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Să luptăm pentru grabnica terminare a treierișului și 
pregătirea temeinică a campaniei însămîn|ărilor de toamnă

In ultimile zile, 
oamenii muncii de pe 
ogoarele raionului 
nostru, au obținut 
succese importante în 
strângerea recoltelor și 

MIHUȚ AVRAM
Președintele Comitetului executiv 

al Sfatului popular 
al raionului Hunedoara

treieratul păioaselor. In 29 de salte și ora
șul Simeria, prin folosirea din plin a ba- 
tezelor s-a terminat de curând treierișui. 
De asemenea, în comunele Cristur și Bă- 
cia, în zilele acestea, se va termina treie
ratul ultimelor stoguri.

In unele comune însă, cum ar fi Streisîn- 
giorgiu și Călan, Sfaturile populare și orga
nizațiile de partid nu s-au preocupat în 
suficientă măsură de organizarea temeini
că a treierișului. Cu toate că au avut un 
număr însemnat de batoze de la înce
putul campaniei, totuși nu au reușit să le 
folosească din plin. Au fost cazuri cînd ba
tozele diin comuna Stresîngiorgiu, nu au 
treierat decât 4—5.000 Jeg. pe zi, pe cînd 
norma era de 9—10.000 kg. zilnic. Aceasta 
a făcut ca treierișui în comuna Streista- 
giorgiu, să rămână în urmă.

Sarcina principală a Comitetelor execu
tive, a deputeților comunali, a organiza
țiilor de masă, sprijinite de organizațiile 
de partid, este de a lua măsuri grabnice 
pentru terminarea treierișului.

In satele de munte, unde treierișui se 
face pe grupe de case, din cauza terenului 
necorespunzător, țăranii muncitori trebuie 
să fie îndrumați ca să grupeze păioasele 
pe locuri corespunzătoare ca : livezi, pla
touri, dînd astfel posibilitate batozelor să 
lucreze în bune condițiuni.

In comunele Răcăștia și Teliuc, batozele 
trebuie să treiere și noaptea, fiindcă exis
tă posibilitatea iluminării ariilor.

întârzierea treierișului, face ca și cam
pania însămânțărilor de toamnă să încea
pă mai tîrziu. Ori, în această privință co
mitetele executive ale sfaturilor populare 

■și organele agricole, trebuie să îndrume 
țărănimea muncitoare să se ocupe intens 
de pregătirea și organizarea campaniei de 
toamnă, în scopul obținerii unei recolte 
și mai bogate te anul viitor.

Experiența fruntașilor recoltelor bogate, 
ne-a dovedit că la culturile care se însă
mânțează toamna, este important ca se
mănatul să se facă la timpul cel mai po
trivit, ținând seama de planta premergă
toare, pregătirea terenului și aplicarea al
tor reguli agrotehnice. Astfel, Gospodăria 
agricolă colectivă din satul Sîntandrei, a 
obținut o recoltă medie de 2.250 kg. grîu 
la hectar. La fel și întovărășirile agricole 
„Drumul Socialismului" din Sîntandrei, 
„16 Februarie" din Cristur, au realizat o 
recoltă de cea 2.000 kg. grîu la hectar.

Fruntașii recoltelor bogate din raionul 
nostru, datorită pregătirii terenului din 
timp și a altor lucrări ce le-au făcut în 
toamna anului 1954, însămtațînd numai 
semințe condiționate, au obținut recolte 
mari de grîu te acest an, cum ar fi de pil
dă țăranii muncitori Meștereagă Nicolae, 
(Pătruc), Oana Iosif (lui Solomon) și Su- 
Ciu Iosif din comuna Rapoltul Mare ; Pir- 
va Petru. Bodea loan, Gruiesou Gheorghe«
din satul Petreni; Toma Ioan din satul 
Băcia : Vitez Rozalia din satul Hășdat și 
mulți alții.

Datorită obținerii 
unor recolte bogate, 
acești țărani fruntași 
și-au pregătit și în 
acest an de pe acum 
terenurile pentru în- 

sămînțăride de toamnă, executând arăturile
necesare, transportând gunoiul de grajd 
la câmp și condiționând semințele.

Consiliile de conducere ale gospodăriilor 
colective și comitetele de conducere ale 
întovărășirilor agricole, cu sprijinul di
rect al inginerilor și tehnicienilor agrono
mi, trebuie să fixeze din timp tarlaua ce 
se va însămânța cu păioase de toamnă. Se 
recomandă să se țină seama de planta pre
mergătoare, însămînițîndu-se păioasele în 
primul rind, după culturile de borceag, tri
foi, luicemă, cartofi, sfeclă de zahăr, ovăz, 
orz și pe suprafețe căi mai mici după po
rumb, deoarece în acest an, datorită condi
țiilor climaterice nefavorabile, porumbul 
se va coace cu întârziere.

Țărani muncitori I Pentru a putea obține 
recolte bogate de grîu, secară, orz, etc., în 
anul 1956, aplicați toate măsurile agroteh
nice, folosiți metodele fruntașilor în agri
cultură, și începînd chiar de pe acum fa
ceți următoarele lucrări legate de pre
gătirea, organizarea și desfășurarea cam
paniei însămânțărilor de toamnă :

începeți executarea arăturilor pentru în- 
sămânțările de toamnă la adâncime de 
18-22 cm., iar pe terenurile ou solul sub
țire la adâncimea la care să nu scoateți 
pietriș, pentru a nu strica structura solu
lui. Transportați cantități însemnate de 
gunoi de grajd pe terenul ce-1 însămânțați 
(cea 25-30 tone Ia hectar).

Se recomandă să se însămânțeze semințe’ 
de calitate, soiuri de grîu : cenad 117, odvos 
241, și bancut 1241, precum și semințe de 
calitate din griul local cu bobul alb. Sfa
turile populare trebuie să organizeze mun
ca în așa fel ca te jurul datei de 25 IX., în 
comunele de șes să înceapă însămînțările 
de toamnă.

In această privință. Comitetele executive 
ale sfaturilor populare comunale, trebuie 
să ajute pe fiecare deputat să-și creeze un 
activ lărgit în circumscripția sa, care să 
îndrume țărănimea muncitoare în cam
pania însămânțărilor de toamnă.

Cei peste 280 țărani fruntași, înscriși la 
concursul pentru obținerea de producții 
sporite, la cartofi, sfeclă de zahăr și po
rumb. să fie îndrumați de tehnicienii a- 
griodli pentru a fi primii și la pregătirea 
terenurilor pentru însămtațăriie de toam
nă, astfel ca în anul viitor să concureze 
câți mai mulți țărani fruntași te sporirea 
producției de grîu.

Comitetele executive ale sfaturilor popu
lare trebuie să acorde mai multă atenție 
organizării întrecerii socialiste între gos
podăriile agricole colective, întovărășirile 
agricole, precum și întrecerii patriotice pe 
circumscripții între țăranii muncitori cu 
gospodării individuale, pentru însămînța- 
rea în cele mai bune oondițiiuni și la timp, 
a culturilor din toamna acestui an, condi
ție esențială care asigură obținerea de re
colte și mai bogate în anul 1956.

Din cuprinsul raionului nostru ;
Ajutor prețios în munca ofelarilor

Oțelarii hunedoreni, luptă zi de zi în 
întrecerea socialistă pentru a da Patriei 
cât mai multe tone de oțel peste plan. Ca 
urmare a elanului de dare au dat dovadă 
aceștia te luna august, graficul de produc
ție a fost depășit cu mult. De pildă, bri
gada de le cuptorul Nr. 4, condusă de 
prim-tepitorul Lăibuneț Vaier, a elaborat 
cu 458,8 mai multe tone de oțel, iar ce
le ale prim-topitoridor Sbanciu Aurel și 
Costache Vasil e de la același cuptor, au 
elaborat cu 318,8 respectiv 295,77 tone, mai 
mult oțel.

Realizări însemnate au înregistrat și cele 
3 brigăzi de la cuptorul Nt. 2, de sub

Succesele minerilor
In luna august, muncitorii din abatajele 

Minelor de fier Ghelar au înscris noi suc
cese în lupta pentru sporirea producției 
de minereu, trimițând furnalelor peste pre
vederile planului de prodrjeție Cu 2,5 la 
sută mai mult minereu.

Printre minerii care au contribuit te 
mare măsură la îndeplinirea și depășirea 
planului de extracție pe întreprindere, se 
numără cei de la mina Vaduil-Dobrii, oare 
și-®u realizat sarcina de plan te propor
ție de 111,5 la sulă. O contribuție de sea
mă au adus-o și minerii de le orizontul 4,

Obțin beneficii suplimentare
Acțiunea pentru sporirea acumulărilor so

cialiste peste plan, se desfășoară cu 
multă intensitate în cadrul Stațiunii 7 uti
laj greu din Hunedoara. In acest scop, co
lectivul de muncitori, tehnicieni și ingi
neri de aici, luptă cu avtet sporit pen
tru creșterea producției și reducerea pre
țului de cost, ceea ce a făcut ca planul glo
bal pe luna august să fie depășit cu 94 
la sută, iar productivitatea muncii pe cap 
de muncitor să Crească cu 63 la sută. Toa
te acestea au contribuit la realizarea de 
beneficii suplimentare în valoare de 
300.000 lei.

Realizările tinerilor constructori
In ultima lună, colectivul de muncă de 

pe șantierul tineretului din oadrul Trus
tului 4 construcții, a reușit să obțină re
zultate de seamă în Creșterea producției și 
productivității muncii, prin introducerea 
unor măsuri de mecanizare a procesului de 
producție. In urma acestui fapt, planul de 
producție pe luna august a fost depășit cu 
27 la sută.

La aceasta a contribuit întreg colecti
vul de muncitori și, în mod deosebit bri
găzile de betoniști conduse de tovarășii 
Moț loan și Mureșan loan, care au de
pășit zilnic sarcinile de producție cu 33- 
36 la sută, sported ta același timp și pro
ductivitatea muncii cu 16 Ia suită. De ase

Pregătiri pentru însămînțările de toamnă
întovărășirea agricolă „Zori Noi" din su

burbia Zlaști, se numără printre întovă
rășirile fruntașe din raionul Hunedoara. 
In urma măsurilor ce au fost luate pentru 
folosirea timpului bun de lucru, membrii 
acestei întovărășiri au reușit să termine 
tatr-un timp șourt treierișui păioaselor de 
pe cele 34 de hectare.

Pentru a obține ta anul viitor o produc
ție sporită la hectar, întovărășiții au tre
cut încă de pe acum la pregătirea cam
paniei agricole de toamnă, în care scop 

conducerea priim-tepitorilor Bîtlea Traian, 
Grigoroaie Dumitru și Forțu Petru, care 
au elaborat în plus peste 330 teme oțel.

Un ajutor prețios în obținerea acestor 
succese au primit oțelarii din partea co
lectivului de muncitori ai secției fier vechi, 
care au avut o preocupare permanentă în 
aprovizionarea cuptoarelor cu fier șarjabiL 
Prin munca consecventă depusă de echi
pele de sub conducerea tovarășilor Pă- 
trașcu Teodor, Istrate Gavrilă, Miron 
Gheorghe și alții, oțelarii au primit cu 
40-46 la sută mal mult fier vechi paste sar
cinile planificate.

unde planul a fost depășit cu 4,88 la sută. 
Aci, brigada de sub conducerea lui Gostiaa 
Traian, a sporit producția de minereu pe 
lună august cu 34 la sută. De asemenea, 
brigăzile conduse de Preda Dumitru și Lu- 
oaci Aron de la orizontul 1, Zlătior Fran- 
cisc de la orizanul II și Oncoș Gheorghe 
de la orizontul III, au obținut te această 
perioadă importante realizări te îndepli
nirea și depășirea sarcinilor de plan.

PELMUȘ NICOLAE 
corespondent voluntar

Printre brigăzile de excavatoriști, care 
au adus un aport deosebit la realizarea 
acestor succese, se numără cele de la 
punctul „Descoperta Teliuc", conduse de 
Bobeanu Dumitru, Drăghioi Gheorghe și 
alții, care au realizat depășiri de plan Cu
prinse între 35-40 la stuă.

Fruntași te sporirea acumulărilor socia
liste pe luna august, s-au situat și mem
brii brigăzilor de sub conducerea excava- 
toriștilor Ionete Constantin, Martin Gheor
ghe, Petroșan Aurel și alții, care au exca
vat ta luna august cu 31-50 la sută mai 
mult pământ peste sarcinile de plan.

menea, prin aplicarea metodei de lucru în 
lanț, brigăzile de pavatori, conduse de 
tov. Soare Nicolae și Maziliu loan, au reu
șit să obțină depășiri de normă, cuprinse 
între 34-84 la suită.

Muncitorii acestui șantier se străduiesc 
zi de zi, să sporească rentabilitatea între

prinderii,, prin eliminarea pierderilor pla
nificate la diferite materiale. Astfel, bri
găzile de dulgheri de sub conducerea to
varășilor Kovaliov Pavel și Weber Matei, 
au economisit în luna august, materiale în 
valoare de peste 11.000 lei.

BURGHELEA IOAN 
corespondent voluntar

eu ogorît cu atelajele proprii o suprafață 
de 7 hectare. Pe această suprafață, ei au 
cărat o mare cantitate de îngrășăminte 
organice, luîndu-se în același timp măsuri 
pentru selecționarea și tratarea seminței 
pe care o au deja asigurată. Suprafața 
cultivată cu grîu de toamnă, va fi în a- 
Cest an de oca 37 hectare, iar pentru ca 
însămînțările să nu întârzie, comitetul de 
conducere al întovărășirei a hotărât să 
încheie contract cu S.M.T. Orăște.



Marea sărbătoare a poporului bulgar Un cămin cultural cu o activitate bogată
Da 9 Septembrie poporal bulgar sărbă

torește a unsprezecea aniversare a elibe
rării sale de sub jugul fascist de către 
glorioasele armate sovietice, cotitură ho
tărâtoare în viața Bulgariei. Strâns unite în 
jurul Partidului Comunist din Bulgaria, 
torțele patriotice din țară au dat regimu
lui monarho-fascist lovituri nimicitoare, 
zdrobindu-1 și adueînd Ia cîrma țării un 
guvern democrat-popular. Puterea popu
lară cucerită prin atâtea jertfe s-a con
solidat zi de zi în lupta împotriva reacți- 
unii interne sprijinită de Cercurile agre
sive externe.

In acești unsprezece ani de libertate, 
fața Bulgariei s-a schimbat. Dintr-o țară 
înapoiată din toate punctele de vedere, ea 
a devenit un stat industriai-agnar în care 
bazele socialismului au și fost construite. 
Dramul parcurs de poporul bulgar în a- 
cești ani n-a fost ușor. Economia distrusă 
de război trebuia refăcută, întregul aparat 
de stat purificat de elementele reacționare, 
etc. Acestea au cerut din partea oamenilor 
muncii din toate domeniile de activitate o 
muncă înidîrjită, plină de abnegație. Avân
tul revoluționar ai poporului muncitor bul
gar a înlăturat aceste greutăți, iar în anii 
care au urmat s-a trecut la o economie 
planificată. Anii realizării primului plan 
cincinal, îndeplinit în ramurile de bază 
în 4 ani, au însemnat o dezvoltare impe
tuoasă a industriei, în special a industrie: 
grele cu pivotul ei principal, industria con
structoare de mașini, baza materială a so
cialismului. Acest lucru a determinat creș
terea producției industriale cu peste cinci 
ori față de perioada dinainte de război.

Ca expresie a dezvoltării industriale a 
Bulgariei sînt și noile ramuri create în 
anii primului plan cincinal. Industria chi
mică. electrotehnică, construcțiilor navale, 
celulozei și altele, sânt câteva exemple care 
ilustrează progresul industrial al Bulga
riei populare.

Noi întreprinderi de mare capacitate au 
luat naștere pe teritoriul țării. Combinatul 
chimic „I. V. Stalin", uzina metalurgică 
„V. I. Benin" fabrica de ciment „Vulkan", 
sînt doar câteva din nenumăratele fabrici 
și uzine construite în anii puterii populare.

Principalele ramuri industriale, cum 
sînt industria extractivă, siderurgică, con
structoare de mașini, hidrotehnică și chi
mică au luat în anii celui de al doilea 
plan cincinal un avânt deosebit. Astfel, 
extracția de minereuri a crescut de două
zeci și nouă de ori față de anii 1939, iar 
cea carboniferă de 3,8 ori. Anul acesta 
eu fost descoperite noi zăcăminte conside
rabile de minereu de fier, plumb, mangan 
și altele.

Construcția uzinei siderurgice „V. I. Be
nin" precum și lărgirea secțiilor sale va 
duce în cel de al doilea pian cincinal la 
sporirea producției de fontă Cu 15-ori, de 
laminate cu 10 ori și altele.

înainte de 9 Septembrie 1944 industria 
constructoare de mașini era inexistentă. 
'Astăzi această importantă ramură a in
dustriei grele a luat un avînt considerabil. 
Fabricarea a numeroase tipuri de mașini, 
care împreună cu mașinile și utilajele im
portate din Uniunea Sovietică și țările de

In capitala Bulgariei se efectuează uriașe 
lucrări de amenajare. Se instalează con
ducte de apă și canalizare, se pavează noi 
străzi și șosele. Numeroase parcuri și gră
dini înfrumusețează orașul Numărul a- 
cestora crește continuu. Sofia a devenit 
mai frumoasă și mai primitoare ca oricând.

Din decembrie 1954 au fost instalate 
80.667 de metri de conducte și 79.638 de metri 
de oanal, s-au pavat 1.105.211 de metri pă
trați de străzi și 125.031 de metri pătrați 
de caldarâm. S-au Construit 38 de poduri 
noi. S-a asfaltat o suprafață de 3.348 de 
metri pătrați.

In 1956 se vor instala conducte de apă 
în valoare de 2.442.000 de leva, canale — 
de 4.000.000 de leva, se vor construi cal
darâmuri în valoare de 2.600.000 de levai, 
drarpiuri și poduri — de 16.600.000 de leva, 
se vor amenaja suprafețe verzi care vor 
necesita cheltuieli de 3.500.000 de leva.

Cea mai nouă și cea mai frumoasă piață 
din Sofia — Piața Denin — se înfrumu- 
sețează pe zi ce trece. Clădirile diin jurai 

democrație populară, înzestrează industria 
și agricultura, sânt în continuă creștere. 
După modelele executate de „Mașproiect" 
au fost construite și utilate fabrica de co- 
Ipfoniu, de extrase tanante, numeroase ma
șini maniere, agricole, compresoare etc.

Un succes de seamă a înregistrat indus
tria constructoare de mașini prin execu
tarea în țară a primelor autobuse moder
ne. Noile autobuse au și fost predate tran
sporturilor orășenești din Sofia și în cu
rând ele vor transporta pasageri.

Unmînd învățătura leninistă despre in
dustrializare, partidul și guvernul au a- 
cordiat o deosebită atenție dezvoltării con
strucțiilor hidrotehnice. In sistemul hidro
energetic „Gheorghe Dimitrov", ca rezultat 
al muncii neîntrerupte a sutelor de con
structori au fost înălțate : două hidrocen
trale, un mare baraj și altele. Lucrările de 
montare a hidrocentralei de la Stare Za- 
gora se apropie de sfîrșit. Odată cu darea 
în exploatare a acestei minunate construc
ții socialiste. sistemul hidroenergetic 
„Gheorghe Dimitrov" va fi terminat de
finitiv. In anul acesta sute de minieri lu
crează la construcția unei alte hidrocen
trale subterane, cea mai mare din Bul
garia, care va furniza energie electrică 
pentru o mare parte din suprafața țării.

Ca rezultat al dezvoltării sistemului hi
droenergetic Capacitatea centralelor elec
trice a crescut față de anul 1944 cu peste 
3.4 ori. In anii celui de al doilea plan cin
cinal, până în anul 1957. vor fi puse în 
exploatare încă 430.000 kw. de noi capaci
tăți.

Deosebit de semnificative sânt și succese
le obținute în transformarea socialistă a 
agriculturii. Numărul gospodăriilor agri
dole de muncă, create pînă acum, reunesc 
peste 70 la sută din întreaga suprafață a 
țării, iar producția agricolă, datorită me
canizării, a crescut cu mult față de pe
rioada antebelică.

Ca urmare a politicii pașnice dusă de 
guvern, majoritatea venitului național este 
destinat nevoilor interne de dezvoltare a 
industriei și agriculturii, iar trei pătrimi 
este folosit pentru satisfacerea nevoilor 
oamenilor muncii. Ocrotirii sănătății, con
strucțiilor social-culturale, învățământului 
public, le sînt destinate sume uriașe.

Bilanțul strălucitelor succese obținute 
de poporul bulgar sânt rodul muncii sale, 
a conducerii înțelepte a Partidului Co
munist din Bulgaria, a ajutorului nepre
cupețit acordat de Uniunea Sovietică în 
toate domeniile de activitate.

Poporul român, care este legat de o ve
che prietenie cu poporul frate bulgar, pri
vește du adâncă simpatie realizările sale 
pe drumul construcției socialismului 4“ 
ceasta prietenie crește și se dezvoltă ne
încetat, avînd aceiași oale luminoasă — 
socialismul. Podul, prieteniei de peste Du
năre, inaugurat anul trecut, va sta măr
turie veșnică a acestei prietenii.

In semn de profundă simpatie, poporul 
nostru felicită cu prilejul celei de a un
sprezecea aniversări a eliberării Bulga
riei pe poporul frate bulgar, dorindu-i 
noi succese în lupta pentru construirea 
socialismului și apărarea păcii.

înflorește Sofia
pieții sânt aproape terminate. Se lucrează 
la interioarele acestor construcții înalte — 
primele de acest fel în întreaga Bulgarie. 
In curind va începe montarea exoalatoa- 
relor și a celor 12 ascensoare care vor 
transporta zilnic 40.000 de persoane. In 
clădiri se instalează magazine mari, o sală 
de cinematograf, o sală pentru revista 
modei, un restaurant modem, o cofetărie 
etc. Clădirea cu nouă etaje a marelui hotel 
ocupă o suprafață de 3 500 de m? Hotelul 
va avea 156 de apartamente, cu camere 
de dormit, săli de primire și restaurante 
speciale, o Cofetărie, o sală de recepție și 
de festivități. In acest hotel se va ame
naja o bucătărie în care se vor pregăti 
mese pentru 2.000 de persoane. S-a termi
nat montarea instalației de condiționare 
a aerului, cu ajutorul căreia se va putea 
menține o temperatură constantă. Au fost 
terminate clădirile Ministerului Industriei 
Grele și Ministerului Electrificării, care 
au în total 1.000 de camere, săli de recep
ție, săli de ședințe etc.

In viața satelor noastre, căminele cul
turale contribuie pe zi ce trece tot mai 
mult la acțiunile întrepirnse jn vederea 
ridicării nivelului de cunoștințe politice și 
culturale ale țăranilor muncitori și spriji
nirea aplicării metodelor agrotehnice îna
intate.

Mergând pe această linie, căminul cul
tural din Simeria Veche (director tov. Ne
meș Mănâse), a realizat progrese remar
cabile. Ca rezultat al munții politice, cul
turale desfășurate, țăranii muncitori din 
Simeria Veche au executat muncile agri
cole de întreținere a culturilor în bune 
condițiuni, iar în campania de recoltare 
au obținut de asemenea rezultate fru
moase.

Brigada artistică de agitație a acestui 
cămin, a prezentat periodic programe ar
tistice variate și pline de conținut, con
tribuind la remedierea unor lipsuri din 
sat. Așa de exemplu, într-unul din pro
gramele brigăzii, a fost criticat Sfatul 
popular al orașului Simeria, pentru fap
tul că nu s-a preocupat de iluminația 
străzilor satului, cu toate că stîlpii rețelei 
electice erau dotați cu instalația necesară. 
In urma criticii. Sfatul popular a luat mă
suri în consecință. Pe stîlpii rețelei elec
trice au fost instalate becuri. De aseme
nea. organele C.F.R. din Simeria, au fost 
criticate pentru faptul că nici pînă acum 
nu au luat măsuri pentru amenajarea să
lii de așteptare de la cantonul C.F.H. Cu 
toate că cei criticați au promis în nenu
mărate rânduri că vor face acest lucru,

Filmul săptămînii „PUTEREA DRAGOSTE1“
Filmul în Culori „Puterea Dragostei", 

realizat de studioul „Maxim Gorki" din 
Moscova, redă o întâmplare autentică, pe
trecută în urmă cu două veacuri, în nor
dul Rusiei.

Sîntem în vara anului 1743. In subur
bia Korabelnaia, din orașul Arhanghelsk, 
domnește o vie agitație. A doua zi, cora
bia cu pînze „Rostislav" îi va duce pe vâ
nătorii de mare într-o călătorie grea și 
periculoasă, departe, în insula Micul Be
ran, din arhipelagul Grumant, de unde 
sperau să aducă o mare cantitate de colți 
de morsă untură și piei.

In vreme ce pe chei Alexei Himkov su
praveghea încărcarea corăbiei, într-o gră
dină din apropiere, Stepan Sarapov, cel 
mai bun vînător de mare, își lua rămas 
bun de la logodnica sa Varvara, a cărei 
frumusețe o întrecea pe a tuturor fetelor 
din oraș. îndurerată că Stepan o părăseș
te la numai câteva zile după logodnă, Var
vara îi făgăduiește că-1 va aștepta cu cre
dință pînă la reîntoarcere. In toiul vese
liei, apare în port Fedor Verighin, în tre
cut un bun marinar, azi un bețiv și un bă
tăuș, care îi roagă pe marinari să-l ia pe 
corabie. După oarecare ezitări, marinarii 
acceptă.

A doua zi, Corabia „Rostislav" a pără
sit portul, îndreptându-se spre nord. In 
urma ei, a ridicat ancora și corabia olan
deză „Laleaua albastră", condusă de că
pitanul pirat Van Gleck, cu sarcină din 
partea asociatului său Vemizober, să scu
funde corabia rasă, cu echipaj cu tot. Ve- 
nizober urmărea să înfricoșeze astfel ma
rinarii să nu mai plece pe mare, ca să 
aibă mină ieftină de lucru, ta tăierea pă
durilor

Ajungând la Grumant, corabia „Rostis
lav" s-a oprit lângă insula Micul Berun. 
Ghețurile plutitoare nu-i îngăduie să se 
apropie de mal. Riscându-și viața, patru 
marinari — Alexei Himkov cu fiul său 
Vanea, Stepan, Sarapov șl Fedor Verighin 
— pătrrnd pe insulă. Prin ceața care se lă
sase, corabia olandeză s-a apropiat pe ne
simțite de „Rostislav", atacînd-o. Astfel 
cei patru vânători de mare au. rămas izo
lați pe insula Micul Berun, fără ntcio pro
vizie și numai cu câteva gloanțe de pușcă.

Vânătorii nu și-au pierdut Curajul. Ei 
se pregătesc pentru ternare. In interiorul 
insulei au descoperit o căsuță șl cu ajuto
rul capcanelor și al arcului, învingând toa
te primejdiile, și-au asigurat o provizie în
semnată de alimente și piei.

In Arhanghelskul îndepărtat, rudele și 
prietenii celor dispăruți, intervin în zadar 

totuși pînă în prezent nu s-a luat nici-o 
măsură în acest sens.

De asemenea, această brigadă a făcut 
și ieșiri pe teren, în alte comune. Astfel, 
cu prilejul împărțirii avansurilor ta G.A.C. 
din Sîntandrei membrii brigăzii au pre
zentat în fața colectiviștilor un bogat pro
gram artistic, care s-a bucurat de mult 
succes.

Pentru înfrumusețarea căminului cultu
ral, colectivul de conducere, cu fondurile 
realizate din diferite spectacole a trecut 
la renovarea și mărirea sălii căminului, 
deoarece vechea sală nu mai corespun
dea cerințelor țăranilor muncitori, care 
veneau în număr tot mai mare Ia căminul 
cultural. Acest lucru nu este întâmplător, 
țăranii muncitori din Simeria Veche, s-au 
obișnuit să vină în fiecare duminică să 
asculte programe artistice, conferințe cu 
caracter agrotehnic, metodele înaintate a- 
plicate de fruntașii recoltelor bogate, în 
vederea obținerii unor recolte de cereale 
și legume sporite la hectar, precum și con
ferințe pe teme internaționale și altele.

Datorită muncii intense pe care a desfă
șurat-o, actest cămin, se numără printre 
căminele fruntașe pe raion. La concursul 
echipelor de teatru și a brigăzilor artis
tice de agitație pe fază regională, această 
brigadă, a ocupat locuil II. Strădania ei, 
a fost astfel răsplătită. La aceste succese, 
o mare contribuție a avut Sfatul popular 
al orașului Simeria, care sprijină cu însu
flețire munca culturală și o îndrumă per
manent.

pe lingă negustorul Eremie Lukici Okla
dnikov, starostele aridului vânătorilor, ca 
să trimită o corabie în căutarea vânători
lor de mare. In înțelegere, cu Vemizober, 
Okladnikov, refuză să le împlinească ru
gămintea, pretextând că „Rostislav" și e- 
chipajul său au pierit.

Timpul a trecut și într-o zi, marinarii 
au descoperit într-un golf al insulei, o 
corabie veche de peste 100 de ani, pe 
jumătate distrusă. Nădejdea le umple su
fletele. In timpul iernii o vor repara și în 
primăvară, vor pomi spre casă. Bucuria 
le e de scurtă durată. Intr-o bună zi1, 
Fedor, grav bolnav de scorbut, voind să 
aprindă focul, a răsturnat făclia și casa 
ia foc. Vânătorii și-au salvat prietenul și 
adăpostul, însă toată rezerva de combus
tibil arsese. Pentru a scăpa viața lui Fe
dor distrug corabia, transformând-o în lem
ne de foc.

Cinci ani s-au scurs de la plecarea va
sului „Rostislav" și Varvara tot îl mai aș
teaptă pe Stepan, încredințată, în Ciuda 
celor auzite, că d trăieșe.

Atras de frumusețea fetei, negustorul 
Okladnikov o cere în căsătorie. Varvara 
nu vrea să audă. In cde din urmă, pri
mește, cu o condiție: Okladnikov va tri
mite o corabie să-i caute pe marinari și 
dacă pînă la 1 octombrie nu-i va găsi, se 
va mărita cu d.

In urma acestei înțelegeri, corabia „Spe
ranța", condusă de Amos Komilov se în
dreaptă spre Grumant, în Căutarea mari
narilor, fără a ști că pe urmele ei se află 
iarăși corabia „Laleaua albastră".

înfruntând primejdiile, „Speranța" ajun
ge ta Micul Berun, luînd pe bond pe încer- 
cații marinari. Unul singur lipsea : Fedor, 
cere n-a putut învinge boala.

Pe drum, marinarii ruși sânt atacați 
de „Laleaua 'albastră". Printr-o manevră 
iscusită, Amos Komilov împinge însă co
rabia piraților spre ghețuri, care o sfa
rmă

Luna octombrie a sosit și corabia „Spe
ranța" nu s-a întors încă. Ținându-și cu- 
vnîtul dat, Varvara se va căsători cu Ok
ladnikov apoi își va pune Capăt zilelor.

In timp ce se îndreptă spre biserică, 
clopotele, tobele, strigătele oamenilor a- 
nunță sosirea corăbtei mult așteptate. Cu 
inima bătîndu-i nebunește, Varvara alear
gă spre port.

Cei doi logodnici s-ara regăsit. Puterea 
dragostei a birait toate piedicile și ei își 
zâmbesc plini de încredere și fericire unul 
altuia.

Filmul rulează la cinematograful ,.M. 
Gorki".



Să ridicăm nivelul
învățătura marxist-leriinistă ne învață că, 

în condițiile construirii socialismului, edu
carea comunistă a tinerei generații devine 
una din problemele principale ale muncii 
de partid.

Organizația revoluționară a tineretului 
muncitor, sub conducerea înțeleaptă a parti
dului nostru a obținut o seamă de rezul
tate importante în munca de mobilizare a 
tineretului la îndeplinirea sarcinilor planu
lui nostru cincinal.

Cu sprijinul permanent al comitetului ra
ional P.M.R. și al organizațiilor de partid, 
Comitetul raional U.T.M. și organizațiile* de 
bază U.T.M. au reușit să obțină în ultima 
perioadă, o îmbunătățire simțitoare a siste
mului de muncă în cuprinderea tineretului 
și mobilizarea lui la îndeplinirea mărețelor 
sarcini ce le stau în față.

Astfel, în întreprinderile raionului nostru, 
formele de producție ale tineretului au cres
cut considerabil și majoritatea celor exis
tente și-au îmbunătățit activitatea în pro
cesul de producție. Brigăzile utemiste de 
producție, de pildă au crescut cu încă 24, 
iar posturile U.T.M.-iste de control de la 
59 la 63.

In întrecerea socialstă din întreprinderile 
raionului Hunedoara, sînt antrenați peste 
5.000 de tineri și tinere, dintre care numai 
în Combinatul siderurgic „Gh. Gheorghiu- 
Dej“, peste 2.600. Majoritatea tinerilor an
trenați în această întrecere obțin zilnic în 
producție succese din ce în ce mai frumoase. 
Faptele pline de eroism pe tărîmul cons
trucției socialiste a tinerilor oțelari, Brîn- 
zei Dumitru. Bîrlea Traian, a furnaliștilor 
Tîmpa Constantin, Mîtcă Ilie, a laminato- 
rîlor Gavrilescu Grigore, Micu Ioan, de Ia 
combinat, a minerilor Suncha Alexandru, 
Țițeică Nicolae de la Ghelar, a constructo
rilor Voicu loan, Ionescu Petru, loan Gh. 
Ioan de la I.C.S.H sînt cunoscute în în
treaga țară. Ei se află în primele rîndurî 
în lupta pentru mărirea producției și pro
ductivității muncii. Munca lor plină de 
roade bogate constituie o dovadă, concretă 
a muncii politice desfășurate de organiza
țiile U.T.M. respective.

Se pune întrebarea ? Oare organizațiile 
de tineret s-au achitat în întregime de sar
cinile încredințate de partid în educarea ti
neretului și antrenarea lui efectivă în mun
ca de producție, învățătură și disciplină ?

Analizînd rezultatele obținute în spiritul 
hotărîrii Biroului Politic al C.C. al P.MR.. 
cu privire la activitatea U.T.M.-ului, reiese 
clar că rezultatele muncii organizațiilor

muncii organizațiilor de bază U. T. M.
U.T.M. din raionul nostru nu corespund 
întru totul sarcinilor ce le-au fost încredin
țate de partid.

Așa se explică de ce antrenarea tineretu
lui în întrecerea socialistă este încă slabă- 
Ea nu cuprinde decît un număr redus de 
utemiști și tineri, iar acolo unde tinerii sînt 
antrenați cum este cazul la combinat, uzina 
„Victoria" Călan, minele Teliuc și altele, 
există mult formalism și superficialitate. 
Comitetele organizațiilor de bază U.T.M., nu 
urmăresc felul cum tinerii își îndeplinesc 
sarcinile și angajamentele luate. Parte din 
brigăzile utemiste de producție existente îș£ 
desfășoară activitatea slab, nu-și însușesc 
metodele înaintate de lucru și nu populari
zează experiența propriilor noștri fruntași 
în producție. Așa de pildă la secția Mon
taj din cadrul I.C.S.H. se manifestă indis
ciplină în rîndul constructorilor.

Dacă în multe întovărășiri agricole, ca 
cele din Hășdat, Cristur și altele, tinerii 
întovărășiți participă cu mult elan, aproape 
în întregime la muncile agrare, în unele 
întovărășiri ca cele din, Tîmpa, Băcia, Sînt- 
andrei și altele, participarea este mult mai 
slabă din cauză că organizațiile de bază 
U.T.M. nu duc o muncă susținută pentru ca 
utemiștii să fie exemple vii în munca lor 
de zi cu zi. La Băcia de exemplu se desfă
șoară o activitate slabă. Secretarul organi
zației de bază se lasă antrenat în alte 
munci, iar activitatea organizației U.T.M. 
este lăsată să se desfășoare la voia întîm- 
plării, fără nici un plan de muncă. Acest 
lucru cunoscut fiind, atît de către Comite
tul raional U.T.M., cît și de tovarășul Scar- 
lat care răspunde de această muncă, nu 
au luat măsuri pentru îmbunătățirea muncii.

Combativitatea organizațiilor de bază 
U.T.M. de la sate este încă scăzută. Multe 
din ele, cum Sînt cele din satul Răcăștia, 
Ruda, Peștișul Mic, rămîn nepăsătoare față 
de sarcinile ce le-au fost trasate. La Cinciș 
de pildă nu se desfășoară nici un fel de 
activitate. Activitatea organizației de bază 
U.T.M. (secretar Scorobete I.), este inexis
tentă. Aici nu se țin ședințe, tinerii își 
pierd timpul liber pe ulițele satului fără ca 
cineva să se gîndească, să-i antreneze în 
diferite acțiuni ce stau în fața țăranilor 
muncitori din sat.

De asemenea munca cultural-sportivă, 
problemele de presă și literatură s-a des
fășurat cu mult sub nivelul sarcinilor. Sînt 
organizații de bază U.T.M. în rîndul că
rora, din vina C. D. P.-ului, nu totdea
una pătrunde „Scînteia Tineretului” și 

organul local de presă „Uzina Noastră".
Munca internă de organizație este încă 

slabă. Critica și autocritica este puțin folo
sită. Sînt organizații de bază ca cele din 
Uroi, Săulești, Chitid și altele care nu țin 
seama de sezisările critice și propunerile 
făcute pentru lichidarea lipsurilor existente 
în munca organizațiilor respective, iar mem
brii acestora nu sînt antrenați în viața de 
organizație. Comitetul raional U.T.M. n-a 
reușit să îmbunătățească radical sistemul 
de muncă și să ajute în mod practic orga
nizațiile de bază pentru ridicarea calității 
muncii acestora la înălțimea sarcinilor ac
tuale. Deși întreg aparatul Comitetului ra
ional U.T.M. a fost instruit cu metode noi 
de muncă, totuși, o parte din activiștii 
U.T.M., duc o muncă de suprafață, privesc 
de sus tineretul, manifestă o atitudine de 
îngîmfare și rezolvă cu încetineală unele 
probleme ridicate, ceea ce are repercursiuni 
negative asupra bunului mers al organiza
țiilor de bază.

Atît pentru aparatul Comitetului raional 
U.T.M. cît și pentru organizațiile de bază 
trebuie să fie clar că pentru a te apropia de 
tineret, și a te bucura de încrederea lui, 
trebuie să te porți simplu, să-i vorbești la 
fel de liber ca și în cercul tău de prieteni1. 
Recunoașterea curajoasă a lipsurilor, res
pectarea cuvîntului dat și o înaltă princi
pialitate în rezolvarea tuturor problemelor, 
constitue baza morală a activistului utemist 
în munca sa.

Cauzele principale ale lipsurilor în munca 
organizațiilor de bază U.T.M. și a aparatu
lui Comitetului raional își găsesc explicația 
în faptul că unii activiști manifestă lipsă 
de inițiativă, se tem a lua unele hotărîri1 
pentru „a nu greși' , și așteaptă numai di
rective venite de sus.

Sarcina principală a comitetelor organi
zațiilor de bază U.T.M. este de a antrena 
toți tinerii la participarea activă a acțiuni
lor luate de partid și guvern în primul rînd 
în întrecerea socialistă și patriotică în ve
derea dezvoltării economiei patriei noastre. 
O importanță deosebită în activitatea co
mitetelor organizației de bază U.T.M. o are 
îndrumarea permanentă a acestora de că
tre organizațiile de partid. Organizațiile de 
U.T.M., trebuie să ceară în mod permanent 
sprijinul organizațiilor de partid, pentru 
că numai în felul acesta se poate obține 
ridicarea continuă a calității muncii U.T.M. 
o educare comunistă a tineretului și izvor 
nesecat de cadre pentru partid.

G. ZOLD

1 SPORT
Metalul Arad—Metalul Hunedoara 2-2 (2-0)

Pe stadionul „Progresul" din Arad, s-a 
disputat duminică meciul de fotbal dintre 
„Metalul" Arad și „Metalul" Hunedoara.

Prima repriză începe sub dominarea echi
pei din Arad, care profitînd de greșelile apă
rării hunedorene, construiește atacuri ener
gice, care se termină cu șuturi puternice 
la poarta apărată de Pătrașcu. Apărarea 
metalurgiștilor stăvilește cu greu asemenea 
atacuri. înaintașii arădani și în special Uj, 
Negru și Moldovan depășesc apărarea hu- 
nedorenilor prin acțiuni rapide întreprinse 
mai mult pe centru și pe partea dreaptă 
a terenului. Scorul este deschis în minutul 
15 de către Uj, care profită de o neînțele
gere a apărării hunedorene. In minutul 29, 
Negru, interul stîng al arădanilor înscrie 
de la cca. 22 metri cel de al doilea gol. Cu 
scorul de 2-0 în favoarea metalurgiștilor din 
Arad, se termină prima repriză a meciului.

In repriza a doua aspectul jocului se 
schimbă complet. In formația metalurgiști
lor hunedoreni antrenorul A. Marinescu a- 
duce unele modificări, care s-au dovedit a 
fi insiprate, Darie și Costea trec fundașf, 
Marin Apostol half, iar linia de atac este 
alcătuită din Huzum. Mălăieru, Pîrvu, FI. 
Marinescu, Meszaroș.

De data aceasta, atacul este mult maî 
agresiv. Se remarcă cursele spectaculoase 
ale lui Huzum. La o combinație reușită la 
care participă Mihuț—Fl. Marinescu—Pîrvu— 
Huzum, ultimul înscrie plasat primul gol al 
metalurgiștilor hunedoreni.

Minutul 60 aduce egalarea, Huzum face 
o cursă spectaculoasă, driblează patru ad
versari și înscrie cel mai frumos gol al 
partidei: 2-2.

Din acest moment hunedorenîi sînt me
reu în atac, remareîndu-se în special șutul 
foarte puternic al lui Huzum, reținut prin- 
tr-un salt extraordinar de către Catranici. 
Deși din minutul 72, hunedorenîi joacă în 
10 oameni (Pîrvu fiind eliminat de pe te
ren), sfîrșitul jocului îi găsește în continuu 
atac.

De la hunedoreni s au remarcat: Huzum, 
(cel mai bun de pe teren), Mălăeru și Mi 
huț, iar de la arădani, Uj, Negru și Catra
nici.

N. T. MARCEL

Din experiența brigăzii noastre 
_____ în elaborarea rapidă a șarjelor
Elaborarea rapidă a șarjelor după metoda 

oțelarului sovietic Matulineț de către oțe- 
larii Forțu Petru, Vasile Costache și alții 
a produs în rîndul tinerilor oțelari din bri
gada noastră o nestrămutată dorință de a 
ne însuși și noi această metodă. In urma 
consfătuirii avută cu membrii brigăzii am 
reușit să punem în practică unele măsuri 
de organizare a muncii, în urma cărora am 
elaborat șarje cu o durată mai scurtă. Iată 
cum lucrăm noi în această privință.

încă înainte de a elabora șarja ne pre
gătim materialele necesare pentru șarja 
următoare, în special fierul vechi, apoi cu 
inginerul de schimb precizăm calitatea oțe
lului pentru a ști ce materiale auxiliare ne 
trebuie să pregătim (minereuri, calcar, var, 
etc). Cu aceiași grijă ne pregătim și pen
tru introducerea fontei. Pentru a economisi 
timp și a nu pierde din temperatura cup
torului, ajustarea o facem în timpul fier
berii curate, la peretele din spate și cape
tele cuptorului. Atunci, cuptorul este maî 
cald și dolomita cu care îl reparăm se su
dează mai bine.

După ce am desfundat orificiul de scur
gere și oțelul curge în oală, continuăm a- 
justarea cuptorului cu toți membrii brigă
zii. In acest ‘timp în cuptor apar focurile 
roase pe care le astupăm cu dolomită făcînd 
în așa fel ca atunci cînd oțelul s-a scurs 
tot, reparațiile la peretele din spate, la cape
tele și stîlpii cuptorului să fie gata. Astfel 
jumătate din pregătirea cuptorului pentru 
elaborarea șarjei următoare se face în tim
pul descărcării șarjei.

împreună cu maistrul de schimb, contro
lăm starea vetrei, iar dacă pe vatră maî 
sînt băltoace de oțel sau zgură, le suflăm 
cu aer comprimat și numai după aceasta 
închidem orificiul de scurgere fără însă a 
opri focul, lucru pe care nu-1 fac toate bri
găzile.

Apoi începem încărcarea cuptorului cu 2 
macarale cu un regim maxim de tempera
tură și pe o singură ușă, în sensul opus fo
cului, ceea ce face ca timpul de încărcare să 
fie redus cu 15-30 minute.

Pentru a proteja vatra, prima dată încăr
căm un strat de fier mai ușor (diferite de
șeuri, resturi de tablă, etc.), peste care se 
introduce minereul și varul, lăsînd să ardă 
5 minute după care se amestecă și apoi se 
continuă încărcarea în așa fel ca fierul 
vechi, cel mai greu să fie așezat uniform 
pe toată vatra și în special în partea de 
sus, pentru a veni mai repede în contact cu 
flacăra, ușurînd astfel procesul de topire.

In timp ce eu conduc încărcarea cuptoru
lui, ajutorul unu și doi, curăță orificiul de 
scurgere și jghiabul, iar alți doi oțelari 
pregătesc materialul pentru lipitul stîlpilor 
percum și dolomita brută necesară pentru 
pragurile false. Ultimele încărcături le in
troduc întotdeauna pe ușa din partea cupto
rului unde este încărcat mai puțin, în timp 
ce la celelalte 2 uși, se fac deja pragurile 
false. După ce am executat toate acestea, 
fierul fiind încălzit bine, comand fonta li
chidă.

Experiența a dovedit că de Introducerea 
la timp a fontei depinde în mare măsură 

succesul elaborării șarjei cu o durată scurtă. 
Dacă fonta este întrodusă prea de vreme, 
fierul avînd o temperatură mai mică ca a 
fontei, face ca șarja să se topească mai 
greu, iar dacă este introdusă prea tîrziu, 
reacția ce se produce între metalul topit 
din cuptor și fontă, dă zgura afară pe uși 
și procentul de carbon crește.

După cca. 30 de minute de la introduce
rea fontei, scurgem zgura primară în vana 
așezată sub cuptor. Pînă aici șarja a mers 
cu un regim maxim de temperatură.

Conducerea focului are o importanță deo
sebită în elaborarea șarjei. De aceea tre
buie să arăt că este necesar ca această ope
rație să fie supraveghiată în permanență, în 
cît presiunea păcurii și a aburului să nu 
scadă, iar zgura să nu ajungă în fața in- 
jectorului. Inversarea focului o fac tot la 
intervale de 15-20 minute, avînd grijă să 
nu depășesc temperatura admisă la camerele 
regeneratoare și boltă. împreună cu mais
trul de schimb mă interesez în același timp 
de pregătirea oalei și a trenului pentru a 
nu întîrzia turnarea șarjei. Odată cu a- 
ceasta iau o probă informativă care ne dă 
posibilitatea să cunoaștem ce cantități de 
minereu trebuie să mai adăugăm avînd 
grijă să obținem o zgură cu bazicitate nor
mală. înainte cu cca. 40 de minute de des
cărcarea șarjei, las ca aceasta să fiarbă 
liniștit după care introduc cantitatea nece
sară de fero-mangan și aștept ultima ana
liză de la laborator.

Ajutorul 1 și 2, încep desfundarea șticu- 
lui după care oțelului i se dă drumul în 
oală. In timpul descărcării cuptorului ne 
pregătim pentru șarja următoare.

Muncind astfel alături de oțelarii con
duși de Vasile Costache, Petru Forțu, Du
mitru Brînzeî. Traian Bîrlea și alții, noi 
am reușit să dăm patriei sute de tone oțel 

peste plan. Numai brigada noastră a elabo
rat de la începutul anului și pînă la 30 
august 138 de șarje rapide, depășind pla
nul, în medie cu 16,42 Ia sută.

Prin însușirea și aplicarea corectă a me
todei vestitului oțelar sovietic Matulineț, 
noi am redus timpul de elaborare în luna 
mai la un mare număr de șarje, de la 8 
ore la numai 4,15 ore—4,30 ore, iar în luna 
august majoritatea șarjelor au avut o du
rată de 5 ore și 30 minute. Elaborînd un 
număr cît mai mare de șarje rapide, no® 
am ralizat în luna august cea mai mare 
producție pe cuptor depășind planul cu 29,17 
la sută, iar indicile de utilizare al cuptoru
lui a crescut de la 4.87 la 5,83 la sută.

Dacă unii dintre noi am reușit să ne în
sușim metoda Matulineț, totuși nu am reu
șit să ridicăm pe toți oțelarii la nivelul cu
venit. La cuptorul 1 și 3 unii oțelari îșî 
organizează slab munca. La aceste cuptoare 
fonta în majoritatea cazurilor se introduce 
cu întîrziere, fapt care face ca timpul de 
elaborare a șarjelor să fie depășit.

Nici conducerea secției nu a făcut totul 
pentru ca munca la aceste cuptoare să se 
îmbunătățească. Oțelarii, n-au fost aprovi
zionați ritmic cu dolomită, vanele de zgură 
n? sînt schirhbate la timp, iar descărcarea 
cuptoarelor este deseori împiedicată, din 
cauza murdăriei din hală.

Noi sîntem hotărîți ca și de aici înainte 
să îmbunătățim sistematic organizarea 
lucrului pe baza tehnicii avansate, 
pentru a aplica cu și mai mult suc
ces metoda șarjelor rapide, dînd patriei 
cantități de oțel din ce în ce mai mari pes
te plan.

LABUNEȚ VALER
Responsabil de brigadă O. S. M., 
Combinatul siderurgic ..Gh. Gheor- 

chiu-Dej”



Conferința de presă a delegației parlamentare japoneze 
care se află la Moscova

Pe nume • ♦

Recunoștință patronală
MOSCOVA (Agerpres). TASS transmite:
Delegația parlamentară japoneză care se 

află la Moscova a organizat la 3 septembrie 
o conferință de presă pentru reprezentanții 
presei sovietice și străine. N. K. Kozlov, 
șeful cancelariei Prezidiului Sovietului Su
prem al U.R.S.S., a anunțat reprezentanți
lor presei că conducătorii delegației parla
mentare japoneze Tokutaro Kitamura și 
Masaru Nomidzo vor să dea citire textului 
unei declarații în legătură cu vizita dele
gației în Uniunea Sovietică. După aceea, 
Tokutaro Kitamura a dat citire textului de
clarației :

„La 19 februarie, Sovietul Suprem al Uni
unii Republicilor Sovietice Socialiste a pro
pus un schimb de delegații parlamentare 
cu diferite țări în interesul menținerii și 
asigurării păcii în lumea întreagă.

Potrivit acestei propuneri, noi, reprezen
tanți ai parlamentului japonez, am hotă- 
rît să vizităm țara dvs. la inițiativa pre
ședinților celor două camere ale Sovietului 
Suprem, dl. Volkov și dl. Lațis. In condi
țiile actuale ale relațiilor dintre țările noas
tre. vizita noastră în această țară este un 
eveniment de însemnătate istorică.

Am fost întîmpinați în mod cordial în 
Republica Populară Chineză, țară vecină cu 
noi. Din momentul în care am trecut fron

Componența delegației guvernamentale a R. F. Germane 
care va pleca la Moscova

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

La 4 septembrie, a fost dată publicității 
la Bonn lista persoanelor care fac parte 
din delegația guvernamentală ce urmează 
să plece la 8 septembrie la Moscova, pe 
calea aerului. Din delegația guvernamen
tală fac parte:

Cancelarul federal Adenauer, von Bren- 
fano, ministrul Afacerilor Externe, Globke, 
secretar de stat, Hallstein secretar de 
stat, ambasadorul Blantkenhorn, prof. 
Grewe, director de minister, ambasa
dorul von Eckhardt, Reinhart, director în

Comentariile presei americane 
în legătură cu rezultatele tratativelor 

dintre S. U.
NEW YORK (Agerpres). — TASS trans

mite :
Presa americană continuă să comenteze 

rezultatele tratativelor dintre S.U.A. și Ja
ponia, care s-au desfășurat la Washington. 
Ziarele și agențiile relatează că între minis
trul Afacerilor Externe al Japoniei, Sighe- 
mițu, și oamenii de stat ai S.U.A. s-au ivit 
divergențe de păreri într-o serie de pro
bleme importante, printre care în problema 
înarmării Japoniei. Ele subliniază de ase
menea că rezultatele acestor tratative au 
nemulțumit cercurile influente din Japonia, 
deoarece Sighemițu n-a reușit să-și impună 
punctul de vedere într-o serie de probleme 
importante pentru Japonia.

După cum relatează corespondentul din 
Tokio al ziarului „New York Times” trata
tivele dintre Sighemițu și Dulles „au pro
vocat puternice divergențe politice în Japo
nia”. Vada, secretarul general al partidului 
socialist de stînga, a declarat că acordurile 
de la Washington pun Japonia în situația 
„unei țări subordonate” Statelor Unite.

legătură cu prăbușirea avionuluiun
PEKIN (Agerpres). — China Nouă trans

mite :
După cum se anunță din Hong-kong, la 

3 septembrie autoritățile din Hongkong au 
dat publicității următorul comunicat:

După patru luni de cercetări intense asu
pra împrejurărilor în care s-a produs la 
11 aprilie a.c. prăbușirea avionului indian 
„Kashmir Princess”, poliția a obținut la 
3 septembrie autorizația de a aresta sub a- 
cuzatia de tentativă de asasinat pe un anu
me Ciu TiH-min, zis și Ciu-șu, fost angajat 
ca îngrijitor la societatea de navigație ae- 

tiera și am sosit în țara dvs., am fost în
tîmpinați pretutindeni în mod cordial atît 
de conducători cît și de popor, peste tot 
unde ne-am oprit în drum spre Moscova. 
Delegația exprimă recunoștința profundă 
pentru acest sentiment de prietenie.

Avînd în vedere recenta slăbire a încor
dării internaționale, am sosit în țara dvs. 
în scopul dezvoltării înțelegerii reciproce 
și prieteniei, ceea ce va servi cauzei norma
lizării relațiilor noastre și va netezi calea 
spre schimburile culturale și economice.

In numele poporului nostru, sperăm să 
avem posibilitatea de a duce tratative sin
cere cu conducătorii dvs. în problemele cu
rente nerezolvate, ceea ce, după părerea 
noastră, va contribui la succesul tratative
lor sovieto-japoneze de la Londra.

In această ordine de idei folosindu-ne de 
sprijinul conducătorilor dvs., vom depune 
toate eforturile pentru a înfăptui misiunea 
noastră istorică.

Mulțumim încă odată în mod cordial pen
tru ospitalitatea ce ni s-a acordat de către 
reprezentanții Sovietului Suprem și alți 
conducători. La rîndul nostru, întindem o 
mînă prietenească tuturor popoarelor Uniu
nii Sovietice".

Ziariștii sovietici și străini au pus nume
roase întrebări referitoare la impresiile de

Ministerul Economiei, von Scherpenberg, 
șef de serviciu (colaborator al secției de 
politică comercială din Ministerul Afaceri
lor Externe al R. F. Germane), von Trutz- 
schler (de la secția culturală), von Walter 
(de la secția politică pentru răsărit), Mohr 
(șeful protocolului) și Dworak (de la servi
ciul federal al presei și informațiilor) — co
laboratori ai Ministerului Afacerilor Externe 
al P.F. Germane. In afară de aceasta, îm
preună cu delegația va pleca prof. Kocb, 
conducătorul Institutului pentru problemele 
Europei răsăritene.

A. și Japonia
Asanuma, secretarul general al partidului 
socialist de dreapta, continuă coresponden
tul, a criticat faptul că în comunicatul dat 
publicității la Washington nu s-a spus ni
mic despre insulele Bonin și Riukiu. El s-a 
pronunțat împotriva discutării problemei 
sporirii efectivului forțelor armate ale Ja
poniei.

După cum relatează corespondentul din 
Washington al agenției United Press, în 
cadrul tratativelor americano-japoneze „s-au 
ivit divergențe în problema efectivului for
țelor armate pe care Japonia urmează să 
le creeze, precum și în legătură cu terme
nul de retragere a trupelor americane din 
această țară”. Conducătorii militari ai Sta
telor Unite, continuă corespondentul, presu
pun că forțele armate americane vor sta
ționa în Japonia ceî puțin pînă în anul 
1961 și consideră că actualul Man japonez 
de a crea pînă în 1958 o armată terestră 
cu un efectiv de 180.000 de oameni este „ab
solut insuficient”. SR****®* *..  ,

9 Intr-un loc pitoresc din împrejurimile 
Kievului se amenajează Expoziția perma
nentă a R.S.S. Ucrainene. Lucrările de con
strucție sînt în toi. Se taie pădurile pe lo
curile unde vor fi amenajate pavilioanele 
de cereale, economia apelor, cultivarea de 
pomi fructiferi, viticultură și legumicultura, 
pavilionul de prelucrare a producției agri-, 
cole. Se desfășoară din plin lucrările de 
construcție a sectorului de creștere a vite-, 
lor, clădiri de S.M.T, restaurant, cofetărie.

In apropiere de intrarea principală se 
întinde o bogată grădină de pomi fructiferi. 
Aci au fost plantați aproximativ 1.000 '*e 
pomi. Se cultivă aproape 1 milion de florLj 
Au fost plantați peste 15.000 de arbori d<fl 
corativi șî peste 50.000 de arbuști. ]

• După cum transmite corespondentul 
din Lima (Peru) al agenției Associated 
Press, senatul congresului Republicii Peru 
a aprobat proiectul de legf cu privire la 
acordarea de drepturi egale femeilor cu ale 
bărbaților.

„Kashmir Princess"
nana din Hongkong, și care în ziua acci
dentului era de servici pe aeroportul Kaitak.

In cursul aceleiași zile avionul „Kashmir 
Princess" s-a prăbușit în mare în drum 
spre Djakarta în urma exploziei care a a- 
vut loc pe bord. Toate cele 19 persoane a- 
flate pe bordul avionului. în afară de trei 
membri din echipaj, au pierit.

Ciu Tin-min a părăsit Hongkongul pe ca
lea aerului în cursul zilei de 18 mai ple- 
cînd spre Formoza (Taivan). S-a cerut au
torităților din Formoza să-1 predea la Hong- 
kong penlru a fi judecat. 

legației și la programul vizitei ei în 
U.R.S.S.

Răspunzînd la întrebarea: care sînt pri
mele impresii despre Moscova, Tokutaro 
Kitamura a declarat că a fost deosebit de 
impresionat de amploarea construcției de 
locuințe și în special de metodele indus
triale de construcție. Am vizitat vechea 
Moscovă — Kremlinul cu minunatele sale 
opere de artă create de maeștrii ruși, iar a 
doua zi am vizitat Moscova nouă. In an
samblu, a spus Tokutaro Kitamura, acest 
minunat oraș ne-a produs o adîncă impre
sie.
Masaru Nomidzo a adăugat că delegația a 
luat cunoștință de planul de construcție al 
noului raion de locuințe din apropierea Uni
versității de Stat de pe Colinele Lenin, a 
vizitat șantierul unde, după cum a declarat 
Masaru Nomidzo, se construiesc școli într-un 
ritm nemaiîntîlnit în lume.

In încheierea conferinței de presă, condu
cătorii delegației au mulțumit particlpanți- 
lor pentru interesul manifestat de ei față 
de vizita lor în Uniunea Sovietică.

In seara zilei de 3 septembrie, delegația 
parlamentară japoneză a asistat la Teatrul 
Mare al U.R.S.S. Ia un spectacol cu opera 
„Carmen” de BizeL <

Cancelarul federal va fi însoțit de ase
menea de Karl Arnold, președintele Comi
siei pentru Afaceri Externe din Bundesrat, 
precum și de Kiesinger și Karlo Schmidt, 
președinții Comisiei pentru Afaceri .Externe 
a Bundestagului.

La 7 septembrie, în ajunul plecării, va 
avea loc o ședință a Comisiei pentru Afa
ceri Externe a Bundestagului în cadrul că
reia vor fi examinate problemele care pri
vesc în mod direct călătoria la Moscova a 
delegației R. F. Germane.

Ciocniri între trupe israeliene 
și egiptene

CAIRO (Agerpres). —
După cum anunță agenția United Press, 

, un purtător de cuvînt oficial egiptean a de
clarat la 3 septembrie că un detașament is- 
raelian sprijinit de patru mașini blindate a 
atacat un post egiptean în partea de nord 
a regiunii Gaza. Trune israeliene au atacat 
de asemenea un lagăr de refugiați palesti
nieni din apropiere de Gaza.

Un comunicat al serviciului 
de presă de pe lîngă 

primul ministru al R.D Germane
BERLIN (Agerpres). — A.D.N. trans

mite un comunicat al serviciului de presă 
de pe lîngă primul ministru al R.D. Ger
mane. în care se spune:

Prezidiul Consiliului de Miniștri al Re
publicii Democrate Germane a ascultat ra
portul prezentat de Lothar Bolz, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri și minis
tru al Afacerilor Externe, cu privire la pre
darea tablourilor Galeriei de la Dresda. 
salvate de armata sovietică și păstrate în 
Uniunea Sovietică. După cum s-a anunțat, 
predarea acestor tablouri a început la Mos
cova la 25 a-'-ust. Prezidiul Consiliului de 
Miniștri a exprimat încă odată adînca re
cunoștință a întregului popor german pen
tru acest act mărinimos al guvernului so
vietic. Ministerul Culturii a fost însărcinat 
să prezinte la următoarea ședință a Prezi
diului Consiliului de Minștri un proiect de 
hotărîre cu privire la măsurile legate de 
predarea tablourilor Galeriei de Ia Dresda 
către Republica Democrată Germană.

Spectaculoasă a lost sărbătorirea care s-a 
desfășurat, prin luna aprilie 1954, la fabricai 
Damoiseau din Montreuil (Franța) 1 Însuși 
patronul venise să felicite o muncitoare care 
împlinea 22 de ani de serviciu în între
prindere.

„Ce sînt în definitiv patronii ?” — perora 
industriașul cu avînt, adresîndu-se munci
torilor. „Niște oameni ai voștri. Dar în 
timp ce voi, după ce v-ați adus partea de 
contribuție la această asociație prin orele 
de muncă, plecați liniștiți acasă, eu ră- 
mîn să-mi sparg capul cu bunul mers at 
întreprinderii. Dacă treburile nu merg bine 
eu suport toate ponoasele...“.Și, după ce 
a vorbit aproape o oră despre datoria mun
citorilor de a contribui din plin la prospe
ritatea „asociației dintre capital și mun
că”, patronul a înmînat sărbătoritei o me
dalie de bronz, încheind : „Iată, alături de 
dumneata se află bătrînul maistru care a 
împlinit 47 de ani de serviciu în întreprind 
dere și care poartă cu cinste medalia de 
argint. Iți urez ca și dumneata s-o obții”

...Dar „urarea” patronului nu s-a împli
nit. Și aceasta datorită unei simple adrese 
primită de curînd de medaliata de anul 
trecut, adresă care poartă semnătura ce
lui care prezidase sărbătorirea.

„Vi se face cunoscut — sună misiva — 
că de la începutul lunii viitoare, suprimîn- 
du-se anumite posturi, nu mai faceți parte 
din personalul întreprinderii noastre”.

Măi puțin spectaculoasă, dar infinit mat 
educativă a fost priveliștea bătrînilor care, 
cu capul plecat, pășeau pentru ultima dată 
pragul întreprinderii în care munciseră a- 
tîția ani.

Muncitorii au avut prilejul să se convin
gă practic 
patron, ce 
ciatul” lor 
noasele.

Am uitat
cediați figura și posesorul 
gint...

Recunoștință patronală...
-------O-------

In Kenya continuă represiunile
LONDRA (Agerpres). — TASS trans

mite :
In Kenya continuă represiunile împotriva 

populației băștinașe care luptă pentru inde
pendență națională. Potrivit relatărilor co-ț 
respondentului din Nairobi al agenției Reu/ 
ter, din datele oficiale publicate la 2 sep
tembrie de autoritățile militare engleze, re
iese că in perioada de la octombrie 1952 
(dată la care în Kenya a fost decretată 
starea excepțională) și pînă în prezent, triM 
pele și detașamentele de poliție au ucfl 
9.514 negri și au luat prizoneri alți 1.907^B

cît prețuiește medalia dată de 
înseamnă colaborarea cu „aso- 
și cine suportă în realitate po-

J

să menționăm că printre con- 
medaliei de ar-
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