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Să terminăm grabnic , 
însămînțările de toamnă

Mărirea producției globale de cereale și cereale-marfă 
este sarcina principală pe care proiectul de Directive a ce
lui de al II-lea Congres al P.M.R. cu privire la dezvoltarea 
agriculturii în următorii 2-3 ani o pune în fața organelor de 
partid și de stat și a tuturor oamenilor muncii de pe ogoare, 
înfăptuirea întocmai a acestui obiectiv, este strâns legată 
de realizarea în modul cel mai exemplar și la timp a însă- 
mînțăriilor de toamnă.

Experiența campaniilor agricole, din anii trecuți și suc
cesele deosebite obținute de fruntașii recoltelor bogaite, a 
arătat că de succesul îndeplinirii planului la însăimînțări de 
toamnă, pe baza introducerii în practica agricolă a celor 
mai avansate metode agrotehnice, depinde în mare măsură 
creșterea continuă a producției la hectar, obținerea unor 
miori recolte în anul ce urmează.

Privind felul în care se desfășoară însămînțările de toam
nă în raionul nostru, se poate spune că acolo unde ari fost 
luate din timp toate măsurile politice și economice, însămîn
țările sînt intr-un stadiu avansat. Pînă la data de 19 octom
brie a.c., cele mai mari suprafețe au fost însămânțate în Co
munele Rapolt, Cristiur, Hășdat și altele. Ca și în celelalte 
campanii agricole, sectorul socialist diin agricultură s-a situat 
în frunte. Membrii gospodăriei agricole colective „23 August" 
din comuna Rapolt, avînd la îndemână ajutorul acordat de 
stat prin mașini-unelte, au terminat de cîteva săptămâni în- 
sămînțatuil griului de toamnă după metoda în rînduri în
crucișate. Aceiași metodă, au folosit-o pe o suprafață de 78 
ha. și membrii întovărășirilor agricole din comuna Oriotar.

Succese de seamă la însămînțări au înregistrat și un 
mare număr de țărani, cu gospodării individuale din comu
nele Băoia, Streieîngeorgiiu și altele. In aceste comune, exem
plul viu el deputățiilor, munca politică de masă și propa
ganda agricolă, a constituit factorul principal în mobili
zarea țăranilor muncitori pentru a grăbi ritmul însămînță- 
nilor.

Cu toate rezultatele bune obținute în această privință, 
mai sînt unele organizații de partid sătești și comitete exe- 

y cuitive ale sfaturilor populare, care încă nu au înțeles pe 
deplin răspunderea totală ce o poartă pentru reușita cam
paniei agricole. In asemenea situații se găsesc comunele 
Peștiiș, Călan, Răcăștie și orașul Hunedoara. Situația însă- 
mînțărillor în aceste comune, cit și în orașul Hunedoara, 
erată că timpul bun de lucru nu a fast folosit în întregime. 
In comuna Peștiș din cele peste 800 ha planificate pentru 
însămînțările de toamnă, nu s-a realizat pînă în ziua de 19 
octombrie nici 60 ila sută. Aceasta, deoarece țăranii munci
tori nu au fost îndrumați să facă recoltatul porumbului ce 
a ajuns la maturitate și nu s-a urmărit îndeaproape cum se 
realizează viteza zilnică la însămînțări. Din Cele 844 atelaje 
existente în comună, nici 30 la sută nu siînt folosite în cam
pania de însămînțări și recoltare. Agitația vizuală, lozincile 
mobilizatoare și propaganda agricolă, se poate spune că lipsește 
cu desăvîrșire în această comună. De și gazetele de perete 
și cele cetățenești sînt un mijloc puternic de antrenare a 
țărănimii muncitoare la intensificarea ritmului de însă
mînțări, gazeta de perete „Spre Socialism11, organ al orga
nizației P.M.R. din Peștișul Mic, nu tratează nimic în legă
tură cu campania agricolă de toamnă. Locul articolelor mo
bilizatoare, a popularizării fruntașilor în obținerea recol
telor bogate și criticarea celor codași și delăsători, îl ocupă 
unele materiale vechi străine de Ceea ce se petrece în pre
zent în comună. De asemenea, instruirea coteativuluii gaze
tei de perete și a agitatorilor, nu s-a făcut cu tot simțul de 
răspundere de către organizația de bază a cărui secretar este 
tav. Gruințan Iile. Vinovat pentru toate aceste lipsuri, în 
primul rind se face instructorul teritorial al comitetului ra
ional P.M.R., Tănase Ioan, <al cărui sprijin și îndrumare nu 
a contribuit cu nimic' la îmbunătățirea muncii politice în 
campania însămînțăritor.

Recoltele mari obținute în aciest an de colectiviști, înto
vărășiți și de un număr însemnat de țărani cu gospodării in
dividuale din raionul nostru, a dovedit că atunci cînd se 
însămânțează o sămânță de soi, sporul de recoltă poate ajun
ge pînă la 30—40 la suită. Acest lucru însă nu l-a înțeles 
Comitetul executiv al sfatului popular orășenesc Hunedoara. 
Faptul că, comitetul executiv orășenesc subapreciază im
portanța luptei ce se duice pentru dezvoltarea agriculturii 

sporirea producției agricolei, reiese și din slaba preocu
pare flață de întărirea întovărășirii agricole „Zori Noi“ din 
Zlaști. Pentru îndeplinirea în bune condițiiuini agrotehnifce 
și la timp a companiei de însămînțări., membrii întovărăși
rii agricole „6 Martie" din comuna Rapolt au chemat la 
întrecere socialistă, .pe bază de angajamente concrete înto
vărășirea din Zlaști.

(Continuare in pag. 2-a)

In cinstea zilei de 7 Noiembrie
și a celui de al doilea Congres a[ P. M. R.

Aplicînd metoda Filipov
Față de anul 1952 cînd a fost a- 

plicată pentru prima dată metoda 
maistrului sovietic A.C. Filipov, de 
folosire la maxim a volumului util 
al furnalelor, la urina „Victoria" Ca
tan producția de fontă a crescut cu 
mult. însușirea tehnică a metodei 
împletită cu ridicarea neîncetată a 
cunoștințelor profesionale ale furna- 
liștiHor, a dus la o mai bună folo
sire a agregatelor, la îmbunătățirea 
calității fontei. Ca urmare produc
ția de fontă obținută în luna sep
tembrie 1955, cînd metoda Filipov a 
fost aplicată corect, a crescut ou 
35,27 la suită față de producția de 
fontă realizată în luna septembrie

1952 aîind fumaliiștii din Cătan au 
pus problema aplicării acestei meto
de, redueîindu-se și declasatele față 
de aceiași perioadă cu 2,57 la sută.

In această lună fumaliștii dau 
uin nou avînt întrecerii socia
liste fiind hotărîți să întîmpine Con
gresul partidului cu o producție mai 
mare de fontă și de calitate bună 
Și aceasta, o dovedesc prin fapte. 
In perioada I—18 octombrie, briga
da condusă de maistrul Munteăniu 
Ionașcu din schimbul tineretului de 
la furnalul 2, a descărcat cu 3,8 Ia 
sută mai multă fontă peste plan și a 
redus declasatele cu 71,07 la sultă 
din procentul admis.

Peste sarcinile planificate
In cinstea celui de al II-lea Con

gres al partidului pe șantierul 5 
montaj I.C.S.H. se desfășoară o mun
că însuflețită. Numeroase brigăzi de 
pe acest șantier, dezvoltând tot mai 
mult întrecerea socialistă, au reu
șit să depășească cu muillt sarcinile 
planificate. Brigada de sub condu
cerea tovarășului Gramaitiictoirj 
Gheorgihe, de pildă, a obținut în

perioada 1-14 octombrie o depășire 
a normelor planificate de 78 la sută.

Repartizând fiecărui membru din 
brigadă sarcini Concrete la locul de 
muncă și îngrijindu-se de asigurarea 
materialelor necesare, tovarășii 
Szekely luiliu și Depner Gheorghe, 
au înregistrat împreună cu mem
brii brigăzilor ce le conduc depășiri 
de normă între 70-72 la sultă.

Se înalță noi construcții
Fiecare zi ce apropie tot mai 

mult ținerea Celui de al II-lea Con
gres al partidului, marchează pe 
graficul de producție al construc
torilor orașului muncitoresc din 
Hunedoara noi și noi realizări. In 
prezent constructorii muncesc cu 
abnegație, pentru ca în cinstea Con
gresului partidului să ridice în roșu 
blocurile nir. 45 și 46.

Lucrările de zidărie de la blocul 
nr. 46 sânt executate de brigada de 
zidari condusă de tânărul Corenda 
Gheorghe. Membrii brigăzii care au 
liuiat această lucrare pe bază de 
proces-verbai privitor la termenul 
de execuție, și la calitatea lucrări
lor, realizează zilnic indici de înde
plinire a normelor între 1,20 și 1,30.

Zihiic peste două norme
Secția mecanică a combinatului se 

încadrează în rîndul secțiilor de 
în treținere, care prelucrează piesele 
de schimb necesare funcționării a- 
gregatelor și instalațiilor. Alături de 
furnaliști, oțelari și taminatori, co
lectivul secției mecanică continuă 
lupta cu mai mult elan pentru spori
rea producției în cinstea Celui de al 
II-lea Congres al partidului. Mun
citorii strungari și frezori, au hotă
rât ca realizările obținute în luna 
septembrie să le întreacă în lunile 
următoare. In luna trecută comu
niștii : Zlătior Aron, Neagu Petru și 
Ojirsian Liviu, arj, dat zilnic mal bine 
de două norme de piese prelucrate, 
iar în luna octombrie pînă la data 
de 18, ei au realizat sarcinile de pro
ducție între 235—265 la sută. Exem
plul lor a fost urmat și de strunga
rii : Hefner Viliam și Moro Anton, 
care și-au îndeplinit sarcinile de 
producție în proporție de 224 și, res
pectiv, 236 la sută.

însemnate economii
Fiecare muncitor din secția re

parații electrice a Combinatului si
derurgic „Gh. Gheorghiiu-Dej" se 
străduiește să redea în producție în 
termenul cel mai scurt motoarele ve
nite la rebobinait. Paralel du aceasta 
ei desfășoară bătălia pentru cît mai 
multe economii de materiale. Ast
fel, numai în luna trecută, ei au re
cuperat peste 130 kilograme sârmă 
de bobinaj tip mare. In aceiași pe
rioadă au mai economisit elite 270 
kilograme sîrmă de diferite dimen
siuni. Un aport deosebit în econo
misirea acestor materiale, l-au adus 
bobinatorii din brigăzile Conduse de 
tovarășii Popa Dumitru, Pădureaniu 
Valeria, Băeț Maria și altele.

Fruntași în sporirea acumulărilor socialiste , ___
• Colectivul de muncă al uzinei „Victoria" Călan in

tensifică zi de zi întrecerea in cinstea zilei de 7 Noiembrie 
și a Congresului P.M.R. Cu gîndul la partid, muncitorii 

și tehnicienii uzinei participă activ la acțiunea patriotică 
de sporire a rentabilității suplimentare. Din datele serviciu
lui de planificare reiese că în luna trecută colectivul uzi
nei „Victoria" a vărsat in bugetul statului acumulări so
cialiste peste plan in valoare de 544.000 lei. Numai prin 
valorificarea gazului de furnal, reducerea cheltuielilor de 
pregătire a fontei speciale, de întreținere și altele, au fost 

înregistrate peste plan 464.672 lei acumulări socialiste.
• Muncitorii sectorului instalații de la I.C.S.M. Călan, 

susțin efectiv acțiunea de a realiza cît mai multe econo
mii de materiale. Prin reducerea volumului de săpături cu 
25 la sută, economisindu-se timp pentru alte lucrări și 
prin folosirea de mai multe ori a materialului lemnos s-au 
realizat economii de cca. 8.200 lei. O neobosită muncă în 
realizarea de acumulări au depus-o brigăzile conduse de 
Prudaru Ioan și Viliam Vili de la instalații apă, cea con 
dusă de Macico loan de la instalarea conductelor de 
aburi și altele.

• Pentru realizarea angajamentului luat în ceea ce 
privește sporirea acumulărilor socialiste, colectivul de 
conducere al minelor de fier din Ghelar sub îndrumarea 
comitetului de partid și cu sprijinul efectiv acordat de co
mitetul de întreprindere, a dus o luptă hotărîtă pentru 
crearea condițiilor optime în vederea sporirii producției și 
productivității muncii prin introducerea unor măsuri teh- 
nico-organizatorice menite să contribuie în mod deosebit 
la îmbunătățirea calității minereului.

In urma aplicării unor măsuri, muncitorii, inginerii și 
tehnicienii acestei întreprinderi au putut să desfășoare 

mai larg întrecerea socialistă asigurind furnalelor tot mai

multe tone de minereu peste plan, sporind in același timp 
și rentabilitatea întreprinderii. Așa de pildă, pînă acum 

ei au virat în contul statului acumulări socialiste peste 
angajamentul luat în valoare de 400.000 lei.

• Colectivul de muncă din cadrul stațiunii 7 utilaj 
greu sectorul Hunedoara, nu a precupețit nici un efort 
pentru realizarea angajamentului luat in sporirea renta
bilității întreprinderii, luînd toate măsurile menite să ducă
la îmbuntățirea condițiilor de muncă, creșterea produc

ției, reducerea prețului de cost etc. De asemenea, s-au 
luat măsurile corespunzătoare pentru ca majoritatea ma
șinilor existente să lucreze pe plan fizic, ceea ce a făcut 
posibil obținerea unor indici însemnați de depășire a pla
nului.

Toate acestea, au dat posibilitatea, ca în perioada pri
melor 2 trimestre să se realizeze acumulări socialiste de 
peste 2.000.000 lei, iar în cel de al lll-lea trimestru al 
acestui an să se mai adauge încă 1.480.000 lei. Fruntașe în 
sporirea acumulărilor socialiste s-au situat brigăzile con
duse de tovarășii Petroșan Aurel, Băbeanu Dumitru, Dră- 
ghici Alecu și altele.

• In cadrul atelierelor C.F.R. Simeria, acțiunea de spo
rire a acumulărilor socialiste a devenit o preocupare de 
seamă pentru fiecare muncitor. Aici colectivul de muncă 
duce cu mult succes lupta pentru reducerea prețului de 
cost, îmbunătățirea calității produselor, precum și reduce
rea consumurilor specifice de materiale și materii prime, 
energie electrică etc.

Preocupările lor de pînă acum, au avut un efect pozitiv 
asupra creșterii rentabilității atelierelor, deoarece, de la 
începutul acestui an, valoarea acumulărilor virate în con
tul statului se ridică la suma de 1.452.000 lei, depășindu-și 
astfel cu mult angajamentul luat.
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Tehnica sovietică — sprijin prețios în
' In anii puterii populare, așa -după cum 
s-a schimbat fața întregii țări, același lu
cru s-a întâmplat și în orașul Hunedoara. 
Partidui nostru calăuzindu-se după învă
țătura marxist-lentaistă de industrializa
re socialistă a țării a pus bază pe dez
voltarea cu precădere a industriei grele. 
Și intr-adevăr la Hunedoara, astăzi se pot 
vedea mărețe construcții ce stau la baza 
dezvoltării economiei naționale. Aici, neo- 
bosiții constructori au ridicat noi furnale, 
au perfecționat pe cele existente, etc. Nu 
de mult au fost date în folosința marelui 
combinat siderurgic, termocentrala elec
trică de mare capacitate prime baterie de 
cocs și altele Toate aceste realizări se 
leagă strips de ajutorul frățesc, multi
lateral și dezinteresat acordat poporului 
noriru de marea țară a socialismului — 
Uniunea Sovietică.

Muncitorii, tehnicienii și inginerii din 
cedrul întreprinderii de Construcții Si
derurgice din Hunedoara au putut apre
cia kitr-o măsură mult mai mare ce im
portanță prezintă pentru țâre noastră aju
torul sovietic. Ei au fost aceia care au 
construit uzina cocso-chiimiică. centrala 

termoelectrică, după proiectele sovietice. 
Dar. nu numai atât: munca lor a fost 
usturată prin înzestrarea șantierelor de 
construcții cu vibiilaje moderne, instalații 
ri aparataje primite diip Uniunea Sovie
tică.

1 In cadrul „Săptămânii științei și teh
nicii sovietice", în întreprinderile din 
raionul nostru eu fost întreprinse o serie 
de acțiuni: conferințe, consfătuiri, demon
strații cu înaintatele metode de muncă 
sovietice, acțiuni prin care muncitorii noș
tri! au avut prilejui să cunoască amănun
țit succesele dobîndite de Uniunea Sovie
tică pe acest tărim, să învețe din bogata 
experiență a oamenilor sovietici.

Astfel, în sectorul C.T.E., I.C.S.H.. în 
fața a numeroși muncitori, a avut loc de
monstrația practică a metodei folosită de

Căutând să sărbătorească printr-o boga
tă activitate Luna prieteniei romîno-so- 
viebice, cercul A.R.L.U.S. din Cadrul cocse— 
riei (președinte Săucan Ioan) a chemat la 
întrecere toate celelalte cercuri. Acest lu
cru a făcut ca o serie de Cercuri A.R.L.U5. 
codașe, printre care cele de la C. T.E., 
montaj, hidrotehnic, și altele, să-și îmbu

Prin noua
Aproape de pitoreștii munți Poiana Rus- 

căi se ridică în zilele noastre un oraș nou, 
în care, acel care a fost prin aceste melea
guri acum 10 ani nu mai poate să recunoa
scă vechea Hunedoară. Trecutul a lăsat aici 
drept martor vechiul și vestitul castel al 
Huniazilor de unde au pornit la cîrma Un
gariei feudale loan Corvin și apoi fiul său, 
craiul Matyas Corvin. Ciudată vecinătate: 
vestigiile unei lumi de mult apusă — iar 
în fața lcr, uzine mari, în plină dezvoltare.

Industria siderurgică din jurul Hunedoa
rei își află începuturile încă cu 1.000 de anî 
înainte de era noastră. Zăcămintele bogate 
în minereu de fier, pădurile întinse care dă
deau lernn pentru mangal, precum și apele 
nurilor ca forță energetică au favorizat dez
voltarea acestei industrii. Ea a crescut mult 
în timpul Dacilor și mai tîrziu sub Romanî, 
fiind sursa de fier cea mai importantă pen
tru fabricarea armelor garnizoanelor romane 
din Dacia, precum șt pentru alte obiecte. 
Tradiția mineritului și a artei fierului s-a 
transmis din generație în generație, prinzînd 
rădăcini din ce în ce mai adînci în această 
minunată regiune a țării.

Anul 1882 este anul nașterii uzinelor de 
fier din Hunedoara. Se ridică primele fur-

Arhitect COGAN ALEXANDRU 
director general I.C.S.H.

Constiructorii din I.CJS.H. au învățat să 
prețuiască ajutorul sovietic după reali
tăți. Excavatoarele,, tractoarele autoca
mioanele și alte utilaje de construcții cu 
o înaltă productivitate ce poartă marca 
„fabricat în U.R.S.S." le-a permis să ob
țină reaLizări deosebite în procesul de pro
ducție, pentru care întreprinderea noas
tră a primit „Drapelul Roșu" de întreprin
dere fruntașă pe ramură de producție. As
tăzi pe piepturile multor constructori, ca
re învață cu nesaț din bogatul tezaur 
al tehnicii și experienței sovietice și pu
ne în practică aceste învățăminte, stră
lucește „Medalia Muncii", iar alții sînt de
corați cu „Ordinul Muncii" cum sînt de 
pildă tovarășii Moga Emil, Ungureanu Tu- 
dosde. Griinvald Adalbert inginerii Răd- 
van Ștefan, Gancea Constantin, electricia
nul Stan Cornel, lăcătușul Voicu loan 
Șeincă Nioanor și mulți alții.

Zi de zt ne dăm seama tot mai mult de 
prețiosul ajutor acordat de marele popor 
sovietic. Nu există domeniu de activita
te» în oare realizările obținute de noi să 
nu aibe la bază acest ajutor prețios. Dacă 
am vorbit de minunatele construcții înăl
țate în acest centru siderurgic, trebuie să 
mal arăt că datorită specialiștilor sovie
ticii, care eu îndrumat și învățat aloi la

In vă(înd din experiența oamenilor sovietici
zidarul sovietic Orlov. Timp de un sfert 
de oră tovarășul ing. Răd van Ștefan —• 
care a ținut locul zadarului principal — 
a demonstrat celor prezenț.i felul cum ee 
aplică corect această metodă. Pentru a 
fi mai Convingătoare demonstrația, o altă 
echipă de zidari, lucra simultan după me
toda obișnuită. După un sfert de oră, mun
ca tovarășului ing. Rădvan a fost continua
tă de șeful de echipă Găină loan, care 
aplică de mai mult timp metoda Orlov. 
In timp de o oră, — cît a durat demon
strația — echipa lui Găină Loan a reali

întrecere între cercurile A. R.
nătățească simțitor activitatea, ajungând 
să concureze pentru primul loc. Astfel, 
în cedrul întrecerii, conferința : „Cum o- 
glindește literatura sovietică, de după 23 
Augiust 1944, lupta pentru pace" a fost ți
nută în 5 cercuri A.R,LU.S., unde au par
ticipat cca. 260 muncitori. Totodată colec
tivele cercurilor duc o intensă muncă și

Hunedoara
nale. Apropierea de cunoscutul bazin carbo
nifer Valea Jiului, care furnizează un alt 
element de bază, cărbunele, dădea speranță 
unei rapide creșteri a uzinelor. Dar fosta 
stăpinire nu s-a îngrijit de aceasta. Ea a lă
sat o grea moștenire Ia Hunedoara : o teh
nică înapoiată, condiții grele de muncă și 
de viață pentru muncitori.

Hunedoara își începe o a doua și adevă
rată viață de abia după 23 August 1944.

Astăzi, Combinatul siderurgic „Gh. Gheor- 
ghiu-Dej" din Hunedoara, întreprindere în 
plină dezvoltare, este cea mai puternică uzină 
siderurgică a țării noastre, iar datorită pro
ducției ei, ea se situează printre marile uzini 
siderurgice din lume.

Aici, la Hunedoara, în anii primului cin
cinal s-au înscris pagini minunate din isto
ria rapidei dezvoltări a industriei socialiste 
«omîneșli. Furnalele vechi au fost reomstru- 
ite: ele produc acum fără încetare o în
semnată cantitate de fontă.

Prin mecanizarea încărcărilor, înlocuirea 
sistemului vechi de descărcare a fontei în ti
pare cu introducerea calelor de fontă mon
tate pc vagoane, au fost scutiți de muncă 
grea sute de oameni, care au putut fi cali
ficați și repartizați la munci mai ușoare și

munca noastră
fața locului pe tehnicienii și inginerii noș
tri cum să mânuiască noile instalații mo
deme, astăzi mulți dintre ei sînt condu
cători ai acestor unități în exploatare, oa
meni cate stăpînesc cu siguranță tehnica 
nouă. Pe lingă acestea peste 3000 de con
structori au învățat cum să-și organizeze 
științific munca, organizând în acest scop 
brigăzi de specialitate și complexe, pre
luând lucrări cu contract, în acord global, 
ridicând astfel productivitatea muncii pes
te limitele obișnuite. Alții, aplică cu suc
ces metodele de muncă avansate sovie
tice, cum ar fi de pildă : Kuznețov, Or
lov, Bîkov, Korabednidova și altele. Ro
dul muncii lor, prin aplicarea acestor me
tode, a devenit cu mult mai mare sporind 
totodată salariul mediu al fiecărui mun
citor.

In aceste zile cînd constructorii din 
I.C.S.H. se străduiesc să întâmpine cel de 
al II-lea Congres el P.M.R. cu realizări 
și mai de seamă, ei își exprimă nemăr
ginita recunoștință față de Marea Țară a 
Socialismului, care ne-a ajutat și ne aju
tă în permanență să ne făurim o viață 
îmbelșugată și luminoasă.

Cu acest prilej ei se angajează să pre- 
țucască și să învețe neîncetat din experien
ța poporului sovietic constructor al comu- 
niismulul — deoarece aceasta este singura 
cale spre progresul neîncetat al dezvoltă
rii scumpei noastre patrii.

zat aplicând metoda Orlov, 4 norme ora
re, în timp ce cealaltă echipă a între
cut cu puțin o normă.

De asemenea în sectorul Cariere 
I.CJ3.H., comunistul Cadar Iosif — care 
a studiat, cu ajutorul tehnicienilor, adap
tarea metodei sovietice pentru mine Zin- 
dov la cariere, a prezentat în fața mun
citorilor o demonstrație practică a aplică
rii acestei metode, realizând două norme 
și jumătate, în loc de una. Comiunistr.il 
Cadar Iosif, care lucrează după această 
metodă de mai mult timp, obține lunar 
două, trei norme.

L. U. S.
în direcția primirii de noi membrii în 
A.R.L.U S., precum și a măririi niumă- 
rului de abonamente la ziarele și reviste
le sovietice. Cercul din cadrul cocseried de 
piildă, a reușit să primească în această pe
rioadă încă 84 de noi membri și a făcuit 
un număr de 151 de abonamente la „Veac 
Nou" și „U.R.S.S. azi".

mai productive. Construirea și punerea in 
funcțiune a furnalului nr. 6, cel mai mare 
și mai modern iurnal din țară, al cărui în
treg proces de producție este mecanizat și 
automatizat, a adus o creștere însemnată 
a producției de tontă pe întregul Combinat 
El produce aproape de 3 ori mai multă fonta 
decît unul din vechile furnale.

Vechile instalații ale uzinelor au fost mo
dernizate, s-au montat instalații noi, ma
teria primă a fost asigurată, iar metodele 
noi au dat și aici roade.

La oțelăria Siemens Martin, reconstruită 
fn anii cincinalului s-au introdus turnarea 
oțelului in lingotiere așezate pe trenuri de 
turnare și evacuarea zgurei lichide în cale 
speciale de zgură ; la cuptoarele Martin s-au 
introdus de asemenea bolți tip zebră. Aces
tea și dotarea oțelăriei cu macarale puter
nice și vagoane basculante, au venit în a- 
jutorul turnătorilor șî încărcătorilor de zgu
ră, care nu mai sînt nevoiți a munci în con
dițiile unei temperaturi ridicate.

însemnate perfecționări au fost aduse și 
laminoarelor, unde procesul tehnologic a fost 
mult îmbunătățit.

Dintre obiectivele prevăzute de primul plan 
cincinal al Romînieî la Combinatul „Gh. 
Gheorghiu-Dej" din Hunedoara au intrat în 
funcțiune înainte de termenul prevăzut, fa
brica de aglomerare a minereurilor, prima 
baterie a uzinei cocso-chimice, termocentrala

Să terminăm grabnic 
însămînțările de toamnă 

(Urmate din pag. l-a)

Chemarea lor trimisă din 8 octombrie 
a.c. se găsea și la data de 18 octombrie la 
secția agriooilă a orașului, fără ca ea să 
fie pretooraită în riadul membrilor înto
vărășirii din Zllaștâ și să se dea răspuns. 
Dacă această chemare era cunoscută, fă
ră îndoială că rezultatele din cadrul înto
vărășirii ar fi fost ou mult mai bune și 
nu ar fi dus ca pînă în prezent să se în
sămânțeze cu grîu numai suprafața de 7 
hectare.

Ritmul lent în oare se desfășoară însă- 
mânțările de toamnă în raionul nostru, 
își are rădăcina în silaba muncă organi
zatorică și politică, în neantrenarea de
putățiilor, membrilor de partid și a orga
nizațiilor de masă, de a lămuri țăranii' 
muncitori ce pagube poate aduce întârzi
erea însămSnțărilor de toamnă și executa
rea unor lucrări de proastă calitate. In 
Comuna Călan de pildă, unii deputați cum 
ar fi Toma loan din Baitnz, Tuza Petru 
din Sînorad, Zigan Crucița, Stăncioiu Tra
ian și alții nu numai că nu răspund la 
chemările statului popular comunal dar, 
nu constituie ei însăși exemple pentru 
țăranii muncitori.,

Anul acesta, datorită condițiilor clima
terice nefavorabile: ploi multe, timp re
ce, etc, perioada pentru executarea în- 
sămânțăritor de toamnă s-a scurtat mult. 
De acedia, este necesar ca în aceste zile să 
se fctosească la maximum fiecare oră 
bună de lucru în câmp, toată capacitatea 
mașinilor și uneltelor agricole existente, 
astfel încât însămfințările să se termine 
în cel maS scurt timp. Aceasta, nu înseam
nă că trebuie să se neglijeze calitatea lu
crărilor, precum și aplicarea metodelor a- 
vansate agrotehnice. Organele agricole de 
la comune, organizațiile de partid de la 
sate și toți cei ce muncesc pe tărâm agri
col. trebuie să înțeleagă că răspund de 
modul în care se fac însămînțările de 
toamnă. In aceste ziile, când se hotărăște 
soarta recoltei viitoare, toate forțele tre
buie îndreptate spre terminarea într-un. 
timp cît mai scurt și la un înalt nivel a- 
grotehnic a însămânțăriior — campanie de 
reușite căreia depinde creșterea nivelului 
de trai al oamenilor muncii „i dezvoltarea 
întregii noastre economii naționale.

-----O-----

O seară a presei
Literatura sovietică se bucură de o 

foarte mare popularitate în rîndul ma
selor noastre populare.

In scopul atragerii de noi cititori ai li
teraturii sovietice, la clubul „Filimon Sîr- 
bu“ din O.T., a fost organizată o seară a 
presei. Cu acest prilej tovarășul Vlad Ti- 
beriiu a prezentat, în fața a peste 300 parti- 
cipanți recenzia romanului. „Departe de 
Moscova", care a fost ascultată cu un 
deosebit interes. După recenzie a urmat 
o frumoasă reuniune tovărășească.

nr. 2. stația de granulare a zgurei de furnal, 
obiectiv care contribuie într-o mare măsură 
la continua creștere și mărire a capacității 
de producție a acestei puternice unități si
derurgice a țării.

Construcții de mare interes pentru econo
mia națională, noile obiective industriale ale 
Combinatului siderurgic „Gh. Gheorghiu- 
Dej" din Hunedoara prezintă o triplă im
portanță ; ele au fost ridicate în apropierea 
unităților pe care le deservesc, pregătesc 
materia primă iolosită în siderurgie și prin 
aceasta contribuie la simțitoarea ridicare a 
calității fontei și — în același timp — ele 
favorizează folosirea la maximum a materiei 
prime datorită circuitului închis pe care a- 
ceasta este obligată să-l parcurgă.

Fabrica de aglomerare valorifică milioane 
de tone de praf de minereu, care pînă maî 
ieri se pierdeau. Ea folosește un procedei' 
nemaiîntîlnit în țară, procedeul aspirației, 
prin care se îndepărtează sulful, oxidul de 
carbon și umiditatea dăunătoare calității 
produsului. Fabrica de aglomerare constituie 
o mare revoluție în siderurgia romînească. 
Astăzi, R.P.R. este una din puținele țărî 
din lume care folosește la furnal, în locul 
minereurilor de fier, aglomerat în proporție 
de sută la sută. Utilizarea aglomeratului la 
furnalul nr. 6 a asigurat aprovizionarea con
tinuă și la timp a acestui agregat, a făcut 
posibilă realizarea saltului de producție in

Comiunistr.il


VIAȚA DE PARTID

îmbunătățirea compoziției sociale a partidului, 
în centrul atenției organizației de bază

însemnări „Promptitudine"

I Una din preocuipările de seamă ale or- 
I ganizațtei de partid din cadrai secției 
I Construcții metalice a C.S. „Gh. Gheor- 
[ghiu-Dej" este îmbunătățirea parmanen- 
|tă a compoziției sociale a rinduritor sale, 
lin maitunizarea permanentă a membrilor 
Ide partid, atât din punct de vedere politic 
Icît și ideologic. In reglementarea compo- 
Iziției sociale, organizația noastră de ba- 
Iză și-a axat central de greutate pe pri- 
I mărea de nod candidați, pe educarea petr- 
I imanentă a membrilor și candidaților de 
[partid. Educarea, se face la noi în orgiani- 
[zația de bază prin încadrarea membrilor 
[și candidaților de partid în diferite for- 
|me ale învățământului de partid, prin re- 
| partizarea de sarcini Concrete, a organi- 
| zării controlului executării hotărârilor, 
[precum și a activizării Iot în organizațiile 
[de masă din cadrul secției.
| Activitatea consecventă a organizației 
| de bază în problema primirii de noi oandi- 
[dați, desfășurată în lumina hotărfrii C.C. 
[al P.M.R. din anul 1950, a făcut posibil, ca 
[față de anul trecut elementul muncitoresc 
[să crească într-o proporție de 15 la sută. 
[Preponderența elementului muncitoresc în 
[dadral organizației de bază se datoraște 
[muncii consecvente desfășurată de mem
brii de partid în rîndurile celor fără de 

[partid. De pildă, comuniștii Papal loan și 
[Șardi Ștefan s-au ocupat îndeaproape 
[de tovarășii Gabor Card și Enea Duma- 
[tra. Ei au fost ajutați efectiv în înțete- 
[gerea profundă a prevederilor Proiectului 
[de statut modificat al P.M.R., iar astăzi to- 
[vorășii sânt candidați de nădejde a organi- 
I rației de bază.

Insă activitatea noastră în problema e- 
ducării candidaților de partid nu s-a o- 

[prit aici. Antrenarea lor în rezolvarea 
[sarcinilor existente a făcut posibil ca ori- 
|z«nt.ul de cunoștințe a tovarășilor să se 
[îmbogățească simțitor. Și ca urmare, a 
[f&St posibil ca biroul organizației de bază 
[să încredințeze tovarășilor sarcini de răs- 
□țyndore. De pildă, candidatul Enea Duinui- 
kruța primit sarcina de a răspunde de 
[activitatea gazetei de perete, tovarășul 
[râiea Mihai să frecventeze Cursurile arga- 
[nizate în cadrul școlii de maiștri, iar can- 
[didata Stnatina Ținea să-și îmbogățească 
[cunoștințele politice și ideologice în cadrul 
[unei școli de partid — sarcini, de care to- 
[yarășii se achită cu conștiinciozitate. Pa
ralel cu realizarea în fa<pt a sarcinilor tra
sate de către birou, oandidații sînt exem
ple demne de urinat și în procesul de pro
ducție. Lună de lună, ei depășesc sarci

lantitatc și calitate, reducerea consumului 
ie cocs, mărirea productivității furnalului și 
educerea prețului de cost al fontei. Dăru
ită aglomeratului, toate minereurile mărunte 
i deșeurile de fabricație sînt refolosite, iar 
iconomia obținută este simțitoare. Acum, la 
iunedoara se luptă pentru continua îmbună- 
ățire a calității aglomeratului și pentru tre
cerea Ia îmbunătățirea aglomeratului auto- 
ondant.

Uzina cocso-chimică din Hunedoara este 
ea mai modernă instalație de acest gen din 
;ud-estul Europei. Pînă mai ieri, cocsul consu
nat de furnalele Hunedoarei și ale altor uzine 
iderurgice era importat. Acum, este produs 
liiar la locul unde e nevoie de el, valorifi- 
îndu-se o însemnată cantitate de cocs care 
e pierdea prin fărîmițarea în timpul trans- 
ortului, asigurîndu-se și aprovizionarea 
Dntinuă a furnalelor. Gazul de cocs își gă- 
ește și el întrebuințare, devenind combus- 
ibil pentru noua centrală termoelectrică, 
■lai departe cocsul va da semiproduse pen- 
ru industria chimică.
Centrala termoelectrică, recent dată în 

imetiune, va da -energia electrică cerută de 
porirea capacității de producție a combina- 
ilui. Ea va da de asemenea aburi la pre- 
iune înaltă pentru antrenarea turbosuflan- 
Jor care dau aer furnalelor și pentru turbo- 
xhaustoarele de la uzina cocso-chimică. 
recuni și aburi pentru scopuri industriale și 

nile planului de producție, cu cî+e 50— 
80 la suită, iar lucrările efectuate cores
pund înittr-u toitui normativelor calitative ad
mise.

In traducerea în fapt a hotărârilor parti
dului și guvernului, biroul organizației de 
bază primește un ajutor prețios și din 
partea activului fără de partid, format 
din fruntași ai întrecerii socialiste, oameni 
cu o pregătire profesională ridicată și cu 
autoritate morală în fața maselor. In ca
drat activului fără de partid greutatea 
specifică o formează elementul direct pro
ductiv. Tovarășii cei mai merituoși și cu 
perspective, sânt încadrați în formele de 
învățământ ce funcționează pe lângă orga
nizația de bază. In acest fel organizația 
asigură pregătirea profesională și politică 
corespunzătoare viitoarelor cadre de par
tid.

Staidierea profundă a documentelor de 
partid de către tovarășii care doresc să 
facă parte din avangarda clasei munci
toare permite biroului, să se orienteze oît 
mafi bine în dementei primirii elemente
lor celor mai înaintate în rândurile par
tidului. Discutarea în parte a fiecărei ce
reri în adunările de primire, a creat pre- 
miza ca elementele dubioase, necinstite 
și carieriste să fie demascate, iar îm
potriva cererii lor să voteze în unanimi
tate întreaga organizație de bază.

Munca politică desfășurată de către 
membrii de partid, a făcut posibilă ca în 
rândurile organizației de bază să fie pri
mite elementele cele mai cinstite și devo
tate, fiii ai clasei muncitoare și țărănimii 
muncitoare. In prezent, elemental munci
toresc față de efectivul total are o pre
ponderență de 82 la sută. Acest lucru a fă
cut posibil ca activitatea organizației de 
bază să fie mai vie, hotărârile luate în 
adunările generale să se realizeze cu mai 
multă vigoare, membrii și oandidații de 
partid să fie promotorii acțiunilor la lo
curile de muncă, într-un cuvânt față de 
anul trecut întreaga activitate a organi
zației de bază să se maturizeze simțitor.

Deschiderea lucrărilor celui de al 
II-loa Congres al partidului, organi
zația de bază și-a propus să o întâmpine 
cu o compoziție socială și mai ridicată, cu 
rîndurile sale și mau închegate și ou o 
capacitate de muncă în realizarea hotărâ
rilor partidului și guvernului mult spo
rită.

FURCA GHEORGHE
secretarul organizației de bază Construcții 

metalice C.S. „Gh. Gheccghiu-Dej“

termoficare. Alimentarea uzinei se va face, 
pe lingă păcură, cu gaz de furnal, altădată 
risipit fără folos în atmosferă.

Din zgura de furnal pină mai ieri arun
cată, noua instalație centrală de granulate 
a zgurei produce acum materia de bază pen
tru fabricarea cimentului metalurgic, prefa
bricatelor pentru construcții, a zgurei expan
date (un bun material izolator).

Depozitul mecanizat Peștiș înmagazinează 
minereul pentru a asigura livrarea lui con
tinuă spre furnale și îl omogenizează pen
tru a elimina variația de calitate. In felul 
acesta, procesul în furnal este uniformizat, 
fonta capătă o calitate constantă, ceea ce 
are drept consecință — după calculele spe
cialiștilor sovietici — creșterea productivi
tății muncii pînă la 8 la sută și reducerea 
consumului de cocs între 3-4 la sulă. Acest 
depozit face și transbordarea aglomeratului 
pentru uzinele de la Reșița și Călan.

Fabrica nouă de dolomită, pusă parțial 
în funcțiune in preajma zilei de 1 Mai 1955. 
produce un material prețios pentru căptuși- 
rea vetrelor de la cuptoarele Siemens Mar
tin, pentru praguri și pentru alte locuri 
Acest material se expediază șl altor oțelării.

Și la ridicarea acestor construcții din ca
drul Combinatului siderurgic „Gh. Gheorghiu- 
Dej“ din Hunedoara, ajutorul sovietic a fost 
substanțial: proiecte, specialiști și utilaj, 
metode înaintate de muncă.

In biroul tovarășului președinte Lupu 
Lăscuț e liniște. Cu toții ascultam țăcăni
tul mașinii de scris. Pe hîrtia semi-velină, 
slovele se înșiruiesc ritmic una după alta. 
Deodată, țăcănitul se opri locului.

— Ce număr are dispoziția ? întrebă to
varășul Băieșan Sabin, secretarul Sfatului' 
popular al comunei Teliuc.

— 328/1955 — îi răspunse un tovarăș, care 
era preocupat cu răsfoirea unui dosar.

— Bine1 — Mormăi mai mult pentru sine 
tovarășul Băieșan, scriind între timp lite
rele și cifrele ce urmau să formeze numărul 
și anul dispoziției.

Fiind străin de problemele ce conținea do
sarul și ce se „tipărea" sub degetele iuți 
ale secretarului, am început să-mi plimb 
privirea de la un mobilier la altul. Incon
testabil ! — îmi zisei în gînd — încăpe
rea e aranjată cu gust. Scrulînd mai de
parte încăperea, în colț zării o sobă ca 
toate sobele, dar cu deosebirea că... îi lip
sește burlanul și... în dosul ei, erau stivuite 
niște pachete bine legate, etichetate. Intre 
timp țăcănitul mașinei se opri din nou. To
varășul care mă însoțea la sfait, descoperi și 
dînsul pachetele de după sobă.

— Tovarășe Băieșan. ce aveți în pachetele 
acelea de după sobă ?

— Cărți! Răspunse dînsul, și se aplecă 
din nou asupra mașinii de scris.

Hm 1 Colo zac cărți, soba e fără burlan, 
iar cînd intrai înăuntru era să mă împiedec 
de firul de telefon ce e tras de la colțul 
ușii la biroul tovarășului președinte. Astea 
nu-s treburi bune, îmi zisei. Ce să mai spun? 
Chiar în anticameră mai descoperisem pe un 
dulap niște pachete, unele mai puțin legate, 
altele desfăcute, lăsînd în interiorul lor să 
se vadă cărți de diferite grosimi și culori.

Despre unele lipsuri ale cooperativei »Drum Nou«
Lucrez în cadrai cooperativei „Drum 

Nou" din Hunedoara — secția frizerie. 
Nepăsarea de care dau dovadă organele 
de conducere ale cooperativei în rezolva
rea problemelor gospodărești și acelea ale 
salariaților, m-a făcut să mă adresez re
dacției pentru a ajuta la Mătairarea lor. 
In primul rând deseori ne lipsește spirtul 
și uleiul de nucă, fiind astfel nevoiiți să 
folosim aipă în locul celor două produse 
incluse în taxa dienițitar. De asemenea,

O cerere
In comuna Teliuc, la clubul muncito

resc, minerii și ceilalți locuitori, vizionau 
săptămânal diferite filme programate pe 
ecranul duhului. De cîtwa timp însă, con
dițiile de vizionare ruu corespund cerin
țelor. din cauza defecțiunilor tehnice a 
aparalrjliui de proecție. Aceasta facle ca la 
unele filme să nu se audă sonorul, iar 
proiecția să fie confuză.

Industria romînească, prin uzinele „23 Au
gust" și „Mao Țze-dun“ din București, „Pro
gresul" din Brăila, „Independența", „Ba
lanța" și „Virola" din Sibiu, au trimis Ia 
Hunedoara utilaje care rivalizează, în ceea 
ce privește înaltul nivel tehnic, cu utilajele 
din țările capitaliste.

Pentru buna deservire a transportului, în 
centrul siderurgic Hunedoara au rost cons
truite zeci de kilometri de linii ferate, iar 
parcul de locomotive și vagoane a fost în
zestrat în anii cincinalului cu zeci de loco
motive noi și sute de vagoane.

Oameni noi, pregătiți, s-au format odată 
cu creșterea combinatului. Numeroși munci
tori și-au îmbogățit cunoștințele urmînd 
cursurile de calificare, cursurile de speciali
zare și școlile de maiștri. Mulți dintre ei au 
învățat în Uniunea Sovietică să conducă agre
gate moderne, iar întorși în uzină, au a- 
dus mersului înainte al muncii prețioasa lor 
experiență. Crearea condițiilor pentru studi
erea tehnicii noi, mobilizarea muncitorilor 
pentru stăpînirea ei, au atras creșterea acti
vității creatoare. In anii cincinalului au fost 
aplicate la Combinatul siderurgic din Hu
nedoara 716 inovații, care au adus economii 
de peste 33 milioane lei.

Dezvoltarea Combinatului siderurgic „Gh. 
Gheorghiu-Dej“ din Hunedoara a dat sem
nalul transformării întregului oraș. Popu

Mai tîrziu, după ce tovarășul Băieșan își 
aranjă lucrurile, reușii să ailu de la dînsul 
că în prezent, în sediul sfatului, sînt aproape 
400 exemplare de cărți literare, politice și 
broșuri. In schimb însă, în comuna Teliuc 
nu este o bibliotecă, sau măcar un. dulap 
dat în responsabilitatea unui tovarăș de la 
sfat, care să se ocupe cu difuzarea cărți
lor. Pentru a mă documenta mai bine ridi
cai un pachet bine legat, din stiva de după 
sobă și văzui ștampila serviciului P.T.T.R. 
Hunedoara care indica luna august a.c.

Curiozitatea mă mână mai departe. Vro
iam să aflu ce fel de cărți conțin pachetele. 
Ca să nu desfac pe cele de după sobă, păși-î 
în anticameră, unde unele pachete erau des
făcute. Mare mi-a fost mirarea cînd am vă
zut că P.T.T.R.-iștii au imprimat pe pachete 
cifrabil, ziua de 7 aprilie a.c.

Propriu zis nu conștiinciozitatea P.T.T.R.- 
iștilor m-a mirat, ci nepăsarea grosolană a 
tovarășilor din comitetul executiv, care pri
vesc problema culturalizării maselor din a- 
ceastă comună ca ceva secundar. Faptul că 
legăturile acestor pachete nu au rezistat in
temperiilor lunilor ce au trecut, mucegaiului 
și prafului care s-a încuibărit pe coperți și 
între filele cărților, nu dovedesc altceva de- 
cît atitudinea de nepăsare de care sînt cu
prinși membrii comitetului executiv și în 
special tovarășul Băieșan Sabin.

★
Aceste lipsuri cer din partea Comitetului 

executiv al Sfatului popular Teliuc o ana
liză profundă și grabnică, adoptînd în acest 
sens măsuri, într-adevăr prompte, care să 
îndrepte situația nu numai în comuna Te
liuc dar și în satele aparținătoare acestei 
comuni.

A. NAGY

concediile de boală sânt plătite cu întârzi
ere și uneori chiar deloc. Un astfel de caz 
mi s-a întâmplat și mie. In luna iunie am 
fost bolnav 5 zile. Am prezentat actele 
respective conducerii cooperativei, dar aju
torul nu mi s-a achitat nici astăzi. Cred dă 
ar fi tâmpul ca în activitatea conducerii a- 
cestei unități cooperatiste să se facă o 
cotitură pentru ca astfel de lipsuri să fie 
înlăturate.

BRONZ ALEXANDRU 
corespondent voluntar

legitimă
Noi. minerii și locuitorii comunei, cre

dem că este timpul să se pună capăt aces
tei stări de lucruri, și cerem comdtetiuiliuâ 
de întreprindere al minelor de fier Tdiiuc 
să rezolve această problemă pentru ca 
filmele să poată fi vizionate în bune cbn- 
dâțiiuni.

Un grup de mineri din Teliuc 

lația a crescut în ultima vreme de la cîteva 
mii la cîteva zeci de mii.a

Pe dealul din fața combinatului, unde fu
mul uzinei nu ajunge niciodată, se profi
lează noul oraș muncitoresc. Familiile side- 
rurgiștilor hunedoreni au primit aproape 
1.500 de apartamente. Alții și-au construit 
locuințe pe credite acordate de stat.

Orașul muncitoresc cuprinde de asemenea 
numeroase clădiri de interes social-cultural : 
școli elementare de 10 ani, profesionale, cre- 
șă și cămin de zi pentru copiii muncitorilor, 
farmacie, magazine alimentare și textile, co
fetărie, restaurante, etc. In curând 
orașul muncitoresc va avea o școală medie 
siderurgică, un atelier-școală profesională, 
alte magazine de produse alimentare, un 
nou local pentru poștă-telegraf-telefon, com
plexul restaurant-berărie-cofetărie și un club- 
cinema-teatru.

Totul a crescut la Hunedoara : uzinele, o- 
rașul, oamenii, și mai ales faptele lor. In 
ultimii ani s-au făcut cît într-un secol îna
inte de eliberarea Romîniei de sub jugul fas
cist. Și nimeni nu se gîndește să se op
rească aici. Totul merge înainte, mereu îna
inte.

Oamenii Hunedoarei și-au legat viața de 
orașul lor drag, de furnalele care produc 
ziua și noaptea, de aurul incandescent al 
oțelului, de visele îndrăznețe pe care le va 
împlini viitorul.

G. DAVIDESCU
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Nota guvernului sovietic adresată guvernului Marii Britanii
MOSCOVA (Agerpres). — TASS trans

mite nota adresata de guvernul sovietic 
guvernului Marii Britanii.

L-a 18 octombrie, Ministerul Afacerilor 
■Externe al U.R S.S. a adresat ambasadei 
Marii Britanii la Moscova o notă care con
stituie răspunsul la nota adresată la 3 oc
tombrie 1955 de guvernul Marii Britanii 
guvernul-uii sovietic în legătură cu trata
tivele dintre guvernele U.R.S.S. și Repu
blicii Democrate Germane oare au avut 
loc in septembrie a.c.

In nota din 3 octombrie, guvernul Marii 
Britanii, de comun acord cu guvernele 
S.U.A. și Franței, declara că. după păre
rea acestor trei guverne, „Tratatul cu pri
vire Ia relațiile dintre Uniunea Republici
lor Sovietice Socialiste și Republica De
mocrată Germană" încheiat la 20 septem
brie la Moscova nu poate avea nici o in
fluență asuipra obligațiilor wxu răspunderii 
asumate de U.R.S.S. pe baza înțelegerii 
și acordurilor privitoare la Germania, in

WASHINGTON (Agerpres). — TASS
Răspunzînd la întrebările corespondenților 

în cadrul unei conferințe de presă care a 
avut loc la 18 octombrie, secretarul de stat 
Dulles a anunțat că se va întîlni la 19 octom
brie cu președintele Eisenhower pentru a 
examina în mod definitiv planurile referi
toare la apropiata conferință de la Geneva 
a miniștrilor Afacerilor Externe ai celor 
patru puteri.

Răspunzînd la alte întrebări, Dulles a de
clarat că, după părerea sa, există în pre
zent mai multe șanse să fie adoptate mă
suri practice în scopul reglementării prin
cipalelor divergențe internaționale. Dulles 
a adăugat că apropiata conferință a miniș
trilor Afacerilor Externe trebuie considerată 
ca o a doua etapă în care „spiritul Genevei" 
va fi pus în aplicare.

Dulles a amintit părerea lui Eisenhower, 
potrivit căreia apropiata conferință de la 
Geneva va constitui o „severă verificare" a

Rezolufia comitetului italian al mișcării partizanilor păcii
ROMA (Agerpres). — TASS
La 18 octombrie a avut loc o ședință a 

Comitetului italian al mișcării partizanilor 
păcii la care s-au discutat raportul cu pri
vire la recenta sesiune a Biroului Consiliu
lui Mondial al Păcii și sarcinile mișcării ita
liene a luptătorilor pentru pace.

Riccardo Lombardi, membru al comitetu
lui, care a prezentat raportul cu privire la 
sesiunea Biroului Consiliului Mondial al 

clusiv Berlinul, realizate anterior între 
Franța, S.U.A., Regatul Unit, șl U.R.S.S.

In nota sa din 18 octombrie, Ministerul 
Afacerilor Externe al U.R.S.S. face cunos
cut că, potrivit Tratatului menționat, rela
țiile dintre Uniunea Sovietică și Republi
ca Democrată Germană sînt reglementate 
pe baza deplinei egalități în drepturi, a 
respectului reciproc al suveranității și nea
mestecului în treburile interne. Tratatul 
prevede colaborarea între Uniunea Sovie
tică și Republica Democrată Germană în 
interesele asigurării păcii și securității în 
Europa, în interesele reglementării pașni
ce pe bază de tratat și restabilirii unității 
Germaniei pe baze pașnice și democratice.

In continuare, în notă se arată că la 
semnarea Tratatului cu privire ha relațiile 
dintre U.R.S.S. și R.D.G. părțile au pornit 
de la premiza că Republica Democrată 
Germană își exercită jurisdicția pe terito
riul aflat sub suveranitatea ei, ceea ce, 
firește, se referă și la comunicațiile pe a-

ÎNAINTEA conferinței de la geneva
Conferința de presa a lui Dulles

„spiritului Genevei". El a adăugat că, după 
părerea lui, în prezent există șanse nu toc
mai proaste care permit să se spere că va 
li obținut un progres în toate cele trei 
puncte de pe ordinea de zi.

Unul din corespondenți l-a întrebat pe 
Dulles ce legătură se poate face între de
clarația sa de astăzi și declarațiile sale an
terioare despre poziția Uniunii Sovietice. 
Dulles a afirmat că nu crede că există 
vreo discordanță între speranțele sale ac
tuale și „avertismentele" sale anterioare în 
legătură cu politica sovietică. El a adăugat 
că în ce privește rezultatele conferinței de 
la Geneva, s-au exprimat speranțe care de
pășesc cadrul „posibilităților practice" ale 
acestei întilniri. Dulles a afirmat că nu 
împărtășește aceste speranțe dar că, pe de 
altă parte, consideră că posibilitățile prac
tice ale apropiatei conferințe sînt în pre
zent aproximativ tot atît de mari cît le 
considerau puterile occidentale în perioada

Păcii, a subliniat necesitatea intensificării 
continue a luptei partizanilor păcii din toate 
țările pentru înlăturarea obstacolelor care 
împiedică slăbirea încordării în relațiile in
ternaționale.

Celeste Negarville, care a fost ales în ca
drul ședinței secretar general al comitetu
lui, a expus sarcinile partizanilor păcii din 
Italia.

După discuții a fost adoptată o rezoluție 
care cheamă pe toți italienii, indiferent de 

cest teritoriu. In ceea ce privește Controlul 
asupra circulației între Republica Fede
rală Germană și Berlinul occidental a 
personalului militar și încărcăturilor gar
nizoanelor Marii Britanii, Franței și S.U.A., 
încartiruite în Berlinul occidental — se 
spune în continuare în notă — cu prile
jul tratativelor dintre guvernele U.R.S.S. 
și R.D.G. s-a prevăzut ca acest control să 
fie exercitat temporar, pînă la realizarea 
unui acord corespunzător, de către coman
damentul grupului de trupe sovietice din 
Germania.

In încheierea notei se subliniază că sem- 
nînd tratatul sus-menționat, guvernul U- 
niunii Sovietice și Republicii Democrate 
Germane au avut în vedere obligațiile ce 
revin celor două părți pe baza acordurilor 
internaționale existente referitoare la 
Germania în ansamblu.

In aceeași zi, note similare au fost a- 
dresate de asemenea ambasadelor Franței 
și S.U.A.

cînd șefii guvernelor s-au întrunit la con
ferința de la Geneva care trebuia să consti
tuie doar prima etapă în tratativele dintre 
Est și Vest. Dulles a declarat că speră că la 
conferința de la Geneva se va obține un 
progres în problema unificării Germaniei. El 
nu se așteaptă încă ca la apropiata confe
rință „să se obțină sau să se asigure pe 
deplin" unificarea Germaniei. Dulles a re
petat că speră că diferitele propuneri îndrep
tate spre unificarea Germaniei, precum și 
spre asigurarea securității europene vor a- 
juta puterile occidentale și Uniunea Sovie
tică să se apropie mai mult la conferința 
de la Geneva.

Răspunzînd altor întrebări ale corespon
denților, Dulles a declarat că în momen
tul de față „nu este încă timpul" pentru o 
conferință la nivel înalt între S. U. A. și 
China. El a comunicat că printre problemele 
care au fost discutate la Geneva în cadrul 
tratativelor chîno-âmericane a figurat și pro
blema embargoului comercial.

convingerile lor politice, să-și exprime vo
ința de pace în scrisori și mesaje adresate 
miniștrilor Afacerilor Externe ai celor patru 
mari puteri care se vor întruni la Geneva.

Rezoluția cheamă pe partizanii păcii să 
lupte pentru unirea tuturor cetățenilor în 
lupta pentru coexistența țărilor cu orînduiri 
politice diferite pe baza unui pact cu privire 
la securitatea colectivă și dezarmare, să 
lupte pentru lichidarea bazelor străine de pe 
teritoriul Italiei și al altor țări.

In cîteva rînduri
NEW YORK. In seara zilei de 17 octom

brie, redacția unuia dintre cele mai mari 
ziare din S.U.A., „New York Times", a oferit 
o recepție în cinstea grupului de ziariști so
vietici care se află la New York. O. Dreyfus, 
redactor șef adjunct al ziarului, a oferit un 
dineu la care a participat întreaga condu
cere a redacției.

BUENOS AIRES. Avioane militare au a- 
tacat întruniri ale muncitorilor de pe plan
tațiile de trestie de zahăr din apropiere de 
Tucuman, în centrul Argentinei, care au re
fuzat să se supună ordinului autorităților 
privitor ia interzicerea oricăror manifesta
ții cu prilejul zilei de 17 octombrie, data 
aniversării izbucnirii grevei generale din 
1945.

FAMAGUSTA (Agerpres).
După cum anunță agenția Reuter, la 19 

octombrie a avut loc la Famagusta (Cipru) 
o demonstrație a studenților la care au luat 
parte aproximativ 2.000 de persoane. De
monstranții au scandat lozincile: „Englezi 
cărați-vă acasă !“, „Trăiască Enozis 1“ (Uni
rea Ciprului cu Grecia — n. r.).

Împotriva demonstranților au fost trimise 
trupe și polițiști înarmați cu puști și gre
nade cu gaze lacrimogene.

PARIS (Agerpres).
Ziarele pariziene publică date oficiale cu 

privire la numărul victimelor de pe urma 
operațiunilor militare din Algeria, de la 1 
noiembrie 1954 pînă la 30 septembrie 1955.

Potrivit acestor date, în rîndurile insur
genților algerieni se numără 2.176 de morți 
și 227 de răniți.

In aceeași perioadă, pierderile unităților 
militare franceze, poliției și jandarmeriei din 
Algeria sint de 317 morți și 578 răniți; 
28 sînt dați dispăruți.

CARACI (Agerpres). — TASS
După cum relatează ziarul „Doon", un 

purtător de cuvînt al Ministerului Afaceri
lor Externe al Pakistanului a declarat la 
18 octombrie că guvernul pakistanez a ho- 
tărît să recheme pe ambasadorul său din 
Kabul. Purtătorul de cuvînt a adăugat că 
această hotărîre a fost luată ca măsură de 
răspuns la acțiunile analoage ale guvernului 
afgan.

După părerea cercurilor diplomatice din 
Caraci, rechemarea de către guvernele Af
ganistanului și Pakistanului a șefilor repre
zentanțelor lor diplomatice nu înseamnă ru
perea relațiilor diplomatice. Este însă neîn
doielnic că aceste acțiuni vor duce la o 
nouă agravare a relațiilor dintre ele.

Spicuiri din presa occidentală

Ce se întîmplă în Africa neagră
Ziarul elvețian „,Berner Tagblatt" a pu

blicat recent un articol în care se face o 
trecere în revistă a situației din coloniale 
engleze, franceze, belgiene și portugheze 
■din Africa. Autorul articolului ceiută să 
diminueze, în prezentarea lui, urmările 
tragice, pentru populațiile băștinașe, ale 
.guvernării colonialiste. Cu toate acestea, 
în articol se oglindește situația nesigură 
care s-a Creat astăzi în Africa pentru 
„stăpânii albi", datorită afirmării tot mai 
puternice a năzuinței popoarelor din a- 
cest continent spre o dezvoltare de sine 
stătătoare.

Publicăm mau jos extrase din acest arti
col, intitulat „Africa, un cazan gata să 
explodeze".

„Un expert în problemele africane, scri
itorul Alexander Campbell, a ajuns la ur
mătoarea concluzie in urma călătoriilor 
sale pe care le întreprinde de 20 de ani pe 
continentul negru : „A vorbi despre Africa 
este ca și cum s-ar dori sS se suprave
gheze mai multe cazane gata să explo
deze.

...Marea Britanie, Franța, Belgia, Portu
galia, Uniunea sud-af ricana, — toate se 

află in fața unei Africi nesigure șt în fier
bere.

In regiunile aflate sub influența brita
nică cele mai neliniștitoare sint eveni
mentele din Kenia (Africa răsăriteană)... 
Kenia, altădată o colonie înfloritoare, în
registrează astăzi din an în an deficite 
mereu mai mari... Populația de culoare 
a învățat să mînuiască mijloacele tehnicii 
moderne, iar conducătorii ei s-au dovedit 
dornici de învățătură la școlile superioare 
de la Londra și Moscova. Foștii elevi ai 
misiunilor creștine au înlocuit de mult, în 
rugăciunile lor, numele lui Christos cu al 
lui Jomo Kenyatta (conducător al luptei 
de eliberare din Kenia — N.R).

In Africa occidentală britanică trăiește 
o populație de 36 milioane negri, față de 
numai 10.000 albi. Coasta de Aur a ajuns 
aproape la deplina autonomie, care a fost 
obținută în 1948—1949 prin răscoale și 
greve.

In curînd — se spume în continuare în 
articol — Sudanul va fi definitiv liber, 
condominiumul anglo-egiptean va lua 
sfîrșit și va trebui să se decidă între o 

uniune cu Egiptul Șt deplina indepen
dență.

Probleme grele se ivesc în Federația 
Africii centrale (Rhodezia de nord și de 
sud, precum și Nlassaland). O grevă a 
celor 60.000 de muncitori prost plătiți din 
minele de cupru din Rhodezia de nord a 
durat anul trecut 6 luni.

Platourile Africii britanice centrale și 
de est, regiuni fertile și nebîntuite de țîn- 
țari, se află în majoritate în mîini brita
nice, iar muncitorii băștinași sînt mizera
bil plătiți. Tulburările din Kenia se și fac 
resimțite aici.

In Congo belgian trăiesc 70 000 albi pe 
lingă 11 milioane negri. Nivelul de trai 
al muncitorilor băștinași este extrem de 
scăzut; în contrast cu el se află marea 
proprietate a albilor și enormele dividen
de ale economiei care se bazează pe sur
sele de cupru și uraniu. La frontierele 
țării însă amenință răscoala.

In coloniile portugheze Mozambic, An
gola și Guineea... un număr de 120.000 de 
albi conduc peste 9 milioane de negri. In 
Africa portugheză legea ' obligă pe băști
nași să lucreze 6 luni pe an pentru un 
alb sau să producă pentru el, pe propriul 
lor pămînt, o anumită cantitate de ali
mente. Cine contravine acestei legi sau 
cine nu-și plătește impozitele trebuie să 

lucreze fără plată la construirea de șo
sele".

In continuare, ziarul „Bemer Tagblatt" 
arată că în Africa franceză de vest nu 
există încă pentru colonialiști griji atăt de 
directe oa cele pe care le provacă situa
ția din Africa de nord franceză.

„In Camerun există uniunea populații
lor din Camerun (U.P.C.), care este or
ganizată după modelul Vietminului din 
Indochina (adică Frontul Național Unit 
din Vietnam — N.R.): singurul partid din 
Africa franceză de vest care cere în mod 
deschis înlăturarea francezilor.

...Un „bloc al teamei și al urii" îl re
prezintă în schimb cei 1,7 milioane albi 
față de cei 10 milioane negri Bantu și 
indieni din Africa de sud. Exilați în re
zervații, unde foametea este endemică, 
negrii se îmbulzesc la orașe. Ei locuiesc 
fără drept de vot, în cartiere mizere.

Odată cu lăsarea nopții, tancuri și ma
șini blindate trebuie să parcurgă străzile 
orașelor locuite de albi între Durban și 
Capetown. Dar politica rasială este con
tinuată de guvernul Strijdom. după exem
plul predecesorului său, Malan, cu o in- 
căpățînare fanatică și oarbă, și aceasta 
încă sub masca creștinismului. Intr-ade
văr, un cazan gata să explodeze".
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