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IN INTERIORUL ZIARULUI:
— Pentru o mai bună curățenie în orașul

Hunedoara (pag. 2-a)
— Din orașul și raionul nostru (pag. 2-a)
— Cînd munca politică de masă este ne

glijată (pag. 3-a)
— Comitetul de întreprindere al Atelierelor

C.F.R. Simeria trebuie să-și îmbunătă
țească activitatea (pag. 3-a)

COMUNICAT
In zilele de 30 septembrie și 1 octombrie 1955 a avut 

loc ședința plenară a Comitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Romîn.

La plenară au luat parte primii secretari ai comitetelor 
regionale ale partidului.

La ordinea de zi a plenarei au figurat următoarele 
puncte:

1. Probleme organizatorice.
2. Convocarea celui de-al 2-lea Congres al Partidului 

Muncitoresc Romîn și aprobarea ordinei de zi a Congre
sului.

3. Despre mersul lucrărilor agricole în anul 1955.
In vederea îmbunătățirii muncii de partid și întăririi 

continue a rolului conducător al partidului în toate sec
toarele vieții de stat și în organizațiile de masă, Plenara 
Comitetului Central a ales în unanimitate pe tov. Gh. 
Gheorghiu-Dej în funcția de prim-secretar al Comitetului 
Central al Partidului Muncitoresc Romîn, eliberînd din 
această funcție pe tov. Gh. Apostol.

COMUNICAT
In ziua de 1 octombrie a.c. a avut loc ședința Con

siliului Central el Sindicatelor, cu următoarea ordine 
de zi:

1. Probleme organizatorice.
2. Alegerile de Comitete sindicale ete sailariaților din 

comune.
In scopul întăririi muncii sindicale, Consiliul Central 

el Sindicatelor a ales în unanimitate ca Președinte al 
Consiliului Central al Sindicatelor din R.P.R. pe tov. 
Gheorghe Apostol.

C.C.S. l-a eliberat pe tov. Stelian Moraru d'in funcția

n)itt nou fruntași
Unul din cele trei schimburi ce 

deservesc sectorul laminoare din 
Combinatul siderurgic „Gh. Gheor
ghiu-Dej", este condus de comu-‘ 
nistul Trifu Iosif, laminator cu ex
periență bogată in organizarea 
muncii, bun sfătuitor al muncito
rilor, om cu fire ageră.

Să încercăm să răsfoim jurnalul 
acestui schimb cu ■ luni in urmă. 

I In lunile februarie și martie a.c., 
schimbul lui Trifu a dat patriei 
zeci de tone de laminate peste 
plan. In cinstea lui „1 Mai" anga
jamentele au fost îndeplinite cu 2 
zile înainte de termen. Aceasta în
seamnă mai multe tractoare pen
tru agricultură, mai multe autoca
mioane pe marile șantiere, mai 
multe bunuri de larg consum, în
seamnă, îndrăzneală, muncă avîn- 
tată, strălucite realizări, pe dru
mul făuririi vieții noi.

Dar, în lunile mai, iunie, iulie și 
august, în filele de jurnal ale a- 
cestui schimb nu au mai fost în-' 
scrise succesele laminat orilor, d
lipsurile unora dintre ei

In ce constau și care era rădă
cina lor, ne spune tovarășul lor ga 
Nicolae secretarul organizației 
P.M.R. de la laminoare:

— In ultimele luni, hi schimbul 
lui Trifu s-au manifestat cele mal 
multe acte de indisciplină, lipsuri

nemotivate, rebuturi peste procen
tul admis și chiar neîndeplinirea 
sarcinilor de plan. O cauză a aces
tor lipsuri, este aceia a culcării pe 
laurii victoriei. Cînd venea cineva 
de la presă, în consfătuiri, etc., to
varășul Trifu era popularizat peste 
tot pentru succesele dobîndite. Așa 
stînd lucrurile, tovarășul Trifu și 
oamenii din schimbul său au în
ceput să se înfumureze și prin a- 
ceasta după cum era și de așteptat, 
schimbul lui a început să fie co
daș. Intr-o ședință a organizației 
de bază am analizat aceste cauze. 
Tovarășul Trifu a fost aspru cri
ticat pentru lipsurile existente în 
muncă, fapt în urma căruia el s-a 
cam supărat. A spus că nu a fost 
ajutat de laminatorii buni din 
schimbul său ca: Baidan Petru, 
Socol Nicolae, Cozma Gheza și 
alții, dar cu toate acestea la sfîrși- 
tul ședinței a promis celor de față 
că va munci în așa fel, împreună 
cu oamenii, îneît să pună capăt 
lipsurilor, să ajungă din urmă 
schimburile conduse de Constantin 
Petru și de Andreșescu Gheorghe, 
care le-au luat-o înainte.

★
Frămîntîndu-se să găsească cau- 

za lipsurilor, tovarășul Trifu și-a 
dat seama că nici el nu mal era 
ea înainte. A devenit nervos șl

Plenara a ales in unanimitate ca secretar al C.C. al 
P.M.R. pe tov. I. Chișinevschi.

Tov. Gh. Apostol a fost ales de Consiliul Central al 
Sindicatelor în funcția de Președinte al C.C.S.

Plenara a hotărît convocarea celui de-al 2-lea Congres 
al P.M.R. în ziua de 23 decembrie 1955.

Plenara a aprobat următoarea ordine de zi a Con
gresului :

1. Raportul de activitate al C.C. al P.M.R.
— raportor tov. Gh. Gheorghiu-Dej

2. Raportul Comisiei Centrale de Revizie.
— raportor tov. Guină Nicolae

3. Raportul asupra Directivelor Congresului al ll-lea 
cu privire la cel de-al 2-lea plan cincinal de dezvoltare a 
economiei naționale pe anii 1956—1960.

— raportor tov. Chivu Stoica
4. Raportul cu privire la modificarea Statutului P.M.R.

— raportor tov. Ceaușescu Nicolae
5. Alegerea organelor centrale ale partidului.
Plenara a stabilit măsuri practice în vederea încheierii 

cu succes a lucrărilor agricole din toadina acestui an.

de Președinte al C.C.S. și l-a ales în funcția de vicepre
ședinte el C.C.S.

Consiliul Central al Sindicatelor l-a eliberat pe tov. 
M. Gherman din funcțiile de membru al Prezidiului și 
Secretariatului C.C.S., în legătură cu trecerea lui la o 
altă mrjncă.

Tov. I. Dobre a fost eliberat din funcția de membru 
el Secretariatului C.C.S., primind alte însărcinări.

Ascultând și dezbătând expunerea cu privire la alege
rile de comitete sindicale ele sadariiaților din comune, 
C.C.S. a stabilit o serie de măsuri în vederea îmbună
tățirii activității sindicale în mediul rural.

asta-i semn rău, pentru un comu
nist.

După o zi, a convocat o consfă
tuire cu toți muncitorii schimbu
lui și a recunoscut deschis în fața 
oamenilor lipsurile sale, arătînd 
cauzele rămînerii în urmă și cum 
s-ar putea face ca schimbul lor să 
devină din nou fruntaș Aici s-au 
discutat puține lucruri, dar ele au 
dat roadele așteptate. In urma a- 
cesteî consfătuiri, tovarășul Tru- 
fu a redevenit omul dinainte, iar 
fiecare muncitor s-a simțit mai le
gat de locul său de muncă.

...De atunci a trecut o lună. Prin 
munca întregului colectiv, ei" au 
devenit fruntași pe sector, reali- 
zînd în luna septembrie o depă
șire a sarcinilor de plan, de 6,83 
la sută, întrecînd astfel, pe cei din 
schimbul lui Constantin Petru șl 
Andreșescu Gheorghe cu 4 pro
cente Acum, harnicii laminatorl 
conduși de comunistul Trifu Iosif, 
sînt din nou fruntași. In jurnalul 
schimbului pot fi găsiți la loc de 
cinste oameni ca: Bran Nicolae, 
Cozma Gheza, Baidan Petru. Gîdei 
Constantin, Semciuk Samoilă și 
alții, care și-au pus umărul cu în- 
dîrjire la biruirea greutăților, pen
tru a ajunge din nou în frunte.

SAMUIL SOIMU

Să intensificăm ritmul 
însămînțărilor de toamna

Experiența muncitor agricole din oampanclte anilor trecuți, 
precum și recoltele bogate obținute în acest an de oamenii 
muncii din agricultură, dovedește că atunci cînd se fac din 
vreme toate lucrările de pregătire a solului, iar însănunță- 
rile se execută la timp și la un înalt nivel agrotehnic, se 
pot dobîndi sporuri mari de recoltă. Lucrând pământiul cu 
mijloace mecanizate și însămînțînd numai sămânță de soi, 
selecționată și tratată, membrii gospodăriei agricole colective 
„Viață Nouă din Sântandrei au realizat anul acesta o pro
ducție de 2300 kilograme griu la hectar, iar țăranul munci
tor cu gospodărie individuală Herpenci Petru din satul Stre- 
isăcel, comuna Strelsiîngeorgiu, a scos la hectar o recoltă da 
2230 kilograme griu. Aceste exemple, dît și multe altele, a- 
ra-tă însemnătatea pe care o are în această perioadă asigu- 
rtaraa deplină a srjiacesului lucrărilor agricole de toamnă.

In comunele unde comitetele executive ale sfaturilor popu
lare comunele eu privit cu mult simț de răspundere pro
blema însămînțărilor de toamnă, pregătirile se găsesc în- 
tr-un stadiu avansat, iar în unele părți însămânțările au și 
început. Pînă la data de 30 septembrie a. c. ță
ranii muncitori din comuna Cristuir au efectuat ară
turi adânci pentru însămînțări pe o suprafață de 399 hec
tare, cei d'in comuna Hășdat pe o suprafață de 375 hectare, 
etc. La data de 22 septembrie, țăranii muncitori Nagy Ida, 
Galfi Anton și Nagy Franci sd din comuna Hășdat, Furca 
Arpad, Furca Iosif și mulți alții, din comuna Cristar art 
fost printre primii care au pus temelia recoltei viitoare. în
sămânțând mari suprafețe de grâu. Având terenul bine pre
gătit, sămânța condiționată și tratată, membrii gospodăriei 
agricole colective „23 August" din comuna Rapoil.t au înce
put și ei zalele trecute la însămânțatiuâ celor 22 hectare pe 
care le vor cultiva cu griu în rânduri încrucișate.

Asigurarea unei recolte îmbelșugate în anul ce urmează, 
cere din partea tuturor comitetelor executive ale sfaturilor 
populare Comunale să acorde o atenție deosebită pregătiri
lor necesare bunei desfășurări a însămînțărilor de toamnă. 
Cu toate acestea, în unele comune ram ar fi Răcăștie, Strei- 
sîngeorgiu, Simeria, Teiliuc și altele, comitetele executive 
manifestă dezinteres, așteptând ca întâi să se culeagă porum
bul, și după aceia să înceapă însămânțările. Din această 
cauză, cât și a slabei munci politice de masă, în aceste co
mune pregătirile sînt mult rămase în urmă. De pilă, până ta 
date de 1 octombrie în comuna Răcăștie s-a selecționat o 
cantitate neînsemnată de cereale, în comuna Peștiș abia 10 
tone, iar în comuna Simeria din suprafața planificată pen
tru însămînțări de toamnă s-a arat doar 390 hectare.

In această campanie care hotărăște soarta recoltei viitoare», 
inginerii și tehnicienii agricoli au un mare rol. Ei aiu dato
ria de a mobiliza și îndruma țărănimea muncitoare pentru 
a efectua toate lucrările da timp și la un înalt nivel agro
tehnic, să vegheze în permanență ca producătorii agricoli să 
însămânțeze numai sămânță de bună calitate. Ori, în raionul 
nostru Sînt ingineri și tehnicieni ca ; Weber Elfrida, de la 
punctul agricol Cristur, Gotea Alexandru din StreiSîngeorgiu, 
Ripoșan loan din Că'lan, Mitrea Dorin și alții, care nu spri
jină în suficientă măsură țăranii muncitori în ceea de pri
vește pregătirea terenului, selecționarea și tratarea semin
țelor, etc.

O contribuție de seamă în realizarea cu succes a campa
niei agricole de toamnă, sânt chemați să o dea deputății ra
ionali și cei ai sfaturilor populare comunale. Fiind exemple 
personale în fața țăranilor muncitori, antrenîndiu-1 pe aceș
tia la exed jtarea muncilor agricole într-un timp dî.t mai 
scurt. Deputății pot și trebuie să dea un sprijin, real 
staturilor populare în organizarea muncilor din această 
campanie, să contribuie la dezvoltarea agriculturii. Dacă 
unii deputați raionali printre care Szabo Gh„ Goțea Alexan
drina, Poanta Gheorghe (Husari) și alții eu dat dovadă de 
încrederea ce le-a fost acordată, nu același lucru se poete 
spune despre unii deputați cum ar fi Gancea Constantin, 
Popa loan și Mardu Vasile, care nu țin o strânsă legatară 
cu masele de alegători și nu luptă cu destulă tărie pentoul, 
atragerea alegătorilor din circumscripțiile lor, le executa
rea diferitelor lucrări ce sînt strict necesare. De altfel, ac
țiunea de mobilizare și îndrumare a deputățiilor nu a consti
tuit o preocupare permanentă pentru secția agricolă a 
sfatului popular raional și nici pentru secția organizatorică.

Pentru lichidarea lipsurilor ce se manifestă în pregătirea 
și începerea campaniei de însămînțări, comitetele executive 
ale sfaturilor populare, trebuie să ia toate măsurile ast
fel, în cât planul însămînțărilor de toamnă să fie realizat în 
întregime. Organele, care răspund de buna desfășurare a 
însămînțărilor de toamnă, au datoria să treacă în cel mai 
scurt timp ia organizarea temeinică a acestei campanii-
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Creșterea producției de oțel 
în centru) atenției oțelarilor

Oțetarii hunedoreni, conștienți de 
avantajele ce le aduce aplicarea me
todelor avansate de muncă ; Matu- 
lineț și Macar-Mazai, se străduiesc 
să pună în practică prescripțiile 
tehnice și organizatorice indicate 
în aceste metode, ca astfel să ridice 
neîncetat producția de oțel și să 
sporească productivitatea muncii. 
Datorită acestui fapt, brigăzile de 
oțelari conduse de Dăbuneț Vaier, 
Stanciu Aurel și Costache Vasile de 
la cuptorul nr. 4, au obținut în luna 
septembrie o producție de oțel ce 
depășește ou 13,71 pînă la 25,69 la 
sută sarcinile de plan, realizînd și o 
creștere simțitoare a productivității 
muncii față de cea realizată în luna 
anterioară. Oțetarii din brigăzile de 
sub conducerea prim-topitorului Bîr- 
lea Traian și Forța Petru, au smuls 
cuptorului cu 8,27 la sută res
pectiv cu 2,75 la sută maa mult oțel 
peste planul lunar.

Aceasta a făcut ca producția re
partizată pe cuptorul nr. 4 să fie 
depășită cu 20,5 la sută, iar a cup
torului 2 cu 4,2 la suită.

-----o

Cu 4 zile mai devreme
Secția de emaila), se numără prin

tre cele fruntașe din cadrul uzinei 
„Victoria" Căilan, deoarece în tri
mestrul III emailatorii au oibținuit 
realizări cât se poate de frumoase. 
Numai în luna august, productivita
tea muncii pe secție a crescut cu 
12,8 la sută, iar rebuturile au fost 
reduse pînă la 2,9 la sută. Aici lu
crează mulți oameni destoinici ca 
emailatorii Docotoș Iosif, Dazăr Ar- 
cadie, utemistul Avram Viorel, sau 
Turza Anton, care în fiecare lună 
realizează cîte o normă și jumătate 
sau chiar două. In luna septembrie, 
echipa emailatoruiui Docotoș Iosif, 
luptînd pentru îndeplinirea angaja
mentelor luate în întrecere, a rea
lizat peste 2 norme la lucrările de 
emailarea vanelor pentru băi. Da 
acest sortiment, planul pe întreaga 
lună a fost realizat cu 4 zile înainte 
de termen, iar muncitorii de la sor
timentul vase, și-au îndeplinit pla
nul cu 7 zile înainte de termen. 
Aceste realizări au făcut pasibil, ca 
întreaga secție emailaj să-și înde
plinească planul prevăzut pe trimes
trul III. cu 4 zile mai devreme.

Mai mult minereu 
pentru furnale

Zilnic din toate abatajele mine
lor de fier din Ghelar, ies la supra
față și iau drumul furnalelor de la 
Hunedoara sute de vagoane încăr
cate cu minereu. Multe dintre aces
tea, sânt expediate de minerii de la 

orizontul nr. 1 conduși de comu
nistul Munteanu Aron>, Alămpescu 
Apostol, și Preda Dumitru care în 
luna septembrie au extras cu 27—34 
la sută mai mult minereu peste sar
cina prevăzută, de cei de la mina 
Vadul Dobrid care și-au îndeplinit 
planul în proporție de 104,56 la su
tă, sau de minerii de la mina de 
vest, care au scos la suprafață cu 
3,29 la sută mai mult minereu pes
te plan. Alte multe vagoane duc ro
dul muncii celor de la orizontul 2, 3 
sau 4. Printre minerii care lucrează 
la aceste orizoante, sânt și cei din 
brigăzile nr. 52 și 77 conduși de co
muniștii Oncoiș Gheorghe și Mun- 
teanu Aron, brigăzile 43 „A‘‘, 60 și 
multe altele, în fruntea cărora sînt 
minerii Drăgan Gheorghe si Tomia 
Mihai, care au trimis furnalelor cu 
22 pînă la 40 la sută mal mult mi
nereu de fier. In luna septembrie pla

nul pe întreaga mină a fost înde
plinit în proporție de 101 la suită, 
iar productivitatea muncii a fost 
realizată în proporție de 110 la sută

PEDMUȘ N1CODAE 
corespondent voluntar

Cit mai multe piese turnate
De cum intri în hala sectorului! 

turnătorii, al Combinatului siderur
gic, ești întâmpinat de etanul nestă
vilit de muncă cu care lucrează tur
nătorii la producerea pieselor de 
schimb din fontă și oțel, necesare 
agregatelor combinatului, a tulburi
lor, etc. Intre secțiile de alici, între
cerea se duce pentru câștigarea tit
lului de secție fruntașă pe sector, pe 
baza realizării celei mal mari de
pășiri de pian și producție de bună 
calitate. Ca și pînă acum, în luna 
septembrie, roadele întrecerii s-au 
dovedit a fi cît se poate de frumoa
se. Turnătorii de tuburi au cele mai 
mari procente de depășire a planu
lui. Sarcina lunară planificată a fost 
îndeplinită în proporție de 106,6 la 
sută. De asemenea și muncitorii de 
la turnătoria de oțel și-au realizat 
planul în proporție de 103,1 la sută, 
iar cei de la turnătoria de fontă în 
proporție de 102,7 la sută. In lupta 
pentru o producție cit mai mare și 
de bună calitate, turnătorii din 
brigada condusă de Spăriosu loa
ch im, de 8 luni nu ari dat nici un 
rebut, iar cei conduși de tovarășii 
Rusu Mihai și Florescu Gheorghe 
pe Ungă faptul că și-au depășit cu 
succes normele <țe producție au îm
bunătățit cu 6,9 la sută calitatea 
pieselor turnate, față de luna au
gust La fel ca aceștia și brigada lud

Cazan Alexandra și-a realizat în 
medie normele pe luna septembrie 
în proporție de 220 la sută

Au terminat 
încă o construcție

Acum 3 luni, brigada complexă 
condusă de tovarășul Stadler Matei, 
decorat cu „Ordinul muncii“ cL III-a, 
și-a luat angajamentul să termine 
unul din coșurile de fum ale uzi
nei cocso-chimice în termen de 90 
de zile Muncind cu avânt și folo
sind metoda eofrejetor glisante, a- 
eest colectiv a reușit să termine co
șul cu 8 zile înainte de angajamen
tul luat Odată cu terminarea lui, 
ei eu raportat cu mândrie conducerii 
întreprinderii, că au realizat la a- 
ceastă construcție peste 50.000 lei 
economii, prin folosirea în întregime 
a vechilor cofraje metalice, a sche
lei interioare și a materialului lem
nos folosit la construcția altor co
șuri.

In mod deosebit s-au evidențiat 
membrii brigăzii: Buk loan, Depner 
Mihai, Nagy Ioan, Bone Alexandru, 
Szabo Iuliu Nagy Ludovic Me- 
sea Mircea și alții, care prin lucrul 
de bună calitate și depășirile de 
plan obținute au cîștigat salarii me
dii lunare între 1200—1700 lei.

MARIAN PETRU 
corespondent voluntar

Cooperativă fruntașă 
în munca de achiziții

Colectivul de muncitori din ca
drul cooperativei „înfrățirea" Hu
nedoara, desfășoară o intensă muncă 
pentru achiziționarea a cît maa multe 
produse și îndeplinirea cu succes a 
sarcinilor de plan. Făcând un calcul 
sumar, se poate observa că în ulti
ma vreme roadele muncii depășesc 
cu mult pe cele din lunile trecute. 
In luna septembrie planul valoric la 
achiziții a fost îndeplinit în propor
ție de 179 la suită, la desfacere 
110,32 la sută, iar la fond social 
123 la suită. Aceste realizări alături 
de cele obținute în lunile iulie șl 
august, au dus la îndeplinirea și de
pășirea sarcinilor de plan pe co
operativă. Astfel, în trimestrul III a 
anului în cura, la achiziții sarcina 
valorică planificată a tost îndeplini
tă în proporție de 411,70 la sută, iar 
la desfacere în proporție de 107,9 la 
«uită.

Alegerea comitetelor sindicale comunale mixte continuă
Rînd pe rind, comunele din radonul Hunedoara eu 

îmbrăcat aspecte de sărbătoare, marcând evenimente 
importante în viața lor politică. Ele se găsesc în pe
rioada când se desfășoară alegerea comitetelor sindi
cale comunale mixte la care acțiune participă tot mai 
mulți oameni ad muncii de la sate, din învățământ, 
cooperație, P.T.T.R., finanțe-sfaituiri și alții. Acest 
eveniment important este susținut de gazetele de pe
rete, lozinci mobilizatoare, afișe, conferințe etc.

Pînă în prezent, astfel de alegeri au avut loc în co
munele Cristur, Toplița, Răcăștie, Rapoltul Mare, 
Sbreisângeorgiu, Băcia, Peștiș și altele In cadrul adu
nărilor generale sindicaliștii și-au manifestat un viu 
interes pentru organizarea comitetelor sindicale mixte. 
Ou acest prilej majoritatea membrilor au scos în evi
dență făptui că pînă acum nu a existat în mediul rural 
o formă organizatorică, care să cuprindă, pe plan co
munal, întreaga activitate sindicală. Acest fapt a fă
cut ca lupta pen tru traducerea în viață a politicii parti
dului la sate, ridicarea nivelului politic și cultural al 
țărănimii muncitoare să nu fie susținută în mod sa
tisfăcător de către membrii de sindicat. Ori, prin noua 
formă organizatorică, comitetele sindicale comunale 
mixte vor avea posibilitatea de a conduce întreaga ac

tivitate sindicală in raza comunei și să mobilizeze 
membrii de sindicat la realizarea sarcinilor trasate de 
partid și guvern. Pentru aceasta, adunările generale 
s-au orientat just, alegând în Componența comitete
lor de conducere elemente, care se bucură de autori
tate și stimă în rindul celorlalți membri, femei și ti
neri cum ar fi tovarășul Pozmag Veleriu, Teșchină 
Aurora la Rapoltul Mare tovarășul Nicolae G. și Pe- 
trișan Felicia la Toplița și mulți alții.

Aceste comitete sindicale comunale mixte fiind al
cătuite și instruite, au trecut deîndeită pe baza unui 
plan la alegerea grupelor sindicale pe ramură și 
mixte. Astfel Comitetele sindicale comunale mixte din 
Peștiș, Toplița și altele au și terminat alegerile în 
grupele sindicala

Toate aceste rezultate se datorase în bună parte și 
comisiei raionale mixte provizorii, din care s-au evi
dențiat în munca depusă în această acțiune impor
tantă, tovarășii Pascu loan, Tudoran Eugen și tovarășa 
Laszlo Margareta.

DÂNESOU TEODOR
CERVENCOVICI MIHAI

Imputerniciții C.C.S.

Pentru o mai bună curățenie 
în orașul Hunedoara

O sarcină cu caracter permanent a sfaturilor populare 
este și aceia de a da o atenție cuvenită acțiunilor de păs
trare a curățeniei și de înfrumusețare a orașului sau a co
munei Tn acest scop comitetele executive ale sfaturilor 
populare au datoria să ia cele mai potrivite măsuri pen
tru mobilizarea cetățenilor, ca aceștia să desfășoare o mun
că intensă în ce privește curățenia și înfrumusețarea ora
șelor și comunelor

Acest lucru, însă nu se întâmplă și în orașul Hunedoara. 
Cu toate că au fost luate unele măsuri în această direcție, și 
cu ajutorai întrepriderilor cu interes republican din localitate, 
ca de pildă, I.C.S.H., Trustul 4 construcții și altele, au spri
jinit o serie de lucrări de înfrumusețare ca, asfaltarea unei 
porțiuni din Piața libertății, amenajarea unei zone verzi în 
fața cinematografulUd „I. C. Frimu" sau pavarea străzii 
„Gheorghe Barițiu" și altele, totuși în ce privește curățenia 
orașului lasă încă mult de dorit. Faptul că străzile Romani
lor, Molotov și altele sînt cît se poate de rău întreținute și 
murdare, dovedesc că sfatul popular orășenesc (președinte 
Adesipi Vasile) se preocupă unilateral de rezolvarea acestei 
probleme. Felul în care sfatul popular a știut să rezolve 
repararea Pieții Libertății, a străzii Aurel VLaicu, efc., tot 
în felul acesta putea să pună capăt dezordine! și murdăriei 
ce mai există în majoritatea străzilor periferice, folosiind în 
acest scop posibilitățile locale. Ori comitetul executiv, fiind 
antrenat în așa-zise probleme mai „importante" a desconsi
derat ajutorul pe care pot să-l dea deputății, comisiile de 
femei și comitetele de stradă în rezolvarea problemei cură
țeniei. Astfel, datorită faptului că activitatea deputaților nu 
este îndrumată de către comitetul executiv al sfatului popu
lar orășenesc, aceștia nu muncesc după -un plan de muncă; 
judicios întocmit, iar munca lor se desfășoară neorganizat 
și fără rezultate. De asemenea, comitetul executiv nu a mo
bilizat responsabilii comitetelor de stradă, nu a analizat 
munca tor, iar sezisările acestora, prin oare s-au arătat unele 
greutăți și deficiențe întâmpinate în activitatea obștească, nu 
au fost luate în seamă.

Deși comitetul executiv a primit în nenumărate rânduri 
sezisări ale oamenilor muncii, în care se arată starea de 
murdărie a unor străzi și curți, acesta nu a luat nici o mă
sură de îmbunătățire. Astfel de sezisări au făcut locatarii de 
pe străzile Voicu Cneazul, Horia și alții unde cu toate a- 
cestea, Curățenia a rămas tot în starea de înainte

O vină în ce privește proasta curățenie a orașului Hune
doara o au și unele întreprinderi în administrarea cărora se 
află cartiere întregi, ca de pildă O.M., O.T. și cartierul Piața 
nouă. Astfel, datorită neglijenței de care a dat dovadă admi
nistrația I.C.S.H. (director Moga D.) de pildă, în cartierul 
Piața nouă, unde locuiesc sute de familii, cu toată insitența 
locatarilor de aici, nici până astăzi nu s-au luat măsuri pen
tru adâncirea șanțurilor de scurgere.

O situație asemănătoare este și la centrul școlar siderur
gic. In fața blocului dintre stadionul „Metalul" și blocul 
coaserilor, sânt răspândite tot felul de resturi rămase de la 
bucătărie, cutii de conserve, sticle sparte, hârtii și alte ma
terii organice descompuse, care dau aspect urît blocului. Mei 
mult de cît atât, aici erau instalate două lăzi în scopul de
pozitării gunoaielor, dar acestea sânt răsumaite și sparte. 
Directorul școlii tov. Pă'trăiu P., Care trece zilnic pe aici nu a 
văzut acest lucru, sau dacă a tras la răspundere administra
ția școlii și pe cei care se fac vinovați de această stare. •

Nici la O.M lucrurile nu stau tocmai bine în ce privește 
întreținerea curățeniei. Este adevărat că sînt și unele cauze 
obiective însă ele nu pot scuza vina administrației combi
natului, care nu-și face datoria Direcția administrativă a 
combinatului s-a mulțumit încă de la începutul anului să 
dea dispoziții scrise și să le afișeze la fiecare intrare în blo
curi. In aceste afișe se atrage atenția locatarilor asupra în
datoririlor ce le au față de păstrarea curățeniei. De at uncii 
a trecut mult timp. Hîrtia a rămas doar afișată, iar dezor
dinea a continuat și pe mai departe De pildă, lăzile puse 
la dispoziția cetățenilor pentru aruncarea diferitelor resturi 
și gunoaie luni de-a-rfndul rămân pline fără să fie tran
sportate la timp

Se pune întrebarea : oare orașul Hunedoara nu-și poate 
schimba aspectul ? Da! va putea, dar numai atunci cînd 
toate organele de stat, economice și administrative vor privii 
problema curățeniei și a înfrumusețării eu toată seriozitatea 
și vor lua măsuri în consecință.

Participați la matineul literar!
Biblioteca clubului „Alexandru Sahia", cu sprijinul re

dacției revistei literare „Utunk" din Cluj, organizează în 
ziua de 9 octombrie ora 9 dimineața, în sala cinematografului 
„Maxim Gorki" un matineu literar, în cedrul căruia se va 
prezenta și discuta activitatea revistei pe tărâm Literar, din 
lucrările scriitorilor și poeților maghiari precum și diferite 
materiale cu teme din viața Hunedoarei.

La matineul literar vor participa următorii scriitori și 
poeți: Asztalos Istvan, de două ori laureat al Premiului de 
Stat, Bajor Andor, Bardos B. Arthur, Homyak Iozsef, Hu- 
zar Sandor, Kiss Jeno, Detap Dajos — laureat al Premiului 
de Stat, Mark! Zoltan, Nagy Istvan — membru corespon
dent al Academiei R.P.R. și Szonyd Pal redactor șef al revistei 
„Utunk".

Cu această ocazie iubitorii de literatură hunedoreni, sînt 
rugați să participe în număr cît mai mare la. discutarea lu
crărilor literare prezentata După matinee va rula filmul 
„Cântecul fluviilor‘‘.

VOICU VADER 
corespondent voluntar



V1AȚA DE PARTID

Cind munca politică de masă este neglijată
Membrii casei de ajutor reciproc 

și-au ales un nou comitet de direcție

Unul din sectoarele principale în cadrul 
Căilor Ferate Uzinale de la C.S. „Gh. 
Gheorghiu-Dej“ din Hunedoara, este și sec
torul „Mișcare". Dacă colectivul de muncă 
în ultima perioadă a obținut unele rezul
tate în ce privește organizarea deservirii 
sectoarelor principale din combinat cu ma
terial rulant, nu aceiași preocupare mani
festă însă, biroul organizației de bază față 
de extinderea rezultatelor bune obținute în 
muncă

Dacă în alte sectoare, munca politică se 
bucură de prioritatea necesară, ea este ine
xistentă în momentul de față în cadrul 
sectorului de „Mișcare". Datorită acestui 
fapt, absențele nemotivate, dezordinea la 
locurile de muncă, deraiarea de vagoane, 
delapidări de bunuri, etc, au devenit frec
vente în cadrul sectorului. Este și firesc! 
«ă acolo unde rolul muncii politice este 
subapreciat, lucrurile șchiopătează, iar pro
priile lipsuri se răsfrîng asupra activității 
și a ailor sectoare.

Deși există asemenea lipsuri tovarășul 
Nan, secretarul organizației de bază, ne
glijează una din principalele mijloace prin 
care organizația de bază ține legătura cu 
oamenii muncii — agitatorii. Lipsa de 
răspundere față de sarcini, a dus ca agi
tatorii să nu fie instruiți mai bine de două 
luni. Este adevărat că în cadrul biroului 
nici acuma nu este lămurită problema; 
cine trebuie să instruiască agitatorii ? Pro
blema instruirii agitatorilor este dirijată 
de la tovarășul Nan, la tovarășul Sulică 
Gheorghe, iar între timp lipsurile continuă 
să existe

Sub nivelul posibilităților este activiza
tă gazeta de perete. Slab și defectuos este 
îndrumată munca tineretului și a sindica

Cărți noi apărute
IN EDITURA DE 'STAT PENTRU LITE

RATURA POLITICA
N. ON1GA 1. APOSTOLATU — Munca po

litică pentru crearea de noi întovărășiri 
agricole — Colecția „Din experiența® 
muncii de partid" 48 pag., 80 bani.

AL. TRESTIENI — O experiență rodnică 
(Din succesele obținute de colectiviștii 

.din Lenauhein în cultura porumbului) 
48 pag., 50 bani. 

liștilor din cadrul sectorului. De pildă, bi
roul organizației de bază a prevăzut să 
analizeze în ziua de 28 septembrie a.c. ac
tivitatea utemiștiior din acest sector. De
oarece membrii biroului nu au fost anun
țați în prealabil, de tovarășul Nan, ședința 
de analiză a fost amînată pentru altădată. 
Asemenea practici în munca de partid nu 
dovedește altceva decît atitudinea de ne
păsare față de sarcini și insuficient spirit 
de răspundere în conducerea activității or
ganizațiilor de masă.

Pe bună dreptate se poate spune că sub
aprecierea rolului muncii politice de masă 
a dus la nerealizarea de acumulări socialis
te pe sector. Dar mai mult, volumul loca
țiilor plătite pentru vagoanele închiriate 
crește continuu Numai în 13 zile din luna 
septembrie a.c., suma locațiilor — cauzată 
de felul defectuos în care este organizată 
munca pe linie tehnico-administrativă — 
depășește cu mult cifra de 4 milioane de 
lei. In loc de o analiză profundă și con
cretă, asupra activității greoaie de care 
dă dovadă conducerea tehnico-administra
tivă, biroul organizației de bază a mani
festat o atitudine complect greșită, de plo
conire, lucru ce a dus la o seamă de lip
suri în cadrul sectorului.

Față de lipsurile ce se manifestă în ac
tivitatea biroului organizației de bază, care 
nu sînt altceva decît o frînă în reducerea 
prețului de cost, comitetul de partid, trebu
ie să ia măsurile cele mai corespunzătoare 
care să ducă la înviorarea muncii politice 
în sectorul „Mișcare", deoarece această 
unitate are un cuvînt greu de spus în rea
lizarea de acumulări socialiste pe combi
nat.

A. NAGY

— Industria grea — baza dezvoltării în
tregii economii naționale Colecția „In 
ajutorul propagandistului" 32 pag. , 55 
bani.

IN EDITURA DE STAT PENTRU LITE
RATURA POLITICA

vor apare:
K. MARX — Capitalul vol. III. partea Il-a 
V. I. LENIN — Opere voi. 28
MAO TZE-DUN — Opere alese voi. 3

Zilele trecute a avut loc în cadrul Com
binatului siderurgic „Gh. Gheorgh'u-Dej" 
alegerea noului comitet de direcție al ca
sei de ajutor reciproc d.e pe lîngă Comite
tul de întreprindere. Darea de seamă pre-' 
zenlată cu această ocazie a scos la iveală 
realizările însemnate obținute de casa de 
ajutor reciproc. Astfel, de la 1 ianuarie 
1955 și pină în prezent s-a reușit ca nu
mărul celor înscriși să crească cu 20 la 
sută față de anul trecut. Concomitent cu 
creșterea numărului de membri' a crescut 
și fondul de casă la suma de 182.779 lei.

Mai multă atenție
In cadrul I.C.S.H., de cca. 2 luni de zile 

au luat ființă două școli de calificare pen
tru economiști și desenatori. începutul a 
fost frumos. S-au înscris 40 de cursanți, 
lecțiile erau ținute la timp etc. Cu timpul 
Insă activitatea acestei școli a început să 
șchiopăteze. Lectorii Cazan, Rășcanu, Pă- 
ușan și Beloiu au neglijat prezentarea lec
țiilor, de multe ori absentînd de la predări, 
iar tovarășul Vaisler și alții din conducerea 
școlii, nu s-au interesat de bunul mers al 
ei. Aceasta a făcut, ca numărul cursanțî-

Pe urma materialelor publicate
In articolul „Să dăm avînt întrecerii so

cialiste pentru îndeplinirea cincinalului" 
publicat in numărul 59 din 9 septembrie 
ai ziarului nostru, Comitetul de întreprin
dere al minelor de fier Teliuc a fost criti
cat pentru slaba desfășurare și organizare 
a întrecerii socialiste. In urma analizării 
articolului, comitetul de întreprindere ne 
răspunde că pentru impulsionarea întrecerii 
socialiste, membrii (Comitetului de între
prindere au fost repartizați pe secții și gru
pe sindicale pentru a sprijini mai îndea
proape comitetele de secție și organizato
rii de grupă în organizarea temeinică a 
întrecerii. In urma acestui lucru, s-a ajuns 
ca fiecare sector, secție, echipă și om să 
cunoască sarcinile zilnice și lunare ce îi 
revin, iar prin graficele de producție reali
zările obținute. Ședințele de producție, 
prin sprijinul acordat de membrii comite
tului de întreprindere, au primit un carac
ter concret, combativ și constructiv.

★

Datorită acestui lucru, numai în lunile ia
nuarie — septembrie, au fost acordate, 
prin rotație, împrumuturi în valoare de 
645.300 lei.

In urma discuțiilor purtate a fost ales 
noul comitet de direcție compus din 15 
membri, 5 supleanți și 7 cenzori. Printre 
cei aleși de adunare se numără tov.: 
Constantin Toma, Traian Bodea, dos an 
Petru. Gheorghe Boreslavschi, Liviu Dc- 
brotă și alții.

GHEORGHE MARIN 
corespondent voluntar

ridicării calificării
lor să scadă simțitor, iar școlile să nu-șî 
atingă scopul propus.

Vinovat de această situație se face și 
tovarășul Truțescu, șeful serviciului cadre 
șl învățămînt, care a neglijat în mod ne- 
permis controlarea și îndrumarea școlilor, 
ceea ce ar fi adus un ajutor prețios între
prinderii, prin ridicarea calificării unui în
semnat număr de economiști și desenatori.

CEUCA E.
corespondent voluntar

In numărul 63 din 24 septembrie al zia
rului „Uzina Noastră" în articolul „Să u- 
glindim concret munca de partid în gaze
tele de perete" a fost criticat colectivul ga
zetei de perete „Siderurgistul", organ al 
Comitetului de partid, sindicat și U.T.M. 
din C.S. „Gh. Gheorghiu-Dej", pentru sla
ba oglindire în rubricile sale a vieții de 
partid.

In scrisoarea de răspuns, colectivul de re
dacție arată că starea de lucruri dezbătută 
în articol a fost analizată într-o ședință 
ținută zilele trecute. In urma acesteia s-a1 
creat un activ de colaboratori competențî, 
care să ajute la redactarea regulată a unor 
materiale variate, pline de conținut la ru
brica „Viață de partid". Colectivul redac
țional mulțumește ziarului pentru sprijinul! 
dat, străduindu-se ca în întrecerea pornită 
între colectivele de redacție ale gazetelor 
de perete din raionul nostru, să se situieze 
fruntaș.

Comitetul de întreprindere al Atelierelor C. F. R. Simeria 
trebuie să-și îmbunătățească activitatea

Muncitori?, tehnicienii și inginerii din ca
drul Atelierelor C.F.R. Smeria, cu ajutorul 
efectiv primit din partea organelor de partid 
și sindicat, au înregistrat în decursul aces
tui an însemnate succese. Sarcinile ce le 
reveneau din cadrul primului nostru plan 
cincinal, au fost îndeplinite cu mult înain
te de termen, obținîndu-se în acest timp o 
însemnată reducere a prețului de cost și o 
îmbunătățire simțitoare a calității produse
lor.

In primul semestru al anului curent, pro
ducția globală pe ateliere a fost realizată în 
proporție de 112,58 la sută, prețul de cost 
s-a redus cu 5,25 la sută, iar locomotivele 
și vagoanele căzute în termen de garanție 
au fost reduse cu mult față de aceiași pe
rioadă a anului trecut. Toate acestea au 
fost posibile datorită muncii politice des
fășurată în rîndul muncitorilor, de către 
activiștii comitetului de partid și ai comite
tului sindical de întreprindere

Așa de pildă, la secția V-a vagoane, unde 
comitetul sindical de secție a avut o preo
cupare permanentă în ceea ce privește dez
voltarea întrecerii socialiste, planul cinci
nal a fost îndeplinit încă din luna aprilie 
De asemenea, la secția I-a locomotive între
cerea a fost intensificată în vederea înde- 
pliniri? planului de producție. Aici, munci
torii au fost îndrumați să-și formuleze an
gajamente concrete în cadrul întrecerii, iar 
conducerea atelierelor și comitetul de între
prindere au acordat p deosebită atenție cre
ării condițiilor optime pentru îndeplinirea 
acestora, reușind ca sarcinile planului cin
cinal să fie îndeplinite în cinstea zilei de 
„23 August"

Asemenea rezultate au fost obținute și de 
celelalte secții, unde munca sindicală s-a 

desfășurat in bune condițiuni. Frumoasele 
realizări dobîndite pînă în prezent, au dove
dit pe deplin că, există încă posibilități 
inepuizabile, care puse în practică vor duce 
în viitor la obținerea de succese și mai 
frumoase.

Cu toate rezultatele pozitive dobîndite 
de comitetul de întreprindere pînă în pre
zent, totuși în activitatea sa se mai mani
festă încă lipsuri serioase, care influențea
ză negativ îndeplinirea anumitor sarcini. 
Se pare, că activul comitetului de întreprin
dere consideră că, odată cu realizarea pla
nului cincinal s-a achitat de toate sarcinile. 
Acest lucru reiese din slaba sa preocupare 
în ceea ce privește creșterea productivității 
muncii, care nu a fos! realizată pînă în 
prezent de cît în luna august cînd, s-a de
pășit cu 4.8 la sută, iar în perioada 1 ia
nuarie — 1 august s-a lucrat cu o produc
tivitate de cca. 98 la sută.

Dacă analizăm cauzele care au dus la 
nerealizarea productivității, vedem că ele 
se datoresc in mare parte slabei preocupări 
a comitetului de întreprindere (președinte 
Cizmaș Victor), în direcția ridicării cali
ficării muncitorilor. Minunata inițiativă a 
grupei sindicale nr. 19 de la uzina „21 De
cembrie" din București, nu s-a bucurat de 
o suficientă atenție. Ea nu a fost extinsă 
în cadrul tuturor sectoarelor atelierelor.

Propaganda tehnică de producție, are o 
mare însemnătate în îndrumarea particî- 
panților la întrecerea socialistă, a descope
ririi noilor metode de muncă, care ar fî 
dus în mod nemijlocit la ridicarea nivelu
lui cunoștințelor tehnice ale muncitorilor 
șî prin aceasta, la creșterea productivității 
muncii,

In cadrul atelierelor nu se văd foto-mon- 
taje, sau vitrine cu cărți tehnice și nici nu 
se popularizează acestea. Gazetele de pere- 
ie nu sînt folosite pentru popularizarea 
experienței înaintate, pentru ca muncitorii 
să-șî poată îmbogăți cunoștințele. De ase
menea, agitația vizuală în ateliere și sec
ții este inexistentă. La uneie gazete de pe
rete cum este cea de la mecanic șef nu 
s-au schimbat articolele din data de 15 au
gust, iar altele tratează probleme genera
le. Problemele specifice ale locului de mun
că de asemenea nu sînt dezbătute, iar popu
larizarea inițiativelor muncitorilor în legă
tură cu creșterea producției și productivită
ții muncii sînt neglijate. La fel se întîm- 
plă și cu stimularea muncitorilor, care ob
țin rezultate frumoase în întrecerea socia
listă.

Comitetul de întreprindere și conduce
rea atelierelor se întreabă de multe ori, 
care sînt cauzele de în fiecare lună se e- 
fectuează numeroase ore suplimentare. Cu 
toate acestea, nu se interesează pe par
cursul lunii dacă locurile de muncă sînt 

J)ine aprovizionate cu materialele necesare, 
dacă cei aflați în întrecere au asigurate 
toate condițiile pentru îndeplinirea anga
jamentelor luate etc.

De pildă, numai la secția locomotive în lu
na august, majoritatea muncitorilor au e- 
fectuat cîte 80-100 ore suplimentare, prin 
faptul că locurile de muncă nu au fost 
bine aprovizionate cu cele necesare, lucru 
ce duce la executarea lucrărilor în salturi, 
și în cele din urmă la neglijarea calități.

Disciplina socialistă a muncii mai lasă 
încă de dorit. Aceasta se manifestă prin 
întîrzierile de la serviciu, plimbări fără 
rost în timpul producției, precum și prin 
absențele nemotivate, care în luna august 
au depășit 4.000 ore, față de care comite
tul de întreprindere a rămas pasiv.

Respectarea întocmai a angajamentelor 

din contractul colectiv, este de asemenea 
o problemă principală care trebuie să stea 
în centrul preocupării comitetului de în
treprindere și a conducerii atelierelor. Din 
cele 78 de propuneri din contractul colec
tiv nu s-au realizat decît 50, iar cele mai 
importante cum ar fi: podirea magaziei 
din triaj, ventilația în sectoarele unde 
există praf și gaz, bazin pentru decapat 
roți la atelierul central și altele, nici în 
momentul de față nu sînt realizate. Con
ducerea atelierelor și comitetul de între
prindere au privit cu superficialitate anga
jamentele din contractul colectiv, lucru ce 
este dovedit prin faptul că unele din anga
jamentele luate au fost prevăzute fără a se 
analiza posibilitățile de care dispun pen
tru efectuarea lucrărilor respective.

Deficiențele manifestate în activitatea 
comitetului de întreprindere, în ceea ce pri
vește respectarea și ducerea la îndeplinire 
a sarcinilor ce-i revin, trebuie să fie reme
diate in cel mai scurt timp, iar tovarășul 
președinte Cizmaș Victor împreună cu în
treg comitetul, trebuie să desfășoare o mun
că concretă, operativă, legată de instruirea 
temeinică a responsabililor grupelor sindi
cale și a președinților comitetelor de secții 
pentru ca aceștia, să poată duce o muncă 
susținută în vederea ridicării nivelului pro
fesional și tehnic al muncitorilor și în in
tensificarea întrecerii socialiste.

Comitetul de întreprindere trebuie să înlă
ture fără întîrziere lipsurile manifestate în 
munca sa și să ceară conducerii atelierelor 
să treacă deîndătă la desfășurarea unei ac
tivități consecvente în ceea ce privește 
bunul mers al producției și respectarea an
gajamentelor luate în contractul colectiv. 
Procedînd astfel, munca în cadrul ateliere
lor C.F.R. va merge cu mult mai bine, iar 
rezultatele vor fi din ce în ce mai îmbucu
rătoare.

N, DANDU



Lucrările Adunării Generale a O. N. U. 
înscrierea pe ordinea de zi a Adunării Generale a problemei algeriene

NEW YORK (Agerpres). — La 30 
septembrie, Adunarea Generală' a O.N.U. 
a votat în favoarea înscrierii pe ordinea 
de zi a adunării a problemei Algeriei deși, 
după cum se știe, biroul Adunării Gene
rale a O.N.U. a recomandat adunării să 
nu înscrie pe ordinea de zi această pro
blemă. împotriva acestei recomandări, a- 
dică pentru includerea acestei probleme 
pe ordinea de zi, au votat 28 de delegați 
și anume: ai Afganistanului, Argentinei, 
Boliviei, Birmaniei, Republicii Costa Rica, 
Cehoslovaciei, Egiptului, Greciei, Guate- 
malei, Indiei, Indoneziei, Irakului, Iranu
lui, Libanului, Pakistanului. Filipinelor, 
Poloniei, Arabieî Saudite, Siriei, Tailan- 
dei, Ucrainei, U.R.S.S., Uruguayului, Ye
menului, Iugoslaviei, Bielorusiei, Liberiei 
și Mexicului.

In favoarea recomandării biroului Adu
nării Generale, respectiv împotriva în
scrierii pe ordinea de zi a problemei Al-

Presiunile puterilor occidentale asupra Egiptului
NEW YORK (Agerpres). — Presa 

americană a început o campanie dușmă
noasă împotriva Egiptului în legătură cu 
hotărârea guvernului egiptean de a cum
păra armament din Cehoslovacia.

Ziarele publică intenționat cu litere 
mari informații despre tranzacția comer
cială egipteane--Cehoslovacă sub titlurile: 
wBanataeii din Cairo", „Nori negri deasu-

CAIRO (Agerpres). — TASS
Presa egipteană relatează că disdursul 

pr imuliui mini stru Gamal Abdel Nasen, 
care a anunțat că Egiptul cumpără arma
ment cehoslovac, a provocat îngrijorare 
în capitalele occidentale.

Ziarul „Al Ahbar" scrie că guvernele 
Angliei și S.U.A. iau măsuiri excepționale 
pentru a exercita presiuni asupra Egip-

Comunicatul
MOSCOVA (Agerpres). — TASS trans

mite următorul comunicat:
Din știrile apărute în presa străină s-a 

aflat că în ultima vreme se exercită pu
ternice presiuni asupra unor țări din 
Orientul Mijlociu (Egiptul) ca ele să cum
pere armament pentru scopurile lor de 
apărare în mod obligatoriu de la țările 
occidentale și în condițiile pe care țările 
occidentale le impun.

Din declarațiile făcute de guvernul 
Egiptului în legătură cu aceasta s-a aflat

Rezultatele parțiale ale alegerilor din Indonezia
DJAKARTA (Agerpres). — China nouă 

transmite:
In Indonezia a început numărătoarea 

voturilor primelor alegeri generale care au 
avut loc la 29 septembrie.

După cum anunță agenția îndoneziană 
de presă, la 445 de secții de votare din 
Djakarta, care reprezintă aproximativ a 
treia parte din numărul total al centrelor 
de vot din acest oraș, partidul Mașumi a 
obbținut 91.900 de voturi, partidul națio
nal indonezian — peste 50.000 de voturi, 
Partidul Comunist din Indonezia — peste 
47.000 de voturi, partidul Nahdatul Ula-

Sulfanul Marocului a abdicai
PARIS (Agerpres). — După cum trans

mite postul de radio Pajis, la 1 octombrie 
sultanul Marocului, Sidi Mohammed Ben 
Arafa, i-a comunicat rezidentului general 
al franței că abdică de la tron. Ben Arafa 
a plecat la Tanger (zonă internațională 
din Africa de nord-vest). In declarația lui 
Ben Arafa, transmisă de postul de radio, el 
arată' că trece vărului său, abdull Hafid. 
problemele tronului. 

geriei, au votat 27 de delegați, printre 
care delegații S.U.A., Franței, Israelului, 
Canadei, Australiei, Turciei, Angliei și al
ții. Cinci delegați s-au abținut de la vot.

Recomandarea biroului Adunării Gene
rale ca problema algeriană să nu fie în
scrisă pe ordinea de zi a actualei sesiuni, 
fiind respinsă cu 28 voturi pentru, contra- 
27, președintele Adunării a declarat că 
problema Algeriei este înscrisă în mod ofi
cial pe ordinea de zi și a fost trimisă spre 
examinare Comitetului Politic al O.N.U.

După anunțarea votului, Antonie Pinay, 
șeful delegației franceze, a declarat că 
consideră „nul și neavenit votul Adună
rii Generale O.N.U." și împreună cu în
treaga delegație a părăsit incinta adunării.

De asemenea, pe ordinea de zi a Adu
nării Generale a O.N.U. a fost înscrisă cu 
un singur vot contra și zece abțineri pro
blema descriminării rasiale în Uniunea

pra Orientului Mijlociu'*, .Evenimente în
tunecate în Orientul Mijlociu" ete.

Intr-un articol redacțional scris pe un 
ten amenințător, ziarul „New York Ti
mes" scrie că hotărârea Egiptului de a 
cumpăna armament de la „blocul sovie
tic" este „provocatoare și iresponsabilă".

Corespondentul din Washington al zia
rului „New York Herald Tribune" rela
tează că secretarul de stat adjunct, Allen,

Comentariile presei egiptene
tutui și a-1 împiedica să ducă o politică 
externă independentă. La Cairo a sosit 
secretarul de stat adjunct al S.U.A., Geor
ge Allen. După cum relatează presa, am
basadorul englez la Cairo, Trevelyan, a 
primit instrucțiuni să-l viziteze pe primul 
ministru Gamal Abdel N-aser pentru a-i 
exprima „profunda îngrijorare" a guver
nului englez.

Agenției
de asemenea că el consideră aceste pre
siuni asupra Egiptului ce un amestec 
inadmisibil, care aduce prejudicii inde
pendenței naționale a Egiptului și inte
reselor apărării sale legitime.

In ceea ce-1 privește, guvernul sovietic 
este de părere că orice stat are dreptul 
legitim de a se îngriji de apărarea sa și 
de a cumpăra pentru nevoile sale de apă
rare arme de la alte state în condiți co
merciale obișnuite și că nici un stat străin 
nu are dreptul să se amestece în această 
privință și să formuleze pretenții unilate- 

ma — peste 40.900 de voturi și partidul 
socialist din Indonezia — peste 14.000.

Ziarul „Merdeka" relatează că în loca
litatea Semarang din Java centra’s Par
tidul Comunist din Indonezia a obținut 
cel mai mare număr de voturi. Potrivit 
rezultatelor preliminare ale numărătorii 
voturilor, în 59 din cele i90 de centre 
de vot din Semarang, Partidul Comunist 
a obținut peste 27.000 de voturi, par'îdul 
Nahdatul Ularna — 5.300 de vc'uri, par
tidul național din Indonezia — 4.800 de 
voturi, partidul Mașumi — 1.900 de vo
turi și partidul socialist din Indonezia — 
300 de voturi.

L. Pearson a plecat spre Moscova
OTTAWA (Agerpres). — La 30 sep

tembrie, ministrul Afacerilor Externe al 
Canadei. Lester B. Pearson, și persoanele 
care-1 însoțesc au părăsit Ottawa, pie
rind cu avionul spre Moscova, prin Lon
dra, Paris și Berlin. După cum s-a anun
țat, L. B. Pearson face această călătorie 

.la inițiativa guvernului sovietic și va ră- 
mîne în Uniunea Sovietică între 5 și 13 
octombrie.

Sud-Africană -și a tratamentului cetățeni
lor de origină indiană din Africa de sud. i 

NEW YORK (Agerpres). — ț
In legătură cu hotărirea Adunării Gene

rale de a Include pe ordinea de zi pro
blema algeriană agenția France Presse 
anunță că o parte din delegația franceză 
în frunte cu ministrul de Externe Pinay 
va părăsi New York-ul în după amiaza 
zilei de 1 octombrie, pierind la Paris. Alți 
membri ai delegației franceze vor părăsi 
New York-ul în zilele următoare.

Intr-o declarație făcută corespondenților 
de presă, Pinay a declarat ca „retragerea 
definitivă a Franței din O.N.U. depinde de 
guvernul și parlamentul Franței. Din pro
prie inițiativă, guvernul poate hotărî doar 
plecarea delegației franceze din Adunarea 
Generală, lucru pe care l-a și făcut. Dele
gația permanentă a Franței va rămîne 
deocamdată la New York în așteptarea 
instrucțiunilor de la Paris",

„va cere în primul rând primului ministru 
al Egiptului să renunțe la acordul său" 
cu Cehoslovacia.

Corespondenta! ziarului „New York 
Post" afirmă că încheind cu Cehoslovacia 
o tranzacție cu privire la livrarea de ar
mament, guvernul Naser „își primejduieș
te, probabil, existența". „In unele cercuri, 
scrie el, s-a pronunțat în chip rău pre
vestitor numele lui Mosaddîk".

Comentând neașteptata călătorie a lui 
George Allen la Cairo, ministrul de stat 
ai Egiptului, Anvar Sadat, scrie în ziarul 
„Al Gumhuria" că Egiptul nu va ceda 
nici unor amenințări și intimidări și că 
„este farm hotărît să se ridice împotriva 
oricui va încerca ri>-și instaureze domi
nația sau să supună țara influenței sale".

T4SS
rale oare ar știrbi drepturile sau intere
sele altor state.

întrucât au apărut știri că în ultima 
vreme s-au dus tratative între Egipt șl 
Cehoslovacia pentru vânzarea de arma
ment în schimbul bumbacului și orezului 
și întrucît în legătură cu aceasta au fost 
formulate pretenții neîntemeiate față de 
U.R.S.S., guvernul sovietic a informat de 
poziția sa, expusă mal sub, guvernele 
Egiptului! și Cehoslovaciei, precum și gu
vernele Angliei și S.C.A, care eu făcut 
declarații în această problemă.

Congresul Partidului 
Comunist din Uruguay

MONTEVIDEO (Agerpres). — TASS
Lă 30 septembrie s-a deschis Ia Monte

video cel de-al 16-lea Congres al Parti
dului Comunist d:n Uruguay. Pe ordinea 
de zi figurează următoarele probleme:

1. Raportul Comitetului național asu
pra activității partidului, asupra sarcini
lor în lupta perdru pace, eliberarea na
țională, democrație, bunăstarea muncito
rilor și țăranilor, asupra întăririi și dez
voltării partidului (raportor secretarul ge- 
ncal al Partidului Comunist din Uruguay 
R. Arismendi).

2. Raportul comisiei de control.
3. Fixarea datei convocării unui congres 

extraordinar al partidului pentru elabora
rea definitivă a programului și statutului 
partidului.

4. Alegerea Comitetului Național.
Comisia organizatorică a congresului a 

primit telegrame de salut din partea par
tidelor comuniste și muncitorești din Uni
unea Sovietică, China, Bulgaria, Ungaria, 
Cehoslovacia, Italia, S.U.A., Franța, Ar
gentina Anglia și multe alte țări.

0 contribuție la cauza 
întăririi relațiilor de prietenie 
dintre U.R.S.S. și R.O. Germană

In legătură cu schimbul de delegații 
parlamentare intre cele două țări

MOSCOVA (Agerpres). — TASS
Președintele Camerei Populare a Repu

blicii Democrate Germane, Johannes Diec- 
kmann, a adresat Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. o Invitație din partea Prezidiului 
Camerei Populare a R.D.G. de a trimite 
o delegație a Sovietului Suprem al U.RS.S. 
în R. D. Germană.

Președintele Sovietului Uniunii, A. P. 
Volkov, șt președintele Sovietului Naționa
lităților, V. T. Lațis, au adresat președin
telui Camerei Populare a Republicii De
mocrate Germane, Johannes Dieckmznn o 
scrisoare în care se spune printre altele că 
Sovietul Suprem al Uniunii Republicilor 
Sovietice Socialiste acceptă această invita
ție și invită în același timp în U.R.S.S. o 
delegație a Camerei Populare a R.D. Ger
mane. In încheiere, în scrisoare se spune: 
„Delegația Sovietului Suprem al U.R.S.S. 
ar putea să viziteze R. D. Germană în no- 
îembrie-decembrie a.c. Am fi recunoscă
tori dacă ne-ați înștiința cînd vă convine 
cel mai mult ca delegația noastră să so
sească în R.D.G."

întrevederea dintre
Ciu En-lai și Pietro Nenni

PEKIN (Agerpres). — China nouă
La 30 septembrie, Ciu En-lai, premie

rul Consiliului de Stat al R. P. Chineze, 
l-a primit pe Pietro Nenni, vicepreședinte 
al Consiliului Mondial al Păcii, preșe
dinte al Comitetului Italian al partizani
lor păcii și secretar general al Partidului 
socialist talian.

Ciu En-lai și Pietro Nenni au avut un 
schimb de păreri asupra problemelor pri
vind situația Internațională șî relațiile 
din’re China și Italia.

Schimb de filme între R. P. R. 
și R. P. F. Iugoslavia

De curind s-a reîntors din R.P.F. tagosla- 
via delegația Direcției generale a oinema- 
torgafiei din Ministerul Culturii, care a 
semnat la Belgrad un acord cu privire la 
schimbul de filme dintre R.P.F. Iugoslavia 
și R.P.R.

In t,impui vizitei pe care a făcuit-o în 
R. P. F. Iugoslavia, delegația romînă a vi
zionat în orașele Belgrad Zagreb și Lju
bljana, numeroase filme artistice, produc
ții ale studiourilor cinematografice iu
goslave.

In cursul lunilor următoare, pe ecranele 
cinematografelor din țara noastră vor ruta 
cîteva din aceste fi'lme, iar cinematografele 
din R.P.F. Iugoslavia vor prezenta tot în 
cursul acestui an producții ale studiouri
lor romînești.

Acordul prevede de asemenea un schimb 
de filme de desen animat, păpuși, precum 
și un schimb regulat de jurnale de actua
lități care vor, prilejui o mai bună cunoa
ștere a realizărilor și a vieții popoarelor 
din cele două țări.

(Agerpres).

Starea sănălăfii președintelui 
Eisenhower

NEW YORK (Agerpres). — TASS
După cum transmite corespondentul din 

Denver al agenției Associated Press, me
dicii curanți aî lui Eisenhower au dat pu
blicității la 30 septembrie, ora 13,15 (ora 
New Yorkului), un buletin medical în 
care se arată că starea sănătății președin
telui continuă să se îmbunătățească și că 
nu s-a semnalat nîd o complicație. Pre
ședintele are temperatură normală, pulsul 
șl tensiunea stabile.
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