
Organ al Comitetului Raional P. M. R. Hunedoara și al Sfatului Popular Raional

ANUL VII Nr. 64 (350) MIERCURI 28 SEPTEMBRIE 1955 4 pag. 20 bani

IN INTERIORUL ZIARULUI?

i— Calitatea produselor — sarcină de
răspundere a controlului tehnic

(pag. 2-a)
t— Ne scriu corespondenții (pag. 2-a)

>— Răsplata marii biruinți
(pag. 3-a)

‘— 10 ani de la constituirea Federației
Sindicale Mondiale

(pag. 4-a)

îndeplinirea pianului de producție 
la toți indicii - sarcină de frunte
De bilanțul activității depuse în deouirs de cinci ani, ne 

mai desparte doar ci te va luni. Oamenii muncii din întreprin
derile raionului nostru, se pregătesc să cinstească acest mă
reț eveniment din viața poporului nostru — îndeplinirea pri
mului plan cincinal — cu noi realizări în muncă. Despre 
acest lucru ne vorbesc succesele zilnice dobândite de oa
menii muncii în procesul de producție oglindite în minereu, 
fontă, oțel, construcții, bunuri de larg consum, etc, date 
peste prevederile planului. Pe lîngă depășirea planului de 
producție, colectivele de muncă din întreprinderi acordă o 
atenție deosebită reducerii consumurilor specifice, îmbună
tățirii calității produselor, realizării de noi economii, etc.

Printre întreprinderile fruntașe în depășirea sarcinilor 
de producție, bazat pe realizarea unei corelații juste între 
indicii de plan se numără uzina „Victoria" Călan, Trustul 4 
construcții, I.C.S.H. și altele. In decursul primului semestru 
al acestui an, ha I.C.S.H. de exemplu, planul valoric a fost 
realizat în proporție de 110,26 la sută, iar producția globală 
feță de primul semestru din anul trecut a crescut eu aproape 
50 la sută. Obținerea unor asemenea indici de producție au 
fost posibili, datorită organizării naționale a locurilor de 
muncă, aprovizionării acestora cu materialele necesare, re
partizării juste a forțelor de muncă atât pe locurile de pro
ducție cât și pe mașini, etc.

Lună de lună, întrecerea socialistă la I.C.S.H. a cuprins 
un număr din ce în ce mai mare de muncitori, tehnicieni, 
ingineri și funcționari, iar aplicarea metodelor înaintate de 
muncă sovietice, cum ar fi: Oolesov, Voroșin, Macheev, me
toda de montare pe preasamblate au devenit un bun al co
lectivului de muncă. Ca urmare a aplicării acestora, produc
tivitatea muncii in primul semeșțtudâ^cșfd <n a crescut 
00’1*59'10 satăT’î'olosirea experien|8P5BBEte în muncă, nu 
se reduce însă, numai la atât. Ea a f^Ș'și este un mijloc 
eficace în educarea colectivului de muncă în vederea folosi
rii naționale a materiilor și materialelor necesare conshruc- 

• țiilor efectuate. îmbinarea acestor factori, în ultima analiză, 
au dus la reducerea prețului de cost. In primul semestru din 
acest an, lucrările au fost executate la un preț de cost cu 
1.58 ha sută mai ieftin față de cel planificat. In abținerea 
acestor rezultate, de un real aport, a fost și contribuția 
adusă de inovatori și raționaliza tori. Cele 44 de propuneri de 
inovații și naționalizări făcute în cursul semestrului I a.c.. 
aduc întreprinderii economii ce se cifrează la suma de peste 
1.030.000 lei

Mai sînt însă și întreprinderi, unde corelația ce trebuie 
să existe între indicii de plan, este privită ca un lucru se
cundar. Conducătorii acestor întreprinderi, nu sînt încă pă
trunși de necesitatea realizării corelației dintre indici, a 
căror nerespeetare duce în ultimă analiză la perturbări în 
economia întreprinderii. Acest lucru se întâmplă îndeosebi la 
minele de fier Teiiuc, unde realizarea planului de producție 
se înfăptuiește defectuos și la C. S. „Gh. Gheorghiu-Dej“, 
unde nu sînt respectați indicii calitativi pentru care fapt, 
adeseori comenzile sîcit refuzate de către beneficiari.

Aceiași situație este caracteristică și pentru minele de 
fier Ghelar unde planul de producție pe luna august, deși a 
fost depășit cu 2,05 la sută, indicii calitativi, ai prețului de 
cost, de folosire a utilajului minier, precum și corelația ce 
trebuie să existe între productivitatea muncii și salariul 
mediu nu sînt respectați. De exemplu limonite silicioasă ex
trasă în cursul lunii august, are un excedent de siliciu peste 
normativul admis, de 4,50 la sută. Este știut că procentul 
mare de siliciu îngreunează munca nu numai a furnaliștilo<r, 
dar și a oțelarilor și laminatoriior De asemenea, prețul de 
cast în această lună a fost depășit, pe cînd uti
lizarea capacității de producție a utilajelor a fost realizată 
abia într-o proporție de 97.8 la sută

Toate acestea dovedesc slaba organizare și aprovizionare 
a locurilor de muncă, nestimularea inițiative» creatoare a 
maselor, lipsa de control a conducerii tehnico-aidministnative, 
cît și a comitetului sindical de întreprindere. Nerealizarea 
planului la toți indicii dovedește autoliniștirea comitetului de 
partid, care nu a tras la răspundere conducerea întreprin
derii pentru neîndeplinirea planului, nu a desfășurat o sus
ținută muncă politică, pentru îmbunătățirea calității mine
reului extras. Slab este îndrumată și munca comitetului sin
dical de întreprindere. Ca urmare acestui fapt, numărul ce
lor antrenați în întrecerea socialistă abia reprezintă 77 la 
sută, iar cei care aplică metodele înaintate de muncă, repre
zintă 52 la suită față de efectivul total al muncitorilor.

Remedierea acestor lipsuri cer din partea conducerilor 
tehnico-adminisitraitive măsuri prompte, realizarea în fapt și 
fără întârziere a planului de măsuri tehniico-organizatorice. 
Pe de altă parte, comitetele și organizațiile de bază trebuie 
să preconizeze toate măsurile, care duc la realizarea inte
grală și în mod consecutiv a planului de producție la toți 
indicii

Toate forțele pentru obținerea 
unor recolte bogate în anul viitor

Pe întreg cuprinsul raionului nostru, oamenii muncii de la sate, 
colectiviștii, întovărășiții și țăranii muncitori cu gospodării individu
ale, fac intense pregătiri în vederea desfășurării în bune condițiuni a 
însămînțărilor de toamnă. In acest scop, ei execută arături adînci de 
toamnă, își repară uneltele agricole și pregătesc semințele necesare pe 
care le selecționează și tratează, sau le schimbă la bazele de recepție.

Pentru ca însămînțările din toamna acestui an să se termine 
intr-un timp cît mai scurt și la un înalt nivel agrotehnic, este necesar 
ca, comitetele executive ale sfat urilor populare comunale și organi
zațiile de partid de la sate să dea un sprijin neprecupețit țărănimii 
muncitoare în ceea ce privește pregătirea terenului și procurarea semin
țelor, luînd totodată măsurile necesare pentru asigurarea folosirii la 
maximum a timpului prielnic de lucru și a întregii capacități a mași
nilor și utilajelor, îneît planul însămînțărilor de toamnă să fie îndepli
nit în întregime.

Pregătiri pentru succesul 
campaniei de toamnă

Ținând cont că muncile agricole 
de toamnă sînt de mare însemnă
tate în sporirea producției la ha., or
ganizațiile de bază sătești și sfatu
rile populare comunale din raionul 
nostru s-au preocupat îndeaproape 
de pregătirea acestei campanii In 
comunele raionului eu fost amena
jate 73 centre de tratat semințe și 
70 ateliere de reparat unelte agri
cole unde țăranii muncitori au avut 
posibilitatea să repare peste 250 
pluguri, 136 grape, semănători, trieri, 
vînturători și alte atelaje. Răspun
zând chemării organizațiilor de bază 
și a sfaturilor populare, pînă la 21 
septembrie în întreg raionul Hune
doara au fost executate arături a- 
dînci de toamnă pe o suprafață de 
2.822 ha. și s-a transportat peste 
46.000 tone gunoi de grajd. In comu
na Cristur, aiu fost transportate 
4.875 tone gunoi de grajd pe o su
prafață de 243 ha., iar la Hășdat, au 
fost făcute arături «dinei pe o su
prafață de 365 hectare.

Primii la însămînfalul 
orzului

Anul acesta, muncitorii gospodă
riei agrozootehnice „Minerul IV" Si- 
meria, secția Călan, au obținut la 
cultura orzului o recoltă de 2.700 ki
lograme la hectar, depășind cu 
mult producția planificată. Pentru 
garanția unor roade și mai îmbelșu
gate în anul viitor, muncitorii aces
tei secții au pregătit din timp tere
nul și sămînța de orz, pe oare au 
tratat-o, astfel încât să poată în
cepe de îndată însămînțatol orzului.

...Intr-una din zilele trecute, du
duitul ritmic ai tractoarelor a tre
zit din nou la viață ogoarele gospo
dăriei. Tractoriștii Bie Totoi și Da
niel Schmidt se străduiau să execute 
arături adînci de calitate, iar cei 5 
tineri din brigada lui Jiga Martin, 
aveau grijă ca semănătorile cuplate 
de tractoare să fie bine alimentate 
cu boabe. Din primele zile, roadele 
muncii lor au fost cunoscute repede 
în întreaga gospodărie. Ei au însă
mânțat cu orz de toamnă peste 25 
hectare.

Rezultatele muncii politice 
de masă

Succesele obținute în acest an de 
țărănimea muncitoare din raionul 
nostru, a confirmat pe deplin rolul 
important pe care îl au organizațiile 
de bază de la sate în educarea și 
mobilizarea producătorilor agricoli 
de a respecte întocmai regulile agro
tehnice și a efectua întregul votam 
de lucrări agricole la timp și în 
bune condițiuni Pornind de la acest 
fapt, cele trei organizații de bază 
din comuna Rapolt și-au întocmit 
din timp planuri de acțiune cu sar
cini concrete pe fiecare membru de 
partid, antrenând în această acțiune 
și activul fără de partid. S-a trecut 
apoi la instruirea agitatorilor, oare 
la rîndul lor au desfășurat o largă 
și susținută muncă de lămurire în 
rîndul țăranilor muncitori, arătîn- 
du-le importanța pregătirilor ce tre
buie făcute pentru însămînțările 
de toamnă.

In urma acestor măsuri, cât și a 
muncii politice de masă desfășurate, 
s-a reușit ca .pînă în ziua de 21 sep
tembrie, în întreaga comună să se 
execute arături adînci de toamnă pe 
o suprafață de 303 ha. ; să se trans
porte cea. 3.000 tone îngrășăminte 
naturale și să se condiționeze peste 
5 tone cereale pentru însămînțări. 
Fruntași în efectuarea acestor lu
crări, se situiează membrii gospodă
riei agricole colective „23 August", 
care au curățat întreaga cantitate de 
sămânță necesară pentru cele 22 ha. 
ce vor fi însămânțate în acest an cu 
grâu

întrecerea patriotică 
se desfășoară din plin
In toate satele aparținătoare co

munii Streisângeorgiu, întrecerea pa
triotică a însuflețit și mai mult pe 
țăranii muncitori cu gospodării in
dividuale în pregătirea însămînțări
lor de toamnă. Știind că de succesele 
acestor pregătiri depinde în bună 
parte recolta anului viitor, numărul 
celor ce sânt antrenați în întrecerea 
patriotică pentru obținerea de re
colte bogate a crescut la peste 170 
țărani muncitori. Pentru ca între
cerea să se desfășoare din plin, în 
înteraga comună au fost amenajate 
8 ateliere de reparat unelte și 7 cen
tre de tratat semințe. La aceste a

teliere, pînă în ziua de 21 septem
brie au fost reparate 75 de pluguri 
și 54 la sută din numărul grapelor. 
In același timp țăranii muncitori au 
executat arături adînci pe o supra
față de 249 ha., iar pe 150 ha., au 
transportat peste 3000 tone gunoi de 
grajd.

In fruntea întrecerii, se situează 
țăranii muncitori Baratbaș Iosif din 
Streisângeargiiu, Ooolișan David din 
Valea Sîngeorgiulu.i, Lupulescu Vi- 
zante din Ohitid, Chiriac loan din 
Bățălair și alții.

Au schimbai sămînfa de 
grîu la baza de recepție

Pentru a asigura țăranilor munci
tori din raionuil nostra o sămânță 
de bună calitate în vederea sporirii 
producției agricole la hectar în anul 
viitor, baza de recepție din Hune
doara dispune în acest an de un 
fond de semințe necesare schimbului 
în cantitate de 20 tone grâu. Pînă în 
prezent, această cantitate de grîu a 
fost complet selecționată.

Primii care s-au prezentat la bază 
de recepție pentru a schimba să
mânța de grîu, au fost membrii în
tovărășirii agricole „Drumul belșu
gului" din satul Bîrcea Mare. Ei au 
dius la baza de recepție o cantitate de 
2.400 kilograme grâu, pentru care au 
primit în schimb aceiași cantitate 
de sămânță din soiul „Cenad 117". 
In aceste zile, baza de recepție Hu
nedoara sită la dispoziția celor oare 
doresc ca, prin schimb, să folosea
scă la însămînțări numai semințe de 
bună calitate.

Pregătirile sini în toi
Ca și în celeilalte comune din ra

ionul nostru și în comuna Călan 
pregătirile pentru campanie agricolă 
de toamnă sînt în toi. Până la data 
de 24 septembrie a.c., țăranii munci
tori din această comună au anat pen
tru însămînțările de toamnă o su
prafață de 400 hectare și au trans
portat o cantitate de 12.100 tone gu
noi de grajd. Penalei cu pregătirea 
terenului, țăranii muncitori din co
muna Călan acordă o atenție deose
bită alegerii semințelor, deoarece ex
periența fruntașilor recoltelor 'bogate 
a dovedit că atunci când se însă
mânțează o sămânță de bună cali
tate, se obțin sporuri mari la hec
tar. De aceia, la cele 5 centre de 
condiționat existente în comună, ei 
au selecționat o cantitate de peste 
8.000 kilograme griu de toamnă. Cele 
man avansate lucrări în vederea în
ceperii însămînțărilor de toamnă la 
timpul optim, au fost executate în 
satul Strei. Aici, printre fruntașii sa
tului se numără țăranii muncitori, 
Marcu Aron, Udrea Diță, Mareu Dio- 
nisie, Marcu Toma și multi alții, oa
re au «nat oele mai mari suprafețe 
de teren.



Calitatea produselor
Oamenii muncii din întreprinderile in

dustriale din raionul nostru, desfășoară ou 
mult succes bătălia pentru îndeplinirea 
înainte de termen a planului cincinal, 
luptând zi de zi pentru îmbunătățirea ca
lității produselor. In această luptă un a- 
port însemnat stat chemate să-1 dea ser- 
viicââlLe de control tehnic din întreprinderi.

In acele în' •■••'ndori unde s-a acordat 
o atenție deosebi iă activității organelor de 
control tehnic, pentru a fi îndreptată ne
mijlocit, în scopul îmbunătățirii calității 
produselor, s-a obținut unele rezultate po
zitive. La uzina „Victoria" Căian de pildă, 
unde conducerea întreprinderii a acordat 
o atenție deosebită ridicării prestigiului 
controlului tehnic și a combătut cu tărie 
atitudinea nesănătoasă a unor maiștri și 
ingineri din cadrul sectoarelor de produc
ție de a nu respecta sezisările făcute de 
control s-a observat un progres simțitor 
în reducerea procentului de rebut și de-

Astfel la sectorul turnătorii cu cîteva 
luni în urmă, procentul de rebut depășea 
cu mult pe cel admis. In luna august, da
torită bunei organizări a muncii controlo
rilor pe faze de operațiuni, s-a ajuns la 
o reducere a procentului de rebut ou 15,6 
la sută față de luna anterioară. Numai la 
sortimentul cochile unde controlorul Poloni 
Iosif a exercitat un control perseverent, 
urmărind îndeaproape formarea și usca
rea formelor, dînd muncitorilor sfaturi și 
îndrumări concrete în timpul procesului de 
producție, s-a reușit ca în perioada 1-20 
septembrie să se reducă procentul de re
but la 1,7 la sută.

Asemenea rezultate s-a obținut și în sec
torul furnale. Aici grupul de control teh
nic din care face parte și tovarășul Chiș 
Emeric, practicând un control eficace atât 
la pregătirea șarjelor pentru încărcarea 
furnalului, cât și la elaborarea fontei, a 
dus la reducerea declasatelor și rebufrilui 
în luna august cu 20 la sută față de pro
centajul admis.

— -----— Pentru o
In vara acestui an, oamenii muncii din 

Hunedoara au avut ocazia să vizioneze pe 
ecranele cinematografelor „Maxim Gorki" 
și „I. C. Frimu", filme de o mare valoare 
ertistico-educativă. Numărul spectatorilor 
la cinematograful de vară „I. C. Frimu", 
6-a ridicat la 170.000, iar la cinematogra
ful „Maxim Gorki" (ta sală și grădină) de 
la începutul anului și pînă în prezent, la 
peste 185.000 de spectatori.

Acest lucru, dovedește că comisiile cul
turale ale comitetelor de întreprindere din 
combinat și I.C.S.H. au avut o preocupare 
maii serioasă în această direcție, decât în 
anii trecuți. Dar totuși, dacă putem spune 
că filmele satisfac cerințele spectatorilor, 
apoi condițiile de vizionare sînt în majo
ritatea cazurilor nesatisfăcătoare. La ci
nematograful „Maxim Gorki" proecția de

V. G. Korolenko
OPERE ALESE vol. II.

Volumul al II-lea de „Opere alese" re
cent apărut, oferă cititorului o seamă de 
povestiri, schițe, articole publicistice și în
semnări de călătorie, a căror lectură îi 
transmite idei și sentimente ee-1 răscolesc 
și îl impresionează puternic.

„Schițele din satul Pavlovo", reprezen
tând un tablou zguduitor al sărăcirii sis
tematic organizate a meșteșugarilor ruși, 
„Rîul jucăuș" ta care apare în toată fru
musețea lui sufletul omului rus, „Para
dox" unde Korolenko afirmă cu atâta vi
goare crezul vieții sale acela că...„Omul 
a fost creat pentru fericire ca pasărea 
pentru zbor", „Fără grai", admirabila po
vestire a peripețiilor unui țăran ucrainean 
emigrat în America în căutarea unei vieți 
mai bune, povestirea „Ceva ce nu <e în
grozește", despre care însuși autorul spu
nea că este...„banalul, cotidianul cu care 
ne-am obișnuit, pe care nu-1 mal obser
văm și căruia doar o întimptare deosebită

sarcină de răspundere a controlului tehnic
Deși s-a obținut rezultate remarcabile în 

activitatea desfășurată de organele contro
lului tehnic, totuși, nu se poate spune că 
lipsurile au fost înlăturate în totalitate. In 
această direcție, organele de conducere cât 
și tovarășul inginer Vranoy Ștefan șeful 
serviciului de control tehnic, trebuie să-și 
îndrepte toată atenția. La secția turnăto
ria de tuburi de pildă procentul de rebut 
lasă de dorit în luna august.

Controlorul Moldovan Gh. care răs
punde direct de calitatea produselor din 
această secție, nu a fost îndrumat de fe
lul cum să-și desfășoare activitatea și nu 

tost tras la răspundere pentru aceste 
„ ,„ri de lucruri. La sortimentul radiatoare, 
de calitatea căror răspunde controlorul 
Frențoni Oarol, în ultimul timp procentul 
de rebut a crescut.

In Combinatul siderurgic „Gh. Gheor- 
ghiu-Dej" din Hunedoara, au fost obținute 
ta unele sectoare rezultate îmbucurătoare 
în îmbunătățirea calității produselor. Un 
astfel de sector este laminoarele, unde în
treg aparatul de control tehnic a desfășu
rat un control operativ și calificat în di
recția respectării temperaturii Ia care tre
buie să fie încălzite blocurile în cuptoarele 
adânci, în îmbunătățirea operațiunilor de 
laminare, etc. Ca rezultat procentul de re
but și deșeu a fost redus cu mult sub li
mita admisă.

Dacă analizăm însă felul în care s-a 
desfășurat munca în celelalte sectoare, ve
dem că activitatea grupelor de control de 
la O.S.M., turnătorii, furnale și din alte 
sectoare, nu se desfășoară în vederea rea
lizării sarcinilor ce le stau în față In a- 
ceste sectoare declasatele și rebuturile de
pășesc uneori procentajul planificat.

Ce a făcut controlul tehnic în 
această direcție ? Nu a urmărit îndeaproape 
executarea formelor și a sîmburilor. Nu a 
controlat dacă nisipurile sânt de calitate și 
pereții formelor uniforme.

mai buna vizionare
multe ori se întrerupe din motive nejus- 
tificiate, scaunele din sală sânt stricate, în 
timp ce curățenia, lasă mult de dorit.

Djpă ce începe rularea filmului, în per
manență timp de 10-15 minute, (la sală), 
ușa din mijloc este deschisă, datorită că
rui fapt vizionarea filmului nu se face în 
condiții bune, lucru ce s-ar putea evite 
foarte .ușor dacă accesul spectatorilor în- 
tîrziați s-ar face pe ușa din spate.

O altă lipsă care se observă la ambele 
cinematografe este aceia că se eliberează 
biletele cu același număr de scaun, la doâ 
sau chiar la mai meriți spectatori.

Comitetul de întreprindere din combinat, 
respectiv tovarășul Militaru Constantin în 
a cărui competență cade acest resort nu 
s-a întrebat dacă condițiile de vizionare 
sînt cele mai corespunzătoare. Desigur că

RECENZII
★ ★ ★

îi dezvăluie esența tragică și cu adevărat 
îngrozitoare", însemnările despre „Casa nr 
13“ (pogromul de la Chișinău din anul 
1903) sau despre „Cazul Milten" (procesul 
unor țărani udmurți învinuiți pe nedrept 
de a fi adrjs jertfe omenești), fiecare din 
aceste lucrări, de mai mici sau mai mari 
proporții, cuprinde pagini de o copleșitoare 
putere de sugestie. Ele sânt în același 
timp documente veridice ale vremii și ope
re literare neasemuit de frumoase.

★
L. N. Tolstoi

„RĂZBOI ȘI PACE" voi. IV
Ultimul volum din „Război și pace" 

aduce cititorilor nerăbdători să cunoască 
continuarea desfășurării grandioasei epo
pei, o carte mult așteptată

„Război și pace" este una din capodo
perele cele măi de seamă ale literaturii 
universale, o operă genială, de o uriașă 
amploare în care avintul epic s-a îmbinat

Controlorii din această secție se mulțu
mesc doar să înregistreze că în cutare zi 
rebutul a crescut cu atâtea procente. Ori 
nu asta este atribuția conitroiuluL Acesta 
trebuie să desfășoare un control preventiv 
să intervină prompt acolo unde constată 
deficiențe, pentru ca ele să fie remediate 
înainte ca produsul să devină rebut. Con
ducerea compartimentului de control teh
nic trebuie să ia măsuri de îmbunătățirea 
nivelului -profesional și tehnic al controlo
rilor : Dălitadă Iosif, Poja Iordan, Pântec 
Francisc și a altora, deoarece slabul lor ni
vel profesional influențează negativ asu
pra calității produselor.

Deficiențele manifestate în activitatea 
serviciului de control tehnic din combinați, 
se datorase în mare parte și conducerii 
unor sectoare, cere în perioadele de la 
sfârșitul lunii când planul de producție nu 
prezintă siguranța că va fi realizat, recurg 
la nerespectarea dispozițiilor date de con
trolul tehnic.

De asemenea, direcția generală a combi
natului nu a analizat niciodată activitatea 
controlului tehnic, nu a cerut tovarășului 
inginer Niță loan șeful serviciului de con
trol să prezinte un raport asupra felului 
cum își desfășoară activitatea controlul ta 
secțiile productive. Acest lucru nu l-a fă
cut nici comitetul de partid cu toate că 
în multe ședințe se dezbate problema îm
bunătățirii calității produselor.

Organele de conducere ale combinatului 
trebuie să ceară controlului tehnic să-și în
drepte activitatea acolo unde se constată 
nereguli, ce duc la proaste calitate a pro
duselor și să ceară acestora să prezinte 
periodic dări de seamă în care să fie 
scoase în evidență lipsurile constatate și 
să ia măsuri pentru remedierea lor, ceea 
ce va da posibilitatea, ca fiecare verigă de 
control din secții să poată duce o acti
vitate uniformă și ritmică în îmbunătăți
rea calității produselor.

N. DANDU

a filmelor — -..... -—
n>u. Pentru ca aceste condiții să fie cores
punzătoare, se cere din partea organelor 
competente să ia măsuri imediate pentru 
îmbunătățirea vizionării filmelor.

Comisia culturală a comitetului de în
treprindere din combinat trebuie să se 
gândească de pe acum la sezonul de iarnă, 
cu atât mai mult că acesta, este singurul 
cinematograf din Hunedoara. In acest 
scop, trebuie făcute toate reparațiile ce se 
cer a fi efectuate și va trebuii studiată 
posibilitatea rulării filmelor în tot cursul 
zilei, pentru a se da posibilitatea unui nu, 
măr mai mare de spectatori să vizioneze 
filmele în bune condiții. In felul acesta-, 
se vor putea satisface cerințele miilor de 
spectatorii, dornici de a petrece în mod 
plăcut și instructiv tâmpul lor liber.

cu o mare putere de pătrundere a sufletu
lui omenesc.

O întreagă epocă istorică cu evenimen
tele ei cele mai importante, cu cotiturile 
și marile prefaceri din viața socială este 
reflectată de Tolstoi în cele patru volume 
ale romanului său. Războiul din 1805—1807, 
războiul pentru apărarea Patriei din 1812, 
pregătirea răscoalei decembriștilor, sînt 
magistral redate aci. Prin intermediul cro
nicii a trei familii de nobili —, Rostov, 
Bolkonski și Bezuhov — cititorului îi sînt 
înfățișate tablourile cele mai variate, mai 
caracteristice ale vieții epocei, atât în anii 
de război cît și în perioadele de pace.

Sute de personaje, reprezentând diverse 
clase și grupuri sociale, apar de asemeni 
și destinele lor sînt concludente pentru 
înțelegerea complicatelar probleme con
tradictorii ce frământau societatea rusă de 
la începutul veacului al XIX-lea.

Ideia care străbate întreg romanul — 
aceia că poporul este făuritorul istoriei, —= 
dă operei un autentic caracter popular, 
o transformă într-un măreț poem patrio
tic unde eroismul poporului rus într-una 
din cele mai însemnate epoci ale glorioa
sei sale istorii, apare în toată măreția sa.

EDITURA CARTEA RUSĂ

Ne scriu corespondenții
★ ★ ★

Sporesc producția de metal
In bătălia ce se desfășoară pentru a pro

duce cât mai mult metal, siderurgiștii hiu- 
nedoreni obțin zi de zi rezultate tot mai 
prețioase. De pildă, brigăzile conduse de 
Cazan Ștefan și Bail Victor de la furnalul 
nr. 6, prin aplicarea metodei maistrului Fi- 
lipov au reușit să elaboreze în perioada 
1—21 septembrie cu 4,74 la sută, respec
tiv 9,81 la sută mai multă fontă. Aceasta 
a făcut ca planul global pe întreg furna
lul să fie realizat în proporție de 104,24 
la sută. Succesul dobândit se datorește și 
faptului că, brigăzile de încărcători îndru
mate de Taloș loan și Stelian Gheorghe, 
s-au străduit să respecte graficul de în
cărcare a furnalului.

De același elan în muncă au dat dovadă 
și membrii celor 3 brigăzi de la oțelăria 
electrică. Aici, planul de producție a fost 
depășit cu 20 Ia sută. Prim-topitorii Hai
duc Florian, Ornată Pascu și Jurca Flo
rian, împreună cu membrii brigăzilor ce 
le conduc au elaborat peste sarcinile de 
plan cu 10,5—37,9 la sută mai mult oțeL

OȚOIU ADRIAN

Muncă plină de abnegație
In primele 20 de zile ale lunii septem

brie, prin aplicarea metodelor Chiutchih, 
Voroșin și Bîcov, toate brigăzile și echi
pele de constructori din cadrul I.C.S.M. 
Căian, au obținut însemnate depășiri de 
norme. S-a evidențiat brigada de monitori 
condusă de utemistul Dănillă Constantin, 
cu o depășire a normei de 10B -la suită, cea 
de transportori condusă de tovarășul Găl- 
țan loan, care și-a realizat norma de pro
ducție în proporție de 198 la sută și bri
gada de săpători îndrumată de utemistul 
Stan Tudor, care a înscris pe graficul de 
producție depășirea de 37 la sută.

Succese asemănătoare au obținut și ti
nerii care execută anumite lucrări indivi
dual. Mecanicul Bucur Petru, lăcătușii Pa- 
raschiv Constantin și Leu Niicoiaei, șoferul 
Balint Avram, fierar-betonistul Fetecău 
Niiicotae, dulgherul Mehedinți Nieolae și 
alții, s-au situat în rândul fruntașilor, de- 
pășindu-și zilnic sarcinile de producție cu 
88-115 la sută.

GEORGE TĂUTAN

Mai multă atenție camerei 
„Mama și Copilul'1 din gara 

C. F. R. Simeria
De câtva timp camera mamei și copilu

lui din gara C F.R. Simeria, a trecut sub 
îngrijirea conducerii gării. Ca și în trecut 
ea este frumos amenajată, curat întreți
nută și bine aprovizionată cu cele necesare. 
Cu toate acestea mai există unele lipsuri. 
In primul rtnd se impune repararea sobei 
și aprovizionarea cu necesarul de com
bustibil, procurarea cearceafurilor de 
schimb și a veselei de servit lapte, etc. De 
asemenea, conducerea gării trebuie să se 
preocupe îndeaproape de numirea unei 
responsabile având calificarea respectivă!, 
pentru a acorda asistența necesară mame
lor și copiilor în timpul cât așteaptă tre
nul.

MARINOVICI GHEORGHE



VIAȚA DE PARTID

Controlul executării hotărîrilor 
chezășia îndeplinirii sarcinilor

Răsplata marii biruinți

Pînă amul trecut cu regularitate, 
mina de fier din Ghelar rămânea în urmă, 
în ceea ce privește îndeplinirea plenului de 
extracție a minereului. Mulți oameni com- 
petenți explicau această rămînere în urmă 
prin faptul, că o parte însemnată de mi
neri nu-.și fee datoria în mod conștiincios, 
întârzie, lipsesc nemotivat de la serviciu și 
diferite alte abateri de la disciplina so
cialistă a muncii. De aceia, celor care 
munceau conștiincios le era peste putință 
să facă față îndeplinirii planului de pro
ducție. In mod formai s-ar fii putut cădea 
de acord cu aceste argumente, însă comi
tetul raional de partid a hotărât să veri
fice sub toate aspectele, cauzele rămânerii 
în urmă a minei. După această verificare 
s-a dovedit că principala cauză o consti
tuie silaba muncă politică desfășurată de 
către organizațiile de partid de aici. Pro
fitând de lipsa de control din partea comi
tetului de partid și organizațiilor de bază, 
maiștrii și șefii de schimb, care luni de-a 
rîndul nu-și îndeplineau planul de produc
ție, prezentau dări de seamă fictive des
pre îndeplinirea și chiar depășirea planu
lui de producție. La rîndul lor, profitând 
de lipsa de control din partea maiștrilor, 
șefilor de schimb și din partea conducerii 
minei, șefii de echipe micșorau cu de la 
sine putere normele de producție. Astfel 
de date false erau prezentate și despre fo
losirea utilajului.

In urma unui control temeinic, au fost 
scoase la iveală toate aceste nereguli și 
s-au luat măsuri pentru punerea în ordi
ne a minei. Acum, aici planul de prodiuție 
se realizează în întregime și chiar se de
pășește.

Un alt exemplu de slăbire a controlului 
executării hotărârilor se manifestă la co
mitetul de partid al complexului C.F.R. 
Simeria. Aici, încă din primăvara acestui 
an, au fost trasate sarcini membrilor co
mitetului de partid în privința executării 
unul control temeinic asupra organizații
lor de bază P.M.R. In acest scop, din par
tea comitetului, tovarășul Lovasz Ioan, a 
primit sarcina să controleze activitatea 
organizației de bază Nr. 1, iar tovarășul 
Petrean Nicoiiae, să controleze activitatea 
organizației de bază Nr.5. Datorită fap
tului că ei și-au neglijat sarcinile primite 
în această direcție, nu au controlat decât 
foarte rar felul în care își desfășoară mun
ca aceste organizații și s-au limitat să in

Să îmbunătăți ni activitatea filialei
A. S. I. T. — Hunedoara

Ing. DUMITRU STĂNESCU 
președintele filialei A.S.I.T. Hunedoara

Știința și tehnica în 
orânduirea democrat- 
populară au fost des
cătușate din lan
țurile în pare le țineau burghezia, devenind 
■astăzi o necesitate vie pentru masele largi 
de tehnicieni și muncitori. In această pri
vință Asociația științifică a inginerilor și 
tehnicienilor este chemată să contribuie la 
răspândirea științei și tehnicii, completând 
munca școlilor și institutelor de învăță
mânt și cercetări.

Având în vedere rolul important pe care 
sectorul industrial din raionul Hunedoara 
îl are în economia națională, Consiliul 
Central A.S I.T. a hotărît ca în mod ex
cepțional, în Hunedoara să ia ființă o fi
lială A.S.I.T. cu secțiile de specialitate: 
metalurgie, construcții, energetic, mine și 
agricultură. Insă cu toate acestea activita
tea filialei din Hunedoara în anul 1954 a 
fost slabă. Latura organizatorică nu a con
stituit o preocupare serioasă în acea peri
oadă, neanalizând periodic activitatea sec
țiilor și cercurilor A.S.I.T. De asemenea» 
s-au manifestat lipsuri grave cu privire la 
publicarea de materiale în revistele de 
specialitate și ziarul „Tehnica Nouă", iar 
munca cu inovatorii a fost lăsată în seama 
responsabililor cu cabinetele tehnice.

Incepînd cu semestrul II 1955. filiala 
noastră a început să-și îmbunătățească in

formeze comitetul «Sie partid în mod su
perficial asupra situației de aici. Așa s-a 
putut întâmpla, ca , în cadrul acestor or
ganizații să se manifeste multe nereguli. 
Organizațiile acestea, neavînd un control 
temeinic, au lăsat munca cu tineretul să 
se desfășoare în mod nesatisfăcător și ca 
urmare, să se întâmple o serie de abateri 
de la disciplina socialistă a muncii.

Există la noi și greșeli de alt gen. In 
multe organizații de bază se iau hotărâri, 
care nu sânt duse la bun sfârșit. De pildă, 
la una din ședințele organizației de bază 
de la „Aprozar" (secretar Ilca A.) uu fost 
examinate sarcinile concrete ale aprovizio
nării populației cu legume și zarzavaturi, 
însă în cadrul acestei ședințe nu au fost 
dezvăluite profund cauzele rămânerii în 
urmă în ce privește aprovizionarea popu
lației cu aceste produse. Au trecut de a- 
tunei vreo 3 luni și în organizația de bază, 
s-a ridicat din nou problema aprovizionă
rii în mai bune condițiuni a populației 
hunedorene, și iarăși au fost enumerate în 
hotărâre aceleași lipsuri, care au fost sem
nalate cu trei luni înainte. De atunci si
tuația aprovizionării cu legume și zarza
vaturi nu s-a îmbunătățit, însă adunarea 
a adoptat din nori o hotărîre formală ge
nerală

La fel s-a întâmplat și la T.A.P.L. Aici 
organizația de bază, (secretar tovarășul 
Nagy M.) a analizat în repetate rânduri 
munca sindicală căra se desfășoară de 
luni de zile cât se poate de slab. In sco
pul îmbunătățirii activității sindicale au 
fost adoptate hotărâri și rezoluții, care de 
fapt au rămas tot pe hârtie, iar munca sin
dicală se desfășoară și pe mai departe tot 
nesatisfăcător.

Hotărârile sânt necesare, dar numai a- 
tunci cînd într-adevăr trebuie spus ceva 
nou, când s-au acumulat probleme noi, 
care trebuie rezolvate fără a adopta noi 
hotărâri care conțin aceleași lucruri, dar 
numai cu date schimbate.

De aici se desprinde că nu este de a- 
juns să adopți o hotărâre cu privire la 
reducerea rezoluțiilor, ci este necesar 
schimbarea stilului și metodelor de con
ducere în așa fel, îneît pe primul plan să 
se afle munca vie, mobilizatoare și edu
carea maselor, iar nu grija cancelaristă 
fiață de hârtii.

G. ZOLD

rea comitetului și

tr-o oarecare măsu
ră activitatea. Astfel 
s-a trecut în primul 
rînd la reorgeniza- 

biroului filialei, regru
parea cercurilor, ținând cont de intrarea în 
exploatare a noilor unități industriale. Prin 
acestea s-a căutat să se antreneze în 
muncă în special elementele tinere cu o 
bună pregătire teoretică alături de cadrele 
care posedă experiență și cunoștințe prac
tice, asigurând astfel continuitatea muncii. 
De asemenea cercurile fiind sprijinite în
deaproape, și-au întocmit planul de mun
că pentru al doilea semestru ai anului 
1955, cum ar fi la furnale și aglomerator. 
oțelărie și laminoare, mecanic șef energe
tic șef C.S.H., Atelierele C.F.R. Simeria 
și uzina cocso-chimică Hunedoara. Mai 
sînt însă cercuri A.S.I.T. ca cele de la 
Teliuc, Ghelar, I.C.S.H., uzina „Victoria" 
Călan, transporturi C.S.H. și altele, care 
nu și-au întocmit planul de lucru, iar ca 
urmare munca se desfășoară la întâm
plare.

Cercul A.S.I.T. de la Atelierele C.F.R. 
Simeria condus de tovarășul inginer Ver- 
nichescu Iuiliu în ultimul timp a ținut o 
conferință despre acumulările socialiste, la 
oare au luat parte numeroși ingineri, teh
nicieni și muncitori, a organizat o expo
ziție de inovații, o întâlnire cu cititorii căr-

E dimineață! Privesc măreața catete de 
oțel a patriei. înaltul cerului e de un al
bastru strălucitor. Ici, colo, cîte un nouraș 
alb rătăcește pe bolta cerului. Privirile mi 
se îndreaptă spre giganții de oțel din 
combinat. Pirin măreția sa, termocentrala 
electrică nr. 2 din primul pian, le biruie 
pe toate. In planul al doilea, apare silueta 
impresionantă a furnalului 6. Semeț, ei se 
ridică spre înălțimi, și parcă de acolo, ar 
vrea să domine tot ce îl înconjoară. In 
planul al 3-lea, apare un alt agregat, eglo- 
meratorul. Și de aici, maii spre soiare- 
epuine, se zărește un grup de clădiri 
impunătoare legate între ele, de benzi 
transportoare. Acest grup de clădiri for
mează complexul agregat al primei uzine 
cocso-chimice din patria noastră. De pe 
cel mai înalt coș din Hunedoara, iese fum, 
semn că bravii cocsari sânt la datorie, pen
tru a da furnalelor din Hunedoarei, cocs 
mai mult și mai ieftin.

■âr

In siala cinematografului de vară „I. C. 
Frimu", erau oameni mulți, chiar mulți de 
tot, și discutau. Din discuții am aflat că 
bravii constructori de la I. C. S. H. 
vor primi „Drapelul Roșu" de întreprin
dere fruntașă pe ramură de producție.

Tovarășul Covaci Martin președintele 
Comitetului Central al Sindicatului mun
citorilor din industria metalurgică și con
strucțiilor de mașini, a enumerat succese
le deosebit de importante obținute, în ur
ma cărora, li se înmânează constructorilor 
hunedoreni înalta răsplată.

In semestrul I a.c., succesele colecti
vului de muncitori, tehnicieni și ingineri 
din I.C.S.H. — a spus tovarășul Covaci —< 
se concretizează prin respectarea corela
țiilor indicilor de plan. Planul valoric a 
fost realizat în proporție de 110,26 la sută, 
productivitatea muncii a crescut pe cap de 
muncitor cu 4,90 la sută, iar prețul de cost 
a fost redus cu 1,58 la sută. Oa rezultat al 
acestor succese au fost date în exploatare 
prima baterie de cocs, 2 cazane ele cen
tralei termoelectrice, aglcmeratorul și alte 
agregate. Pentru realizarea acestor mă
rețe succese, ;— a spus în încheiere vorbi
torul — vă felicit și ca răsplată a muncii 
voastre pline de abnegație, vă înmânez 
„Drapelul Roșu" de întreprindere fruntașe 
pe ramură. Dar țin să vă amintesc, că 
așa cum ați luptat dumneavoastră pentru 

ților tehnice și a terminat studiul asupra 
organizării științifice a producției la ca- 
zangeria nouă.

Miai puțin putem vorbi despre cercurile 
miniere. La Ghelar s-a organizat numai 
o consfătuire asupra punerii în exploa
tare a orizontului nr. 5 de la mina cen
trală și alta asupra prețului de cost. Cer
cul A.S.I.T. Teliuc, (responsabil tov. ing. 
H jțnă loan) n-a avut nici o activitate în 
această perioadă, deși în lunile martie, a- 
prilie și mai, a funcționat satisfăcător. 
Lipsită de rezultate este și activitatea cer
curilor din cadrul I.C.S.H.-uilui ai căror 
responsabili nu iau parte nici cel puțin 
la ședințele comitetului de filială.

Comitetul filialei n-a reușit să antreneze 
în muncă nici cercurile: transport, ener
getic, mecanic și cocs de la combinat, unde 
sânt responsabili tovarășii ingineri Moirvwu, 
Novinschi V., Mann Rudolf și Chiroiu 
Teodor. La aceste cercuri s-a lucrat puțin 
în pregătirea de material A.S.I.T. și nu a 
avut loc nici o consfătuire sau conferință 
tehnică.

După cum se vede, activitatea filialei 
A.S.I.T. continuă să rămână nesatisfăcă
toare. Față de această situație principala 
răspundere o poartă întregul comitet al 
filialei, care nu s-a întrunit conform pla
nului de muncă pentru a analiza aceste 
stări de lucruri, creând astfel posibilități 
multor membri să lipsească sistematic șl 
de la ședințele comitetului.

A persista în situația actuală, înseamnă 
să ne mulțumim cu rămânerea în urmă în 
ceea ee privește calificarea noastră, în

cucerirea lui, au luptat și alte întreprin
deri. Deci, nu uitați: lupta rămîne des
chisă.

Apoi în aplauzele însuflețite ale parti- 
cipanților, tovarășul Covaci Martin a în
mânat delegației constructorilor de la 
I.C.S.H. „Drapelul Roșu" de întreprindere 
fruntașă pe ramură. Cu acest prilej, mun
citorii de la I.C.S.H. au avut două mari 
sărbători; prima, 5 ani de la înființarea 
întreprinderii, și a 2-a primirea „Drapelului 
Roșu" de producție.

Inginerul Rădvan Ștefan, pe pieptul că
ruia strălucește Ordinul Muncii el. III-a, 
luând cuvântul în numele constructorilor a 
spus : ...,,cu ocazia decernării acestui dra
pel, noi constructorii asiguram partidul și 
guvernul, că ne vom strădui să executăm 
și de acum înainte lucrări cât mai bune, 
miai ieftine și înainte de termen".

Tovarășul Ginghină Constantin din bri
gada de lăcătuși mentori condusă de Ben- 
deki Ladislaus, s-a angajat în numele bri
găzii din care face parte, că vor muncii în 
așa fel, încât fiecare lucrare ce li se va 
încredința să o termine înainte de ter
menul planificat.

In încheiere, tovarășul Cogan Alexan
dru, director general al întreprinderii de 
construcții siderurgice Hunedoara a luat 
cuvîntul. •

— Azi, întreprinderea noastră — a accen
tuat tovarășul Cogan — trăiește o zi de 
mare sărbătoare. Din apriga întrecere cu 
celelalte întreprinderi, noi am ieșit învin
gători. Bravii noștri constructori, uniți în- 
tr-o singură voință au muncit cu un avânt 
tineresc fără de seamă și s-au achitat cu 
cinste de sarcinile trasate de partid și gu
vern. Drapelul a fost câștigat cu multă 
străduință și tocmai de aceia, în numele 
colectivului de muncitori, tehnicieni și in
gineri de la I.C.S.H., cu sprijinul organi
zațiilor de partid, sindicat și U.T.M. spun 
că drapelul „călător", cum l-a „botezat" to
varășul director general Șchiopul de Ia Re
șița nu va fi „călător" ci va rămîne 
aici în Hunedoara.

Ultimele cuvinte ale vorbitorului au fost 
acoperite de ropotele de aplauze ale ce
lor peste 2.000 de constructori, care au 
susținut prin hotărârea lor, apusele tova- 
răișului Cogan Alexandru.

ILIE ROȘIANU

seamnă că rămânem în urmă față de rit
mul .în care se cresc tehnicienii și muncitorii 
din alte întreprinderi ale patriei noastre. 
De aceia considerăm, că lipsurile manifes
tate pînă în prezent, trebuie lichidate cît 
mai grabnic și în ceea ce privește activi
tatea științifică se impune urgentarea re
zolvării unor probleme tehnice ca.: stu
diul asupra reducerii consumului de cocs 
la furnale, examinarea metodelor avansate 
de reparare la cuptoarele Martin, fabricarea 
aglomeratului autofondant. mecanizarea 
fazei de lucru în abataj și găsirea siste
mului potrivit de exploatare pentru mina 
de vest Ghelar, etc.

Ne-am propus totodată să extindem, con
ferințele în ceea ce privește nerespeebarea 
procesului tehnologic ceea ce influențează 
asupra situației financiare a întreprinde
rilor ; să intensificăm schimburile de expe
riență cu alte uzine din țară pentru a îm
bogăți metodele de muncă a membrilor fi
lialei noastre.

Comitetul filialei fiind convins că de 
munca lui depinde în bună parte îmbună
tățirea activității întregului colectiv de 
ingineri și tehnicieni din uzinele și între
prinderile raionului Hunedoara, va depune 
toată străduința pentru ea în timpul cel 
mai scurt activitatea A.S.I.T. să se resimtă 
prin sprijinul ce trebuie să-1 dea în re
zolvarea problemelor tehnice, în ridicarea 
nivelului profesional al tehnicienilor, în 
sprijinirea mișcării de inovații, contribu
ind efectiv la lupta comună pentru rea
lizarea sarcinilor primuiltri nostru plan 
cincinal.



Din viața internațională
■ .. ——— NOTE ======

10 ANI DE LA CONSTITUIREA 
FEDERAȚIEI SINDICALE MONDIALE

O CAUZĂ PROPRIE A GERMANILOR

Opinia publică din Republica Federală 
Germană continuă sq discute cu însufle
țire rezultatele tratativelor duse cu cancela
rul Adenauer la Moscova. Numeroși oameni 
politici și ziariști consideră în unanimitate 
că rezultatul favorabil al tratativelor oferă 
noi perspective pentru rezolvarea celor mai 
importante probleme ale vieții Germaniei, 
inclusiv a principalei probleme naționale a 
poporului german — restabilirea unității 
țării.

In același timp, cîștigă tot mai mult te
ren părerea că rezolvarea problemei unifică
rii ar fi în mare măsură ușurată dacă s-ar 
realiza o apropiere între cele două state ger
mane care există actualmente. Am mai scris 
(vezi „Timpuri noi“ Nr. 33) despre discur
sul lui Herbert Wehner, președintele comi
siei Bundestagului pentru problemele între
gii Germanii, în care acesta s-a pronunțat 
în favoarea stabilirii unui contact între cele 
două părți ale Germaniei. Acum cîteva zile, 
.Wehner s-a pronunțat din nou în același 
sens. Intr-un interviu radiodifuzat și publi
cat în ziarul „Frakfurter Allgemeine", Weh
ner a declarat că autoritățile celor două păr
ți ale Germaniei trebuie să ia în comun mă
surile cuvenite pentru unificarea Germaniei 
în cadrul acordurilor dintre cele patru pu
teri. De asemenea, trebuie să se tindă spre 
un acord în scopul ușurării contactului între 
germani. Condamnînd politica de ignorare 
a Republicii Democrate Germane pe care o 
duc anumite cercuri vest-germane, Wehner 
a numit aceste încercări de a se izola de 
R. D. Germană o „autoblocadă" și a cerut 
ca Republica Federală să țină seama de si
tuația reală din partea răsăriteană a Ger
maniei.

Acum cîteva zile, Willy Kressmann, pri
marul cartierului Kreuzberg din Berlinul oc
cidental, s-a pronunțat și el în favoarea or
ganizării unor tratative între guvernele R. 
D. Germane și R. F. Germane. Intr-un in
terviu acordat unui corespondent al ziarului 
oanez „BerlingSke Tidende“, el a declarat 
că asemenea tratative sînt necesare. Deși nu 
aprobăm sistmul politic din Germania ră
săriteană, a spus Kressmann, el există to
tuși, și fără tratative între reprezentanții 
guvernelor celor două părți ale Germaniei 
nu pot fi pregătite alegeri generale. Kress
mann și-a exprimat dorința ca vizita lui 
Adenauer la Moscova să constituie începutul 
unei examinări mai serioase și „mai libere" 
a situației Germaniei.

Printre oamenii politici care se pronunță 
în favoarea unei apropieri între cele două 
state germane se numără acum reprezentanți 
ai diferitelor partide: social-democratul A. 
Faust, șeful serviciului de presă al senatului 
din Bremen, democratul-creștin J. Diehl, de
putat în landtagul landului Rheinland-Pfalz, 
precum și numeroși fruntași ai partidelor și 
organizațiilor progresiste. Ideea că unitatea 
Germaniei este în primul rînd o cauză pro
prie a germanilor își croiește drum tot mai 
hotărît, în pofida focului de baraj pe care 
î-1 opune o mare parte a presei burgheze 
vest-germane.

O PRIVIRE LUCIDA ASUPRA POLITICII 
TURCIEI

Turcia este una dintre puținele țări în 
care atmosfera morbidă a „războiului 
rece" se distinge încă printr-o persistență 
uimitoare. Totuși, și în această țară se tre
zește treptat spiritul critic. Numai așa se 
poate explica apariția în revista „Akis" a ar
ticolului „O privire asupra politicii noastre 
externe", al cărui autor ajunge le concluzia 
că politica inspirată de scopurile „războiului 
rece" dă faliment pe toate planurile.

Nu constituie un secret faptul că anumiți 
politicieni turci au socotit crearea blocurilor 
militare și participarea Turciei la acestea 
drept cel mai bun mijloc de întărire a pozi
țiilor politice externe ale țării. Autorul ar
ticolului publicat de revista „Akis" demon
strează în mod convingător că bilanțul aces
tei politici se încheie cu un sold negativ.

El își argumentează analiza examinînd 
rezultatele eforturilor depuse de Turcia în 

vederea creării alianței militare a Orientului 
mijlociu, din care fac parte Anglia, Pakis
tanul, Irakul și Turcia. După părerea auto
rului, de pe urma acestei alianțe a avut de 
cîștigat mai ales Anglia, care, aderînd Ia 
ea, și-a deschis din nou porțile Irakului de 
unde era amenințată să fie alungată. Turcia, 
însă, intrînd în această alianță „a provocat 
nemulțumiri în Israel și n-a cîștigat țările 
arabe". Mai mult decît atît, „Siria și Egip
tul s-au situat pe o poziție ostilă". Nici 
pactul cu Pakistanul nu poate fi o consolare 
pentru Turcia, dat fiind că, potrivit afirma
țiilor revistei „Akis", Pakistanul s-a declarat 
de acord să se alăture Turciei nu potrivit pro
priilor sale dorințe, ci numai cu scopul de 
a obține „ajutorul american făgăduit".

Și mai triste sînt rezultatele eforturilor 
Turciei de a crea așa-numitul pact balcanic. 
Revista consideră că acest sistem militar 
„s-a descompus cu totul". Iugoslavia a ieșit 
din pact, „dacă nu de drept, atunci de fapt", 
iar în relațiile dintre Turcia și Grecia „duș
mănia a luat locul prieteniei".

Zugrăvind tabloul atît de sumbru al rela
țiilor Turciei cu vecinii ei, autorul articolu
lui recunoaște de fapt că nici participarea la 
pactul Atlanticului de nord n-a justificat spe
ranțele pe care Turcia și le pusese în acest 
pact.

„De la un timp — se arată în articol — 
America și Anglia manifestă rezervă față de 
noi". Cit privește Franța, „prin poziția pe 
care a adoptat-o în problemele Orientului 
mijlociu, ea a arătat de fapt că nu este de 
acord cu politica noastră".

Făcînd un bilanț general, revista ajunge 
la concluzia că situația Turciei în condițiile 
actuale „nu este nicidecum strălucită". Ea 
consideră drept cauză a acestui lucru faptul 
că cercurile diriguitoare ale țării „nu ana
lizează așa cum se cuvine situația, care în 
ultimul timp s-a schimbat" și nu trag con
cluzii juste din acest fapt. Deși nu în tot 
ceea ce afirmă revista pune punctele pe î, 
este limpede că ea exprimă "nemulțumirea 
crescîndă a opiniei publice din Turcia față 
de politica „războiului rece", al cărui carac
ter nefast devine tot mai evident.

MISTERIOASA „KATERINA"

Probabil că dacă, ziua, în nămiaza mare, 
ar fi apărut în rada portului Colombo le
gendarul „Olandez zburător", el n-ar fi 
putut provoca atîta senzație ca sosirea în 
acest port a micului cargobot „Katerina"...

La prima vedere, acest vas nu avea nimic 
neobișnuit. Pe catargul său nu flutura stea
gul negru al piraților, ci pașnicul drapel al 
Republicii Panama. Și intinerariul său era 
cunoscut cu precizie: „Katerina" făcea o 
cursă din Bulgaria în Vietnamul de Nord. 
Dar după ce vasul a trecut prin Canalul de 
Suez, presa occidentală a stîmit o zarvă te
ribilă în jurul lui. „Katerina" era numită 
nici mai mult, nici mai puțin decît „vasul 
misterios" care navighează cu anumite sco
puri „primejdioase". Unele ziare susțineau că 
pe bordul vasului s-ar afla arme destinate 
„Vietnamului comunist și Chinei roșii". A- 
genția 'United Press relata că la Washin
gton „persoane oficiale" au confirmat aceste 
svonuri.

Se vede că acest ultim lucru a avut darul 
să hipnotizeze autoritățile din Panama, care 
au cerut să se facă la Colombo o perchezi
ție pe bordul „Katerinei". Ele își închipuiau 
pesemne, că „persoanele oficiale" de la Wa
shington nu se pot înșela. Dar, din păcate, 
cele descoperite în calele „Katerinei", nu se 
puteau încadra nici în cea mai largă noțiu
ne de mărfuri strategice. In fața vameșilor 
au apărut lăzi cu medicamente, săpun și ți
gări. Toată această încărcătură, după cum 
a declarat căpitanul vasului, reprezenta un 
dar pe care poporul bulgar l-a făcut poporu
lui prieten vietnamez.

Autoritățile portuare din Colombo s-au fă
cut serios de rîs. Ele au căzut victima unei 
noi mistificări a acelor cercuri care încearcă 
să împiedice dezvoltarea normală a colabo
rării internaționale.

Din „Timpuri noi" nr. 39

VIENA (Agerpres). •— TASS transmite: 
Buletinul de Informații al secretariatului 

Federației Sindicale Mondiale a publicat un 
articol al președintelui Federației, Giuseppe 
Di Vittorio, în legătură cu împlinirea la 3 
octombrie a 10 ani de la constituirea Fe
derației Mondiale a Sindicatelor.

Activitatea F.S.M. corespunde întru totul 
cerințelor mișcării sindicale contemporane șl 
ale oamenilor muncii din întreaga lume. De 
aceea nu este de mirare că oamenii din toa
te țările, inclusiv acei care au fost înșelați 
de scîzioniști, își îndreaptă cu tot mai multă 
speranță privirile spre F.S.M. atunci cînd 
se încadrează în lupta pentru revendicările 
lor economice șl sociale.

Una din cele mai importante particularități

Stabilirea de relafii diplomatice între 
U. R. S. S. și Libia

MOSCOVA (Agerpres). — TASS trans
mite :

In urma tratativelor care au avut loc în
tre ambasadorii din Egipt ai Uniunii Sovie
tice și Libiei, guvernul Uniunii Republicilor

Ciocnirile dintre adepfii lui Peron 
cei ai noului guvern argentinian continuă5'

BUENOS AIRES (Agerpres). —
France Presse anunță că la Buenos Aires 

continuă ciocnirile dintre adepții lui Peron 
și sprijinitorii noului guvern. Un grup de 
persoane care au tras focuri de armă asu
pra unor camioane în care se aflau sprijini
torii noului guvern au fost arestate de po
liție. Unități militare au atacat clădirea de

SPORT
Considerente pe marginea meciului de fotbal de la Mediaș

7Duminică 25 septembrie pe stadionul 
Noiembrie" din Mediaș s-a disputat în ca
drul celei de a 19-a etape a campionatu
lui categoriei B, seria 2-a, meciul de fotbal 
dintre echipele „Flacăra" Mediaș și „Metalul" 
Hunedoara. Cu o voință de luptă mai bună 
de cît a hunedorenilor, fotbaliștii din Me
diaș au obținui victoria prin punctul înscris 
de Binder în minutul 70, dintr-o pasă pri
mită de la Costea („Metalul").

La fluerul albitrului D. Schulder echipele 
au aliniat următoarele formații:

„Metalul": Pătrașcu — Mălăieru, Paul 
Florea, Costea — Raniță, Darie — Pîrvu, 
M. Apostol, T. Popescu, Meszaroș, Huzum.

„Flacăra" : Dumifrean — Luca, Molnar I, 
Șarlea — Langa, Molnar II, Papai, Orosz, 
Filip, Moldovan, Binder.

Meciul începe într-un ritm viu, mingea 
ajungînd cu repeziciune de la o poartă la 
alta. Rînd pe rînd, ambele înaintări ratează 
situații favorabile de marcare. Așaseîntîm- 
plă cu T. Popescu, care singur în fața por
ții șutează puternic în picioarele portarului 
Dumitrean, în loc să reia plasat în poartă. 
Huzum îl imită și el de cîteva ori așa că 
prima repriză se încheie cu un scor alb, 
0—0. In această parte a jocului hunedorenii 
au început timid, nervoși, ca spre sfîrșitul 
reprizei să-și revină șî să stăpînească jocul 
cu destulă autoritate.

Cea de a 2-a repriză are același aspect. 
Localnicii domină primele 25 de minute iar 
hunedorenii restul. Costea stopează o minge 
și în loc să o paseze unui coechipier o tri
mite spre Pătrașcu, însă atît de încet încît 
Binder, care urmărise faza, interceptează șl 
trimite mingea în plasă cu tot plonjonul lui 
Pătrașcu. Din acest moment medieșenii se 
retrag în apărare și își bazează mai mult 
acțiunile pe contra atacuri. Ineficacitatea li
niei noastre de atac, lipsa ei de legătură, 
fac ca scorul să rămînă favorabil fotbaliștilor 
de la „Flacăra".

distinctive ale F.S.M., continuă el, este fap
tul că Federația a înfăptuit cea mai deplină 
unitate sindicală a oamenilor muncii din 
întreaga lume care trăiesc și luptă în cele 
mai diferite condiții. Pentru prima oară 
F. S. M. a reunit în mod organic, pe o 
bază largă, într-o organizație sindicală 
mondială zeci de milioane de oameni ai 
muncii: de la sindicatele Uniunii Sovietice, 
Chinei populare și țărilor de democrație 
populară, care reprezintă culmile eliberării 
sociale și progresului uman, pînă la sin
dicatele din țările coloniale. Așa dar, expe
riența oamenilor muncii care au făcut un 
mare pas înainte, este folosită de oameni: 
care au nevoie de această experință.

Sovietice Socialiste și guvernul Regatului 
Unit al Libiei au hotărît să stabilească re
lații diplomatice între cele două țări și să 
facă schimb de reprezentanțe diplomatice cu 
rangul de ambasade.

unde au fost trase focurile de armă. In a- 
celași timp, avioane ale guvernului au arun
cat gaze lacrimogene asupra unor grupuri 
de persoane care au organizat o manifesta
ție antiguvernamentală în periferia Rosario. 
Unități ale forțelor armate și tancuri au in
tervenit pentru a împrăștia pe manifestanți.

Cum se explică această infrîngere ?
După o victorie categorică, obținută în 

dauna metalurgiștilor orădeni „Metalul" Hu
nedoara pornea favorită în această întrecere. 
Lucrurile s-au petrecut însă altfel. Echipa 
n-a mai arătat nimic din ceea ce a demon
strat duminica trecută. Linia de atac n-a 
închegat nici o acțiune, apărarea a aplicat 
un joc prea elastic, iar mijlocașii cu toate 
că au muncit mult au trimis mingile fără 
adresă.

Luată în ansamblu, echipa s-a prezentat 
mediocru din toate punctele de vedere șî 
mai ales din punct de vedere moral-volitiv.

Oare în felul acesta se pot apăra culorile 
colectivului sportiv din care faci parte, așa 
se poate îndreptăți încrederea miilor de si- 
derurgiști care și-au legat speranțele de 
măiestria celor 11 jucători? Nu, cu siguran
ță nu. Oare voi tovarăși : Titi Popescu, Pîr
vu, Huzum, Costea etc., sînteți mulțumiți 
de jocul prestat duminică ? Crede,t -,ă nu. 
Ați pornit la o întrecere sportivă fără elan, 
fără o voință fermă de a învinge, doar cu gîn- 
dul că a mai trecut o etapă și se apropie sfîr
șitul campionatului. Acest lucru nu este 
dăunător numai colectivului ce îl repre
zentat!, ci însăși vouă. Fără o muncă per
severentă, ambițioasă, veți pierde și ceea ce 
știți, veți deveni fotbaliști fără orizont de 
progres, statici. Aceasta, pentru că nu mai 
veți stăpîni balonul cu aceiași finețe, nu 
veți avea imaginație în crearea acțiunilor, 
orientare tactică și condiție fizică corespun
zătoare. Oare mîndria voastră personală de 
fotbaliști cu un trecut bogat de activitate, 
cu perspective, nu este jignită prin astfel 
de comportări ? Credem că da. Oricît de 
Indiferenți ați fi față de colectivul din care 
faceți parte, aveți în sinea voastră mîndria 
de om, de sportiv, care își apără prestigiul 
său, cucerit (dacă vă amintiți) prin muncă 
asiduă. Atunci este oare logic ca înși-vă să 
dați cu piciorul acestei munci, să vă dis
creditați prestigiul cîștigat ?
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