și-au depășit sar
cinile de plan cu 117,5 respectiv 55,5 la 
sută.

nit angajamentele luate. Cu tot timpul ne
favorabil, muncind neobosiți zidarii și dul
gherii acestui Trust, au reușit să-și ter
mine lucrările înainte de termen. Aceasta 
a făcut cia încă 54 de familii de muncitori 
ai combinatului să primească locuințe în 
noul oraș.

Colectiviștii, tatovărășiții și țăranii mun
citori cu gospodării individuale din raio
nul nostru au raportat și ei că în seara 
zilei de 6 noiembrie, au terminat planul 
la lînsămînțăriie de toamnă. Membrii G.A.C. 
„Viață Nouă“ din satul Sîntandrei și „23 
August" din Rapoltul Mare, s-au situat 
în fruntea acestei campanii, terminând 
printre primii însămînțările. Ei siînt frun
tași și în aplicarea regulilor agrotehnice, 
însămânțând întreaga suprafață de grîu 
în rînduri încrucișate.

Realizările acestea, obținute în cinstea 
aniversării a 37 ani de la Marea Revoluție 
Socialistă din Octombrie, stat roadele u- 
nei munci pline de entuziasm și abnega
ții. Stat roade care promit și dovedesc că 
ormenii muncii din raionul nostru sânt ho- 
tărfți să traducă ta fapte hotărârile parti
dului și guvernului, muncind cu și mal 
mult avânt pentru a întîmptaa cu noi 
victorii cel de al II-lea Congres al parti
dului nostru.

MIRCEA T. NEAGU

„Casa tehnicianului1
De curtad a avut loc la Combinatul me

talurgic „Gh. Gheorgiur-Dej" din Hune
doara, festivitatea inaugurării Casei teh
nicianului. La festivitate au luat parte 
membri ai Comitetului raional de partid 
Hunedoara, numeroși ingineri, tehnicieni, 
inovatori și fruntași în producție din ca
drul Combinatului, precum și reprezen
tanți ai presei.

Cuvântul de deschidere a fost rostit de 
tovarășul inginer Stănescu Dumitru, direc
tor tehnic al Combinatului, care printre 
altele a arătat că noua Casă a tehnicia
nului cuprinde 3 săli de lectură, o sală 
de conferințe, o sală de expoziție și una de 
șah, o bibliotecă cu un număr de peste 
32.000 cărți tehnice, 2 camere în care va 
funcționa Cabinetul tehnic, etc. Au mai 
vorbit apoi, inginerul arhitect laremschi 
Constantin și tovarășul Dull Desideriu, 
membru al Comitetului raional de partid 
Hunedoara.

Casa tehnicianului va fi pentru munci
torii, inginerii și tehnicienii Combinatului 
metalurgic un local de cultură tehnică, un 
izvor nesecat de unde să poată acumula 
știința și tehnica avansată a oamenilor so
vietici. Cei prezenți la vestivitate au vizi
tat apoi Casa tehnicianului și expoziția, 
în cadrul căreia erau expuse Cele mai 
valoroase inovații și raționalizări,

★

Primul succes obținut în cadrul Casei 
tehnicianului este acela a maistrului comu
nist Iașcisin Nafan de la furnalele vechi, 
care cu sprijinul tehnicienilor din cadrul 
acesteia a construit dintr-un motor Die
sel recuperat de la fier vechi, un Compre
sor cu un debit de aer, la 6 atmosfere de 
18 m.c. pe minut, inovație care prin pune
rea ei ta aplicare aduce anual Combinatu
lui economii ta valoare de peste 150.000 lei.

PIETREANU ILARIAN 
corespondent voluntar



Toate forțele pentru îndeplinirea planului de colectări
----------------------------------------- Raid

îndeplinirea integrală a planului de colectări, constituie în această perioadă o 
sarcină din cele mai importante pentru organizațiile de partid și comitetele exe
cutive ale sfaturilor populare comunale.

Deși s-au obținut succese în această direcție, totuși mai sînt lipsuri serioase în 
unele comune, pentru care fapt ziarul „Uzina Noastră" a întreprins un raid.

Publicăm mai jos constatările de pe teren:

Muncă neorganizată
Campania agricolă de toamnă a pus în 

fața Sfatului popular al comunei Stredsîn- 
georgiu, sarcini mărețe, accentuate fiind 
în problema predării cotelor către stat. 
Pentru rezolvarea acestor sarcini se cerea 
din partea comitetului executiv muncă o- 
penativă, susținută de inițiativă din partea 
fiecărui deputat. Aceste fapte nu s-au în
tâlnit de loc în munca sf atului popular, 
deoarece majoritatea sarcinilor au fost lă
sate spre a fi rezolvate de unul singur — 
respectiv președintele. In această situație 
este de la sine înțeles că nu se poate gos
podări și conduce o cumună, căreia îi a- 
parțin 7 sate cu o putere economică destul 
de mare, fără sprijinul permanent, voință 
și muncă încordată a membrilor comite
tului executiv cit și a celorlalți deputați. 
In fața acestei situații se găsește astăzi 
Sfatul popular al Comunei Streisîngeorgiu 
în a cărui rază de activitate mai există 
mufliți țărani muncitori care nu și-au pre
dat în întregime cotele datorate statului.

Mai grav este faptul că mai există chia
buri care pe lingă actele de sabotaj săvâr
șite în campania de recoltare a produse
lor agricole din toamna acestui an, s-au 
sustras și de la predarea cotelor. De pildă, 
chiaburul lonescu Moise, mai are de pre
dat statului peste 4.000 kg. grîu, 8.480 kg. 
cartofi, 2.317 kg. porumb și alte produse a- 
gricole. Exemple asemănătoare se consta
tă și la chiaburii Hordescu Eronim (Cre- 
țu) și Anghel Aron, care mai au de pre-

Munca politică superficială
Dacă în campania însămînțărilor de 

toamnă, organizațiile de bază sătești din 
comuna Hășdat au desfășurat o vie și 
susținută muncă de lămurire în rîndui 
țăranilor muncitori, nu același lucru se 
poate spune că l-au făcut în ceea ce pri
vește realizarea ritmică și în întregime a 
planului de colectare.

Organizația de bază din satul Nădăștia 
Inferioară, al cărei secretar este tovară
șul Irlea Ioan, nu a mobilizat toți mem
brii de partid și agitatorii pentru spriji
nirea activității sfatului popular în munca 
de colectare și nici n-a educat membrii de 
partid, ca aceștia să-și predea primii co
tele cuvenite statului, astfel încât să de
vină exemple demne de urmat pentru 
ceilalți țărani muncitori. Unii membri de 
partid ca : Todoroni Iancu (Boți), Gheor- 
ghioni loan (Țintei), Judele loan (Cucu) 
din satul Nădăștia Inferioară și alții, nu 
și-au achitat nici pînă în prezent cotele,

Acolo unde nu se iau măsuri din timp
In comuna Simeria, recoltatul culturi

lor târzii de toamnă, s-a terminat de 
multă vreme, însă datorită faptului că, 
Comitetul executiv al sfatului popular 
(președinte Florian Simion) n-a urmărit 
îndeaproape felul în care țăranii munci
tori se achită de obligațiile ce le au față 
de stat, colectarea produselor agricole nu 
s-a desfășurat în acelaș pas cu recoltă
rile.

Muncind anapoda, fără un plan de ac
țiune întocmit din timp, comitetul execu
tiv n-a privit problema îndeplinirii pla
nului de colectare ca o sarcină centrală 
a activității sale, ci a privit-o ca o ches
tiune care privește numai organele de co
lectare. De asemenea, comitetul executiv 
n-a analizat periodic modul în care se 
desfășoară colectările, fapt pentru care 
nici nu s-au -putut lua măsurile corespun
zătoare pentru impulsionarea colectări

— rezultate proaste
dat statului mari cantități de cereale. In 
jurul acestei probleme, comitetul execu
tiv al sfatului popular cit și organizația 
de bază, nu au întreprins nici o acțiune de 
demascare în fața țăranilor muncitori a 
elementelor c’hiaburești și să-i oblige din 
timp să-și predea cotele.

Trebuie să mai arătăm- că aceste fapte 
se mai datorase muncii superficiale a 
colectorului Juirji Viorel, care săptămâni 
de-a rîndui nu s-a preocupat de predarea 
cotelor și în această situație nimeni nu 
s-a găsit să-1 tragă la răspundere.

Pe lingă faptul că deputății au desfă
șurat o slabă muncă de mobilizare a ță
ranilor muncitori, se mai constată că unii 
deputați ca ; Țîțu Rafila, Peștereanu Vi- 
zanti și alți, sînt codași în predarea co
telor.

In comuna Streisîngeorgiu, organizația 
de partid desfășoară extrem de slab munca 
politică pentru colectări, organizația de 
bază nu discută în adunări deschise pro
blema colectărilor, iar despre munca agi
tatorilor nici nu se poate vorbi.

Astfel prezentîndu-se situația predării 
cotelor, organizația de partid din această 
comună, cît și comitetul executiv al sfa
tului popular trebuie să ia toate măsurile 
da în cel mai scurt timp să asigure înde
plinirea în întregime a planului de colec
tări la toate produsele vegetale și ani
male.

tărăgănînd în felul acesta -îndeplinirea 
planului de colectare.

De asemenea, în satul Hășdat organiza
ția de bază (secretar Lupu Viorel) nu a 
tras la răspundere pe membrii de partid 
din organul local al puterii de stat care 
fac parte din această organizație și în ace
lași timp n-a analizat activitatea mem
brilor de partid care fac parte din comi
siile înființate în scopul impulsionării 
muncii de colectarea produselor agricole, 
lucru care a făcut ca, colectările să se 
desfășoare în mod anevoios.

De multe ori, tov. Luipu Viorel, caută 
să prezinte o situație trandafirie în -ce 
privește mersul colectărilor și caută să 
ducă în eroare organele de control, ca- 
muflind lipsurile ce se manifestă î-n ac
tivitatea organizației de bază.

Astfel de atitudini, trebuiesc combă
tute cu toată tăria deoarece ele simt stră
ine liniei partidului nostru.

lor. Dacă totuși au fost programate unele 
ședințe în această problemă, el-e nu și-au 
atins scopul iar de cele mai multe ori 
nu s-au prea ținut. Spre exemplu, pe data 
de 27 octombrie a.-c. trebuia să se țină la 
Sfatul popular al comunei Simeria o șe
dință în oare să se analizeze mersul co
lectărilor, ședință care nu s-a ținut pe 
motivul că nu s-au adunat toți membrii 
comitetului executiv și deputății sfatului 
popular.

Mai grav și de condamnat este însă 
faptul că în activitatea comitetului exe
cutiv s-a manifestat o atitudine împă- 
c'iui-torisită față de chiaburii Săbău Petru 
(Toader) Pîrvu Ioan (Ioan), Brîndușa 
Gafta din setul Uroi și de chiaburul Dîn- 
șorean Vaier din Simeria Veche, care 
sub anumite pretexte căutau să se sus
tragă de la predarea cotelor.

Cele circa 10 tone de grîu, 33 tone po
rumb. 20 tone de cartofi, etc. care la data 
de 7 Noiembrie încă mal erau de colec
tat în comuna Simeria. arată clar că, 
munca de convingere ce trebuia dusă în 
rîndui țărănimii a fost lăsată la voia în- 
tîmplării, așteptiîndu-se ca planul de co
lectare a produselor agricole să se reali
zeze de la sine, fără prea multă bătaie 
de cap.

Rămânerea în urmă a comunei Simeria 
în ceea ce privește realizarea planului 
de colectări la produsele agricole de toam
nă, se datorește în mare parte și Comite

Nepăsare și muncă de mintuiala
Comuna Carbăl este una din comunele 

cu multe posibilități pentru a-și îndeplini 
1-a timp și integral planul de colectări la 
toate pro-dpsele. Cu toate acestea, ea se 
situează printre comunele codașe ale ra
ionului. deoarece le majoritatea produse
lor procentul este de sub 50 la sută din 
planul total al colectărilor.

Cărui fapt se datorește această proastă 
situație a colectărilor din comuna Cer- 
băl ? Răspunsul este unul singur: Comi
tetul executiv în frunte cu președintele 
Iancu Ionel, vicepreședintele Gașpar Du
mitru și secretarul Burghelea Constantin, 
care au dus o muncă de mântuială, nu 
s-au preocupat de această problemă în 
mod consecvent, ci au privit-o ca pe o 
sarcină de o importanță secundară. A-

Mai multă atenție față
In muncile agricole din acest an, oa

menii muncii din agricultură s-au stră
duit sub conducerea înțeleaptă a partidu
lui să obțină noi și noi succese în spori
rea producției de cereale, să strîngă re
coltele bine și la timp, astfel încât să nu 
se piardă nici un bob din recolta acestui 
an.

Dacă țărănimea muncitoare a muncit 
din zi în noapte pentru reușita deplină 
a tuturor lucrărilor agricole, a strâns ou 
grije fiecare bob atât de prețios, trebuie 
arătat' însă că față de munca acestora 
unele colective de la bazele de recepție 
au o atitudine condamnabilă, privind cu 
nerușinare risipa de cereale care se face 
pe rampe și în magazii. Spre exemplu, la 
baza de recepție din Hunedoara, mari 
cantități de boabe de grîu, secară, po
rumb, etc. sînt călcate în picioare de cei 
care-și predau cotele, iar alte cantități 
de cereale sînt risipite pe afară. La fel. 
în magazie domnește un haos nemaipo
menit ; boabe de grîu amestecate cu se
cară. iar seoara cu rămășițele rezultate 
la trior, semințe de dovleac, floarea soa
relui, porumb și altele sînt împrăștiate în 
toate părțile.

Faptul că la această bază, organele în 
drept nu au asigurat din timp recruta
rea personalului sezonier necesar, a dus 
pînă acolo încît să nu se poată suprave
ghea descărcarea cerealelor colectate la 

_________________ Concluzii ___________________
Din constatările făcute pe teren cu ocazia raidului, s-a stabilit că acolo 

unde comitetele executive ale sfaturilor populare sprijinite îndeaproape de organizațiile 
de bază sătești, au susținut in permanență o largă muncă politică de masă și au spri
jinit organele de colectare, s-au realizat succese importante în îndeplinirea planului de 
colectări la toate produsele agricole, vegetale și animale. Exemple demne de urmat în 
această privință ni le oferă comunele Teliuc, Băcia, Cristur și altele.

Nu acelaș lucru se poate spune despre comunele Streisîngeorgiu, Simeria, Hășdat 
și Cerbăl. unde comitetele executive ale «laturilor populare comunale și organizațiile de 
bază sătești, nu au mobilizat toate forțele pentru impulsionarea colectărilor, deși în 
acest sens sînt posibilități ca în prezent planul de colectări să*Ție realizat în între
gime. In majoritatea comunelor vizate în cuprinsul raidului, a lipsit munca de agitație, 
operativitatea, spiritul de inițiativă precum și exemplul personal al comuniștilor și de
putation

Ținînd cont de lipsurile semnalate, comitetele executive ale sfaturilor populare co
munale și organizațiile de bază sătești trebuie să treacă de îndată la luarea de măsuri 
concrete menite să ducă fără întîrziere la îndeplinirea integrală a planului de colectări, 
condiție de seamă în asigurarea hranei poporului muncitor.

tului de stat pentru colectarea produse
lor agricole care îmbătat de unele procente 
realizate mai ușor, s-a culcat pe laurii 
victoriei, urmărind îndeplinirea planului 
din birou.

împotriva tuturor lipsurilor care s-au 
manifestat și încă se manifestă în proble
ma colectărilor în comuna Simeria, or
ganele de partid și de stat, trimise pen
tru impulsionarea colectărilor, trebuie să 
ia poziție hotărîtă, asigurîn-d îndeplinirea 
în întregime a planului de colectare.

ceasta a dus la o muncă de campanie de
zorganizată, fără un plan de muncă con
cret. ceea ce a adus după sine îndeplini
rea planului la grîu în procentaj de abia 
46%, la cartofi, 50%, iar la porumb do3r 
13,8%. Mai mult, comitetul executiv nu 
a sprijinit nici activitatea colectorului 
oomunal Iancu Gheorghe, lăsîndu-1 să 
muncească de unul singur, în felul acesta 
neputîndu-și duce sarcinile la îndepli
nire.

Aplicând acest fel de muncă, a fost nor
mal ca rezultatele să fie extrem de slabe 
ca planul de colectări pe întreaga co
mună să nu fie nici pe departe îndepli
nit, situând comuna codașă pe întregul 
raion.

de produsele colectate
locurile stabilite. Din această cauză în 
ziua de 9 noiembrie, un oarecare țăran 
muncitor care și-a predat cota de secară, 
a golit siaou.1 în silozul cu grîu în loc să-I 
toarne acolo unde trebuia.

Despre toate aceste lipsuri cît și altele, 
tovarășul Suciu Nicol,ae șeful bazei de re
cepție știe, le cunoaște, însă nu a luat 
nici un fel de măsuri ca și cum pe ei nu 
l-ar interesa asigurarea plinii poporului 
muncitor. O altă lipsă serioasă care se 
manifestă în munca colectivului ce de
servește baza de recpeție Hunedoara, este 
și aceia că recepționarea produselor co
lectate și în special analizele se fac de 
mântuială ; după miros, pipăit, etc. și în 
cele mai multe cazuri în general, așa cum 
s-a întâmplat în ziua de 9 noiembrie când 
analiza grâului colectat de la aniumiiți ță
rani muncitori din regiunea de munte s-a 
făcut în general, și nu pe fiecare producă
tor în parte.

Comitetul exoutiv al sfatului popular 
al raionului Hunedoara și C.S.P.A. Hune
doara, are datoria de a controla și trage 
la răspundere pe cei ce desconsideră în
semnătatea recepționării și depozitării ce
realelor colectate. Colectivul bazei de re
cepție, respectiv tovarășul Suciu Nieo- 
lae și laborantul Bobiș Variile, trebuie sa
și verifice atitudinea lor față de muncă, 
să lupte cu mai mult elan și simț de răs- 
punedere pentru înmagazinarea și păstra
rea cerealelor care nu sînt altceva decât 
sudoarea și munca a sute și mii de oa
meni din timpul unul an de zile.



Materiale pentru Congresul al II-lea al P, M. R.

Dezbaterea proiectului Statutului modificat al P- M. R.
Pentru justa alegere și repartizare a cadrelor

■> Faptul că în Proiectul Statului modifi
cat este prevăzut la capitolul I. că mem
brul de partid este obligat să înfăptuia
scă întodmai, în orice funcție s-ar găsi, 
Directivele partidului cu privire la justa 
selecționare a cadrelor duipă calitățile lor 
•politice și profesionale, m-a determinat să 
desvălui unele aspecte negative ce mai 
dăinuie în întreprinderea noastră, legate 
de problema cadrelor. Aceasta pentrucă 
aici la noi. în cadrul I.C.S.H.-ului, încă 
sînt unii conducători., membrii de partid, 
•către încalcă în mod grosolan aceste direc
tive, selecționând cadrele după criteriul 
devotamentului personal și al relațiilor de 
prietenie, cauzînd astfel greutăți între
prinderii. Așa este cazul șefului de sec
ție de la sectorul exploatare Kolcic Ale
xandru, care în scoțpui. de a face „bine" 

.unor cunoscuți a mutat pe mecanicul 
■laici Ioan de pe macaraua de aburi, pe 
■esoavatorul greu de tip „Alibau", în scopul 
de a plasa pe un prieten mecanic în 
acest post. In felul acesta tovarășul Galei 
Ioan nefiind calificat pe macaraua 
„Albau", în cîteva zile acest utilaj s-a de

Să îmbunătățim munca în rîndurile tineretului
Proiectul Statutului modificat al P.M.R., 

a dat naștere la frământări deosebite în 
rîndul organizațiilor de partid, frămân
tări animate de spiritul de răspundere 
față de felul cum acestea se conformă 11- 
niei partidului nostru, în toată activita
tea lor. Organizația de bază P.M.R., din 
Băcia -dezbătând pe larg fiecare articol, fie
care aliniat -al Statutului modificat și-a în
dreptat în mod special atenția tocmai a- 
■supra acelor sarcini reieșite din proiectul 
de Statut care au fost oarecum neglijate 
de către organizația de bază. Din discu
țiile care au avut loc, a reieșit că o bună 
parte din acestea au fost purtate pe mar
ginea slabei activități desfășurată de că
tre membrii de partid în rândurile tine
retului.

In consecință, organizația de bază a 
■trecut de îndată la analizarea muncii des
fășurate de organizațiile U.T.M., unde se
cretarii organizațiilor de tineret au pre
zentat dări de seamă amănunțite. Pentru 
lichidarea lipsurilor din miunca acestor or
ganizații, dip partea organizației de partid 
au fost însărcinați doi tovarăși care să 
îndrume și să controleze în mod perma
nent activitatea tineretului; tovarășul 
Horvat loan cu organizația U.T.M. școală 
și Șiler Cârd cu organizația U.T.M. sat 
Tn urma acestor măsuri, organizația

Tăiatul și transportul cocenilor de porumb — sarcină imediată 
a sfaturilor populare

In raionul Hunedoara, însămînțările de 
toamnă au fost terminate la timp și în 
bune condiții agrotehnice. Acum, țărăni
mea muncitoare lucrează de. zor la exe
cutarea arăturilor adinei de toamnă pen
tru însămînțările de primăvară, desțele
nind în același timp noi suprafețe de te
ren pentru a fi redate agriculturii.

Cu toate acestea trebuie spus că nu 
în același ritm se face tăiatul și strân
sul cocenilor de porumb, deși se cunoaște 
destul.de bine importanța pe care o pre
zintă această cultură în ceea ce privește 
valorificarea furajelor grosiere și comba
terea șoarecilor.

Datorită muncii superficiale dusă în 
campania agricolă de toamnă de către in
ginerii și tehnicienii secției agricole ra
ionale, precum și de comitetele executive 

■ ale sfaturilor populare c-omunale, privind 
-recoltarea culturilor târzii de toamnă, pe 
ogoarele raionului nostru există și astăzi 
însemnate suprafețe de pe care încă nu 
s-au tăiat și cărat . cocenii de porumb. 
Astfel de terenuri pe suprafețele cărora 
zac în bătaia vânturilor și a ploilor în
semnate cantități de coceni, pot fi găsite 
în comunele Simeria, Băcia, Hășdat și 
•saltele. Pe raza comunei Băcia, gospodăria 

fectat și ca urmare acestui fapt mecani
cului i s-a tăiat două zile din salar, pe 
motivul „neglijență față de bunul poporu
lui”.

Da fel s-a întâmplat și mecanicului Ră- 
ducan Ștefan, oare fiind calificat ca spe
cialist la motoarele compresoare, la un 
moment dat s-a trezit și el multat de că
tre Kolcic Alexandru pe un tractor „Ki- 
rov" pe șantierul O.M. Muncind cu toată 
străduința în noua meserie, însă necunos- 
cînd principiile de funcționare a tractoru
lui, în scurt timp acest tractor s-a defec
tat, fiind nevoit să intre în reparație ge
nerală, făcând posibil astfel scoaterea din 
producție a unui utilaj atît de important. 
In consecință, șeful secției, ca drept pe
deapsă a tăiat de pe lista de plată a me
canicului 48 ore de muncă.

Astfel de cazuri sînt încă multe pe șan- 
tirele I.C.S.H.-uilui și în special la secto
rul exploatări. Față de această situație 
nici șeful sectorului Raț I. și nici organi
zația de bază nu au luat măsuri cu toate 
că au fost sesizați din timp.

U.T.M. școală, ajutata și îndrumată în 
mod efectiv a reușit să îmbunătățească 
nivelul învățământului în școală, și să 
dezvolte neîncetat răpsunderea tinerilor 
cadre. didactice față de creșterea și edu
carea comunistă a pionierilor și școlarilor. 
Totodată organizația U.T.M. școală, a in
tensificat munca de ridicare a nivelului 
ideologic și cultural al utemiștilor prin 
studiu, fapt în urma, căruia biblioteca 
este frecventată în fiecare seară de nume
roși tineri care studiază cărți, broșuri, 
etc. Ca urmare a îmbunătățirii muncii 
din cadrul organizației U.T.M. școală, sfa
tul popular comunal și organizația de 
partid au simțit din plin sprijinul prețios 
al tineretului în munca politică dusă cu 
masele de țărani muncitori. Tinerii din 
organizația U.T.M. școală au făcut parte 
din colectivele de agitație care au prelu
crat pe grupe de case proiectul de Di
rective al celui de al II-lea Congres al 
partidului și au lămurit în rîndul țărani
lor muncitori importanța covârșitoare a 
predării cotelor la timp. In același timp 
ei iau ținut în acest scap o serie întreagă de 
conferințe la stația de radiofioare. evi- 
dentiindu-se în mod deosebit utemistâi 
bula Viorel. Bădița Maria, Șotângă loan 
și Corbu loan.

anexă a Atelierelor C.F.R. Simeria, a a- 
vuit anul acesta însămânțat cu porumb 
o mare suprafață de teren, însă conduce
rea gospodăriei pe lîngă faptul că a apli
cat măsurile agrotehnice de întreținere în 
condiții foarte proaste, a găsit de cuvință 
să nu strângă la timp nici cocenii care de 
bine de rău s-au făcut. De asemeni Co
mitetul de partid și conducerea Ateliere
lor C.F.R. Simeria privește această pro
blemă ca ceva care nu iar interesa, cu 
toate că mui-ți muncitori oare lucrează în 
acea-stă întreprindere locuiesc în raza co
munei Simeria și nu și-au tăiat și cărat 
nici până în prezent cocenii de pe câmp, 
situație care s-a repetat și anul trecut.

Da existența acestor lipsuri cu totul 
inadmisibile, se mai adaugă și faptul că 
tehnicienii secției agricole raionale, care 
au fost trimiși pe teren, n-au impulsionat 
tăiatul și transportul coc’enii-or și n-au 
explicat țăranilor muncitori importanța 
pe care o prezintă cocenii ca furaje pentru 
animale. De pildă, inginerul Cantemir 
Mircea nu a sprijinit în suficientă mă
sură pe tovarășa Stănescu Adriana, tehni
ciană începătoare în munca pe care o des
fășoară în comuna Simeria. Da fel, ingi
nerul Mitrea Dorin care a fost repartizat 
în comuna Băcia, nu a luat măsuri con

Toate acestea dovedesc că la alegerea și 
repartizarea cadrelor acești conducători 
se îngrijesc nu atât de interesele muncii, 
cît să se înconjoare de oameni dare, deși 
lipsiți de valoare din punct de vedere 
profesional, sînt în schimb „oamenii li
niștiți”.

Alegerea cadrelor după criterii subiec
tive, după considerente de prietenie, duce 
la aceia, că în loc de un grup conducător 
se obține o muncă de familie, un artei, 
ai cărui membrii caută să trăiască în 
„pace", să nu se supere unul pe celălalt, 
să spele „rufele murdare" în familie și să 
se laude unul pe altul. Intr-o asemenea 
atmosferă însă nu poate fi loc nici pen
tru critica lipsurilor în muncă, nici pen
tru autocritica celor care conduc munca. 
Adeastă practică antipartinică aduce mari 
prejudicii cauzei comune, împiedică să fie 
scoși la iveală și promovați în posturi de 
conducere oameni noi și capabili, care au 
crescut în munca practică.

GROZA ZAMFIR 
membru de partid

Dacă astfel muncește organizația UTM 
-școală, trebuie arătat că nu -același lucru 
se poate spune despre organizația U.T.M 
sat. în munca căreia mai există încă lip
suri serioase. Tovarășul Șiler Carol, nu 
s-a preocupat de creșterea și educarea 
membrilor U.T.M.. nu a participat ou re
gularitate la ședințele organizației UTM. 
lipsind astfel tineretul de sprijinul și în
drumarea ce trebuia să i-o dea. Vinovat 
de -activitatea slabă a organizației UTM 
sat se face și biroul organizației de par
tid, prin faptul că nu a tras la timp la 
răspundere pe tovarășul Șiler, care avea 
sarcina de a îndruma și ajuta activitatea 
organizației UTM sat.

In prezent, biroul organizației de partid, 
a luat măsuri de întărire și ridicare în 
scurt timip a activității organizației UTM 
sat, în lumina proiectului Statutului mo
dificat al P.M.R. Totuși, pentru înlătura
rea pe viitor a lipsurilor manifestate de 
organizațiile de partid în munca cu tine
retul, propun ca la articolul 60 aliniatul 
„i“ să se adauge ; „Organizațiile de bază 
răspund în mod direct și nemijlocit de 
educarea și creșterea membrilor organi
zațiilor UTM".

BORȘEI NICODAE ■
secretarul org. de bază PMR Băcia

crete împreună Cu conducerea gospodăriei 
anexe Simeria, pentru ca aceasta la rîn
dul ei să treacă la tăiatul și transportatul 
cocenilor.

Cu aceiași lipsă de răspundere a fost 
privită această problemă și de inginerul 
Antoci Vasile de la gospodăria anexă „Mi
nerul IV" unde executarea acestei lucrări 
încă mai lasă de dorit.

Dipsite de îndrumare și control, unele 
comitete executive ca cele 'din comunele 
Peștiiș, Streisîngeorgiu și Călan, consideră 
că încă mai este vreme și că sarcina lor 
a fost în această perioadă numai însămân- 
țările -de toamnă. Membrii Comitetului e- 
xecutiv al sf atului popular raional au si 
ei vina lor și anume, că deși au cunoscut 
situația tăierii și transportului coceni
lor în aceste comune, nu au luat nici un 
fel de măsuri în acest scop.

Unor astfel de lipsuri trebuie să li se 
pună capăt în cel mai scurt timp. Comi
tetele executive ale sfaturilor populare co
munale, au datoria de a lua toate măsurile 
care să ducă în cel mai scurt timp la ter
minarea grabnică a tăierii și trans
portării tuturor cocenilor care se mai gă
sesc la cîmip.

Ing. agronom RANTA GHEORGHE

însemnate economia
Duptând pentru îndeplinirea angaja

mentelor luate în cinstea celui de al 
'II-lea Congres al P.M.R., muncitorii, in
ginerii și tehnicienii Trustului 4 cons
trucții, obțin zi de zi noi și însemnate 
succese. De pildă, Colectivul de muncitori 
din secția electrică a atelierelor auto, 
conduși de tovarășul Cahn Alfred a înce
put să confecționeze în serie acumulatori 
pentru autocamioane, turisme, motociclete 
și radio, folosind în mare parte deșeuri șl 
materiale recuperate. Prin folosirea aces
tor materiale ca ; plumb, cutii izolatori și 
altele, s-a reușit da până pe data de 29 
octombrie să fie obținută o economie de 
41.314 lei la confecționarea celor 300 de 
acumulatori. reducând în același timp pre
țul de cost pentru fiecare acumulator cu 
8-10 la sadă. Tot în cadrul atelierelor 
auto, muncitorii de la secția Vulcanizare 
au reușit să rezolve problema garnituri
lor de la' frtna Camioanelor, prin fabrica
rea lor în atelier.

Importante sînt realizările de economii 
de materiale, reducerea prețului de cost, 
dar mai important este faptul că nu mai 
stau zeci de mașini din lipsa curentului 
sau a frânelor, rediucîndu-se astfel timpii 
marți.

Succese frumoase obțin și tinichigii care 
în aceiași perioadă au- confecționat din 
deșeuri de tablă galvanizată 500 căni de 
1/4 litri precum și 300 șape mici, din fier 
recuperat, necesare pentru grădinile de 
zarzavaturi, iar muncitorii lăcătuși, sudori 
și fierari betoniști s-au 'angajat ca până 
la data de 15 decembrie a.c. să confec
ționeze 500 buc. săniuțe pentru copii din 
deșeurile de fier vechi ce se găsesc pe 
șantiere.

GRIGORAȘ CONSTANTIN 
Director Trustul 4 construcții

Și-au depășit angajamentele
Da consfătuirea de producție ce a avut 

loc cu o lună și jumătate în urmă la sor
timentul produselor speciale din cadrul 
uzinei „Victoria" Călan, brigada utemistu- 
lui Alexiuc Mihai și-a luat angajamen
tul ca în cinstea 'Congresului partidului să 
depășească planul du 30 la sută la sor
timentele produse comerciale, și să reducă 
rebuturile cu 2 La suta față de normele 
admise. Ca urmare a luptei consecvente 
pentru mărirea producției și a aplicării 
în muncă a metodelor sovietice Ciutohih 
și Voroșin, membrii brigăzii și-au depă
șit sarcinile de plan cu 114 la sută.

Din aiceastă brigadă se remarcă în mod 
special tinerii Matei Mălin, Frățida Gheor- 
ghe și alții. Frin frumoasele rezultate ob
ținute, tinerii din brigadă dau dovadă că 
întâmpină cu cea mai mare dragoste cel 
de al II-lea Congres al P. M. R.. dând 
produse peste plan și de bună calitate.

TĂUȚAN GHEORGHE 
corespondent voluntar

Din sala Tribunalului
De curând Tribunalul Popular al raio

nului Hunedoara a condamnat pe Zsiga 
lolanda din Hunedoara la 3 ani și 6 luni 
închisoare corecțională pentru delictul de 
delapidare. Numita în calitate de șefă a 
serviciului administrativ la întreprinderea 
21 instalații și gestionară cu cartelele, 
■datorită funcției ce o avea a delapidat și 
vândut fără drept 90 cartele de produse 
industriale în valoare de lei 29.481,35 și 29 
buc. cartele produse alimentare în va
loare de lei 944,61.

Pe lîngă pedeapsa penală Tribunalul a 
condamnat-o pe inolupată să plătească 
părții civile Sfatului Popular al Orașului 
Hunedoara suma de 30.425,96 lei drept des
păgubiri civile.

Reînoiți abonamentele la ziarele și 
revistele pentru anul 1955.

Abonamentele se primesc la toate 
oficiile poștale, factorii poștali și di- 

fuzorii voluntari din întreprinderi și 

instituții.

destul.de


Telegrame de felicitare și mesaje de salut sosite la Moscova 
cu prilejul zilei de 7 Noiembrie

MOSCOVA (Agerpres). — Ziarul „Prav
da" a publicat mesaje de salut adresate 
cu prilejul celei de a 37-a aniversări a 
Marii Revoluții Socialiste din Octombrie.

Au fost pubteate mesaje de salut adre
sate Comitetului 'Centrali al Partidului 
Comunist al Uniunii Sovietice de către 
Comitetul Central al Partidului Comunist 
Chinez, Comitetul Central al Partidului 
Muncitoresc Unit Polonez, Comitetul Cen
tral al Partidului Muncii din Albania, 
Comitetul Central al Partidului Socialist 
Unit din Germania, Comitetul Centrai al 
Partidului Comunist din Japonia și un 
mesaj de salut din partea Partidului Co
munist al Merii Britanii.

K. E. Voroșilov, președintele Prezidiu
lui Sovietului Suprem al U.R.S.S., G. M. 
Malenkov, Președintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., și V. M. Molotov, prim 
vicepreședinte al Consiliului de Miniștri 
și ministru al Afacerilor Externe al 
U.R.S.S., au primit o telegramă de felici
tare din parties liui Mao Țze-dun, pre
ședintele Repuibliaii Populare Chineze, și 
Ciu En-lai, premier al Consiliului de Stat 
și ministru al Afacerilor Externe al Repu
blicii Populare Chineze.

Comitetul Central al P.C.U.S. și Consi
liul de Miniștri al U.R.S.S. au primit un 
mesaj de salut din partea Adunării so
lemne a reprezentanților organizațiilor de 
partid, de stat și obștești din Republica 
Populară Mongolă care a avut loclaUlan- 
Bator. N. S. Hruișciov, prim-seoretar al 
Comitetului 'Central al P.C.U.S., a primit 
un mesaj de salut din partea Comitetului 
Central al Partidului Comunist Italian.

Prezidiul Sovietului Suprem al U.R.S.S.

Comentariile presei străine în legătură cu raportul tovarășului M. Z. Saburov
PRAGA (Agerpres). — Ziarul „Rude 

Pravo" din 8 noiembrie comentează în- 
tr-un articol de fond intitulat „Un exem
plu pentru popoare", raportul prezentat 
de M. Z. Saburov la ședința festivă a So
vietului Moscova, care a avut loc la 6 
noiembrie.

In fiecare an în ziua marii sărbători, 
scrie ziarul, poporul sovietic și întregul la
găr al păcii fac bilanțul succeselor muncii 
lor constructive. In fiecare an, acest bi
lanț dovedește cu o putere nouă superi
oritatea incontestabilă a sistemului socia
list față de cel capitalist, constituie o măr
turie a unei noi victorii a ideilor nemuri
toare ale miairxism-lenimismului.

PARIS (Agerpres). — TASS
Ziarele pariziene au publicat în nume

rele lor de duminică cuprinsul pe scurt al 
cuvîntării rostite de M. Z. Saburov la șe
dința solemnă din 6 noiembrie a Sovie
tului din Moscova.

.Baburov confirmă din nou că U.R.S.S 
crede în posibilitatea coexistenței paș
nice" — scrie în titlu ziarul ,,L‘Humanite

(Urmare din pag. I-a)

Neglijiînd posibilitatea dezvoltării a u- 
nor culturi specifice satelor de munte, 
tehnicienii și inginerii sfatului popular ra
ional, susțin că în aceste sate nu se poate 
aplica măsurile prevăzute în proiectul de 
Directive, întrucît nu există posibilități de 
a mări suprafețele arabile. Datorită aces
tui fapt în comunele Cerbăl, Toplița, Bu- 
nlla. etc. sfaturile populare au lăsat pe 
plan secundar sarcinile izvorâte din pro
iectul de Directive. Față de această pasi
vitate organizațiile de bază care au da
toria de a lupta cu perseverență pentru 
dezvoltarea agriculturii nu au luat nici un 
fel de măsuri jăsînd munca politică și 
organizatorică pe seama inițiativei mase
lor.

Proiectul de Directive prevede că acolo 
unde nu există posibilități de a mări su
prafețele arabile cum e cazul în unele 
sate de munte din raionul nostru, se va 
lua măsuri pentru continue dezvoltare a 
creșterii animalelor și anume: crearea u- 
nei baze furajere corespunzătoare, apli
carea metodelor superioare de creștere, a

și Consiliul de Miniștri al U.R.S.S. au 
primit un mesa j semnat de Wilhelm Pieck, 
președintele Republicii Democrate Ger
mane, Johannes Diekmann, în numele 
Prezidiului Camerei Populare a Republi
ci Democrate Germane, și Otto Grotewohl, 
în numele Consiliului de Miniștri ai Re
publicii Democrate Germane.

K. E. Voroșilov, președintele Prezidiu
lui Sovietului Suprem al U.R.S.S., a pri
mit telegrame din partea lui Alexander 
Ziawadzki, președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Polone; Antonin 
Zapotocky, președintele Republicii Ceho
slovace ; Hadji Leshi, președintele Prezi
diului Adunării Populare a Republicii 
Populare Albania; Kim Du Bon, președin
tele Prezidiului Adunării Populare a 
R. P. D. Coreene; Sukamo, președin
tele Republicii Indonezia; Dr. Ba U, 
președintele Uniunii Birmane; Istvan Dobi, 
președintele Prezidiului Republicii Popu
lare Ungare; Gheorghi Damianov, pre
ședintele Prezidiului Adunării Populare a 
Republicii Populare Bulgaria; Radjendra 
Prasad, președintele Indiei; Y. K. Paasir 
kivi, președintele Republicii Finlandeze; 
losip Broz-Tito, președintele Republicii 
Populare Federative Iugoslavia; Rene Coty, 
președintele Republicii Franceze ; Duigi 
Einaudi, președintele Republicii Italiene ; 
Golal Eayar, președintele Republicii 
Turce; generalul Muhammed Naghib, 
președintele Republicii Egiptene; Moha
mmed Zahir, regele Afganistanului ; Mo
hammed Reza Pehlevi, șahul Iranului: 
Hașim Atasi, președintele Republicii Si
riene: Camil Șamun, președintele Repu
blicii Libaneze ; Feisial, regele Irakului ;

Dimanche", „Moscova subliniază posibi
litatea coexistenței pașnice" este titlul ar
ticolului publicat de „Journal du Diman- 
che" ; principala temă dezvoltată de vor
bitor, scrie „Journal du Dimanche", poate 
fi rezumată în felul următor: „Uniunea 
Sovietică promovează o politică în favoa
rea păcii internaționale și îmbunătățirii 
condițiilor de viață în țara sa". Ziarul re
levă pasajul din cuvîntarea lui M. Z. Sa
burov unde se vorbește despre îmbună
tățirea relațiilor dintre U.R.S.S. și Iugo
slavia.

LONDRA (Agerpres). — Ziarul „Sunday 
Express" a publicat pe prima pagină 
știrea cu privire la raportul prezentat la 
6 noiembrie a.c. de M. Z. Saburov la șe
dința solemnă a Sovietului din Moscova. 
Ziarul citează în special pasajul din ra
port în care Saburov menționează încer- 
cărilp unor personalități din Statele Unite 
ale Americii de a vorbi cu Uniunea So
vietică de pe așa-zisa „poziție de forță". 
„Sunday Express" subliniază de asemenea 
cuvintele lui Saburov despre mărirea re

Sarcina noastră de f
sigurarea asistenței și îndrumării zooteh
nice permanente și calificate. Aplicarea 
acestor măsuri va duce la sporirea nu
merică a șeptelului și la mărirea produc
ției de came, lapte, lînă și alte produse.

Un loc covîrșitor de important ocupă 
în proiectul de Directive măsurile cu pri
vire la întărirea organizatorico-economică 
a gospodăriilor agricole existente și la 
sporirea numărului lor. Transformarea so
cialistă a agriculturii răspunde interese
lor fundamentale, atât clasei muncitoare 
cît și ale țărănimii muncitoare, ea rezolvă 
definitiv problema aprovizionării îmbelșu
gate a industriei cu materii prime și a 
populației de la orașe șl sate cu produse 
agro-alimentare.

Munca pentru consolidarea gospodăriilor 
agricole și întovărășirilor agricole și crea
rea de noi gospodării colective și întovără
șiri este una din principalele sarcini per
manente ce ne stau în față. Proiectul de 
Directive prevede măsuri pentru organi
zarea teritoriilor și introducerea asola- 
mentului rațional în gospodăriile agricole 
colective, încadrarea lor cu inginer agro- 

Adolfo Ruiz Cortines, președintele State
lor Unite ale Mexicului; Baudouin, regele 
Belgiei; Juliana, regina Olandei; Frede
rick, regele Danemarcei; Charlotte, marea 
duceasă de Luxemburg ; Rododiphe Rubat- 
tel, președintele Confederației Elvețiene; 
Asgeir Asgeirsson, președintele Isiandei; 
Guliam Mohammed, guvernator general al 
Pakistanului; Haile Selassie, împărat al 
Etiopiei. G. M. Malenkov a primit tele
grame din partea lud Jozef Cyrankiewicz. 
președintele Consiliului de Miniștri al Re
publicii Populare Polone; Vîlko Cerven- 
kov, președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Bulgaria; Kim Ir 
Sen, președintele Cabinetului de Miniștri 
ai R.P.D. Coreene ; I. Țedenbal, prim-mi- 
nistru al Republicii Populare Mongole; 
Jawaharlal Nehru, prim-ministru al In
diei ; Vilem Siroky, președintele Consiliu
lui de Miniștri al Republicii Cehoslovace; 
Mehrnet Shehu, președintele Consiliului 
(ie Miniștri al Republicii Populare Alba
nia ; Imre Nagy, președintele Consiliului 
de Miniștri al Republicii Populare Un
gare ; Aii Sastroamidjojo, primul minis
tru al Republicii Indonezia; Urho Kekko
nen, președintele Consiliului de Miniștri 
al Finlandei; Moshe Sharett, primul mi
nistru și ministru aii Afacerilor Externe 
al Statului Israel.

V. M. Molotov a primit o telegramă din 
partea lui Stanislav Skrzeszewski, minis
tru al Afacerilor Externe al Republicii 
Populare Polone, și o scrisoare din partea 
ambasadorului Statelor Unite, Charles E. 
Bohlen, în Care transmite președintelui 
Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S 
un mesaj din partea guvernului S.U.A.

coltelor de culturi cerealiere.
...Sunday Times" relevă pasajul din 

cuvîntarea lui Saburov în care se 
vorbește despre politica Uniunii Sovie
tice bazată pe teza leninistă cu privire la 
posibilitatea coexistenței pașnice a siste
melor socialist și capitalist.

BRUXELLES (Agerpres). — TASS
Ziarele belgiene au publicat în nume

rele lor de duminică informații despre șe
dința solemnă a Sovietului din Moscova 
consacrată celei de a 37-a aniversări a 
Marii Revoluții Socialiste din Octombrie.

In sdurte expuneri ale raportului lui 
M. Z. Saburov, ziarele burghete relevă 
declarațiile sale despre creșterea produc
ției industriale și depășirea sarcinilor de 
plan, precum și despre valorificarea pă
mânturilor virgine și înțelenite.

Ziarul catolic „Libre Belgique" subli
niază declarația lui M. Z. Saburov privi
toare la încercările nereușite ale unor per
sonalități americane de a vorbi cu Uniu
nea Sovietică de pe așa-zisa „poziție de 
forță"

runfe
nom, măsuri pentru sporirea ajutorului 
pe care trebuie să-l dea S.M.T.-urile în 
vederea organizării și mecanizării pro
ducției. Un șir de măsuri sînt prevăzute 
pentru întărirea și dezvoltarea întovără
șirilor.

Realizarea prevederilor proiectului de 
Directive necesită serioase eforturi din 
partea oamenilor muncii din raionul nos
tru și a tuturor organizațiilor de partid. 
Sarcini de mare răspundere privesc co
mitetele executive ale sfaturilor populare 
care trebuie să lichideze subaprecierea 
problemelor agriculturii și să facă în mod 
operativ o cotitură necesară în această 
privință. Partidul cheamă organizațiile de 
partid de la sate, sfaturile populare comu
nale, să organizeze introducerea metode
lor înaintate și a tehnicii noi în produc
ția agricolă, să desfășoare larg întrecerea 
în agricultură, să se sprijine pe un larg 
activ fără de partid și în deosebi pe frun
tașii recoltelor bogate, și a producției a- 
nimale ridicate, pe țăranii muncitori care 
militează pentru transformarea socialistă 
a agriculturii.

SPORT I
A 7-a victorie a echipei I 

„Metalul" în retur I
Miercuri 10 noiembrie fotbaliștii ecbi^O 

„Metalul" din lodalitate, într-o formă șțl 
dispoziție de joc excelentă au realizat ol 
performanță demnă de toată lauda ; a 7-a I 
victorie în returul campionatului catego- I 
riiei A de fotbal, înviingînd „Locomotiva" 
Timișoara. Prin această performanță re
marcabilă, metalurgiștii se situează în 
fruntea clasamentului returului.

Victoriile obținute, pentru mulți Cons
tituind o adevărată surpriză, sînt pe de
plin meritate și se datoresc unui spirit 
de echipă rar întîlniit, unei puternice vo
ințe de a învinge a fiecărui jucător și 
dragostei față de culorile colectivului. In 
fiecare meci de la N.iculescu pînă la 
Pîrvu toți jucătorii și-au pus în luptă 
toate cunoștințele tehnice, tactice și fizice, 
fantezia de joc. Acest lucru s-a putut ob
serva și din meciul cu „Locomotiva" Ti
mișoara care venise în Hunedoara cu o efl 
chipă care a obținut cele mai multe vic
torii în retur, care lupta pentru cucerirea- 
titlului. Cu toate acestea „.Metalul’’ Hu
nedoara și-a adjudecat victoria cu scorul 
de 2-0, prin punctele marcate de Pîrvu 
dintr-o lovitură liberă de la 17 metri și 
Voinescu în minutul 40 preluînd o cen
trare de la 7 metri. Scorul putea fi și 
mai mare dacă nu erau ratate multe oca
zii clare.

Atât în meciurile anterioare cît și în 
cel cu „Locomotiva" Timișoara, întreaga, 
echipă, fără excepții, merită a fi eviden
țiată, și în special Niculescu. Costică Ma
rinescu, Ziapi'S și Voinescu. Cuvinte de 
laudă merită șl antrenorul Ștefan Wet- 
zer oare a imprimat echipei o tactică de 
joc ce a dat rezultate foairte bune, du- 
cînd echipa din victorie în victorie.

Cîteva cuvinte despre meci :
Jocul începe în nota de dominare a e- 

cbiiped locale care încă în minutul 2 are* 
ocazia să deschidă scorul prin Meghie- 
care ezită să tragă și Franciscovidi reține. 
In minutele 4 și 7 se ivesc două noi: 
ocazii ratate de Zapls și Meghie.

Din minutul 15 timișorenii au o ușoară, 
revenire dar acțiunile lor siînt oprite la, 
marginea careului de 16 metri de linia, 
de fundași, halfi și în special de Costic: 
Marinescu.

Urmează o perioadă de dominare ca
tegorică din partea hunedorenilor care și? 
deschid scorul prin Pîrvu în minutul 26 . 
Această perioadă de dominare se prelun
gește pînă la sfârșitul reprizei când de 
fa.pt se marcă al doilea gol de către- 
Voinescu.

Repriza a doua începe prin cîteva ac
țiuni sporadice ale timișorenilor oprite 
de apărători și în ultimă instanță de 
portarul Niculescu întro formă excelentă. 
Apoi este rândul metalurgiștilor să atace 
și din minutul 64 pun complect stăpînire 
pe joc făeînd o adevărată demonstrație 
de fotbal tehnic. Cu toate acestea în pe
rioada de dominare de peste 30 de mi
nute, din a doua repriză, înaintarea lo
cală nu a marcat nici un gol datorită 
faptului că n-a insistat în terminarea ac
țiunilor ofensive cu șuturi la poartă

La fluierul arbitrului Tiberiu Astaloș, 
care a condus satisfăcător s-au alinat ur
mătoarele formații;

„Metalul” Hunedoara ; Niculescu—Mălă- 
ieru—Costică Marinescu, Fl. Marinescu—• 
Darie, Marin Apostil—Pîrvu, Zapis, Till 
Popescu, Meghie, Voinescu.

„Locomotiva” Timișoara; Franciscovici, 
Corbuș, Androvici, Rodeanu, Gali, Nicolin 
— Ferenți, Andreescu, A Kovacs, Ritter, 
Bădeanțu.

T. Olaru și O Rațiu»


