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Să respectăm întocmai 
indicii tehnico-economici

Grija partidului nostru pentru industrializarea socialistă a 
țării, dezvoltarea cu precădere a industriei grele, a făcut ca 
întreprinderile industriale din raionul nostru să cunoască o 
largă dezvoltare. Aici s-au construit noi fabrici și uzine, au 
fost dezvoltate noi ramuri industriale. Punerea în funcție a 
primei baterii de cocs, înseamnă că industria noastră side
rurgică începe să folosească tot mai mult cocs produs în țara 
noastră. Fabrica de aglomerare valorifică însemnate cantități 
din praful de minereu, care pînă acum se pierdeau; la Călan 
a intrat în funcțiune în trimestrul III a.c. semicocseria, etc.

Ca urmare a acestei dezvoltări și a elanului de muncă de 
care au dat dovadă colectivele de muncitori din întreprin
derile raionul-ui nostru, producția industrială a sporit consi
derabil. Spre exemplu, față de 1948 combinatul siderurgic 
din Hunedoara produce de cca. 6 ori mai multă fontă.

Ritmul de creștere a producției se datorește în primul rînd 
noilor construcții, înzestrării întreprinderilor ciu uitiillaje noi și 
totodată unei mai bune utilizări a mijloacelor de bază.: a- 
gregate, instalații, mașini, etc, spre a ridica pe o treaptă cît 
mai superioară indicii tehnico-economici a acestora. Practica 
de zi cu zi ne dovedește pe deplin acest lucru. Dacă în tri
mestrul II a.c., colectivul de muncă al secției laminoare din 
combinatul siderurgic' a realizat un indice de folosire a agre
gatului de 102,7 la sută, aceasta a constituit un imbold și mai 
puternic oa în viitor cu același agregat să se obțină și mai 
mult. Și într-adevăr, acolo unde este stimulată inițiativa 
creatoare a maselor, unde întrecerea socialistă capătă un 
caracter de masă, acest lucru este pe deplin realizabil. Astfel 
se explică faptul că în trimestrul III a.c., la secția laminoare 
indiciie de utilizare a sporit cu 10,7 la sută fiață de cel realizat 
în trimestrul II a.c. Asemenea exemple întâlnim la oțelăria 
electrică, furnalul 6, uzina „Victoria" Călan, Stațiunea 7 utilaj 
greu din Hunedoara și în alte întreprinderi.

De pildă, fuimaliștii din Călan, sprijiniți efectiv de colec
tivul de tehnicieni și ingineri, în crearea condițiilor tehnioo- 
organizatori.ee pentru aplicarea metodei sovietice a maistru
lui furnalist A. Filipov, au sporit producția de fontă, pe 
m3 volum util de furnal cu 4.24 la sută.

Efectul utilizării cit mai economic a mijloacelor de bază, 
este caracterizat prin îndeplinirea întocmai a indicilor teh
nico-economici de utilizare a agregatelor, indici de consum 
de materii prime, materiale, cobustibii și energie. Anali
zată sub acest aspect situația de la oțelăria Siemens Martin 
din combinat nu se prezintă de loc satisfăcătoare. Aici, în 
trimestrul III a.c., indiciie de utilizare a cuptoarelor Martin 
nu a fost realizat decât în proporție de 91,3 la sută, fapt ce nu 
poate fi justificat cu nimic atît timp cît în trimestrul II a.c. 
acest colectiv de muncă a avut realizări cu mult mai fru
moase. Situația de față dovedește mai mult delăsarea con
ducerii sectorului, în frunte cu tovarășul ing. Popescu Mir
cea, care a scăpat din vedere cele mai importante probleme 
cum ar fi : îngrijirea cuptoarelor, consumurile specifice de 
materii prime, pregătirea halei de turnare, etc. In luna sep
tembrie s-au pierdut peste 190 ore la reparații de vetre, pe
reți, stâlpi la cuptoare, în afară de timpul prevăzut pentru 
reparațiile planificate. Din cauza slabei organizări a pro
cesului de producție în hala de turnare, s-a pierdut n în
semnat număr de ore, în care s-ar fi putut produce peste 8 
șarje de oțel.

Pe lingă toate acestea se mai pune întrebarea : De ce oare 
oțelăria nu s-a încadrat în prețul de cost planificat ? Ca 
răspuns e bine să-1 dăm următorul: Conducerea sectorului 
a privit cu pasivitate faptul că în luna septembrie, de pildă, 
consumul specific de fontă lichidă a fost depășit cu 18 kg. pe 
tona de oțel, consumul de fier vechi din comerț cu 110 kg. 
pe tona de oțel, iar la alte materii prime să se înregistreze 
deasemeni depășiri.

Atît în problema oțeiăriei cît și în ceea ce privește îm
bunătățirea indicilor de utilizare a furnalelor, reducerea con
sumurilor specifice la aceste agregate, conducerea combi
natului trebuie să ia cele mai eficace măsuri, care să ducă 
fără întârziere la lichidarea lipsurilor existente.

Partidul cheamă pe oamenii muncii din industrie, ca în 
cinstea celui de al II-lea Congres să desfășoare cu mai mult 
avînt lupta pentru realizarea mărețelor sarcini din planul cin
cinal. Față de aceasta, organizațiile de partid trebuie să des
fășoare o largă muncă politică în mijlocul maselor, pentru 
folosirea cît mai economică, pe baza indicilor stabiliți, a în
tregii capacități de producție a fiecărui agregat sau utilaj cu 
care industria noastră este înzestrată.

£)/A CUPRINSUL RAIONULUI NOSTRO
După metoda marșrut

La serviciul de exploatare ferovi
ară Simoria din cadrul Direcției re
gionale C.F.R. Timișoara, se duce o 
luptă hotărî’tă pentru expedierea a 
cît mai multe trenuri, după meto
da sovietică Osipov de marșruiti- 
zare. Aceasta, constituie principalul 
obiectiv în îndeplinirea sarcinilor 
de plan în transportul feroviar. Pen
tru îndeplinirea cu succes a planu
lui, în întrecerea socialistă au fost 
antrenați în trimestrul III al anului 
în curs peste 87 la sută din perso
nalul de serviciu din ramura mișcări 
și 93 la sută din personalul de re
vizie a vagoanelor. Pe întreg ser
viciul de exploatare peste 280 de 
muncitori aplică metodele sovietice 
a vansate ; Crasnov, Cojuhari, Ca- 
taev, și altele. Datorită însușirii a- 
cestor metode și aplicării lor pe 
scară largă, în trimestrul III, 94 
la siută din numărul trenurilor plani
ficate au fost expediate după me
toda Osipov de mairșrutizare, cu 7,7 la 
sută mai multe față de trimestrul I 
1955. Aceasta a făcut ca planul de 
producție prevăzut pe trimestrul III 
să fie îndeplinit în proporție de 
108,9 Ia sută. La loc de frunte în 
întrecere s-a situat stația Simeria- 
călători cu 130 de puncte în întrece
re, care și-a depășit planul cu 11.68 
Ia suită. S-a evidențiat în mod deo
sebit tovarășii Egri Francisc, Rădu- 
lescu Constantin, Bîc Mihai și alții.

Un colectiv harnic

Pentru ca și muncitorii sectoru
lui energetic din cadrul combinatu
lui să contribuie 1a scăderea prețu
lui de cost al fontei și oțelului ei 
și-au asumat ca sarcină permanentă 
producerea energiei necesare func
ționării agregatelor la un preț cit 
mai mic, prin respectarea întocmai 
a consumurilor specifice de combus
tibil și energie. Indreptîndu-și efor

GINGAȘE
Nu peste tot, capii se bucură de 

zilele copilăriei lor. Nu toți copii 
cunosc vraja primilor ani ai vieții, 
cu feți frumoși și ilene cosânzene.

I-mi amintesc cu tristețe de ștren
garii Parisului, de Gavroche, eroul 
marelui scriitor realist francez Vic
tor Hugo. Acest copil rămas singur 
în viață, slab, n-a simțit căldura 
vreunui pătuț moale, nu a îmbrăcat 
o cămașă nouă și curată... a rîvnit 
cu desamăgire la toate acestea. Și 
el a dorit să meargă la școală sau 
să mănânce o bucată de pîine.

Gavroche a trebuit să lupte cu 
viața grea. La frageda vârstă de 10 
ani, a murit cu pieptul ciuruit de 
gloanțe sus pe baricade, alături de 
muncitori, cerând dreptul la viață. 
Micului parizian, slab, cu ochii mari 
și inteligenți, flămînd și gol, i s-au 
dat gloanțe.

Soarta luă, poate fi asemănuiită cu 
a multor alții. Aceiași soartă o au 
și azi mulți copii din Maroc, Italia, 
Spania...

I-mi amintesc de aceasta, de câte 
ori trec spre uzină prin fața cămi
nului de zi din strada „Vasiile Roai- 
tă“ nr. 9.

★ 

turile înspre folosirea agregatelor și 
instalațiilor Ia întreaga lor capaci
tate de producție și traducând în fapt 
cele propuse ei au realizat în fie
care lună economii la consumurile 
specifice între 120.000 și 550.000 lei. 
Din datele postdalcuilate reiese că, 
colectivul sectorului energetic este 
fruntași în realizarea de economii. 
De la începutul anului, economiile 
realizate de acest sector depășesc 
valoarea de 3.150.000 lei. In luna au
gust, numai muncitorii ce deservesc 
termocentrala veche, au adus între
prinderii economii de paste 127.000 
lei.

Expoziție agricolă

In sediul Sfatului popular al Co
munei Răcăștie s-a deschis mar
ți 12 octombrie a.c. o expoziție agri
colă, în care sînt expuse cele mai 
bogate culturi de cereale și legu
me, pe care le-au obținut în acest 
an, țăranii muncitori din satele co
munei.

Se găsesc în sala de expoziție culturi 
de porumb, grîu, bostanii și fructe. 
Pe fieoare produs este lipită o eti
chetă cu numele țăranului muncitor 
respectiv și producția obținută de 
el la hectar. Astfel, fruntașul recol
telor bogate din comuna Răcăștie, 
lacob Ladislau (Moașa) a obținut în 
medie 2.200 kilograme grîu Ia ha. 
și 2.700 kilograme porumb boabe. 
Celelalte etichete care poartă nume
le țăranilor muncitori, Beikeș loan, 
Făget Iulian, Iacob Iosif (Pichet) 
arată că și acești țărani muncitori 
au obținut recolte frumoase de po
rumb și de grîu.

Expoziția este vizitată și de ță
ranii muncitori din alte sate și co
mune ale raionului Hunedoara.

VLĂSTARE ALE PATRIEI
Intr-una din diminețile acestea de 

toamnă, alături de mamele care-și 
aduceau copii la cămin, am pășit și 
eu pe poarta cea mare.

După ce muncitoarea Petenchen 
Maria sărută frunțile celor doi co
pii ai ei Inghen și Raiholț, pleacă 
mulțumită indreptîndu-și pașii spre 
combinat. La fel ca ea, au venit aici 
să-și încredințeze .copii tovarășelor 
educatoare, peste 50 de marne.

Asistam la lucruri foarte intere
sante. Fiecare copil își desface du- 
lăpionul său, de unde-și scoate uni
forma curată. La îmbrăcate, cei 
„mari*1 ajută pe cei mici. Acoaste, 
sub supravegherea atentă și grijulie 
a tovarășei educatoare.

La ora 7 începe programul; jo
curi, povești, teatru de .păpuși, etc. 
•JVIașenca și ursulețul" și „Căsuța 
iepurașului", sînt două povești, dare 
le place mult copiilor. După ce po
veștile au fost ascultate cu atenție 
încordată, ei încearcă să le pună în 
scenă. Adrian Jac. Gref Iosif. Smu- 
chen Tibariu și alții, se pricep de 
minune la teatru. Poate vor ajunge 
artiști. Mioriței Loi îi place să de
seneze mult, iar Rusei Sorin, tot

Au primit drapelul de 
echipă fruntașă pe secție

înainte vreme, în echipa de lă
cătuși și sudori condusă de Godeanu 
Ioan, de la secția construcții meta
lice a combinatului siderurgic, tine
rii Păun Cons ten. tin și Crețu Aure
lia, erau mai slabi calificați și nu 
puteau executa anumite lucrări com
plicate. Aceasta făcea ca deseori ei 
să n>u îndeplinească normele de pro
ducție, Iar echipa să nu poată de
veni fruntașă. Analizând scest lu
cru, conducătorul echipai și-a în
dreptat atenția spre acei tineri cu 
o calificare mai slabă, ocupîndu-se 
de pregătirea lor tehnico-profesio- 
nală, împăirtășindu-te din cunoș

tințele lui profesionale. Acum, acești 
tineri lucrează la fel de bine ca și 
ceilalți, depășindu-și în fiecare lu
nă normele. In luna septembrie, lu- 
crînd la unele piese necesare furna
lelor, lamirtoareiar și uzinei cocso- 
chimice, echipa și-a depășit nor
ma cu 96 la sută, realizînd cal mai 
înalt vîrf de .producție, față de alte 
luni cînd normele erau îndeplinite 
între 100 și 179 la sută. Pentru a- 
ceaista, lăcătușii și sudorii din echi
pa tovarășului Goleanu Ioan^ eiu 

primit în consfătuirea de producție, 
drapelul de echipă fruntașă pe sec
ție. Cu acest prilej ei s-au angajat 
ca realizările din luna septembrie să 
le depășească cu 5 la sută, pentru 
a menține și pe men departe drape
lul în echipa lor. In vederea înde
plinirii și depășirii angajamentului 
luat, conducătorul echipei a căutat 
cele mai bune metode de luoru, re
partizând sarcini concrete pe fie
care membru al echipei, încât să se 
folosească în întregime ziua de lu
cru. Aceasta a făcut ca roadele mun
cii din primele zile ale lunii octom
brie să fie îmbucurătoare. Sarcinile 
de producție pe întreaga echipă au 
fost îndeplinite pînă în prezent în 
proporție de 199 la surhi

LUPU V. coresp. voluntar

timpul construiește căsuțe, „lucrea
ză" du excavatoare de cuburi... „El 
va deveni un bun constructor", mi-a 
spus cu hotărîre tovarășa Popescu 
Maria.

Unul din copii, este acum foarte 
încruntat. Se apropie de tovarășa 
educatoare și „raportează11: „Tro
tineta mea, merge, nu“. Unii au rîs. 
Nu se spune așa, l-au repezit câți
va gălăgioși. Copilul înțelese că nu 
se exprimase bine, și a repetat co
rect. Trotineta a fost reparată ime
diat cu ajutorul colectivului.

La ora 10 se servește gustarea. 
Apoi începe iar activitatea Copiilor 
însă le vine foame repede. De a- 
ceia la ora 1 trec în sufragerie un
de servesc celle trei feluri de mân
care. După aceasta, este plăcut să 
răsfoiești prin cărți cu chipuri mari 
și colorate. Aici, copii văd pe Făt 
frumos pe Ileana cosînzeana sau pe 
zmeii cei răi, de care auziseră în po
vești. Apoi la dormitor.

Cînd am plecat, dormeau toți li
niștiți cu fețele îmbujorate, cu frun
țile senine în pătucurile lor curate.

CHIPRIOTIS COSTINEL 
corespondent voluntar

organizatori.ee
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Mai multă atenție îndeplinirii planului de colectări
__ _____________________ (Raid—anchetă) ----------------------------------------

Jn cadrul luptei ce se duce pentru creșterea continuă a nivelului de trai a 
întregului nostru popor muncitor, realizarea la timp și in întregime a planului de 
eolectări la produsele vegetale și animale, joacă un rol de mare însemnătate. De 
aceia, sarcini de mare răspundere revin in această direcție organelor Ministerului 
colectărilor, organizațiilor de partid de la sate și comitetelor executive ale sfatu
rilor populare comunale.

In raionul nostru deși au fost obținute unele succese în problema colectă
rilor, totuși ele sînt nesatisfăcătoare în raport cu posibilitățile economice existente 
în fiecare comună, deoarece colectările se desfășoară intr-un ritm anevoios. Pen
tru a scoate la iveală adevăratele cauze care au dus la neîndeplinirea planului de 
colectări, ziarul „Uzina Noastră" a organi zat în acest scop un raid-anchetă.

Dăm mai jos unele constatări făcute pe teren:
* * -ir * ★

Un sfat popular 
cu activitate nesatisfăcătoare

Anul trecut, comuna Streisîngeorgiu se 
numnăna printre comunele codașe din raio
nul nostru, în ceea ce privește îndeplini- 
rea plan-jiluii de colectări la produsele ve
getale si animale. De așteptat era oa or
ganele de partid și de stat să ie toate mă
surile astfel incit situația în anul acesta 
să nu se mai repete. Ori, trebuie spus de 
la bun înceipjt că problema colectărilor 
în comuna Streisîngeorgiu a fost lăsată în
că din campania de vară să se desfășoare 
în voia soartei

Cu toate că în prezent ne aflăm în pe
rioada când se pune temelia recoltei vii
toare — campania agricolă de toamnă — 
iar recoltarea produselor târzii este în toi, 
planul la cultura griului nu a fost reali
zat în întregime. Da da ta de 12 octombrie 
a.c. în comuna Snitreismgeorg'iu mai exis
ta necolectată o cantitate de peste 9.000 
kilograme griu. planul la alte boabe nu 
era îndeplinit de cît în proporție de 49.2 
la sută, cartofi 2.4 la sută, etc.

Față de situația existentă se pune ur
mătoarea întrebare : ce au făcut organele 
de colectare si membrii cornitetulua exe
cutiv ? Analizînd în lumina faptelor care 
sînt adevăratele cauze, răspunsul este ur
mătorul : Atât împuternicitul și colectorul 
comunal Frențoni loan și Jurj Viorei, cît 
si sfatul popular comunal (președinte 
Sepninschy Simian) au depus în acest scop 
o muncă cu totul necorespunzătoare, pri
vind colectările ca pe una din sarcinile ce 
se pot realiza fără prea multă „bătaie de 
ca.p“. In loc să se preocupe de îndepli
nirea planului de colectări, tov. Sepnin- 
sohy Simion președintele sfatului popular 
s-a deplasat în ziua de 12 octombrie a.c. 
în satul Streisăcel pentru a transporta 
niște ciment. Oare aceasta este sarcina ui- 
nrji președinte de sfat popular; ce fac 
atunci membrii comitetului executiv, de
putății ? Asemenea întrebare nu și-a pus 
însă președintele Sfatului popular din co
muna Streisîngeorgiu, deoarece mai lesne 
îi este să se ocupe de alte treburi secun
dare de cît aceia a colectărilor.

Pentru a ne da mai bine seama de sla
ba preocupare a sfatului popular comunal 
în problema colectărilor, trebuie arătat 
că de Ia 1 ianuarie și pînă în ziua de 22 
august a.c., descărcările la produsele ani
male nu s-au făcut. Aceasta, pe motivul că 
nu a existat împuternicit comunal, iar re
ferentul Iordan Ioan, oare era însărcinat 
cu acest lucru nu și-a făcut datoria conș
tiincios.

Munca de colectare în comuna 
Băcia trebuie îmbunătățită

Problema colectărilor, nu a fost privită 
cu destulă competență de către organele 
de colectare și de Comitetul executiv al 
Statului popular din comuna Băcia deoa
rece pînă la data de 12 octombrie, planul 
de colectări nu a fost realizat decît La fîn. 
Acest lucru n-a constituit o preocupare 
permanentă a tovarășilor din Comitetul 
executiv al sfatului popular (președinte 
Deheleanu Li viu, secretar Horvat loan), 
care nu au antrenat deputății comunali, 
pentru ca aceștia să ducă o muncă vie de 
lămurire în rîndul țăranilor muncitori. 
Acest lucru nu l-a făcut nici organiza
ția de bază (secretar Bornei Nicolae), a 
cărui sarcină era să instruiască agitatorii 
pentru a desfășura o largă muncă politi
că în problema colectărilor.

Toate aceste lipsuri au avut o influen
ță negativă asupra realizării planului de 
Colectări De pildă, recoltatul cartofilor s-a 
făcut pe o suprafață de cea. 50 la suită din 
terenul cultivat în timp oe colectarea 
lor este realizată numai în procent de 5.8 
la sută Unii deputați comunali în loc să 
constitjrie exemplu pentru ceilalți țărani 
muncitori, ei însă-și nu și-au predat co
tele la timp. Sînt deputați cum ar fi: 
Orășan Victor, Pîrva Petru, Alexoi Petru 
și alții, care deși au recoltat cartofii, nu 
au înțeles să-și predea cotele datorate sta
tului.

Dipsuri serioase se manifestă și în ac
tivitatea organelor Ministerului colectă
rilor, care nu au urmărit ca în obligațiile 
de predarea cotelor să fie trecute acelea
și cantități ca și în registrul colectoru
lui. Așa s-a întâmplat cu tovarășul Mun- 
teanu Nistor pe a cărui obligație era pre
văzută o cantitate mai mică față de cea 
trecută în registrul colectoarei Constan
tino vi.ci Melania. Asemenea cazuri simt 
multe, ier tovarășul inspector al Ministe
rului colectărilor Șerban Ștefan, oare răs
punde de comuna Băcia, rămâne pasiv față 
de aceste lipsuri de nepermis.

Sarcini privite fără simt 
de răspundere

In buna desfășurare a colectărilor la 
produsele animale și vegetale din anul a- 
cesta, Comitetul executiv al Sfatului popu 
Iar al comunei Simeria a manifestat seri
oase lipsuri. Ca urmare, sarcina planifi
cată pe anul în curs la predarea cotelor 
de grîu, nu a fost îndeplinită pînă la data 
de 10 octombrie decît în proporție de 91,1 
la sută, la alte boabe, 44 Ia sută, cota 
de carne în proporție de 86,4 la sută și 
cea de fîn 76,5 la sulă. Deși în satele a- 
parținătoare acestei comune, recoltarea 
cartofilor este destul de avansată, pînă la 
aceiași dată din cota de cartofi, nu a fost 
predată bazei de recepție decît 15,5 la sută. 
(Această stare de lucruri fiind cunoscută, to
tuși în ultimele două trimestre, în sesiu
nile sfatului popular nu au fost analizate 
cauzele ce au dus la rămînerea în urmă a 
colectărilor în urma cărui fapt nu au pu
tut fi luate măsuri eficace pentru impubio- 
narea colectărilor. Nivelul nesatisfăcător Ia 
care se desfășoară munca de colectare în 
comuna Simeria se datorește în mare parte

Concluzii
In urma raidului întreprins, s-a constatat 

că în multe comune din raionul nostru, or
ganele Ministerului colectărilor, comitetele 
executive ale sfaturilor populare șitorgani- 
zațiile de bază sătești desfășoară o mun
că necorespunzătoare în problema colectă
rilor. Nu țin o evidență, nu sprijină și nu 
urmăresc îndeaproape felul în care de
curg colectările. In comunele Streisîn
georgiu, Băcia, Simeria și Ghelar, colectă
rile la produsele vegetale și animale au ră
mas cu mult în urmă față de posibilitățile 
existente. Lipsuri serioase în această pri
vință se constată și în comunele Hășdat, 
Cristur, Călan, Peștiș și altele, unde comi
tetele executive ale sfaturilor populare și 
organele de colectare au neglijat în. mod 
cu totul nepermis sarcinile ce le revin în 
această problemă.

Pentru remedierea tuturor lipsurilor care 
au dus la nerealizarea planului de colectări 
in raionul Hunedoara, comitetul executiv al 
sfatului popular raional trebuie să îndrume 

și faptului că organele Ministerului Co
lectărilor — inspector Mancaș și co- ’ 
lectorul Lăcătuș loan, nu au privit cu 
destul simț de răspundere sarcinile încre
dințate. Această situație se datorește 
și faptului că munca politică în rîn- 
dul maselor de țărani muncitori s-a desfă
șurat slab. In cadrul căminelor culturale 
nu au fost ținute conferințe tn care să se 
arate importanța achitării la timp și în în
tregime a obligațiilor față de stat. La ga
zetele de perete nu au fost publicate arii 
cole care să mobilizeze țăranii muncitori în 
predarea cotelor.

In raza acestei comune mai sînt peste 
50 de cetățeni ce nu și-au achitat pînă 
acum cantitățile de griu pentru diferența 
de calitate, alții ca Țîrlea Iosif și Bogdan 
luliana din Simeria nu și-au predat cotele 
de grîu. O cauză ce a influențat neîndepti- 
nirea planului de colectări, este și aceia 
că, contra valoarea produselor nu se a- 
chită imediat după ce ele au fost predate 
bazei de recepție și trecute în obligațiunile 
de predare ale producătorilor. Sînt mulți 
producători agricoli cum este de pildă 
Barbu Nicolae, care din luna august de 
cînd a predat cota de grîu nu a primit nici 
pînă în prezent contravaloarea produsului 
predat.

Comuna Ghelar frebuie 
mai mull sprijinită

Realizarea în întregime a planului de 
Colectări la produsele agricole și animale, 
este o sarcină de mare răspundere oe stă 
în fața organelor de colectare și a co
mitetelor executive ale sfaturilor populare. 
Cu toate acestea, în comuna Ghelar pro
blema colectărilor este lăsată să se des
fășoare de la sine. Acest lucru, este dove
dit prin faptul că pînă în ziua de 7 oc
tombrie a.c., în această Comună plenul de 
colectare la griu nu a fost realizat decît 
în proporție de 34 La suită, alte boabe 11.3 
la sută, lapte de vacă 67 la sută, iar la 
carne 69 la sută.

Da rămînerea în urmă a comunei Ghe
lar în ceea ce privește îndeplinirea planu
lui de colectări, atât la produsele vege
tale cit și animale, o mare vină o poartă 
organele Ministerului Colectărilor din ra
ionul Hunedoara și în primul rînd îm
puternicitul raional Suirda Ștefan. Cel 
drept, tov. Surda. Ștefan a trimis, din lip
să de colector în această comună o echi
pă formată din 5 oameni care să se preo
cupe de situația colectărilor. Dacă aceas
tă echipă și-a făcut sau nu datoria, acest 
lucru împuternicitul raional nu l-a știuit 
pînă la cea de a 6-a sesiune a Sfatului 
popular raional, cîind deputatul Costea 
Gheorghe a arătat modul defectuos în oare 
se desfășoară colectările în comuna Ghe
lar

împotriva acelora ce suibapreciează im
portanța pe care o au colectările, organele 
în drept trebuie să ia toate măsurile nece
sare încît planul de colectări să fie rea
lizat la timp și în întregime.

prin membrii și activiștii săi comitetele 
executive ale sfaturilor populare comunale 
pentru ca acestea la rindul lor, să mobili
zeze toate forțele pentru indeplinirea pla
nului de colectări. De asemenea, organele 
Ministerului colectărilor din raionul nostru 
au sarcina de a organiza un control mai 
sistematic asupra modului în care organele 
din subordine își fac datoria.

O contribuție de seamă în asigurarea 
succesului colectărilor sînt chemate să-o 
dea organizațiile de partid de Ia sate. Des- 
fășurind o largă și susținută muncă poli
tică de masă, organizațiile de bază să
tești trebuie să lămurească țăranilor mun
citori importanța pe care o prezintă pro
blema colectărilor, să-i îndrume pentru ca 
aceștia să-și achite cu cinste toate obli
gațiile ce le au față de stat. La rîndul lor, 
deputății și membrii de partid să fie primii 
care își predau cotele, devenind astfel 
exemple demne de urmat pentru țărănimea 
muncitoare.

Constructorii lupta 
pentru ridicarea 

productivității muncii
Pe șantierele aparținătoare Trustului 4 

construcții din Hunedoara, colectivele de 
muncă desfășoară cu mult succes întrece
rea socialistă pentru creșterea producției șî 
productivității muncii. In urma măsurilor 
tehnico-organizatorîce luate în ultimul timp, 
pentru realizarea sarcinilor de pjan pe a- 
nul 1955, numeroase șantiere și puncte de 
lucru au înregistrat rezultate de seamă. Ast
fel, in cadrul șantierului nr. 1 construcții 
civile, s-au asigurat cele mai bune condi
ții pentru o justă corelație între indicii de 
plan.

Luptînd pentru o cît mai înaltă producti
vitate, ca și în luna septembrie. în prima 
decadă a lunii în curs s-au evidențiat con
structorii de la lotul 3, conduși de utemistuf 
Bîrsan Mircea, care au realizat o creștere 
a productivității pe cap de muncitor cu 
246 la sută. De asemenea, punctul de lu
cru din Teliuc condus de ing. Budișteanu 
Gheorghe, a înregistrat un indice de rea
lizare a productivității de 137 la sută.

Realizări de seamă s-au obținut și la 
punctul de lucru condus de utemistul Cotlet 
Vasile, care a avut o preocupare perma
nentă în buna organizare și repartizarea 
lucrului, în urma cărui fapt planul de pro
ducție a fost realizat în proporție de 119 
la sută, sporind în același timp șî produc
tivitatea muncii cu 98 la sută. Printre bri
găzile care au obținut rezultatele cele mai 
frumoase, se numără cele conduse de to
varășii : Poja Victor și Sună Marin, ce 
și-au depășit planul de producție cu 145 
respectiv 146 la sută.

I. BURGHELEA 
corespondent voluntar

Peste 40.000 lei acumulări 
socialiste

Colectivul de muncă de la secția trans
porturi din cadrul uzinei „Victoria” Cățan, 
obține zi de zi succese de seamă în depă
șirea sarcinilor de plan și creșterea ren
tabilității. Astfel, în trimestrul III a.c. acest 
colectiv a înregistrat o realizare a planului de 
producție în proporție de 106 la sută. Prin 
reducerea timpului de staționare a vagoa
nelor. economii de combustibil și altele, acu
mulările socialiste peste plan au sporii cu 
41.000 lei.

La obținerea acestor succese s-au ev! 
dențiat tovarășii Ivonici loan, mecanic în 
brigada tineretului. Rot Dănilă. Hăzulea 
loan, mecanici de locomotivă, precum ȘÎ 
șeful de manevră Antonescu Ioan, car-» 
prin buna organizare a locurilor de mun
că a reușit să elimine în mare parte tim
pii morți la manevrarea vagoanelor, și a 
asigurat o bună aprovizionare a secțiilor 
și sectoarelor din cadrul uzinei.

S-a înființai școala 
de maișiri

Pentru a crește cadre bine pregătite ne
cesare industriei noastre, în Hunedoara s-a 
înființat de curînd o școală de maiștri 
Elevii sînt absolvenți ai școlilor profesio
nale. ce au o vechime de cîțiva ani în 
producție, în care timp, au da£ dovadă de 
dragoste pentru meserie, au muncit bine șî 
au ajuns fruntași în producție.

Ei au fost recrutați din mijlocul celor 
mai buni muncitori ca laminatorii : Furca 
Gheorghe, care la examenul de admitere a 
obținut media 5, Crăciun Iacob, Nedelcu 
Nicolae, Albert Mihai, oțelarii : Ghimpău 
Constantin, Szaukup Ștefan șî alții, care au 
obținut media generală între 4-5. In cei 3 
ani de școală, elevii sînt salariați ca și in 
cîmpul muncii, avînd media salariului pe 
ultimele 3 luni, iar învățămînful și caza
rea este gratuită.

...Zilele de școală șî de practică, vor trece 
repede. La absolvire, rîndul maiștrilor va 
crește cu un nou detașament de cadre bine 
pregătite, capabile să ridice producția de 
oțel, fontă, cocs și ’aminate, la înălțimea 
cerințelor mereu crescînde ale economiei 
noastre naționale.



Nr. 69 (355) UZINA NOASTRA Pag 3

Să creștem cu grijă cadrele 
necesare industriei noastre siderurgice

Dezvoltarea pe care a luat-o Com
binatul siderurgic „Gh. Gheorghiu-Dej” din 
Hunedoara în anii cincinalului, prin pu
nerea în funcțiune a unor agregate noi 
moderne, prin perfectionarea celor vechî, 
cere cadre bine pregătite, capabile să le 
mînuiască cu hărnicie și pricepere. Rolul 
acesta îi revine Școlii profesionale de uce
nici, care funcționează în Hunedoara. O 
bună parte din elevii promoțiilor care au 
ieșit de pe porțile acestei școli, în diferite 
meserii, au dovedit că știu să mînuiască 
bine noua tehnică, să ajungă fruntași în 
producție. Este de ajuns să arătăm că tî- 
nărul Lăbuneț Vaier, care se numără prin
tre oțelarii de frunte ai combinatului, a 
fost elevul acestei școli Ca el, sînt zeci și 
sute in combinatul siderurgic.

In anul acesta, cu toate condițiile noi ce 
au fost create pentru elevii Școlii profe
sionale de ucenici, totuși datorită unor lip
suri manifestate în pregătirea lor teore
tică. practică și politico-educativă, cît și a 
lipsurilor de ordin administrativ, se ob
servă că nivelul de creștere al acestor elevi 
este nesafisfăcător.

ATITUDINE NEJUSTA FAȚA DE ELEVI

In colectivul de muncă al școlii există 
unii tovarăși care au o atitudine cu totul 
greșită față de elevi. Astfel, profesorul 
Duță Marin, în loc să folosească forme 
actuale de educare a elevilor, sau să gă
sească altele noi, el recurge deseori la o 
„metodă" de tristă amintire: bătaia. De a- 
celași lucru se face vinovat și instructorul 
Văduva Dumitru. Mai mult, ei practică ne- 
slingheriți această „metodă" — care este 
incompatibilă cu educația nouă, ce se dă azi 
tineretului în școlile patriei noastre — și 
sfidează, fără a fi trași la răspundere, e- 
xemplul instructorului Popescu Constantin 
de la clasa de lăcătuși, care se preocupă 
cu interes și multă răbdare de educarea ti
nerilor elevi.

Atitudini nesănătoase există și în ce pri
vește practica elevilor. Astfel, în sectorul 
furnale, care este unul din sectoarele de 
bază ale combinatului, se observă o lipsă 
de preocupare, condamnabilă, față de cali
ficarea în această profesie a elevilor. Șeful 
adjunct al sectorului furnale, de pildă, to
varășul Schvartz Arcadie, folosește elevii 
clasei de furnaliști, în majoritatea orelor 
de practică, la munci necalificate. Același 
lucru se poate spune și despre tovarășul 
Ciocea Petru de la cuptoarele industriale, 
care nu se preocupă ca elevii să fie repar
tizați la munci calificate, în raport cu cu
noștințele lor. Mai mult, elevilor clasei a 
IlI-a P. de șamotori nu li se pun la dis
poziție nici sculele necesare cu care să 
lucreze.

—' Avionul
Nu de puține ori, locuitorii Hunedoa

rei au pus mina streașină la ochi atun
ci, cînd pe bolta senină a cerului s-a 
ivit in depărtare un avion.

De cîtva timp insă, un avion deose
bit, cu crucea roșie pe fuselaj, vine spe
cial la Hunedoara și aduce pentru bol
navii din spitale, medicamente care să 
le aline durerile, să-i însănătoșească, in 
ochii hunedorenilor strălucește o bucurie 
nespus de mare cînd avionul sanitar al 
„Aviasanului", după ce face 2—3 ro- 
togoale peste oraș ajunge deasupra bie
ții Libertății" unde lansează parașuta cu 
medicamente. In asemenea momente mii 
de priviri se îndreaptă spre parașută, 
spre avion, iar gîndurile zboară la cei 
suferinzi din saloanele spitalelor, „Cîte 
vieți nu a salvat avionul sanitar!?..."

Cînd parașuta se apropie de pămînt 
zeci de brațe se întrec să o prindă. După 
cîteva momente cel mai iute, care a

Rectificare
In articolul intitulat : ..Să ridicăm ne

contenit nivelul învățămîntuluî de partid 
în noul an școlar", apărut în ziarul „Uzina 
Noastră", numărul 68 din 12 octombrie, în

LIPSA DE PREOCUPARE DIN PARTEA 
CONDUCERII ȘCOLII

Cert este că nici conducerea școlii (di
rector Pătrău Petru), nu se străduiește să 
asigure desfășurarea la un înalt nivel, a 
anului de învățămînt. Astfel, in predarea 
materiei de specialitate, pentru care au fost 
selecționați ingineri și tehnicieni din com
binat, există o serie întreagă de lipsuri. 
Printre altele, ingineri ca : Cezar Avram, 
Jurj loan, Pîrvu Iosif. Tatu Emil și I. 
Pascu. neglijează obligațiile pe care Ie 
au și nu vin la școală să predea lecțiile 
programate. Datorită acestor neglijențe se 
pierde timp prețios din pregătirea teoretică 
a elevilor, ceea ce are repercursiuni și asu
pra orelor de practică ale acestora.

In afară de faptul că nu luptă pentru, 
remedierea lipsurilor ce influențează asu
pra pregătirii elevilor, conducerea școlii 
privește cu ușurință și problemele legate de 
întreținerea elevilor. La cantină de exem
plu, deși există alimente suficiente pentru 
pregătirea unei hrane consistente, totuși 
mîncarea este deseori prost gătită, deoarece 
administratorul Istrate Gheorghe nu ține 
cont de sezisările făcute de elevi. De ase
menea. elevii din anul II și III, nu au pri
mit nici pînă în prezent bocanci penii u 
iarnă, cu toate că acest drept trebuia să-l 
primească încă de la începutul anului de 
învățămînt.

Trebuie spus că o vină incontestabilă — 
față de starea de lucruri din cadrul școlii 
— o are și organizația de bază P.M.R., 
care a trecut cu vederea lipsurile existente. 
Biroul organizației de bază nu a efectuat 
un control sistematic asupra conducerii șco
lii și a lipsit de îndrumarea sa concretă 
organizația de bază U.T.M. Ca urmare or
ganizația de bază U.T.M. este lipsită de 
activitate, ceea ce face ca ea să nu-și în
deplinească sarcina pe care o are, în edu
carea tinerilor din școală. O lipsă funda
mentală în ce privește inactivitatea orga
nizației de bază U.T.M. o are și Comitetul 
raional U.T.M., care deși cunoaște această 
situație nu a luat nici o măsură în con
secință.

Pentru ca Școala profesională de ucenici 
din Hunedoara să crească cadre cu adevă
rat pricepute, atît de necesare industriei noa- 
stre siderurgice, se impune ca în cel mai 
scurt timp conducerea școlii, cu sprijinul 
concret și permanent al organizației de 
bază P M.R. și U.T.M., să analizeze cu 
spirit de răspundere lipsurile existente șl 
să lupte consecvent pentru grabnica lor re
mediere. Numai astfel Școala profesională 
de ucenici va putea să-și îndeplinească im
portantul său rol, acela de a contribui la 
întărirea și dezvoltarea pe mai departe a 
progresului tehnic din patria noastră.

sanitar ......... —
prins-o, zîmbește fericit înmînînd-o cu 
bucurie sorei de servici, care vine cu 
mașina „Salvării". Nu am putut prinde 
firul convorbiri ce a avut loc între soră 
șt tovarășul respectiv, dar zîmbetele ce
lor din jur mi-au dezvăluit mai mult de- 
cît putem afla din zeci de asemenea 
discuții.

In mijlocul mulțimii, un bătrîn cu pă
rul alb ca neaua și cu ochi albaștrii, ca
re ținea de mină o fetiță bronzată de 
soare, a urmărit cu mina streașină la 
ochi avionul, pînă ce acesta a dispărut 
în lizera de nesfîrșit a văzduhului. Ochii 
i s-au umezit. Nu știu dacă bătrînului i 
s-au umezit ochii din cauza soarelui, sau 
poate din cauza emoției, dar am dedus 
din privirile lui blînde că e fericit. Nu 
de o fericire personală ci de una mai 
măreață, aceia a înaltei prețuirii ce i se 
acordă omului în patria noastră.

 ILIE ROȘIANU 

coloana 3, de la rîndul 10 inclusiv se va' 
citi; Așa se explică de ce propagandiștii 
Drăgan Mihai, Gheorghiu V. și alții au a- 
mînat deschiderea cercurilor.

SFAT AGRICOL

Pentru o cît mai bună valorificare a porumbului 
care nu ajunge ia coacerea deplină

In primăvara anului acesta, din pricina 
ploilor îndelungate și reci, în unele regiuni 
ale țării porumbul a fost semănat tî-riu. 
In alte regiuni, cu terenuri mai joase, re
vărsarea apelor a împiedicat însămînțarea 
porumbului’ pînă spre sfîrșitul lunii iunie.

Și într-un caz și în celălalt, porumbul 
semănat tîrziu nu ajunge în întregime Ia 
maturitate deplină pînă la sfîrșitul toam
nei. iar întîrzierea lui pe cîmp ne împie
dică să pregătim terenul pentru culturile 
din anul viitor. Această întîrziere a recol
tării mai poale aduce șî pierderea recoltei, 
dacă ploile de toamnă cad tot mai dese 
și drumurile de cîmp se strică.

In fața acestei situații, după o cercetare 
atentă pe teren, de la caz la caz, trebuie 
să hotărîm ce metode de muncă vom folosi 
pentru a elibera terenurile de sarcina cul
turilor din anul acesta, în așa fel încît să 
valorificăm cîi mai bine recolta de porumb 
și să ne rămînă timp suficient pentru lucră
rile de toamnă.

Acolo unde porumbul este aproape bun 
de cules, dar ar mai trebui lăsat pe cîmp 
pentru coacerea completă, vom face recol
tarea cu coceni (strujeni) cu fot. Porum
bul recoltat astfel îl vom căra în aceeași zi 
în gospodărie și-l vom așeza în glugi. 
Acolo, știuleții își vor termina coacerea, 
vor pierde prisosul de apă și vor putea 
fi scoși din pănușe atunci cînd muncile din 
cîmp ne dau răgaz.

Restul porumbului, care va rămîne verde 
pe cîmp, îl vom lecolta imediat și-l vom 
pregăti ca nutreț însilozat pentru hrana 
de iarnă a vilelor.

Nutrețul însilozat formează cea mai po
trivită hrană pentru vite în timpul iernii. 
Acest nutreț păstrează toate calitățile nu
trețului verde, iar vitele îl consumă cu 
multă poftă datorită gustului bun și mi
rosului plăcut pe care îl are. Nutrețul în
silozat mărește producția de lapte la vaci,

A luat ființa Teatrul de stat din Hunedoara
Cu cîteva săptămîni în urmă, în orașul 

Hunedoara a luat ființă Teatrul de stat. 
Cu această ocazie în cadrul clubului 
„Alexandru Sahia" a avut loc selecționa
rea cadrelor necesare. Din rîndul munci
torilor și intelectualilor hunedoreni au 
fost selecționate 25 de elemente talen
tate, care au multă dragoste și predilec
ție pentru teatru. Sub îndrumarea price
pută și sîrguincioasă a actorului Crișan 
Pavel din Timișoara, colectivul artistic al 
Teatrului de stat din Hunedoara, a în
ceput imediat pregătirea basmului „Floa

Informații pronosport
Programul concursului
PRONOSPORT nr. 42

Etapa din 23 octombrie 1955
I. U.R.S.S.—Franța
II. R. P. Bulgaria—Anglia (amatori)
III. C.C. A. — Știința Cluj (cat. A).
IV. Flamura roșie Arad—Dinamo Bucu

rești (cat. A)
V. Locomotiva Constanța—Dinamo Ora

șul Stalin (cat. A)
VI. Știința Timișoara—Locomotiva Timi

șoara (cat. A)
VII. Locomotiva Tg. Mureș—Flacăra Plo- 

ești (cat. A)
VIII. Met. Uz. tr. Orașul Stalin—Știința 

București (cat. B)
IX. Dinamo Bîrlad—Flacăra Cîmpina 

(cat. B)
X. Flamura roșie Cluj—Metalul Hune

doara (cat. B)
X. Flamura roșie Buhuși—Știința Iași 

(cat. B)
XII. Dinamo Galati—Flamura roșie Ba

cău (cat. B) 

este potrivit în hrana vițeilor, a porcilor 
șl chiar a păsărilor.

Cercetătorii sovietici, care ne-au vizitat 
țara în luna septembrie, au arătat că mai 
potrivită este însilozarea separată a știu- 
leților și a tulpinilor fără știuleți. In felul 
acesta se obține un nutreț concentrat din 
știuleți, foarte indicat în hrana porcilor, a 
păsărilor șî a vacilor de lapte — și mai 
obținem un nutreț bun din însilozarea tul
pinilor fără știuleți.

Deoarece însilozarea separată a știule- 
ților trebuie făcută numai în silozuri be
tonate. zidite sau pietruite, acolo unde a-, 
vem asemenea construcții tot porumbul re
partizat pentru siloz va trebui să fie în
silozat după această metodă.

Acolo unde nu se găsesc silozuri zidite, 
— și mai ales în gosopdăriile țăranilor 
individuali — porumbul trebuie însilozat 
în șanțuri săpate pe locuri mai ridicate, 
late la fund de 2—2,50 m., la gură, de 
2,50—3 m. și adinei de 2 m., în care ardem 
paie pentru a se întări pereții și spoîm 
sau cel puțin stropim bine cu var. Po
rumbul tocat mărunt se așează în straturi, 
se presează bine ca să scoatem aerul și se 
acoperă, cind nutrețul s-a înălțat cu un 
metru peste nivelul gropii, cu un strat de 
lut gros de 15-20 cm. peste care se adaugă 
un strat de pămint de 50-60 cm.

După 40--50 zile, nutrețul însilozat cu 
o culoare verde, brumă și miros plăcut 
de pîine proaspătă, poate fi dat în hrana 
vitelor.

însilozarea porumbului, pe lîngă faptul 
că salvează recoltele întîrziate și eliberea
ză terenul la timp potrivit, dă un nutreț 
de calitate, foarte indicat pentru mărirea 
producției animale.

Ing. RADULESCU NICOLAE 
din .Ministerul Agriculturii și 

Silviculturii

rea purpurie", cu care la 1 decembrie 1955 
se va deschide stagiunea. De început, s-a 
ales un basm tocmai pentru că este mai 
ușor de interpretat și colectivul artistic —• 
care de altfel va fi întărit cu actori de 
la alte teatre din țară — se va putea de
prinde cu măiestria artistică.

Exprimîndu-și încerederea lor deplină 
în reușita acestei acțiuni de culturalizare a 
maselor, hunedorenii urează spor la mun
că colectivului artistic al Teatrului de stat 
Hunedoara și așteaptă cu nerăbdare ziua 
primului spectacol.

MECIURI DE REZERVA
A. Locomotiva Turnu Severin—Locomoti

va București (cat. B)
B. Metalul 108—Locomotiva Arad (cat. B)
C. Metalul Baia Mare—Minerul Lupenî 

(cat. B)
D. Progresul Oradea — Metalul Reșița 

(cat. B)
4r

La concursul nr. 10 din 9 octombrie 1955, 
colectivul „2.000“ buletine. Hunedoara a 
realizat:

1 Premiu I în valoare de lei 11.734 lei.
8 premii II în valoare de lei 4.816

34 premii III în valoare de lei 2.584
In total 43 premii I, II și III în valoare 

de lei 19.134.
Rezultatele meciurilor programate în 

concursul nr. 41 se vor afișa Ia panoul 
„Pronosoprt" din „Piața Libertății", dumi
nică 16 octombrie Î955 cu începere de la 
orele 18,30. Tot atunci se vor comunica și 
rezultatele meciurilor de categoria B pro
gramate la concursul special din 13 octom
brie, care se dispută duminică.



COMENTARIU EXTERN

In favoarea tratativelor dintre R. F. Germană 
și Republica Democrată 6ermană

Plenara C. C. al Partidului Comunist 
din Finlanda

Opinia publică vest-germană discută pro
blema reunificării Germaniei. In rîndurile 
ei răsună tot mai des glasuri care cer ca 
în interesul realizării unității Germaniei 
situația creată să fie apreciată in wuod rea
list și să se facă o cotitură în politica ex
ternă a Republicii Federale.

Unii participanți la această discuție se 
pronunță deschis pentru înțelegere recipro
că între germani și pentru tratative între 
guvernele R.F.G. și R.D.G. pe baza princi
piului neparlicipării Germaniei la blocuri 
militare. Semnificative în această privință 
sint declarațiile colonelului în retragere 
Von Bonin, fost colaborator al departamen
tului militar vest-gerrnan, și ale adepților 
săi de idei — contele de Westphalen, depu
tatul in Bundestag Stegner etc. Intr-o bro
șură reccnl publicată Von Westphalen sub
liniază că Bonnul trebuie să discute în mod 
serios situația pe baza recunoașterii exis
tentei celor două state germane. Autorul 
broșurii consideră că germanii trebuie să 
contribuie la reunificarea țării și că o etapă 
necesară pe această cale trebuie să fie ho- 
tărîrea germanilor din estul și vestul Ger
maniei de a se înțelege între ei, tinînd 
seama îndeosebi de slăbirea încordării in
ternaționale. De ce n-ar putea oare germa
nii să discute în aceste condiții despre pro
blemele lor naționale ? — întreabă Von
Westphalen.

Referindu-se la această problemă, ziarul 
vest german „Gesantdeutșche Rundschau". 
scria recent că „tratativele cu guvernul 
Germaniei răsăritene sînt inevitabile și utile 
pentru Bonn'" și că „acum a sosit timpul 
pentru asemenea tratative".

In același spirit s-a pronunțat ziarul 
„Westfălische Rundschau", care scria că 
„prin acordul lor cu Grotewohl (este vorba 
despre Tratatul cu privire la relațiile dintre 
U.R.S.S. și R.D.G. încheiat la Moscova ■— 
N. R.), sovietele au deschis un cîmp de 
activitate nelimitat pentru stabilirea de 
contacte" (între R.F.G. și R.D.G.).

Printre propunerile formulate cu privire 
la reunificarea Germaniei, atenția observa
torilor a fost atrasă de propunerea grupu
lui mai sus menționat al lui Von Bonin șî 
Stegner. Această propunere, expusă la o 
conferință de presă care a avut loc recent 
la Bonn, prevedea constituirea unui orga
nism special — „Consiliul german", care 
urmează să fie alcătuit din reprezentanți 
ai R.D.G., R.F.G., precum și din reprezentanți 
„neutri" numiți de cele patru puteri. Acest 
organism trebuie să aibă drept sarcină să 
elaboreze o lege electorală pe întreaga 
Germanie și măsurile administrative nece
sare pregătirii reunificării Germaniei neu
tre. După părerea autorilor propunerii, în 
atribuțiile „Consiliului german” trebuie să 
între elaborarea unor proiecte de lege care 
să fie prezentate ulterior spre examinare 
parlamentelor celor două părți ale Germa
niei. In cazul aprobării lor de către ambele 
parlamente aceste legi vor intra în vigoare 
pentru întreaga Germanie.

Dună cum transmite agenția France Pre- 
sse, Stegner a declarat în cadrul unei con
ferințe de presă că acest plan satisface ce
rerile ambelor părți ale Germaniei: se ia 
în considerație teza Republicii Federate cu 
nrivire la alegeri libere șî cererea R. D 
Germane care a lansat lozinca „germani, 
în jurul aceleiași mese”; se iau de ase

Un vas £rec atacat 
în apele teritoriale grecești 

de un vas turc
LONDRA (Agerpres). — După cum a- 

n-jință agenția Reuter, însărcinatul cu a- 
faceri al Greciei la Ankara a protestat 
energic pe lîngă guvernul Turciei în le
gătură ou atacarea unui vas grec de pes
cuit de către un vas de pază tufe, în 
apropierea insulei grecești Lesbos.

In nota de protest se arată că atacul 
împotriva vasului de pescuit s-a produs 
în apele teritoriale grecești. 

menea in considerație drepturile celor pa 
Iru puteri.

Un alt „plan de reuniîicare" a fost ex
pus recent de cunoscutul pastor vest-ger- 
man Mochaiski în ziarul „Westfălisches 
Tagesblatt . El a propus ca guvernul Re
publicii Federale Germane să înceapă tra
tative cu guvernul Republicii Democrate 
Germane în scopul creării unui „Consiliu 
provizoriu al întregii Germanii". După pro
punerea autorului proiectului, alegerile pen
tru acest consiliu trebuie ținute în ambele 
părți ale Germaniei pe baza legii electo
rale a Republicii de la Weimar. Atribuția 
Consiliului ar fi elaborarea unor recoman
dări pentru Bundestag și pentru Camera 
Populară în diferitele domenii ale vieții eco
nomice, sociale și culturale. „Consiliul pro
vizoriu al întregii Germanii" ar exista pînă 
în momentul formării cu ajutorul lui a 
unui guvern al întregii Germanii. Planul 
lui Mochaiski prevede de asemenea trata
tive între R.F.G. și R.D.G. cu privire la 
terminarea „războiului rece", în special cu 
privire la încetarea propagandei unei părți 
împotriva celeilalte, interzicerea tuturor or
ganizațiilor care se ocupă cu această pro
pagandă și duc o activitate de subminare 
etc. Pastorul Mochaiski arată că propune
rea sa este „o cale ocolită" spre constitu
irea unei adunări naționale prin alegeri li
bere pe întreaga Germanie.

Problema restabilirii unității Germaniei 
este discutată pe larg și din punctul de ve 
dere al politicii externe. Semnificative sînt 
declarațiile partidului socialist-democrat din 
Germania împotriva acordurilor de la Pa
ris și împotriva participării Republicii Fe
derale la N.A.T.O., acestea fiind obstacole în 
calea reunificării cît mai grabnice a Ger
maniei.

Anumite cercuri politice vest-germane îșî 
exprimă tot mai clar îndoielile în ceea ce. 
privește posibilitatea unei așa-zise „extin
deri" asupra viitoarei Germanii unificate a 
obligațiilor decurgînd pentru Republica Fe
derală Germană din pactul nord-atlantic șî 
Uniunea Europei occidentale. Totodată ră 
sună glasuri lucide care arată că Uniu
nea Sovietică nu va fi niciodată de acord 
cu includerea întregii Germanii în grupa
rea nord-atlantică îndreptată împotriva ei.

Astfel, ziarul „Deutsche Zeitung und 
Wirtschaftszeitung", cerînd schimbarea poli
ticii externe a Bonnului scria că pentru 
reunificarea Germaniei nu există altă posî- 
biltate decît aceea de „a renunța la ce
rerea participării obligatorii a Germaniei la 
N.A.T.O.".

După cum scrie ziarul, „după conferința 
de la Geneva și tratativele de la Moscova 
este puțin probabil ca pînă și în Uniunea 
creștin-democrată din Germania (partidul 
lui Adenauer — N.R.), să fi rămas politi
cieni care să fie absolut convinși de posibi
litatea reunificării Germaniei pe baza acor
durilor de la Paris".

Cercuri politice influente din Germania 
occidentală cer insistent guvernului de la 
Bonn „să dea dovadă de înțiativă în pro
blema reunificării", adică în discutarea a- 
cestei probleme de către reprezentanții tu
turor partidelor politice în scopul elaboră
rii unui plan concret bazat pe luarea în 
considerație a situației reale, plan care să 
fie expuse la apropiata conferință de la 
Geneva a miniștrilor Afacerilor Externe.

îmbolnăvirea cancelarului 
federal Adenauer

BERLIN (Agerpres).
Surse vest-germane anunță că cancela

rul federal Adenauer s-a îmbolnăvit.
La 11 octombrie, agenția vest-germană 

DP.A. a comunicat că la Bonn „se con
sideră că boala cancelarului federal va fi 
destul de îndelungată" și—1 va împiedica 
un timp oarecare să se ocupe de treburiile 
de stat.

Agenția menționează că Adenauer a 
contractat o pneumonie.

HELSINKI (Agerpres). — TASS.
In zilele de 8 și 9 octombrie a avut loc 

Ia Helsinki o plenară a Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist din Finlandia.

La plenară a prezentat un raport Viile 
Pessi, secretarul general al partidului, care 
a vorbit despre cele mai importante eve
nimente internaționale și interne din uiti- 
ma vreme.

Vorbind despre tratativele sovieto-fin- 
landeze, Pessi a subliniat că marea majo
ritate a poporului finlandez a salutat cu 
bucurie acordurile realizate.

Ocupînd.u-se de acțiunile întreprinse de 
Finlanda în scopul aderării la consiliul 
nordic, Pessi a menționat că partidul co
munist este împotriva includerii Finlan
dei în consiliul nordic, Considerând că, cu 
ajutorul acestei organizații se caută să se

Organul Partidului Comunist din Argentina 
și-a reluat apariția

BUENOS AIRES (Agerpres). — La 12 
octombrie și-a reluat apariția în mod le
gai săptămînalul „Nuestra Palabra" — or
ganul Partidului Comunist din Argentina. 
In articolul redacțional al primului număr 
al ziarului se arată că în cei cinci ani și 
jumătate în caro ziarul a apărut în mod 
ilegal, el a luptat pentru unitatea de ac
țiune a tuturor forțelor democratice și pro

Vizita prietenească a unor nave de război engleze 
la Leningrad

LENINGRAD (Agerpres). — TASS :
La 12 octombrie a sosit la Leningrad o 

escadră de nave de război engleze sub pa
vilionul amiralului Michael Denny, coman
dantul flotei din metropolă.

In apropierea farului plutitor, navele 
engleze au fost întâmpinate de un Contra- 
torpiilor de escadră al flotei maritime mi

Grecia nu va participa la manevrele militare 
ale forfelor pactului Atlantic

ATENA (Agerpres). — După cum trans
mite agenția France Presse, noul guvern 
grec a dat publicității la 11 octombrie 
un comunicat în caro anunță că forțele 
militare grecești nu vor participa la ma
nevrele militare ale forțelor pactului At
lantic (N.AT.O.) din cursul lunii octom
brie. In comunicat se subliniază de ase

SPORT
„Metalul" Hunedoara a învins în cadrul

Spectatorii ce au asistat la meciul dintre 
echipele de fotbal ale metalurgiștilor din 
Hunedoara și minerilor din Petroșani, au 
plecat după 120 de minute, satdsfăcuți 
atât de jocul prestat cît și de scorul final al 
întâlnirii. Componenții echipei „Metalul" se 
poate spune că în acest joc au luptat cu 
toată ardoarea pentru cîștigarea victoriei. 
Nici-o minge nu a fost considerată pier
dută. Pentru recîștigarea ei a fost risipită 
multă energie. Spre deosebire de alte 
meciuri, acum în echipă, fiecare jucător a 
muncit cu dragoste, a dat aproape tot ce 
a putut. Pe de altă parte, publicul a în
curajat cu ardoare echipa... Hai Pîrvu... hai 
Titi, etc., erau exclamații de imbold pentru 
cei ce construiau atacuri după atacuri la 
poarta apărată de Crîsnic. Acestea dove
desc că oamenilor muncii din cetatea fon
tei și a oțelului le este dragă echipa, le 
este drag fiecare jucător ce-i reprezintă 
în această ramură sportivă, atunci cînd 
ei își pun în joc toată capacitatea și cu
noștințele.

Cu toate că echipa a fost oarecum im
provizată, de data aceasta defecțiunile 
tehnice au fost compensate de elanul cu 
care s-a jucat. Ar fi greu de evidențiat pe 
cineva : Păt.rașcu a intervenit oportun și 
curajos, linia de fund, Mălăieru, Paul 
Florea, Costea, a anihilat acțiunile lui 

pună Finlanda și Suedia alături de Nor
vegia Danemarca și Islanda, în slujba țe
lurilor militariste ale alianței atlantice. 
După cum a spus Pessi, deși consiliul nor
dic nu .poate fi pus pe aceeași treaptă cu 
uniunea atlantică, ei consideră că aceasta 
din urmă influențează lucrările consiliu
lui, deoarece cei trei membri ai săi sînt 
în același timp și membri ai pactului 
Atlantic Rezervele pe cane le face guver
nul în propunerea sa în această problemă, 
a subliniat Pessi, nu exclud posibilitatea 
examinării problemelor poltico-mil.itare în 
consiliu. Dacă împrejurările din cauza că
rora ne-am împotrivit alăturării Finlandei 
la Consiliul nordic se vor schimba, a sipus 
Pessi, este clar că aceasta va provoca și 
revizuirea poziției noastre.

gresiste care cereau pîine, pămînt, demo
crație, independență națională și pace.

Primul număr al zi.arului acordă o mare 
atenție problemei luptei pentru unitatea 
și democratizarea sindicatelor.

„Nuestra Palabra" publică de asemenea 
informații cu privire la viața de partid, 
la probleme interne și internaționale.

litare sovietice, însoțit de nave pentru vî- 
nătoarea de submarine. Vasul sovietic a 
tras 17 salve în cinstea amiralului Michael 
Denny, comandantul flotei din metropolă. 
Nava port-avioane „Triumph" a răspuns 
cu șapte salve în cinstea comandantului 
con tratorpilonului de escadră sovietic.

menea că corpul expediționar grec care se 
află în Coreea va fi in scurt timp reche
mat în patrie.

Aceste măsuri, se menționează în co
municatul guvernului Cairamanlis, au fost 
luate ca o consecință a recentelor mani
festații anti-grecești din Turcia, pentru 
care Grecia n.u a primit încă satisfacție.

Cupei R.P.R. „Minerul" Petroșani eu 2—1.

Paraschiva și Sima, halfii Marin Apostol 
și Fruinzescu au acoperit tot terenul, iar 
înaintarea în frunte cu Till Popescu și 
Pîrvu (eu toate că a fost descompletată) 
a construit acțiuni periculoase, a „ținut" 
mai mult mingea. Pentru comportarea a- 
vută cei 11 .jucători merită mențiuni deo
sebite.

In prima repriză jocul se desfășoară mai. 
mult la centrul terenului, cu incursiuni la 
ambele porți. O perioadă de ușoară do
minare a minerilor duce la înscrierea pri
mului punct în favoarea lor. In această 
parte a meciului Meszaros este accidentat 
și nu-și mai revine pînă la sfîrșit.

Repriza a doua se caracterizează prin- 
tr-o accentuată notă de dominare a me
talurgiștilor hunedoreni. Situațiile de mar
care abundă. Reflexele de ultim moment 
ele lrjii Crisnic, precum și promtitudinea 
apărării minerilor fac Ca scorul să nu 
poată fi modificat. Spre sfîrșiitui repri
zei însă, survine egaiarea prin golul mar
cat de M. Apostol. In prelungirile regle
mentare hunedorenii înscriu din nou prin 
același M. Apostol.

Formația echipei „Metalul": Păitrașeu 
— Mălăieru, Paul Florea, Costea — M 
Apostol, Frunzescu — Pîrvu, T. Popescu, 
Mesziaros, Huzum.
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