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Luna prieteniei romîno-sovietice
Intre 7 octombrie și 7 noiembrie se desfășoară în în

treaga țară sărbătorirea Lunii prieteniei rcmîno-sovietide, 
sărbătoare ce a intrat de mult în tradiția poporului român. 
Prietenia care leagă poporul nostru de popoarele Uniunii 
Sovietice își are rădăcini adinei de-a lunguil veacurilor. 
Duipă eliberarea patriei noastre de către glorioasa Armată 
Sovietică, s-a deschis un nou capitol în istoria prieteniei din
tre cele două popoare.

A intrat în tradiția noastră ca, Luna prieteniei să con
stituie nu numai o mare sărbătoare, dar și un prilej de in
tensificare a muncii de popularizare a realizărilor poporului 
sovietic, în măreața operă de construire a comunismului, un 
prilej de răspândire largă a experienței și a metodelor so
vietice în toate ramurile de activitate din țara noastră.

Anul acesta sărbătorirea Lunii prieteniei romîno-sovietice 
a coincis cu cel de al IV-lea Congres A.R.L.U.S. care a avut 
loc Ie București în zilele de 8 și 9 octombrie a.c.

Cu sprijinul organizațiilor de masă și sub directa îndru
mare a partidului, s-a reușit ca și în raionul nostru să se 
organizeze importante acțiuni care se vor desfășura îin cursul 
Lunii prieteniei romîno-sovietice, ca de pildă popularizarea 
largă a politicii consecvente de pace dusă de marea Uniune 
Sovietică ; decade festivalului filmului sovietic care se ve 
desfășura între 10-20 octombrie etc.

In Cadruil săptămânii populari zării noilor cuceririi ale ști
inței și tehnicii sovietice, oare va avea loc între 16-23 oc
tombrie, vor fi prezentate o serie de conferințe, jurnale vor
bite, simpozioane care vor trata aspecte din munca aplica
bilă a . științei sovietice în slujbe păcii, folosirea în scopuri 
pașnice a energiei atomice, etc.

Tot în Cadrul Lunii prieteniei româno-sovietice vor avea 
loc numeroase consfătuiri asupra metodelor sovietice, unde 
cei mai buni muncitori oare, aplică metodele sovietice, vor 
prezenta referate despre rezultatele obținute și posibilita
tea de a extinde și pe mai departe aceste metode. In această 
perioadă sînt programate zilele medicinei sovietice și zilele 
pedagogiei sovietice, în cadrul cărora vor avea loc adunări 
ale medicilor și a cadrelor didactice.

Poporul nostru care iubește din suflet cântecul și densul 
sovietic va avea prilejul, în cadrul decadei cântecului și 
dansului sovietic, cere se va desfășura între 20-30 octombrie, 
să organizeze schimburi de formațiuni artistice între orașe 
și sete.

Printre marile manifestări ce vor avea loc Cu prilejul săr
bătorii Lunii prieteniei romîno-sovietice, se va desfășura și 
săptămâna teatrului și muzicii sovietice, între 31 octombrie 
și 6 noiembrie a.c. Cu acest prilej în orașul Hunedoara șe 
vor deplasa : Teatrul de stat Petroșani, Teatrul de păpuși 
Alba-Iul ia, precum și alte forma țiuni artistice.

In raionul nostru sărbătorirea Lunii prieteniei romîno-so- 
vietice a început cu mare entuziasm, multe mid de oameni 
ai muncii au participat la deschiderile festive din centrele 
muncitorești și de la safe, man’fe.stîndu-și admirația pentru 
succesele poporului sovietic constructor al comunismului.

Manifestațiile ce se vor desfășura în cadrul Lunii priete
niei romîno-sovietice vor îmbrățișa multe aspecte din dife
rite domenii de activitate ale poporului sovietic pe Care oa
menii muncii din patria noastră le vor cunoaște îndeaproape.

Sărbătoarea tradițională a poporului nostru. Luna priete
niei romîno-sovietice, este întâmpinată de către oamenii 
muncii din raionul nostru : siderurgiști, mineri, constructori* 
țărani muncitori, printr-o muncă avîntată, prin diferite ma
nifestări, mărturii grăitoare a dragostei lor față de marele 
popor sovietic, de țara socialismului victorios

In cadrul Lunii măreței prietenii, poporul nostru își expri
mă nemărginita sa recunoștință față de popoarele Uniunii 
Sovietice în făurirea României noi democrat-papulare, în 
construcția bazei socialiste a patriei noastre dragi.

Produc în contul anului 1956
Colectivul de muncitori al întreprinderii de panificație 

din Hunedoara, a raportat partidului că sarcinile producției 
globale prevăzute pe anii cincinalului au fost îndeplinite în 
ziua de 10 septembrie. La realizarea planului cincinal îna
inte de termen o contribuție deosebită a avut-o înzestrarea 
întreprinderii cu noi mașini și utilaje, extinderea medani- 
zăirii unor procese de producție și perfecționarea continuă 
a agregatelor, care au sporit simțitor producția și producti
vitatea muncii. Astfel, în anii cincinalului au fost puse 
în funcțiune încă 2 malaxoare cu 6 cazane, care au mărit 
capacitatea de frământare ou 100 la sută, a intrat în 
producție vatra nr. 12, s-a pus în funcțiune un scutură- 
tor mecanic pentru saci, care a redus timpul de lucru la 
aceaistă operație de la 2 ore pe zi, la numai 20 minute, s-a 
meoaniaat alimentarea casantelor ou făină etc.
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In cinstea zilei de 7 Noiembrie 
și a celui de al doilea Congres al P- M. R.

Mai mult minereu patriei
Convorbire cu tov. ing. Voina Verachim; șef de schimb la 

orizontul l al minelor de fier Ghelar.

întrebare: Ce rezultate aveți în 
muncă pînă în prezent ?

Răspuns : Minerii din schimbul pe 
care îl conduc și-au realizat planul 
de producție pe luna în curs în pro
porție de 100,50 la sută. Aceasta se 
datorește regrupării minuțioase a 
forțelor de producție ale întregului 
orizont și a elanului de oare au dat 
dovadă minerii din echipele con
duse de tovarășii Preda Dumitru. 
Bidiga loan, echipa nr. 23 din care 
fac pante minerii Lucaci Aron și 
Biendea Alexandre, precum și alte e- 
chipe care luptă ca orizontul I să M 
rămână sub sarcinile planificate. 
De pildă, echipa nr. 28 zilnic își de
pășește sareinUe de producție cu 
cea. 23 la sută, echipa nr. 30 eu 20 
la siută și multe altele.

întrebare: Oare vă sînt preocu
pării! e principale de viitor?

Răspuns : Pentru a putea da via
ță angajamentelor luate în cinstea 
cefei de al Il-'lea Congres al P.M.R., 
vom introduce în abataj două ma
șini de încărcat minereu oare ne vor 
asigura o productivitate mai mare. 
Totodată vom introduce un sistem 
de urmărire zilnică a cheltuielilor 
pe secție, încât volumul de edumu- 
lări socialiste pe care ne-am an
gajat să-l realizăm, să fie nu nu-

mai realizat, dar chiar depășit.
Pentru a dezvolta și mai mult în

trecerea socialistă în orizontul nos
tru vom confecționa un panou cu 
diferite grafice care să oglindească 
zilnic în mod convingător rezultatele 
obținute de fiecare echipă și tot aici 
vom populariza pe cei mai buni mi
neri, fruntași în lupta pentru spo
rirea producției de minereu și îm
bunătățirea calității -lud.

întrebare: Cum veți asigura o ca
litate din ce în. ce mal bună a mi
nerului ?

Răspuns : Față de această proble
mă, preocuparea noastră va fi în
dreptată spre întărirea controlului 
în fronturile de lucru în vederea Ur
nei cît mai bune selecționări a ste
rilului din minereu. Pe lingă aceas
ta, vom intensifică munca de agita
ție, prin publicarea la gazeta de pe
rete a unor articole care vor trata 
despre munca minerilor din orizon
tul nostru în ceea ce privește îm
bunătățirea calității minereului ; 
vom organiza convorbiri și schim
buri de experiență între echipele 
fruntașe, unde vom da indicații 
practice minerilor noștri de felul 
cum trebuie să lupte pentru a da pa
triei minereu de cea mai bună ca
litate.

Sarcinile pe întreg cincinalul au fosi îndeplinite
Printre întreprinderile din raionul 

nostru, cere și-au îndeplinit înainte 
de termen sarcinile primului nostru 
plan cincinali, s» numără și I.F.E.T. 
Simeria. Căutând să trimită fabrici
lor cantități cît, mai mari de mate
rial lemnos : cherestea, lemn de con
strucții, lemn de fod, etc., la data 
de 30 septembrie a.c. muncitorii și 
tehnicienii acestei întreprinderi au

sărbătorit îndeplinirea în proporție 
de 100,05 la sută a sarcinilor de pro
ducție ce le reveneau din planul 
cincinal. Bazați pe rezultatele ob
ținute în anii cincinalului, colecti
vul de muncă al întreprinderii ■ s-a 
angajat ca în cble 3 luni care au 
mai rămias pînă la închiderea anu
lui 1955. să înscrie noi realizări în 
muncă.

PE SCURT
• Comunistul Munlteanu Ramolim 

este conducător j1 schimbului de ti
neret de la furnalul nr. 2 din ca
drul uzinei „Victoria1* Căilan. împre
ună cu schimbul său, el a realizat 
în luna anterioară o depășire a 
sarcinilor de plan de 103,31 ta 
sută. Bazîndu-se pe rezultatele obți
nute pînă în prezent, el s-a anga
jat să asigure fumalișt'ilor cele mai 
bune condiții de aplicare întocmai 
a metodei maistrului sovietic A. 
Filipov, pentru oa în teiul acesta să 
poată întâmpina cel de ai H-flea 
Congres al partidului cu naauitate și 
mai frumoase în producția.

• întrecerea socrii, ista în cinstea 
celui de al II-lea Congres el parin- 
duiiui între echipele de turnători, sa 
desfășoară cu multă însuflețire In 
cadrul acestei întreceri, numeroși 
turnători s-au angajat să-și depă
șească sarcinile de producție. Prin
tre ei se numără și comun iertril Ma
tei Ludovic, care în numele echipei 
s-a angajat să întreacă planul do 
producție cu 25 ta sută, tar rebu
turile să le reducă ta zero..

• La secția bunuri de larg‘consum 
lucrează și echipa condusă de co
munistul Glauber Priite. care ân lu
na precedentă a înregistrat o în
semnată depășire a ptairtuflui de pro
ducție. In cinstea celui de ai II-tea 
Congres al partidului dl s-a anga
jat ca, împreună cu echipa pe cave 
o conducte, să ’producă peste sarci
nile de plan ou 30 ta sută mai muri
te piese și să îmbunătățească calita
tea lor, prin .reducerea totală • re
buturilor.

—DE PE OGOARE ==-
/nsămînjărite de toamnă 

sînt în toi
In comuna Streisîngeorgiu cultura 

griului ocupa, an de an, tot mai 
mari suprafețe de teren. Pentru oa 
producție de grîu să întreacă pe cea 
planificată. țăranii muncitori de aci 
se străduiesc în fiecare toamnă să 
execute însămânțatul acestei culturi 
intr-un timp cît mai scurt și după 
metodele avansate agrotehnice.

In vederea sporirii producției de 
grîu în anul viitor, oamenii muncii 
de pe ogoarele com.unei Streisîn- 
georgiu au trecut din vreme, în 
anul acesta, la pregătirea terenului 
și procurarea seminței necesare. în
drumați de organizațiile de bază 
sătești, ei au făcut în acest sdop 
arături adânci pentru însămânțările 
de toamnă pe mari sutpnafețe ce au 
fost îngrășate cu bălegar de grajd și 
au selecționat o cantitate de 23.000 
kg. griu. Avînd întregul utilaj a- 
gricol reparat, terenul și sămânța 
pregătită, zilele trecute majoritatea 
producătorilor agricoli din satele a- 
parținătoare acestei comune au ki-

oeput însămânțatul griutai de toam
na. In numai cîteva zile, ei «u reu
șit să însămânțeze cu atelajele pro
prii o suprafață de peete 98 ha. du 
grîu.

Cu forțe sporite
De faptul că însămiînțărille făcute 

la timp cu boabe selecționate și 
tratate, asigură recolte sporite, s-au 
convins tot mai mult țăranii mun
citori din comuna Răcăștie. De aceia 
în anul acesta ei s-au străduit ca 
lucrările agricole de toamnă să le 
fadă într-un timp cit mai scurt. Ast
fel, numai pînă în ziua de 9 octom
brie planul la arăturile adinei de 
toamnă a fost depășit cu 32 ha. Din 
suprafața arată a și fast însămânțate 
cu grîu și secară peste 90 de ha.

Printre țăranii muncitori oare 
S-au situat fruntași în această cam
panie se numără tovarășii Iacob Io
sif .(Moașa) Suciu Siimion și Bekeș 
loan din satul Răcăștia, Făget Iu
lian, Hărău Gheorghe (Luca), din ta
tu* MSnereu și Moise Nicofliae (Dan- 
ciu) din sate* Boj.

Pentru îngrijirea oilor
In primăvara acostai em, 52 ta 

familii de țărani muncitori din safari 
Năd ăștia Superioară au format o 
întovărășire zootehnică în care «u 
rjnit un număr de 280 de oi. Pentru 
asigurarea condițiilor de întreținere 
a oilor pe timp de iarnă, întovără
șiți i au hotărît în adunarea gene
rală construirea unui saivan din 
lemn pe o suprafață de 270 mp. In 
ziua de 9 septembrie, întovărășiți», 
în frunte cu membrii comitetului, 
au. trecut la trasarea terenului, tă
iatul și transportatul lemnului din 
pădurea Tuba. In această zi, au fost 
transportate 11 care cu lemne, exe- 
cut.îndu-se totodată și 12 gropi pen
tru montatul stâlpilor. De mnrttâ 
preocupare în construirea acestui 
saivan, au dat dovadă tovarășii Chi- 
tideanu Eugen, Munteanu loan (Pu
păză), Gășpărescu Petru, Tîmpoanu 
loan și alții, dare au ieșit primii ta 
tăiata* și transportatari materialelor 
necesare.

TOMA IORDAN
corespondent voktntar
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In căutarea acului de cojoc
Este sfârșit de lună. In secția plan 

ți evidență din grupul șantierelor 
mcntaj I.C.S.H., domnește o febrili
tate intensă. Tovarășul Crețulescu 
loan, șeful secției și Munteanu Ti- 
beriu subalternul său, nu mai știu 
unde le sită capul. întocmesc rapoar
te, situații, centralizări, etc., etc. Te
lefonul este folosit la maxim. Zîr... 
rirrr cu telefonul și situații peste 
situații apar la suprafață. Ce-i drept 
ți situațiile sânt de suprafață, dar 
nu contează. Princdipaiul este că si
tuațiile se pot face și fără să mai 
bați zilnic noroiul șantierelor.

Cu toate acestea, șefului îi place 
și terenul. Iată chiar acum iese pe 
teren. Mai întâi, îi dădu câteva dis
poziții ‘subalternului.

— Tovarășe Munteanu eu „ies". 
Dumneata dă telefoane la șantierele 
numărul 1 și 2, că la 3 mă duc eu. 
Cere realizările dlin luna asta și 
completează graficele zilnice. După 
aceia; cere tovarășului Igna sau 
Omotd, de la secția tehnică, produc
ția raportata ca să putem face și noi 
centralizatorul pentru direcția ge
nerală Dar repede tovarășe... re
ped.? I

'Zidind''acestea, își luă biciclete și 
«Mspărv.

— Da, da, să creadă el asta — mur
mură tovarășul Munteanu înciudat 
pe dispozițiile șefului. Ce am eu cu 
pianul lui ? Mie îmi trebuie defi
ciențele. înfuriat puse mina pe te
lefon și începu să „colinde1* șantie
rele.

— Alo șantierul 1 ? Dați-mi defi
ciențele pe lutiă asta... în special ta 
utila je. Cum, n-aveți ? Lasă-te de 
rele tovarășe și dă-mi deficiențele. 
Cît mai multe. Nu mă interesează 
de unde le scoți, dar mie să mi le 
dai...

— Alo șantierul 3?... Tovarășul 
Dumitrescu ?... deficiențele tovarășe, 
deficiențele...

Tovarășul Dumitrescu închise te
lefonul și Tăsîrid lucrul, începu să se 
frământe. Cum să scoată el deficien
tele așa rapid ? Și asta tot n-or fi 
așa de greu, dar omului ăstuia îi 
trebuie deficiențe multe, cît mai 
multe. Sînt ele și pe șantierul nos

tru dar de unde să-i scot tocmai 
atâtea cîte îi trebuie lui?

N-a avut timp să se gândească 
prea mult deoarece pe ușa biroului 
său a apărut, ca o vijelie, tovară
șul Crețulescu. întrebările curgeau 
ca un răpăit de mitralieră : „Cum 
stei cu lucrările pe șantier ? Ești în 
termen ? Nu ești ? Depășit ? De 
exemplu ta lucrarea asta... dar 1a 
aste ? Ești în termen ? Nu ?...“

— Stai tovarășe Crețuilescu să mă 
uit în grafic șt îți voi spune precis.

— Lasă graficul acum ! Nu vezi 
că sînt grăbit ? se înfurie șeful. Deci 
să zicem că ta aste ești în termen, 
ta asta depășit, la asta...

5i astfel dînștil întreba. dânsul 
răspundea și... tot dânsul își nota în 
carnet, după oare dispăru așa de 
vijelios cum apăruse.

...Odată cu șfîrșitul lunii s-a dus 
și fierbințeala celor de la plan și 
evidență. Au venit, iar zile „bune“. 
Acalmia, care va duna până ta sfîr- 
șituil lunii abia începutș, a pus din 
nou stăpânire pe această secție. Șe
ful meditează . adânc asupra unor 
probleme „tehnice"1, iar tovarășul 
Munteanu dezleagă cuvinte încru
cișate, ca de obicei. Cînd și când, 
se mai aude cîte un căscat prelungit, 
sau trozniteri de oase.

— Hm, nu-mi iese dom’Ie 8 ori
zontal — se plângea tovarășul Mun
teanul : „Am simțit parfumul flori
lor11... am... ptiu, finar să fie, îmi 
stă pe limbă și nu pot să-i zic. Hal 
tovarășe Crețuilescu ajută-mă ! Zi șl 
dumneata ceva...

In timpul aceste sună telefonul. 
Tovarășul Munteanu întinde mâna 
și duce mașinal receptorul ta ure
che.

— Alo, secția plan? răsună o voce 
în receptor. Avem nevoie tovarășe 
de planul valoric al producției, pe 
luna în curs

1— Mda, parfumul florilor... în- 
gîn>a tovarășul Munteanu.

— Ce parfum frate ? ! Planul, pla
nul... nu parfum, nu flori...

—-In sfîrșit am găsit I «înțepător11 
trebuie să fie! Da, da „în-țe-pă- 
tor“... adică nu nu-i bun...

— înțepător, neînfeipător, nouă ne

trebuie planul tovarășe, fi-var de cap 
florile. Se vede că nu prea miroase 
a bine pe ta voi în secție — se răs
ti vocea de 1a celălalt capăt al firu
lui.

— Bravo, bravo, ăsta e 1 „Mi-ro- 
sit“ ! Bun foarte bun, 7 litere. Ăsta 
e 1 triumfă tovarășul Munteanu, în
chizând telefonul.

După un timp, telefonul sună din 
nou Tovarășul Munteanu luă furios 
receptorul, îl puise pe birou pentru 
ca să nu-1 mai deranjeze și se apu
că de alt careu cu cuvinte încruci
șate intitulat: „Oameni de care nu 
avem nevoie11.

— Așa, unu orizontal: „Lucrează 
alții și pentru el11... ? A, da „Chiu
langiu" este! Și mai departe: „El 
pierde timpul, dar numele i se trage 
din anotimp11, două cuvinte. Hm, ce 
să fie ? Pierde timpul... pierde ano
timpul... L<im găsit: „Pierde vară11 
e®te ! Bun și ăsta ! Să vedem 2 ori
zontal acum : „Se spune că „fac" 
cei care stau toată ziua1*, patru cu
vinte. Pac, fac... știu și asta, gata ! 
Păi ce să facă altceva : „Taie frun
ze ta cîini" Asta-i !

Și fără mare greutate a descifrat 
el rînd, pe rînd, cuvintele: leneș, 
încurcă lume, arde gazul... etc. Dar 
cînd a ajuns prin interiorul careului 
s-a poticnit. La 19 vertical a ieșit 
numai „ac" și mai departe nimic.

— „Trebuie găsit pentru cei de 
ta unu, doi și trei orizontal", trei, 
cuvinte, repetă el explicația. Trebuie 
găsit ac... ac... ce fel de ac domnule ? 
Asta n-o mai știu 1 Să mai găsească 
și aikții că eu nu reușesc — îngână 
tovarășul Munteanu lăsiîndu—se pă
gubaș

Ne pare rău că tovarășul Muntea- 
nij nu a reușit să descifreze complet 
careul de cuvite încrucișate. Sîntem 
de părere că ar trebui ajutat. Și cel 
mai bun ajutor il poate da condu
cerea I.C.S.H. Pentru a fi mai ușor 
conducerii, iată îi dăm noi „cheia" 
cuvintelor de ta 19 vertical: trebuie 
găsit „ac de cojoc" celor de ta 1,2 
și 3 orizontal, cât și pentru cei de 1a 
secția plan și evidență din grupul 
șantierelor montaj I.C.S.H.

INSTANTANEU...

Un fapt divers oare poete fi întâlnit zilnic pe strada ce 
leagă orașul vechi de cel nou.

PROVERBIALE
• „Lupul își schimbă pârul, dar năravul ba", este un pro

verb de actualitate, pe care însă conducerile T.A.P.-ului 
și cooperativei „înfrățirea" l-au privit eu neîncredere. Ast
fel ele au pus ta încercare valabilitatea proverbului, schiin- 
bîndiu-1 pe ospătarul Kreitzer Ștefan de la un restaurant la 
eltuil, cum ar fi : „Metailul", „Ciuperca", „înfrățirea11 (zis și 
„Luipuâ"), pentru năravul de a încasa supraipreț, ta mâncă
ruri și băuturi. Ospătarul Kreitzer s-a dovedit însă a fi un 
„lup" bătrân, de oarece el și-a schimbat mereu locul de 
muncă însă năravul și-l păstrează. Mad mult, de acest nă
rav s-a rncâiipsit și ospătară Scurtu Angela de ta același 
restaurant

Convinse acum de valabiliteitea unor proverbe, conduce
rile unităților de mai sus va trebuii să dovedească „nărăva
șilor" că : „ulciorul nu merge de multe ori ta apă11...

'N

• „Cum e turcul... și pistolul", spune un proverb bătrâ
nesc. Adaptat însă orașului Hunedoara el sună cam așa: 
„Cum e sanipidul... și curățenia orașului". Adică saniiiptdul stă 
mai tot timpul în birou, iar gunoaiele mai mult pe străzi, 
în preajma locuințelor de lîngă Piața noră, stadionul spor
tiv, O.T. și chiar O.M.

In cazul acesta, trebuie să reamintim saniipidului că: 
„Curățenia e mame sănătății", după Cum „lipsa de răspun
dere e mama inactivității'1.

★
• „Cine se scoală de dimineață, departe ajunge", numai’ 

tânărul Rotaru Mihai deși s-a prezentat printre primii 1a 
Policlinica orașului — în ziua de 3 octombrie a.c. — totuși o 
ajuns să fie consultat penultimul. Aceasta se datorește „în
drăznelii" pe care a avut-o tânărul de a atrage atenția so- 
rei Brînziat Manta pentru faptul că nu respectă ordinea nu
merică, pentru introducerea în sala de consultații a pacienți- 
lor, făcând exctese de favoritism în folosul cunoștințelor sale. 
In plus de asta tovarășa Brînzat face exces și de injurii, 
și jigniri ta adresa pacienților.

Conducerea policlinicii va trebui să-i fiacă o „cosultatie'* 
tovarășei Brinzat. căreia să-i indice și antidotul comportării 
sale. Dar conducerea policlinicii să „nu. lase pe mâine, ce 
poate face azi"

V i-i prezentăm...
• .. .............................. ■■ ■

...pe tovarășii Buday Fnancisc, directorul administrativ el 
cambinatal'jo și Adespi Vasile, președintele Comitetului Exe
cutiv al Sfatului Popular Orășenesc, dare lesă unul pe altul 
gospodărirea orașului muncitoresc.

tov. Buday .Orașul e al vostru! Gospodăriți-l deci.
Tcv. Adespi :Ba voi să faceți asta! Că locatarii sînt ai 

voștri.

r Strada Romanilor, sau mal bone 
zis tacurile de pe strada Romanilor 
aniversează la 20 octombrie a.c. 2 
ani de la trista lor „amenajare11, ca
re numai în primăvara anului 1955 
a costat 800 000 lei. Se cade ca ta 
asemenea aniversare să fie invitați 
conform tradilte: „nașii" sărbătoritu
lui. In cazul de față sânt invitați to
varășii Adeepi Vasde, ■ președintele 
sfatului popular orășenesc Hunedoa- 
ra, Ilea Gheorghe, directorul Sta-

UNUI CHIULANGIU
La luioru vii aitunoi cînd vrei. 
Și dacă vii, o ții mereu în chiul.

Dar, plicul cînd ta lună-1 iei.
Turbezi fiindcă aproape-i nud.

\ \ ‘ 1
UNUI COSMOPOLIT

Cu talpa de cinci dește, 
cu pantaloni fitil

Și creasta unsă toată,
cu untdelemn un chil,

Gândești : „nu îmi rezistă fata, 
ce-mi va ieși în față11!

Dar fata te repede: 
„Ce jalnică paiață'1!

UNUI SERVIL
„Nu siutfăr al picioarelor miros" I zici. 
Și de-aia, nasu-1 ții deasupra norilor.
Insă de-1 vezi pe-al tă<u șef de servind, 
Ajungi cu nasu-n vârful tălpilor.

O tristă aniversare
țiunii nr. 7 de urtaitaj greu și tova
rășul Cogan Alexandru directorul 
general al I.C.S.H.-ului.

Cu acest prilej „nănașii11 ar pu
tea să profite de o veche tradiție a 
romanilor care le rezervă dreptul 
incontestabil de a schimba numele 
finului, cînd acesta și-a dovedit 
maturitatea. Ținând cont că strada 
cu pricina a ajuns ta maturitate •— 
un grup de lacuri modeste, atingînd 
în unele locuri o adincime de peste

o jumătate metru, — juriul „neștal" 
poete acorda străzii romanilor un 
nume mai orginal care de altfel i se 
potrivește: „Strada lacurilor ro
mane."

In cazul acesta localnicii vor pu
tea spune pe drept cuvânt că strada 
nu e stradă d e un grup de tacuri, 
tar „nașii" vor putea fii mulțumiți 
de faptul că au reușit să înscrie 
pe harta geografică a orașului un 
grup de tacuri „strămoșești".

La meciul dintre „Flacăra" Mediaș și „Metalul11 Hune
doara, fotbaliștii noștri nu au luptat cu destulă perseverență 
pentru obținerea victoriei.

Titi Popescu :Dacâ Huzum dădea mingea cu 3 milimetri 
mai încoace poate mă deranjam, dar așa... n-am chef 1 

(Din gazeta de perete „SIDI RURGISTUL”)

Pagină întocmită de S OLTEANA, G. ZAHAR1A, 'S. ȘOIMb
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VIAȚA DE PARTID

Să ridicăm necontenit nivelul invățămîntului de partid în noul an școlar
Preocuparea principală a partidului nos

tru este educarea marxist-leninistă a mem
brilor săi. Ridicarea nivelului politic și ideo
logic al comuniștilor este o sarcină perma
nentă , a tuturor organelor și organizațiilor 
de partid.

Ca și în întreaga țară, în orașul și ra
ionul Hunedoara, organizațiile de partid 
s-au străduit pe baza experienței cîști- 
gate in anii trecuți să organizeze mult mai 
bine studiul comuniștilor și a celor fără de 
partid. In selecționarea propagandiștilor s-a 
îngrijit ca, pe lingă elementele cu experi
ență îndelungată cum sînt tovarășii Nagy 
Alexandru, Suciu Nicolae, Oarcea Novac, 
Pelricăloiu Gheorghe, Vulcu Toma, Ciortea 
I. și alții care au avut rezultate bune în 
munca lor, să recruteze noi propagandiști, 
care au însușii în bune condițiuni materia
lul predat, ca de pildă tovarășii Jinga Vî- 
sarion, Schmidt ludita, Jianu loan și alții.

Pentru tovarășii care urmau să se pregă' 
tcască în cadrul seminariilor serale, comi
tetul raional de partid a organizat lecții, 
conferințe, cu probleme de bază ale vieții 
de partid și probleme actuale ale constru
irii socialismului în țara noastră. Iar pen
tru împărtășirea experienței propagandiș
tilor mai vechi, s-au organizat la cabinetul 
de par^d, consfățniri metodologice, unde au 
fost expuse referate ca : „Despre cuvîntul

urii șr 
r de că

1 . ’ , • introductiv' „Cpnoucerea, convorbi 
„Ajutorii! individual *5at cîirsanților
tre propagandiști". -

Trăgînd învățăminte din tinde lipsuri ce 
s-au manifestat anul trecut, comitetele de 
partid și birourile organizațiilor de bază 
au stat de vorbă cu membrii de partid, țr- 
nînd cont la încadrarea lor, de nivelul cu
noștințelor și de dorința fiecărui tovarăș în 
parte: Datorită acestui fapt în anul acesta 
au fost încadrați în învățămîntul de partid 
cu peste 1.200 de membri de partid, mai mult 
ca în anul trecut, organizîndu-se în ace
lași timp un număr cu mult mai mare de 
cercuri șî cursuri. Pentru a da posibilitatea 
de studiu tuturor membrilor de partid au 
fost create noi forme de învățămînt, un 
număr de peste 300 de membri de partid 
studjază operele clasicilor marxism-leninis- 
mului, precum și alte lucrări ideologice în 
mod individual, iar o serie de tovarăși <tin 
cadrele de conducere din aparatul de partid, 
de stat și economic au pornit cu hotărîre

HOROV1TZ EMER1C
șeîul secției de propagandă și agitație 

a Comitetului raional de partid Hunedoara 

să-și completeze studiile în învățămîntul 
de stat.

In baza măsurilor de pregătire luate din 
timp, zilele acestea a avut loc deschi
derea anului școlar în sistemul învățămîn- 
tului de partid. Cu ocazia aceasta la C.S. 
„Gh. Gheorghiu-Dej", I.C.S.H., Ghelar, Că- 
lan și Simeria, propagandiștii, în cuvîntul 
introductiv, au arătat importanța studierii 
marxism-leninismului, predînd apoi primele 
lecții. De pildă la cercul de studiere a isto
riei P. M. R. propagandistul Petricăloiu 
Gheorghe de la uzina „Victoria" Călan, 
care a frecventat cu regularitate cursuri!e 
organizate la cabinetul de partid, a tratat 
în mod documentat tema : „Răspîndirea 
marxismului în Rominia"; „Crearea 
P.M.S.D.R. și activitatea sa pînă în anul 
1899" pe care cursanții au ascultat-o cu 
mult interes, manilestîndu și hotărîrea să 
studieze cu perseverență trecutul glorios al 
mișcării revoluționare muncitorești din țara 
noastră și lupta eroică a partidului nostru. 
Grijă deosebită a manifestat și organiza
ția de bază nr. 1 Locomotive Simeria, unde 
secretarul organizației de bază a deschis 
învățămîntul de partid, iar propagandistul 
a reușit să expună în condițile cerute pri
ma lecție,

La fel și școala serală de partid și-a des 
chis cursurile. In anul I, au fost înscriși 
activiști de partid, cadre conducătoare din 
aparatul de stat și economic, secretari ai 
organizațiilor de bază și alți tovarăși care 
vor studia istoria P.C.U.S., problemele con
strucției de partid și de stat și alte pro
bleme importante legate de activitatea Ru
de zi cu zi.

Trebuie spus că, dacă majoritatea Organi
zațiilor noastre de partid s-au preocupat cu 
seriozitate de deschiderea în bune condițiuni 
a invățămîntului de partid, mai sînt încă 
și lipsuri în organizare. Linele organizații 
de bază de la atelierele C.F.R. Simeria și 
sfatul popular raional, au tărăgănat luarea 
de măsuri premergătoare în vederea des
chiderii’ anului școlar și ca rezultat aici nici 
ăCurti cercurile și cursurile nu și-au început 
activitatea. De asemănea măi sînt organe 
și organizații de partid care nu contro-

diștilor. Propagandiști! ca Stanciu A., Fie
rea Nicolae, Zurovschi Eleodor, Pus Nico
lae, Herban Gheorghe și alții, au subapreciat 
necesitatea pregătirii lor teoretice, neprezen- 
tîndu-se la seminariile de la cabinetul de 
partid. Sînt și cazuri cînd unii propa
gandiști noi, fără experiență, nu studiază șî 
nu vin la cabinetul de partid și nici nu 
participă la seminariile permanente ale pro
pagandiștilor. Așa se explică de ce pro? 
pagandiști ca Protopopescu M., Gireadă P. 
și alții, au aminat deschiderea cercurilor. Ei 
nefiind stăpîni pe materie s-au gîndit că 
în felul acesta au rezolvat începutul anulu? 
școlar.

O altă lipsă este și aceia că o serie de 
organizații de bază ca cele de la mina de 
fier Teliuc, sfatul popular orășenesc și altele, 
s-au mulțumit doar cu deschiderea festiva 
a anului școlar, iar propagandiștii nu au ți
nut cuvîntul introductiv amînînd acest lucru 
cu încă o săptămînă. Astfel de metode nu 
sînt bune, deoarece in felul acesta nti se va 
putea epuiza întreg materialul indicat de 
programa analitică pe anul 1955—1956.

Asigurarea frecvenței tuturor cursanților 
trebuie să fie o problemă de bază a organi
zațiilor de partid. Neprezentarea la timp la 
priniă ședință de cerc a unor serii de 
cursănți de la organizația de baza secția 
mecanică din uzina „Victoria" Călan și 
oțelăria Siemens-Martin din combinat, tre 
puie să dea de gîndit acestor organizații 
față de care trebuie să se ia măsurile ne
cesare.

O atenție deosebită trebuie acordată șî 
desfășurării invățămîntului politic U.T.M. 
De acera comitetele de partid și organiza
țiile de bază trebuie să controleze și să a- 
jute îndeaproape munca organelor și orga
nizarea și conducerea studiului UTM-iștilor.

Comitetele de partid și organizațiile de 
bază trebuie să creieze condiții optime pro
pagandiștilor eliberîndu-i de o serie de 
sarcini și să asigure îndeplinirea ne
condiționată a programului de învățămînt 
De asemenea să creeze cursanților condi
țiile necesare pentru studiu și să ia la timp 
măsuri pentru lichidarea lipsurilor ce mal 
persistă.

îmbunătățirea muncii în ce privește în
vățămîntul de partid constitue o condiție 
esențială pentru ridicarea continuă a nive
lului întregii muncii propagandiste în or
ganizație de partid.

Dm scrisorile 
coresponm^or volantarî

☆ ★ ☆

Fruntași pe regiune
Zilele trecute, colectivul de muncitori din 

secția vin alcool, din Hunedoara a primit 
drapelul de secție fruntașă pe regiune, pen
tru deosebitele realizări obținute în tri
mestrul 111 al anului. Astfel, planul de des
facere a fost realizat în trimestrul III în 
proporție de 108 la sută. Un aport însem
nat la depășirea sarcinilor de plan și la 
primirea drapelului, l-au adus tovarășii : 
Gheoc Leopold, Ligner Vilhemina, Lutscl» 
Ecaterina și Jifcu’escu Preda care au rea
lizat cele mai importante succese.

TRJFAN POM PI LI U

Realizările constructorilor 
de la Călan

Tinerii constructori de la l.C.S.M. Călan 
antrenați în întrecerea ce se desfășoară în 
cinstea zilei de 7 Noiembrie și a celui de 
al Il-lea Congres al P.M.R., luptă cu țoț 
elanul pentru a da patriei noi și noi con
strucții. In întrecere ei folosesc minunatele 
metode de muncă, sovietice Voroșin, Orlov 
șî Chiutkih. Datorită acestora, în perioada 
24 septembrie —5 octombrie, majoritatea 
brigăzilor, echipelor, cit și muncitorii ce 
lucrează individual, au obținut însemnate 
succese. Astfel, brigada de săpători condusă 
de Lungu Tudor, organizînd în mod te
meinic oamenii în formația minimă <țe lu
cru, a reușit să depășească normele planifi
cate cu 41 la sută, iar echipele de săpătbri 
conduse de tinerii Grafenburg Francisc șl 
Frîncu Apostol și-au îndeplinit sarcinile cfe 
producție în proporție de 147 la sută și 
respectiv 139 la sută. S-au remarcat de 
asemeni lăcătușii : Mitoiu Florea, Borde» 
Gavrii, Vîslan Constantin, Nica Dumitru, 
sudorul Dumitru Constantin, montorul Va- 
sile loan și șoferul Milifaru loan care, în 
aceiași perioadă, și-au depășit normele de 
producție între 78-102 la sută.

GEORGE TAUTAN

Consfătuiri ale agitatorilor
La Hunedoara

Zilele trecute . din inițiativa comitetului 
raional de partid, a avut loc la Hunedoara 
o consfătuire cu caracter de schimb de ex
periență între agitatorii din cadrul C. S. 
„Gh. Gheorghiu-Dej" și uzinei „Victoria" 
Călan. In cadrul consfătuirii au susținut 
referate agitatorii, Lăbuneț Vaier, prim- 
topitor de la oțelăria Siemens-Martin, Ne
gru Gheorghe de la furnalul nr. 4 și Cim- 
poieșu Gheorghe de la secția turnătorii, uzina 
„Victoria" Călan.

In referatul „Cum muncesc ca agitator 
fa locul de muncă pentru folosirea la ma
ximum a agregatelor" tovarășul Lăbunet 
a spus: „Pentru a utiliza întreaga capa
citate de producție a cuptorului, noi în ca
drul convorbirilor ani dezbătut probleme 
legate de întrecerea socialistă, de respecta
rea normativelor, de dozarea cuptorului, a- 
tenția cu care trebuie să punem în miș
care diferitele motoare care deservesc cup
torul, etc. In una din convorbiri am ex
plicat tovarășilor dece este necesar respec
tarea graficului de șarjare și cum trebuie 
Îmbinată aceasta cu îngrijirea conștiincioa
să a cuptorului, legat desigur de prescrip- 
jiunile stabilite de oțeiarul sovietic Matu- 
ineț. Fiindu-ne clare toate aceste probleme, 
loi în curSul lunii septembrie, am reușit 
iă elaborăm 24 de șarje rapide, iar planul 
Ie 'producție să-l realizăm într-o proporție 
le 425,69 la sută."

Agitatorul Negri»' Gliootghe, ide la furnd'- 
ul 4, în referatul prezentat, a scos în 
vidență lupta furnaliștilor pentru realiza- 
ea planului de producție și 
ecu ti vă a prețului de cost.

„Pentru a acorda furnaliștilor — a spus 
tovarașul Negru — un ajutor prețios în 
lupta pentru reducerea prețului de cost la 
fontă, în cadrul unei convorbiri, am discu
tat cu tovarășii din echipa de încărcători, 
despre necesitatea "'respectării graficului de 
încărcare a furnalului cu materii prime și 
auxiliare. In urma convorbirii, tovarășilor 
le-a rămas clar; că atît excedentul cît șî 
cantitatea mai mică de cocs Spre exemplu, 
introdusă în furnal, duce la creșterea pre
țului de cost, respectiv Ia nerealizarea pla
nului de producție. Pentru a evita risipa 
de materii prime și auxiliare, tovarășii din 
echipa de încărcători,, în cadrul convorbirii, 
au susținut ideia de a se repartiza un 
muncitor la cîntar care să se îngrijească să 
nu se risipească nici un kilogram de mi
nereu, calcar, cocs, șpan, etc., care din pă
cate Ia unele cîntare se mai manifestă".

Din partea turnătorilor din Călan a luat 
cuvîntul agitatorul Cimpoieșu Anton, care 
a arătat unele metode din munca sa.

Discuțiile purtate pe marginea referate
lor, au promovat ideia organizării schimbu
rilor de experiență practice, între agitatorii 
celor două întreprinderi, organizării în mod 
regulat de către birourile organizațiilor de 
bază a ședințelor de instructaj, precum și 
organizării unor conferințe cu caracter me
todic care să dtlcă la îmbunătățirea substan
țială în pregătirea agitatorilor cu probleme 
Mitice și economice. ..................

La fel ca în combinatul siderurgic din 
reducerea • con- . -Hunedoara, io ziua de 9, ogtqmbrie.,a.c., n 

fost organizată o consfătuire cu agitatorii

de la minele de fier din Ghelar și Teliuc. 
Această consfătuire s-a ținut la Ghelar unde 
au parlicipat peste 60 de agitatori. Cu acest 
prilej, agitatorii Anghel Lucian de la ori
zontul 4, Mateaș Nicolae de la orizontul II 
(minele de fier Ghelar)', au prezentat cite 
lin referat în legătură cu metodele de mun
că folosite de ei și rezultatele obținute, iar 
agitatorul Jurcoane Nicolae a vorbit despre 
felul cum muncește ea agitator la minele 
de fier Teliuc.

Din referatele prezentate a reieșit că la 
minele din Ghelar, agitatorii s-au preocu
pat în ultimul timp de problema îmbunătă
țirii calității minereului, realizarea ritmică 
a planului de producție și reducerea absen
țelor nemotrvate. Agitatorul Anghel Lucian, 
în referatul prezentat la consfătuire, a ară
tat că . în cadrul brigăzii unde muncește 
a organizat convorbiri cu minerii despre 
importanța calității minereului, demonstrîn 
du-le cti această ocazie ce greutăți întîm- 
pină furnalișlii atunci cînd minereul este 
de proastă calitate. Despre calitatea pro
duselor le-a citit minerilor în repetate rîn- 
duri articole apărute în ziare, fapte pe 
care le-a exemplificat cu aspecte din mun
ca minerilor din brigada respectivă. Pe 
lingă aceasta a desfășurat o susținută 
muncă de agitație șî lămurire în rîndul 
minerilor pentru creșterea producției, rea
lizarea dc economii prin folosirea rațio
nală a lemnului de mină, explosiv, capse, 
fitil, etc. Cum era șî de așteptat, rezultatele 
du fost satisfăcătoare: calitatea minereu ■ 
luî s-a îmbunătățit, orizontul 4 și-a depășit 
lună de lună planul cu cpâ. 4 la sută, iar 
în ultimul timp economiile se ridică la, 
cca. 30.600 leî.

.RezpJ^ațe .asemănătoare a arătat și agi- a 
tatorul Mateaș Nicolae, în referatul prezen

tat, care a mai scos în evidență unele me
tode bune folosite de el cum ar fi; convor
biri individuale cu muncitorii care lipsesc 
nemotivat de la lucru sau cu tinerii mineri, 
care nu se preocupă în suficentă măsură de 
problemele muncii în abataj.

In urma prezentării referatelor, partici- 
panții la consfătuire au pus o serie de în
trebări cu scopul de a afla cele mai bune 
metode de muncă folosite de agitator', 
atît la minele din Ghelar cît și la cele din 
Teliuc.

Pe lîngă rezultatele bune înregistrate țjc 
activitatea unor agitatori, discuțiile purtate 
și concluziile trase pe marginea conșfătu, 
irii. au scos la iveală și o serie de lipsuri 
în ceea ce privește munca pe care sînț 
chemați să o desfășoare agitatorii. In acea
stă privință s-a arătat că în primul rînd 
secretarii organizațiilor de bază nu «e 
preocupă îndeaproape de instruirea agitato
rilor, fapt care face ca ei să nu dezbată 
Ia locui de producție problemele cele mai 
arzătoare. Mulți agitatori nu sînt abonați 
la carnetul agitatorului, nu studiază indi
vidual anumite probleme legate de speci
ficul locului de muncă unde își desfășoară 
activitatea.

Comitetul de partid de Ia minele Ghețar 
șî organizația de bază de la minele Teliuc, 
trebuie să se preocupe mai îndeaproape de 
îndrumarea colectivelor de agitatori din în 
treprinderile respective și să țină cont de
propunerile făcute în cadrul consfătuirii, în 
sdopul organizării periodice a unor consfă
tuiri cu toți agitatorii,! âvînd astfel posibili- 
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tafea de a extinde cele mai bune metode 
de muncă și a mobiliza, prin agitatori, ma- 
șele p de muncitori la realizarea sarcinilor 
trasate de partid și guvern.



N O T E Șl CO \ î E \ T A R 11 Lupte în Maroc
In căutarea unei politici realiste

ln legătură cu apropierea conferinței de 
la Geneva a miniștrilor Afacerilor Exter
ne, presa din multe țări face bilanțul eve
nimentelor internaționale care au avut 
loc după conferința de la Geneva a șefi
lor guvernelor celor patru puteri.

0 serie de comentatori americani de 
seamă au recunoscut că politica „de pe 
poziții de forță", care reprezintă baza 
strategiei S.U.A. în politica externă, a e- 
șuat. Aceasta s-a văzut în mod deosebit 
de evident in perioada tratativelor de la 
Moscova, care au dus la stabilirea de rela
ții diplomatice între Uniunea Sovietică și 
Republica Federală Germană. Mulți co
mentatori ai ziarelor americane subliniază 
că nu este vorba de un eșec „parțial" al 
politicii „de pe poziții de forță" în legă
tură cu problema germană. Ei arată că 
problema se pune mult mai larg.

Atît în Europa ocidentală, cît și în Ame
rica, presa constată tot mai des că în 
rîndul aliaților occidentali ai S.U.A. crește 
împotrivirea față de continuarea politicii 
„de pe poziții de forță", deoarece nemul
țumirea provocată de această politică în 
rîndul maselor largi populare a luat pro
porții uriașe și nu mai poate fi trecută cu 
vederea.

Popoarele cer rezolvarea cît mai grab
nică a problemei dezarmării în interesul 
asigurării păcii și securității în întreaga 
lume. Ele sînt convinse că în actuala etapă 
a dezvoltării relațiilor internaționale, reali
zarea unui acord în această importantă pro
blemă internațională esle pe deplin posibilă. 
Și nu este întîmplălor că pînă și în cercu
rile conducătoare ale puterilor vesteuropene 
răsună tot mai puternic apeluri adresate 
S.U.A. „de a-și revizui pozițiile și de a 
accepta reducerea armamentelor".

Problema bazelor străine pe, teritorii stră
ine este legată direct de problema dezar
mării. Se știe că Uniunea Sovietică a re
nunțat de bună voie la drepturile sale asu
pra singurei baze militare pe care o avea, 
în afara hotarelor țării — baza de la 
Porkkala-Udd din Finlanda. Comentatorii 
obiectivi au apreciat această acțiune a 
Uniunii Sovietice ca un foarte bun exem
plu ai felului în care trebuie rezolvate pro
blemele atunci cînd se doresc In mod real 
dezarmarea și destinderea ' încordării inter
naționale. Dar o serie de organe ale presei 
americane au încercat și încearcă și acum 
în fel și chip să minimalizeze importanța

Pentru reunîficarea Germaniei
După cum anunță corespondentul din Bonn 

al ziarului „Times", la 6 octombrie a avut 
loc la Bonn o adunare, la care s-a discutat 
problema reunificării Germaniei.

Corespondentul' scrie: „Această adunare 
a fost convocată de Stegher;-fost membru 
al partidului liber democrat din Sâxonia 
inferioară, care a avut un conflict cu parti
dul său, și se află astăzi în Bundestag Că 
independent. El a prezentat adunării un 
nou plan de reunificare a Germaniei". Po
trivit'relatărilor corespondentului, noul plan 
aparține colonelului von Bonin, eliberat 
anul acesta din funcția pe care o avea îri- 
ministerul apărării. Acest plan, scrie în 
continuare corespondentul, este important 
prin faptul că dovedește că se caută me
tode pentru lichidarea scindării Germaniei 
și că această acțiune se desfășoară în cer
curi mult mai largi decît acelea reprezen
tate de Stegner și von Bonin".

„Planul prezentat prevede crearea unei 
Germanii unite — liberă de orice alianțe 
— și retragerea concomitentă a trupelor 
sovietice șî occidentale".

Corespondentul citează de asemenea o 
declarație a lui von Bonin, care consideră 
că „noile măsuri" propuse de el „în dome
niul securității, și care constituie o condi
ție preliminară a unității Germaniei, tre
buie înfăptuite de cele patru puteri. Pro
blemele germane interne, care se vor ivi 
'U acest prilej, trebuie să fie însă reglemen-

■> în general de reprezentanții Republicii 
'le Germane șî at Germaniei Răsăd- 

lichidării ultimei baze militare a Uniunii 
Sovietice pe teritorii străine. Pentru comeri-
tatorii americani care încearcă să aprecieze 
în mod lucid situația creată este însă lim
pede că S.U.A. nu pot să treacă pur și 
simplu peste problema bazelor lor de pe 
teritorii străine.

Comentatorii străini, și mai ales cei a- 
mericani, nu pot trece nici peste faptul că 
asupra Washingtonului se exercită presi
uni crescînde din partea unor țări vesteuro
pene și a unei anumite părți a cercurilor 
de afaceri americane în problema dezvoltă
rii relațiilor economice cu Uniunea Sovie
tică și cu alte țări democratice.

Politica de îngrădire a comerțului cu 
U.R.S.S., China și cu țările de democrație 
populară se lovește de o împotrivire tot 
mai mare. Recunoașterile directe și indi
recte ale falimentului politicii „de pe po
ziții de forță" pe care le fac în prezent 
numeroși comentatori americani, oglindesc 
procesul care a început de mult și care 
este inevitabil.

Se poate sublinia cu satisfacție că în 
occident se înțelege tot mai limpede că 
continuarea politicii „de pe poziții de forță" 
nu promite inspiratorilor acestei politici ni
mic altceva decît noi eșecuri și impasuri. 
In aceste condiții, căutarea unei politici 
realiste întreprinsă de oamenii politici lu
cizi din Occident, va fi încununată de suc
ces cu atît mai mare cu cît se va lua mal 
mult în considerare starea reală a lucruri
lor. (Agerpres).

Intr-o atmosferă favorabilă
In ultimele zile ale lui septembrie s-a 

deschis la Geneva sesiunea ordinară a Co
mitetului pentru dezvoltarea comerțului ex
terior din cadrul Comisiei economice a 
O.N.U. pentru Europa. La lucrările comite
tului participă reprezentanții a 20 de țări 
europene, printre care Uniunea Sovietică, 
Anglia, Franța, Republica Federală Ger
mană, Republica Democrată Germană, Po
lonia, Cehoslovacia, Romînia, Ungaria, Bul
garia, Iugoslavia, Albania, Finlanda, Elve
ția, precum și Statele Unite.

Sesiunea comitetului, consacrată proble
melor practice ale extinderii comerțului eu
ropean și îndeosebi a comerțului între ță
rile Europei occidentale și răsăritene, s-a 
deschis sub semnul . atenției deosebite pe 
care cercurile de afaceri din toată lumea 
o manifestă față de lucrările ei. După Ge
neva, perspectivele dezvoltării comerțului

După alegerile din Indonezia
La 7 octombrie a avut loc la Djakarta 

o ședință a vechiului parlament indone
zian, în cadrul căreia primul ministru al 
Indoneziei, Harahap, a făcut o declarație 
guvernamentală. Expunînd elementele prin
cipale ale programului guvernului său, Ha
rahap a cerut parlamentului să acorde ca
binetului său posibilitatea de a-și continua 
activitatea pînă la convocarea noului parla
ment.

Ziarele partidelor politice din opoziție 
critică: cu vehemență activitatea guvernu
lui Harahap, cerind demisia lui. Ziarul 
„Sulu Indonezia’, organul partidului na

O declarație a reprezentantului 
pentru afaceri externe al Iugoslaviei

BELGRAD (Agerpres). — Agenția Ta- 
niug transmite că reprezentantul Secretaria
tului pentru Afacerile Externe, Branko Dra- 
școvici, a precizat în cadrul unei conferințe 
de presă poziția Iugoslaviei în legătură cu 
votul în problema algeriană la O.N.U. șî 
cu unele comentarii apărute în presa fran
ceză. In declarația pe care Drașcovici a ci
tit-o la conferința de presă din 7 octom
brie se spune că votul Iugoslaviei în fa
voarea includerii problemei algeriene pe or
dinea de zi a sesiunii Adunării Generale 
în acest an „corespunde poziției noastre, 
care este cunoscută și potrivit căreia în 
principiu ne pronunțăm pentru includerea 
pe ordinea de zi a tuturor problemelor se
rioase recomandate de diferitele țări mem
bre".

internațional s-au înseninat într-o mare 
măsură. Nu e deci de mirare că din toate 
țările răsună voci care cer ca această si
tuație să fie folosită pentru o puternică 
înviorare a comerțului mondial.

„Pretutindeni se cere tot mai insistent 
să se micșoreze barierele care împiedică 
sau limitează comerțul" cu Răsăritul, — 
scrie revista americană „United States 
News and World Report", referindu-se la 
starea de spirit a cercurilor de afaceri.

Ziarul „Wall-Street Journal" observă că 
comercianții din Franța, Anglia și din alte 
țări europene cer guvernelor lor „să slăbea
scă controlul" asupra comerțului intereuro- 
pean. Dar cereri similare răsună tot mai 
des și de cealaltă parte a Atlanticului. După 
cum relatează revista americană ..World’s 
Business", ancheta efectuată de curînd în 
rîndurile unei părți din populația americană 
a arătat că cei mai mulți se pronunță pen
tru încheierea unui acord privind comerțul 
cu țările lagărului democrație.

„în condițiile presiunii crescînde exerci
tate ,de concurența internațională... privirile 
cercurilor economice se îndreaptă spre uria
șul potențial de achiziție și consum al Uni
unii Sovietice", — constată ziarul vest- 
german „Hessische Zeitung".

Acestea sînt doar cîteva dintre opiniile ex
primate în presă, care demonstrează crește- • 
rea interesului față de problemele dezvoltării 
comerțului internațional.

Deschizînd sesiunea comitetului, G. Myf 
dai, secretarul executiv al Comisiei econo
mice a O.N.U. pentru Europa, a subliniat 
cu satisfacție că înseninarea atmosferei po
litice a și dus la înviorarea comerțului in- 
tereuropean. Printre altele, G. Myrdal a 
anunțat că volumul comerțului între țările 
Europei răsăritene și celei apusene a fost 
de 1085 milioane de dolari în primul se
mestru al anului 1955, față de 927.000.000 
de dolari în perioada respectivă a anului 
trecut, adică a crescut cu 17 la sută. Aceas
tă tendință nu poate fi decît salutată. Dar, 
totodată, trebuie să aiătăm că posibilită
țile de extindere a comerțului de-abia în
cep să fie folosite, și că perspectivele în 
acest domeniu- sînt într-adevăr nelimitate.

Putem spera că colaborarea economică a 
zeci de țări în cadrul Comitetului pentru 
dezvoltarea comerțului exterior t va da re 
zultate rodnice care se vor oglindi în creș
terea și consolidarea continuă a legăturilor 
comerciale dintre Vest și Est.

(Din „Timpuri Noi" 41)

țional, declară că actualul guvern nu este 
sprijinit de popor și cere ca el să înapoieze 
șefului statului mandatul său.

Presa publică de asemenea declarația pre
ședintelui parlamentului, Sartono, unul din 
liderii partidului națiogpl, care subliniază 
că actualul guvern este provizoriu prin în
săși caracterul său și nu are dreptul de a 
lua nici un fel de „măsuri politice impor
tante". Sartono consideră, că președintele 
republicii are toate drepturile de a dizolva 
vechiul parlament și de a retrage mandatul 
guvernului.

„Acest vot, a continuat Drașcovici, nu 
Iasă nici o urmă de îndoială asupra pozi
ției noastre în această privință. Găsirea unei 
soluții constructive în această problemă ar 
fi în interesul tuturora și noi considerăm 
că „Franța va face tot posibilul în această 
direcție. Nu putem să nu ne exprimăm re
gretul în legătură cu plecarea delegației 
franceze de la sesiunea Adunării Generale 
a O.N.U., întrucît în toate celelelalte pri
vințe ea a jucat un rol foarte important 
și constructiv în această organizație. Noi 
am sperat îndeosebi că rolul Franței se va 
manifesta mai ales în cadrul sesiunii ac
tuale ținînd seama de interesul general 
de a folosi slăbirea încordării în scopul 
întăririi continue a colaborării internațio
nale".

CASABLANCA (Agerpres).
După cum anunță agențiile occidentale 

de presă, trupele franceze continuă să dea 
lupte aprige încercînd să despresoare pos
turile de la frontiera cu Marocul spaniol, 
încercuite de răsculații marocani. Aviația’ 
franceză a bombardai regiunea din apropie
rea postului Tizi Ouzli care la 7 octom
brie pentru prima oară a putut fi aprovi
zionat pe cale terestră. Agenția France 
Presse anunță că o coloană motorizată a 
legiunii străine a izbutit să străbată prin 
focul răsculaților dispuși pe dealurile de 
ambele părți ale șoselei și să ajungă pînă 
la Tizi Ouzli. „Acestei coloane, continuă 
agenția, i-au trebuit 13 ore pentru a stră
bate o distantă de 16 kilometri". Pînă a- 
cum, acest post era aprovizionat numai cu 
ajutorul helicopterelor care la întoarcere 
transportau răniții.

Referindu-se la luptele din triunghiul Tizi’ 
Ouzli — Bottred — Aknoul, agenția France 
Presse consideră că pentru trupele fran
ceze „situația continuă să rămînă confuză 
Și grea".

Poporul francez luptă 
împotriva represiunilor 

din Africa de Nord
PARIS (Agerpres). —
In Franța se intensifică mișcarea împo

triva trimiterii de noi trupe în Africa de 
nord. In numeroase localități sînt consituite 
comitete de acțiune cuprinzînd tineri din 
diferite organizații ca Uniunea tineretului 
republican francez (U.J.R.F.), Uniunea ti
nerelor fete franceze (U.J.F.F.) .și Tineretul 
muncitor creștin (J.O.C.) care -desfășoară o 
intensă activitate în vederea mobilizării ti
nerilor la lupta împotriva trimiterii de noi 
contigente- în Africa de nord.., Asemenea 
comitete au fost constituite- în localitățile 
Asnieres, Gennevilliers, Chaternay. La Ha
vre a fost constituit „comitetul de tineret 
pentru soluționarea pașnică a problemei 
nord-africane". Acest comitet a organizat 
un miting de protest la care au participat 
peste 2.000 de persoane. Prin strîngerea de 
semnături, răspîndirea de manifeste, organi
zarea de mitinguri, tinerii francezi se pro
nunță pentru retragerea trupelor colonialiste 
din țările Africii de nord.

Mamele, soțiile, logodnicele și surorile ce
lor trimiși pentru reprimarea mișcării de 
eliberare duc și ele o luptă hotărîtă pentru 
rechemarea trupelor franceze din' Africa. 
Numeroase delegații de femei s-au prezentat 
la Consiliul Republicii, unde au depus pe
tiții de protest.

In numeroase localități comuniștii acțio
nează unit cu socialiștii în lupta îinoptriva 
trimiterii de noi trupe în Africa. Comuniștii 
șî socialiștii din Antibes, uniți tntr-un co
mitet de acțiune, au adresat populației din 
localitate un apel chemînd-o la luptă împo
triva operațiilor militare din Algeria. In 
apel se spune printre altele: Vrerii nego
cieri pașnice I Nu vrem să mai fie omorîțt 
tineri nevinovați I Trebuie să cerem înce
perea de negocieri și rechemarea contigen- 
tului 1953. Toți muncitorii, bărbați și fe
mei. dornici de pace, trebuie să se unească 
pentru ca .aceste măsuri să fie luate Ime
diat în interesul Franței, al Algeriei și al 
păcii.

Rezultatele parțiale ale 
alegerilor din Brazilia

RIO DE JANEIRO (Agerpres). —
După numărarea a peste două treimi din 

voturi, rezultatele parțiale ale alegerilor 
din Brazilia continuă să arate un avans 
considerabil pentru candidatul blocului 
partidelor democratice, Juscekino Kubitschek. 
Vineri seata rezultatele parțiale erau ur
mătoarele: Kubitschek — 1.841.036 de vo
turi, generalul Juarez Tavora — 1.542.688 
de voturi, Adhemar de Barros — 1.531.740 
de voturi, îar Plinio Salgadă — 489.710 
de voturi.
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