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Să întîmpinăm Congresul partidului 
cu noi succese în producție

Apropierea Congresului partidului însuflețește efortul 
muncitorilor, tehnicienilor și inginerilor din întreprinderile 
patriei noastre. Acest măreț eveniment, de-o importanță 
istorică în viața partidului și a poporului muncitor, consti
tuie un imbold puternic în îndeplinirea sarcinilor trasate 
de partlid și guvern.

întreaga țară a devenit un vast șantier al mărețelor con
strucții socialiste. Fiecare om al muncii s-a putut convinge 
de justețea politicii partidului vârând cum sub ochii săi se 
construiesc noi fabrici și uzine, înzestrate cu utilaje moderne 
de o înaltă productivitate. Minerilor, li s-au creat posibili
tăți să sporească simțitor producția de minereu, materie de 
primă necesitate pentru creșterea producției de metail. Or, 
toate acestea au dius la dezvoltarea economiei naționale și la 
îmbunătățirea condițiilor de viață ale poporului muncitor. Ca 
urmare, volumul de mărfuri industriale și alimentare puse 
în vînzare a sporit considerabil. Numai în aicest an, față de 
1954, populația din orașul Hunedoara, a primit cu 31.27 la 
sută mai multă făină, cu 24,15 la suită mai multă carne, cu 
24,53 la sută mai multă pîine, cu 47,43 la sută mai mult zahăr 

și multe altele. Toate acestea satisfac pe deplin interesele 
poporului muncitor, oare sub conducerea partidului duce 
lupta pentru cucerirea de noi succese, în făurirea unei vieți 
îmbelșugate.

Studiind amănunțit posibilitățile existente în întreprin
dere, bazîndu-se pe extinderea experienței înaintate, colecti
vul uzinei „Victoria" Calcan s-a angajat să întîcnpine Con
gresul partidului cu sute de tone de fontă peste sarcinile 
de plan, să sporească producția bunurilor de larg consum și 
Să înfăptuiască alte realizări de seamă. Pînă în prezent a- 
ceet colectiv a înregistrat succese importante.

Nu de mult, minerii din Ghelar s-au angajat să îndepli
nească sarcinile din planul cincinal pînă la data de 20 oc
tombrie a.c. Și-într-adevăr la această dată ei au raportat 
partidului că și-au respectat angajamentul luat. Folosind 
din plin condițiile ce le-au fost create pentru creșterea pro
ducției de minereu, ei au sporit în acest an productivitatea 
muncii față de cea planificată c.u 7,64 la sută.

Sipre un astfel de succes trebuie să-și îndrepte activita
tea fiecare colectiv de muncă. Exemple de acest fel avem 
multe în raionul nostru. Con ducerea minelor de fier din 
Teliuc, de pi'idă, acordă o atenție deosebite punerii în prac
tică a unor metode înaintate de muncă, cum ar fi; perfora-, 
jul umed, prin care s-a obținut o viteză de înaintare în 
frontul de lucru cu 10 la sută mai mare față de cea reali
zată pînă acum, împușcarea cu găuri lungi de sondă, intro
ducerea graficului ciolic și altele.

Sânt însă unele întreprinderi, cum ar fi Combinatul side
rurgic, unde Comitetul de întreprindere obișnuiește să facă 
multe zarvă în jurul unei inițiative bune, ca pe urmă să fie 
neglijată. In acest fel a procedat cu punerea în practică a 
indicațiilor reieșite din broșura „Mai mult metal", ce a fost 
studiate de fumaliiști. Comitetul de întreprindere din com
binat oare deși avea cunoștință de preocupările colectivu
lui din secția mecanică în vederea organizării științifice a 
procesului de .producție a mașinilor după metodele folosite 
de stnungaruil Constantin Vasilache — Erou al Munaii Socia
liste — totuși, a manifestat o slabă preocupare în această 
privință, mptivind că este în căutarea unei noi inițiative pe 
core s-o extindă.

Experiența ne dovedește că pentru a putea folosi din plin 
întreaga capacitate de producție a utilajelor, — condiție de 
bază î>n sporirea producției — trebuie ca muncitorii să fie 
în pas cu tehnica nouă, cerință ce impune ca ei să fie aju
tați ou toată seriozitatea în ridicarea neîncetată a niveiluiluii 
de cunoștințe profesionale. Iată o sarcină pe care o negli
jează într-un mod ou totul nepenmis Comitetul de întreprin
dere din combinat.

Față de asemenea lipsuri organizațiile de partid trebuie 
să îndrume concret și să studieze amănunțit cauzele care 
împiedică ca în întreprinderile raionului nostru, experiența 
înaintată să nu fie popularizată -și extinsă pînă Ia ultimul 
om.

Avem -la îndemână toate posibililtățile să dăm avînit în
trecerii socialiste. Și mai mult, în întreprinderile noastre 
există oameni harnici, cu inițiative valoroase, cu o bogată 
experiență în muncă, însă, se cere din partea organizațiilor 
de partid și organelor sindicale să facă ca experiența frun
tașilor în producție să devină un bun al tuturor.

Oameni ai muncii! Luptați cu însuflețire ca în cinstea 
Congresului P.M.R să realizăm o creștere simțitoare a pro
ducției și productivității muncii, să dăm un avînt puternic 
.întrecerii socialiste pentru îndeplinirea cu succes a sarcini- 

>r din primul nostru plan cincinal.

In cinstea Congresului partidului
întrecere între brigăzile de ojelari conduse de 

.......... _ Va Ier Lăbunet și Aurel Stanciu.
La terminarea orelor de muncă, ieri dimineață oțelarii din schimbul de 

noapte de la Combinatul siderurgic s-au adunat la colțul roșu. Ei au discutat 
sarcinile de plan pe lunile noiembrie și decembrie și și-au renoit angaja
mentele în cinstea Congresului partidului.

In cuviniul său, prim-topitorul Vaier Lăbuneț a diemat la întrecere rîn 
numele brigăzii pe care o conduce, pe oțelarii din brigada condusă de prim- 
topitorul Aurel Stanciu. El și-a propus ca în întrecere pînă la data deschi
derii Congresului să îndeplinească planul anual și să producă peste plan 275 
tone oțel ; să elaboreze 35 de șarje rapide ; să reducă rebuturile cu 5 la sută 
față de procentajul admis și să asigure funcționarea cuptorului în bune con- 
dițiuni pentru o campanie de boltă de 400 șarje. Pentru ca aceste angajamente 
să fie îndeplinite întocmai, el s-a mai angajat, că va da o atenție deosebită 
ridicării calificării tuturor oțelarilor din brigada pe care o conduce.

Oțelarii din brigada lui Aurel Stanciu, care se aflau în schimbul de dimi
neață au primit cu însuflețire această chemare angajindu-se să realizeze ace
leași obiective.

Incepînd de ieri, cele două brigăzi desfășoară cu entuziasm întrecerea 
pentru îndeplinirea angajamentelor luate.

Cu gîndul la partid
• Colectivul de muncitori tehni

cieni și ingineri ai complexului e- 
lectrotehnic din cadrul I.C.S.H-ului, 
se pregătesc să întâmpine cel de al 
II-lea Congres ai partidului cu noi 
și importante realizări în produc
ție. Ei sânt hotărîți să asigure în
deplinirea înainte de termen a pla
nului și să realizeze însemnate eco
nomii. In acest scop, și-au luat an
gajamentul de a respecta termenul 
de execuție a lucrărilor, conform 
graficelor coordonate, respectarea 
indicilor de calitate, sporirea pro
ductivității pe caip de muncitor cu 
3-5 la suită, prin introducerea pe 
seară tot maii targă a metodelor a- 
vensate de muncă. De asemenea, 
pînă la data de 23 decembrie vor 
realiza 25.000 lei acumulări socia
liste peste plan prin reducerea pre
țului de cost cu 1 la sută față de 
cel planificat.

• Muncitorii, tehnicienii și ingi
nerii din cadrul Trustului 4 con
strucții din Hunedoara, sînt hotă- 
rîți să cinstească Congresul parti
dului cu noi succese în îndeplinirea

___ Cuvîntul minerilor
Ardeee !...
O bufnitură surdă acoperi zum

zetul sfredelelor din abatajele în
vecinate. S-a pușcat. Alte opt 

pușcături au urmat repede, fă- 
cînd să răsune tot orizontul. După 
cîteva secunde ecoul lor transmis 
prin galerii și prin toate abatajele, 
vroia parcă să pună stăpînire pe 
întreaga mină. In dispariția ecou
lui, se face din nou auzit, zum
zetul sfredelelor predecesoarele vi
itoarelor explozii.

Minerii din brigăzile conduse de 
comuniștii Preda Dumitru, Aron 
Munteanu și alții, în această zi, 
parcă, și-au încleștat șt mai tare 
mîinile pe minerul pichamerului. 
Asemenea lor cei din brigăzile lui 
Drăgan lovită, Coloșie loan, pre
cum și toți minerii din Ghelar, 
prin munca lor, vor să sărbătoreas
că ziua de 20, zi frumoasă de 
toamnă, cu rezultate deosebite.

Fiecare muncește fără încetare, 
fie la rambleat, încărcat sau per
forat. Deși muncesc în tăcere, un 
gînd parcă le încolțește mereu in 
minte. — Oare, o să reușim să ne 

planului pe anul 1955. In acest sens 
și-aiu luat o serie de angajamente 
printre care — realizarea planului 
valoric pe anul acesta pînă la data 
de 23 decembrie, reducerea prețu
lui de cest, cu 2,60 la suită, creșterea 
productivității muncii cu 2 la sută.

Piese noi din materiale 
recuperate

In întâmpinarea Congresului 
partidului, colectivul mecanicului 
șef de la I.C.S.M. Călan, s-a en- 
gajat printre altele să mențină per
manent în funcțiune 10 camioane 
și 6 tractoare ; productivitatea mun
cii s-o sporească cu 20 la sută față 
de cea planificată, să facă economii 
prin recondiționarea pieselor și la 
luibrefiianți, în valoare de peste 

11.300 lei, etc. Pînă acum maistrul 
David Francisc, mecanicul Ambeli- 
dis Nicos și alții, au și economisit 
însemnate cantități de materiale. 
Numai din bronzul recuperat au 
fosit confecționate 144 bucșe ne
cesare la reparația motoarelor de 
la tractoare și autocamioane, 32 bucșe 

ținem de cuvînt ? Oare, vom putea 
raporta partidului că în cinstea 
Congresului angajamentul...?

Acest „oare‘‘ se va dezlega la 
terminarea șutului, se gîndiră și 
cei de la orizontul 4. Deși multe 
brigăzi atît de aici, cit și de la 
alte orizoate, lucrează în contul 
anilor viitori totuși, parcă unora 
nu le vine să creadă că în această 
zi vor încheia cincinalul și se vor 
alătura sutelor de colective dim 
țară, care lucrează în contul ani
lor viitori.

Da, aceasta este ultima zi în 
realizarea sarcinilor din primul 
plan cincinal ce le-a revenit mine
rilor din Ghelar, spun parcă și mi
ile de tone de minereu ce se în
dreaptă neîncetat spre furnalele 
combinatului. Realizarea zilnică a 
indicilor de producție, ascund în 
sine, efortul întregului colectiv, 
care antrenat în întrecerea socia
listă, a reușit să folosească din ce 
în ce mai bine utilajul minier, să 
aplice metode înaintate de muncă 
pentru realizarea planului. 

pentru pompe și 30 bucșe pentru be
toniere, tar din fierul vechi recupe
rat au fost confecționate 27 pinioa- 
ne dințate pentru motorașele anexă 
ce se folosesc la pornirea trăstoace
lor. In cinstea măreței sărbători, 
strungarii din brigada lui Stanciu 
Mircea și lăcătușii conduși de Mun- 
teanu Cornel sprijiniți și îndrumați 
îndeaproaipe de maistrul David 
Francisc eu reailizait normele în pe
rioada 1—20 octombrie în proporție 
de 180 la sută, tar tovarășii Pașo- 
lea Traian și Vadady Iosif au depă
șit sarcinile de producție ou 76, res
pectiv, 118 la sută.
Au terminal însăiraînfărîle 
de toamnă

Folosind din plin și cu pricepere 
fiecare oră bună de lucru munci
torii și tehnicienii gospodăriei agro
zootehnice „Minerul IV" Simsria, eu 
izbutit să termine pînă în prezent 
însămînțatiul tuturor terenurilor 
destinate culturilor de toamnă. In- 
sămințările au fost executate după 
ce terenul a fosit pregătit în cele mai 
bune condițiuni agrotehnice, iar să- 
mînța a fost selecționată și tratată 
la timp.

Cele peste 70 ha. cu orz de toamnă 
și 10 ha. cu secară în rânduri dese, 
au fost însămânțate cu un agregat 
compus din 3 semănători și o grapă 
acționate de un singur tractor. Ca 
și în celelalte campanii agricoile, 
tractoriștii Kiss Mihai, Tataii Hie și 
Schmidt Daniel, au obținut cele mai 
frumoase rezultate în muncă, reu
șind să-și depășească normele de 
lucru cu 10 pînă la 20 la suită.

Paralel cu însămînțăiriUe de ce
reale. colectivul de muncă din a- 
csastă gospodărie, a avut o preocu
pare permanentă și în ceea ce pri
vește însămînțările de legume și zar
zavaturi. Astfel, pînă acuim, au mai 
fost însămânțate 5 ha. cu morcovi, 
pătrunjel, țelină, satată de tx>:nmin.ă și 
altele.

DEJAN DUMITRU 
corespondent voluntar

20 octombrie orele 14. Exploziile 
puternice, sparg masivul ce conține 
minereul de fier și marchează o 
nouă victorie a minerilor. Mine
reul pușcat de la această dată este 
înregistrat în contul anului 1956. 
Bilanțul muncii lor a fost încheiat 
cu rezultate deosebite. Angaja
mentul îndeplinirii sarcinilor 
primului plan cincinal — luat în 
cinstea Congresului partidului — a 
fost realizat în întregime, dînd în 
acelaș timp 6S1 tone de minereu 
de fier peste prevederile planului.

îndeplinirea sarcinilor primului 
plan cincinal au fost posibile da
torită realizării an ds an a indi
cilor planificați.

Acel „oare“, care le frămînta 
mintea multora a rămas trecutului. 
La ședința festivă, organizată în 
cinstea acestui eveniment, parti
cipă mulți mineri. De pe chipurile 
lor vesele se poate citi bucuria 
victoriei marilor succese pe care 
le-au închinat partidului lor drag, 
care îi conduce spre noi izbînzi.

NAGY ALEXANDRU



Intr-o comună cu oameni harnici

ȘTIINȚA Ș! TEHNICA SOVIETICA, 
IN SLUJBA PĂCII

In seara zilei de 20 octombrie a.c., sala 
cinematografului „Maxim Gorki" era plină 
pînă Ia refuz. Sute de oameni ai muncii din 
Hunedoara, an ținut să participe la jurnalul 
vorbit, organizat de Consiliul raional ARLUS 
in colaborare cu filiala AS1T Hunedoara, în 
cadrul Sâptămînii științei și tehnicei sovie
tice. Tema jurnalului vorbit a fost: „Știința 
și tehnica sovietică în slujba păcii". Cu acest 
prilej, tovarășul ing. Rădvan Ștefan, a vor
bit despre „Folosirea energiei atomice în 
transporturi", iar tovarășul ing. F. Foltișka, 
despre „Știința sovietică în comenzi la dis
tanță". Jurnalul vorbit a fost urmat de fil
mul „Tăunul" , o producție în culori a stu
diourilor de filme sovietice.

De asemenea în cadrul Săptămînii științei 
și tehnicei sovietice, duminică 23 octombrie 
orele 10,30 dimineața a avut loc în sala ace
luiași cinematograf o conferință tehnică. In 
fața unor numeroși participant tovarășul 
profesor universitar ing. Dumitru Stănescu a 
conferențiat despre: „Tehnica nouă, cheză
șia construirii comunismului în U.R.S.S.".

DEMONSTRAȚIE PRACTICA CU METODA 
M. PRIVALOV

Experiența bogată a oamenilor sovietici 
constituie pentru oamenii muncii din patria 
noastră un izvor nesecat de învățăminte, un 
ajutor deosebit de prețios în lupta peniru 
creșterea producției și îmbunătățirea calită
ții acesteia, în lupta pentru construirea so
cialismului. In întreprinderile din raionul 
nostru, baza strălucitelor succese obținute în 
toate domeniile de activitate, o constituie 
studierea și aplicarea în practică a înainta
telor metode de muncă sovietice. Numărul 
celor ce sînt dornici să învețe din prețioasa 
experiență a oamenilor sovietici, crește neîn
cetat.

Astfel, în ziua de 22 octombrie a.c. în ca
drul sectorului O.S.M. din Combinatul si
derurgic „Gh. Gheorghiu-Dej“ a avut loc o

Crește producția de energie electrică
' Ca în toate ramurile industriei noastre so
cialiste, și în ramura energetică, experiența 
înaintată și ajutorul dat de Uniunea Sovie- 
lică, au stat la baza întregului succes al con
struirii puternicelor termo și hidrocentralelor 
electrice, înălțate în anii cincinalului. In 
acești ani, printre noile construcții energetice, 
care au fost date în folosință este și cen
trala termo-electrică de la Hunedoara, con
struită în întregime după proiectele și do
cumentația sovietică. Combustibilul princi
pal al termocentralei, îl constiuie păcura, 
gazul de furnale și de cocs. Aci, pe locul 
unde pînă acum cîteva îuni, constructorii se 
întreceau pentru terminarea și darea în ex
ploatare a instalației moderne, muncesc oa
meni harnici ca: Plosc Adam, Boroș Alexan
dru, Bun Pavel, utemiștii Cîndea Romulus,

Intensificînd întrecerea pe profesiuni
’ Un viu interes a stârnit în rîndul mun
citorilor și tehnicienilor din sectorul ti- 
neretufluâ — atelierele centrale de reparații 
I.C.S.H. — chemarea la întrecere lansată 
în cinstea zilei de 7 Noiembrie și a Con
gresului partidului, de colectivul de 
muncă al complexului 1 și al sectorului 
fruntaș electrotehnic I.C.S.H. Răspunzând 
acesteia, muncitorii și tehnicienii secției 
statingărie în frunte cu comuniștii s-au 
angajat să depășească planul de produc
ție valoric cu 20 la sută, să asigure patri
ei acumulări , socialiste în valoare de 
40 000 lei și altele. Pentru îndeplinirea • a- 
cestor obiective propuse, comitetul sin
dical sprijinit de membri de partid a cău
tat să intensifice întrecerea pe profesiuni, 
care să ducă La îmbunătățirea radicală a 
calității produselor. Maistul comunist 
Gheorghe Szoloși, depune mult interes 

demonstrație a metodei folosită de oțelarul 
sovietic M. Privalov, metodă ce constă în 
îmbinarea metodei de elaborare a șarjelor ra
pide, cu lupta peniru o calitate superioară 
a oțelului.

CONFERINȚE TEHNICO-ȘTHNȚIFICE 
LA SATE

Săptămîna științei și tehnicei sovietice a 
constituit un prilej de îmbogățire a cunoș
tințelor tehnice și pentru oamenii muncii 
din agricultură. In cadrul acestei săptă- 
mîni, Consiliul raional A.R.L.U.S. a organi
zat în majoritatea satelor din raionul nos
tru o serie de conferințe cu caracter tehnico- 
științific, la care au participat un mare nu
măr de țărani muncitori. Conferința: „Teh
nica agricolă sovietică pe ogoarele patriei 
noastre", de exemplu, a stîrnit un viu inte
res în rîndul țăranilor muncitori. Numai în 
satele: Teliuc, Simeria Veche, Mînerău și 
Josani, au asistat la această conferință un 
număr de peste 600 participanți.

SAPTAMINA CĂRȚII SOVIETICE

Cu ocazia deschiderii tradiționalei Săp- 
tămini a cărții sovietice — manifestație ce 
se bucură de mare popularitate în rîndul oa
menilor muncii din patria noastră — colec
tivul bibliotecii raionale a organizat sîm- 
bătă 22 octombrie o seară literară de satiră 
și umor sovietic și romînesc. In acest scop, 
tînărul tehnician de la uzina cocso-chimică, 
Borca Ioan, a prezentat celor 30 de partici- 
panți — cititori pentianenți ai bibliotecii — 
o serie de fragmente umoristice, culese din 
ziare și reviste romînești și sovietice.

Tot în cadrul bibliotecii raionale, a avut 
loc și o lectură în colectiv cu cititorii ma
ghiari, a cărții sovietice „Cei de o vîrstă cu 
tine". In cele din urmă, cei 42 de participanți 
au transformat această lectură într-o adevă
rată consfătuire asupra cărții.

Paraschiv Nicolae, Trif Romulus, Anca Gheor- 
ghe și alții, care au învățat să mînuiască 
și să stăpînească noul agregat, ce produce o 
mare parte din aburul și energia electrică 
necesare combinatului. In luna septembrie, 
eînd instalațiile au fost exploatate în mod 
normal sarcina planificată la producția de 
aburi a fost îndeplinită în proporție de 100.5 
la sută, iar la energia electrică în proporție 
de 106 la sută.

Entuziasmați de roadele muncii însuflețite, 
în intimpinarea Congresului partidului și a 
celei de a 38-a aniversare a Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie, colectivul ce deser
vește noua termocentrală și-a propus ca 
sarcină principală în întrecere, să asigure 
agregatele și instalațiile combinatului cu 
mai multă energie, peniru a spori neînceta; 
producția de fontă și oțel.

pentru înlăturarea timpilor neproductivi, 
căutând să aprovizioneze str jragarii și fre
zorii din vreme ou materiale, scule, etc.
De atunci au trecut doar numai 2 săp
tămâni și rezultatele sînt deosebit de va
loroase. Pînă la data de 23 octombrie, pla
nul fizic de producție al secției strungă- 
rie a fost realizat în proporție de 150 Ia 
suită. Strungarii Nagy Ștefan și Tooaoi 
Pavel se mențin mereu în frunte depă- 
șindu-și zilnic normele cu 50-165 la sută, 
iar frezorul Herman Mihai a prelucrat 
în această perioadă cu 100 la suită mai 
multe piese. Exemplul lor este urmat și de 
ceilalți muncitori, ea Veber Constantin, 
Hie Vasile. Saț Iosif, Rotaru Constantin și 
alții, care au prelucrat mai multe piese 
peste norme cu 50-83 la sută.

GOIAN ARSENIE 
corespondent voluntar

I In aceste zile, cînd apropierea sezonului 
de iarnă se face tot mai simțit, comuna 
Hășdat trăiește din plin însuflețirea speci
fică satelor în toiul muncilor agricole de 
toamnă. Din zori și pînă seara tîrziu, ță
ranii muncitori luptă cu eforturi sporite pen
tru a strînge într-un timp cît mai scurt și 
fără pierderi recoltele de porumb, cartofi, 
sfecla de zahăr și furajeră, grăbesc ritmul 
însămînțărilor de toamnă și fac arături a- 
dînci pentru anul viitor. De la o zi la alta, 
munca devine tot mai spornică, iar rezulta
tele sînt și mai frumoase.

Odată cu aceste realizări, ies la iveală 
oameni noi și harnici, adevărați gospodari 
ai satelor. Ca și în celelalte campanii agri
cole, în această perioadă, deputății s-au do
vedit a fi în fruntea tuturor acțiunilor, con
stituind un sprijin puternic în munca sfatului 
popular comunal. Dacă vorbim de deputați 
nu putem trece cu vederea exemplul viu de 
care dau dovadă unii deputați ca : Prodan 
Carol și Frențoni Carol din Nădăștia Infe
rioară, Stănculea Ioan (Budaș) din Nădăș
tia Superioară, sau Stănescu Ida din Hăș- 
dal. Pe aceștia, țăranii muncitorii din comu
na Hășdat, alegătorii din circumscripțiile lor 
electorale, îi iubesc și îi stimează. Nu gă
sești om al muncii care, să nu vorbească de 
acești deputați, de faptele lor, să nu răs
pundă la chemările lor și să le urmeze exem
plul.

Datorită muncii șî exemplului deputaților, 
a faptului că ei sînt primii care ies la exe
cutarea tuturor muncilor agricole, astăzi nu
meroși țărani muncitori au ajuns fruntași ai 
recoltelor bogate, fruntași în campania agri
colă de toamnă. Numele acestora, pot fi gă
site la gazeta de perete, la panoul de onoare 
din fața sfatului popular. Alături de cel al 
țăranilor muncitori Chitideanu Eugen, Nagy 
Ida șî Nagy Francisc, la loc de cinste stă 
scris și numele lui Nagy F. (Lai), Ungur 
loan și mulți alții.

Hărnicia deputaților și țăranilor muncitori, 
îndrumările date de organele de partid și de 
stat, a făcut ca, comuna Hășdat să se si- 
tuieze fruntașă pe raion. Acest lucru, este 
concretizat de următoarele cifre: arat și în- 
sămînțat cu cereale de toamnă pînă la data 
de 21 octombrie a.c. o suprafață de 384 ha., 
din care 352 ha. cu grîu și 32 ha. cu se
cară ; recoltat porumbul șî cartofii de pe o 
suprafață de 260 ha. și executat arături a- 
dînci pentru însămînțările de primăvară pe 
o suprafață de 380 ha.

CIȘTIGATOR1I CONCURSULUI

De la inițierea concursului recoltelor bo
gate de porumb, cartofi, sfeclă de zahăr, au 
tiecut doar cîteva luni. In această perioadă, 
între cei 16 țărani muncitori participanți la 
concurs, din satele aparținătoare comunei 
Hășdat, s-a dus o adevărată bătălie pentru 
obținerea a cît mai multe puncte. Cînd ță
ranul muncitor Boca Ludovic din satul Hăș
dat executa prima prășită la cartofi, depu
tatul Munteanu Gh. (Son) din satul Nădăștia 
Superioară, tot la aceiași cultură, făcea pra- 
șila 2-a. Și așa, în liecare zi, sau lună, în 
frunte se situau cîrd unul, cînd altul. Cu 
aceiași ardoare au luptat pentru obținerea 
unui rezultat cît mai bun și țăranii munci
tori Budiul Alex. (Șamu), Danciu Ioan (M), 
precum și ceilalți participanți.

— Toamna se numără bobocii! își ziceau 
unul altuia participant» la concurs, atunci 
cînd se întilneaii. Care dintre noi a lucrat, 
pămîntul ca „la carte", acela va duce acasă 
carul încărcat, va obține punctele cele mai 
multe și va cîștiga concursul...

De la o vreme și mai ales, odată cu ve- 
niiea lui octombrie cînd âu început recol
tările, s-a văzut că în rîndul concurenților

Fruntași la recoltare
Colectiviștii, îniovărășiții precum și țăra

nii muncitori cu gospodării individuale din 
comuna Cristur, îndrumați de membrii comi
tetului executiv ai sfatului popular și de 
deputății comunali, în aceste zile dau bătă
lia, pentru terminarea la timp a lucrărilor 
de recoltare a culturilor de toamnă. Astfel, 
pînă în ziua de 21 octombrie, ei au recoltat 
porumbul de pe o suprafață de 560 ha., iar 
cartofii și sfecla de zahăr de pe întreaga 
suprafață, obținîndu-se sporuri mari la hec
tar. La sfecla de zahăr, de exemplu, a fost 
obtimdă în medie o producție de 28 tone 
la hectar.

s-a produs ceva deosebit. înaintea tuturora 
au luat-o, pe fiecare cultură în parte, un 
număr de 3 țărani muncitori. La porumb, 
Irlea loan, la cartofi Stănculea Gheorghe, iar 
la sfecla de zahăr Rain Dominic. Aplicînd 
întregul complex de reguli agrotehnice, ei au 
totalizat, în urma rezultatelor obținute, cele 
mai multe puncte, cîștigînd concursul de 
recolte bogate pe comună.

Ca să obții o producție de 2.500 kilograme 
porumb boabe la hectar, cum a realizat ță
ranul muncitor Irlea loan, sau 20.000 kilo
grame cartofi Ia hectar, cum a cules Stăn
culea Gheorghe, nu e lucru ușor. Asemenea 
recolte pot obține și ceilalți țărani munci
tori, numai că din partea lor se cere să 
muncească pămîntul după metodele agro
tehnice înaintate, așa cum au făcut cîștî- 
gătorii concursului.

TEHNICIANUL AGRONOM — SFĂTUITOR
Șl ÎNDRUMĂTOR AL ȚĂRANILOR 

MUNCITORI

Intr-una din primele zile ale lunei noem- 
brie 1954, la sfatul popular din comuna 
Hășdat a sosit un tînăr înalt și slăbuț, cu 
sprîncenele stufoase și cu ochii negri ca 
mura. Să tot fi avut vreo 18 ani. Mulți 
ziceau atunci că o fi vreun nou funcționar 
venit de la raion, alții însă, așteptau cu 
nerăbdare să afle rostul venirii lui. După 
cîteva discuții au aflat cu toții că-i tehni
cian agronom, viitorul sfătuitor și îndrumă
tor al țăranilor muncitori din comună. Tot 
atunci au mai aflat că îl cheamă Jude Lau- 
rean și că vine de pe băncile școlii medii 
horticole de 4 ani, din Geoagiu...

De atunci s-a scurs mai bine de un an, timp 
în care tînărul tehnician agronom s-a îm
prietenit cu toată lumea. 11 cunoaște pe ță
ranul muncitor Stanciu Ioan (Amariei) din 
satul Nădăștia Inferioară, cu care a avut 
mult de lucru pînă l-a lămurit ce sînt re
gulile agrotehnice.

— Baci loan, îi spuse într-o bună zi lui 
Stanciu. Am auzit că dumneata ai pămînt 
ca și ceilalți oameni din sat, dar, nu reu
șești niciodată să obții recolte bogate. Nu 
cumva dumneata lucrezi așa cum l-ai apu
cat din bălrîni ? Adică numai să-l zgîrii la 
suprafață, să-i dai sămînță nealeasă și tra
tată, ca apoi să aștepți să vezi ce are să dea 
„dumnezeu" ?’.

Stanciu dădu din cap, privi țintă în ochii 
tînărului și îi zise: „Ai dreptate 1 Asta nu 
ne-a mai spus-o nimeni și apoi nici încre
dere nu prea am avut în ceea ce vorbeau 
unii pe ia diferite adunări".

Din discuțiile care au urmat, Stanciu a 
învățat multe; cum trebuie să îngrașe șî 
să are ogorul, cînd și cum trebuie lucrat, 
ce fel de semințe trebuiesc, cu un cuvînt, ce 
sînt aceiea reguli agrotehnice. Roadele apli
cării regulilor, despre care i-a vorbit tînărul 
agronom, Stanciu loan le culege acum. In 
această perioadă cînd se pune temelia re
coltei viitoare, el a fost primul care a ie
șit la însămîțări. Printre numele celorlalți 
fruntași în campania agricolă de toamnă ia 
gazeta de perete stă scris și numele lui 
Stanciu, precum și a multora pe care teh
nicianul i-a învățat cum să culeagă recolte 
bogate.

Și așa în fiecare zi, „tehnicu" — cum ii 
zic țăranii muncitori tînărului Jude Lan- 
rean, stă de vorbă cu fiecare producător a- 
gricol. Azi, cu Szekely Arpad din Hășdat, 
mîine cu deputata Galfi Etelca, sau cu Lup 
Șofron. Cîte lucruri interesante nu au în
vățat și învață de la el locuitorii comunei 
Hășdat 1? Mai ales în aceste zile cînd recol
tările și însămînțările de toamnă sînt în 
toi... BALINIȘTEANU ANANIA

și predarea cofelor
Conșlienți de aportul ce-1 aduc în buna 

aprovizionare a oamenilor muncii de la oraș 
prin predarea la timp a cotelor datorate sta
tului, pînă în ziua de 21 octombrie un mare 
număr de țărani muncitori și-au predat în 
întregime cotele de porumb și cartofi. In 
fruntea muncilor de recoltare și predarea co
telor s-au situat comunistul Oană Iosif din 
comuna Cristur, deputății Chiș loan (PițușX 
și Antal Pavel din satul Bîrcea Mică. Exem
plul lor a fost urmat și de țăranii muncitori 
Furca loan (Purecu), Furca Beni din comu
na Cristur, Chirilă Dănilă din satul Sîntan- 
drei și alții.



Activitatea cooperativei „Drum Nou" trebuie grabnic îmbunătățită
Jn vederea ridicării producției bunurilor 

kde larg consum, partidul și guvernul nos- 
F tru acordă o atenție deosebită întăririi și 

dezvoltării permanente a cooperativelor meș
teșugărești, important factor pentru continua 
îmbunătățire a condițiilor de trai ale oame
nilor muncii.

Ca și în alte orașe din patria noastră, și 
în orașul Hunedoara, cu cîțiva ani in urmă, 
a luat ființă cooperativa meșteșugărească 
„Drum Nou". In anul 1955 această coope
rativă s-a dezvoltat mult. Au fost deschise 
noi secții și ateliere ca ; secția confecții din 
piele, atelier fotografic, o secție de frizerie 
și coafură, fiind de asemenea în curs de 
deschidere a unui atelier de vulcanizare, do
tat cu utilaj modern de mare productivitate.

In urma dezvoltării și îmbunătățirii condi
țiilor create, in această cooperativă producti
vitatea muncii a crescut simțitor, față de 

k anii trecuți. Dacă atunci fondul de bază al 
cooperativei se ridica la suma de 1.800 lei, 
astăzi el reprezintă 300.100 lei. Paralel cu creș
terea fondului de bază și salariul real al 
muncitorilor a crescut simțitor. Astfel la sec
ția cizmărie tovarășul Isachi Ioan în luna 
septembrie a primit un salar de 997 lei, 
Nosec Carol 994 lei, iar tovarășul Hobjilă 
Petre a obținut un salar de 1.200 lei. In 
aceiași lună, la secția frizerie, tovarășul 
Postachilis Tănase a realizat un salar de 
1.103 lei, iar tovarășul Panta Silviu 1.200 
lei. la fel și alți cooperatori care lucrează 
în mod conștiincios.

Dacă au fost obținute rezultate bune în 
muncă de către unii cooperatori, trebuie să 
remarcăm și o serie de lipsuri, care se re
flectă asupra întregii cooperative meșteșu
gărești „Drum Nou“ din orașul Hunedoara.

Conducerea cooperativei meșteșugărești a 
neglijat în mare parte ajutorul ce-1 putea 
primi din partea masei cooperatorilor, s-a 
ferit de controlul acestora, călcînd astfel 
democrația cooperatistă cu privire la obliga- 
tivitatea organelor de conducere de a pre- 

\ zenta în mod regulat rapoarte in fața ma
selor care i-a ales, asupra felului cum îșî 
desfășoară munca. Acest lucru a făcut ca 
în anul 1955, numărul salariaților să scadă.

La aceasta, în mare măsură a contribuit și 
Comitetul executiv al sfatului popular oră
șenesc, (președinte Adespi Vasile), care deși 
a cunoscut greutățile cooperativei „Drum

Muncitorii, tehnicienii, inginerii și func
ționarii de pe șantierele Trustului 4 con
strucții luptă eu abnegație pentru a-și în- 
dcplini ou cinste sarcinile ce Ie revin în 
cadrul primului plan cincinal. Noi ne pu
tem mândri cu însemnate realizări. Co
lectivele șantierelor 1 și 3 construcții au 
dat înainte de termen în exploatare liniile 
C.F. de la uzina cocso-chimică și mun
cesc cu avânt pentru executarea la timp a 
complexului alimentar de la O.M., a blo
cului nr. 62 și a altor lucrări importante. 
Acum se lucrează intens la terminarea 
complexului Peștiș, cane parțial a și fost 
dat in exploatare înainte de 23 August.

Succesele obținute până acum trebuie să 
fie dezvoltate. Conducerea Trustului 4 
construcții, sub îndrumarea permanentă a 
organizației de partid, bazîndu-se pe ex
periența sovietică a luat măsuri pentru 
ca și în timpul friguros, ritmul producției 
să nu încetinească. In acest fel vom avea 
posibilitate ca în cinstea zilei de 7 No
iembrie și a celui de al II-tea Congres al 
P.M.R., planul de producție să fie îndepli
nit și depășit la toți indicii. Noi am tre
cut la organizarea stațiilor de betoane și 
mortare, care vor asigura condiții tehnice 
optime pentru orice timp. In acest sens 
s—au întocmit proiectele de organizare pen
tru. lucrurile pe timp de iarnă, stabilin- 
du-se pentru fiecare punct de lucru ce 
măsuri trebuie luate. Pentru a nu se face 
cheltuieli inutile, se vor folosi în parte și 
anumite construcții existente. Altfel, vor 
ft întrebuințate instalațiile proprii de în
călzire a complexului restaurant și a spi
talului de boli contagioase. Pentru aceasta 

Nou" în problema cazării, totuși nu a luat 
nici o măsură în această direcție, manifes- 
tînd o atitudine de indolență și totală ne
păsare.

La lipsurile ce s-au manifestat și se ma
nifestă în cadrul cooperativei „Drum Nou', 
o contribuție de seamă o are și organizația 
de bază prin aceea că nu s-a ocupat în su
ficientă măsură de munca politico-educativă 
ce trebuie desfășurată conform hotărîrii C.C. 
al partidului în rîndul salariaților. Organi
zația de tineret nu a fost îndrumată și spri
jinită de către organizația de partid, fiind 
lăsată să-și desfășoare activitatea de Ia sine. 
Activitatea biroului organizației de bază 
P.M.R. este sub toată critica. A trecut foarte 
multă vreme de cînd organizația de bază nu 
a ținut ședințe în care să analizeze lipsurile 
ce se manifestă în cadrul cooperativei. Nici 
primirea de candidați și noi membri de par
tid nu a fost în centrul preocupării birou
lui organizației de bază. Tovarășul Luchin 
(secretarul organizației de bază) în această 
direcție a manifestat o totală lipsă de răspun
dere, o atitudine necorespunzătoare și nu s-a 
postat pe poziția de conducător politic in 
cadrul cooperativei. Problema muncii cultu
rale cu întreaga masă de salariați de ase
menea a fost neglijată. Aici nu se organi
zează consfătuiri, conferințe educative cu 
salariații, lucruri care sînt privite, atît de 
biroui organizației de bază, cît și de condu 
cerea cooperativei (președinte tovarășul La- 
zăr Ștefan), ca nișie probleme ce nu fac 
parte din activitatea lor de zi cu zi.

In general putem spune că munca poli
tică de masă are un nivel scăzut, este lip
sită de vioiciune și comDativitate și slab 
legată de problemele cele mai importante ale 
serviciului.

Așa se explică faptul dece unii coopera
tori, cum este cazul gestionarului Mogliio- 
roșan Dumitru de la secția cizmărie, care în 
loc să ducă o activitate de atragere a cli
entelei înspre cooperativă, are o atitudine 
nesănătoasă. La fel se întîmplă și în cadrul 
secțiilor de frizerie unde anumiți lucrători 
nu pun accent pe munca de calitate și buna 
deservire a clientelei.

Trebuie să fie clar comitetului de condu
cere al cooperativei „Drum Nou“ și a orga
nizației de bază, că lucrările de proastă ca
litate păgubesc nu numai clientela ci sînt

Vom lucra și pe timp de iarnă 
fără a încetini ritmul producției

CONSTANTIN GRLGORAȘ 
directorul Trustului 4 construcții 

Hunedoara

însă întreprinderea 212 instalații trebuie să 
ne sprijine în acțiunea noastră, să depună e- 
fortturi mai mari pentru a-și îndeplini 
sarcina de plan în ce privește montarea 
instalațiilor.

Pentru ca producția să se desfășoare în 
.bune ocindițiiuni, s-arj. luat unele măsuri 
în ce privește asigurarea materialelor de 
bază tar acolo unde sânt posibilități, șan
tierele să folosească și materiale locale, 
așa cum este balastul de Cama, care per
mite ieftinirea prețului de cost al lucră
rilor executate.

In problema continuității lucrului pe 
timp de iarnă, mai avem și unele lipsuri. 
Astfel în ce privește pregătirea proiec
tului pentru lucrul pe timpul ternii tov. 
tag. Topor din serviciul tehnic și tov. ing. 
Dinii din serviciiiul tehnolog au privit cu 
puțin simț de răspundere aceasta ; n-au 
sezisait la timp, conducerea trustului asu
pra felului cum înțeleg unii șefi de șan
tiere să facă proiectele de organizare. In, 
această direcție este suficient să amintim 
atitudinea tovarășului ing. Lâvianu Sahna, 
șeful șantneruilui 3 construcții industriale, 
care a trimis trustului spre aprobare un 
proiect sub orice critică. Prin aceasta se 
vede lipsa de seriozitate a unor tehnicieni 

și în detrimentul cooperativei și cooperato
rilor.

Slaba calitate a lucrărilor executate de 
atelierul foto, o dovedește și nerealizarea 
planului atelierului. Din această cauză cli- 
enții nu vin aici, ci pieferă să meargă la 
alte ateliere din oraș. Se pune întrebarea 
de ce la celalte ateliere se execută 
lucrări de mai bună calitate, iar la coope
rativă cît se poate de slabă ? Acest lucru 
se explică prin faptul că conducerea coope 
rativei privește cu superficialitate atelierul 
foto, iar salariații de aici nefiind controlați 
și îndrumați în mod permanent, execută lu 
ciări de mintuială și atunci nu e de mirare 
că planul de producție nu se îndeplinește.

Dezinteres a manifestat conducerea coo
perativei și organizația de bază și față de 
deschiderea secției de vulcanizare. Conduce
rea cooperativei invocă diferite motive, că 
nu are local și de aceia nu poate să des
chidă această secție. Ori, realitatea este alta. 
Secția de vulcanizare s-ar fi putut deschide 
mai ales că Trustul 4 construcții a oferit 
cooperativei un local în tabăra1 O. T., cu 
condiția să execute lucrări de vulcanizare șî 
trustului, însă cooperativa a refulat acest 
lucru din cauza comodității, că tabăra O.T. 
este departe și din alte motive neînteme 
iate. In felul acesta aparatele de vulcani
zare zac în magazia cooperativei nefolosite 
de luni de zile, iar oamenii muncii suferă 
din această cauză.

Toate aceste lipsuri trebuie să dea de gîn- 
dil conducerii cooperativei, care are datoria să 
ia măsuri urgente în vederea îmbunătățirii 
activității cooperativei meșteșugărești „Drum 
Nou", și să ducă o luptă susținută pentru a 
pune capăt lucrărilor de proastă calitate, 
pentru îmbunătățirea continuă a calității lu
crărilor.

In fața organizației de bază stau sarcini 
mari in vederea îmbunătățirii calității pro
duselor. Ea trebuie să desfășoare o largă 
muncă politico-educativă în spiritul dezvol
tării exigenței fiecărui salariat în parte, față 
de calitatea lucrărilor în așa fel, îneît cel 
nepăsători să fie priviți de întregul colec
tiv ca rău voitori ai cooperativei și a oa
menilor mupeii din orașul Hunedoara.

DULL DEZIDERIU 
membru al Comitetului orășenesc de partid

și tagiineri în ceea ce privește organizarea 
lucrului pe timp de iarnă, atitudini ea 
sînlt combătute cu tărie, pentru ca in
tr-adevăr toate șantierele noastre să lu
creze din plin în anotimpul iernii.

Ministerul, prin planul grafic de aprovi
zionare, ne asigură materialele. Ducnufl ar 
merge bine, dacă nu am întâmpina unelte 
greutăți din partea întreprinderilor fur
nizoare. Astfel, fabricile de ciment, Turda 
Bicaz și Fiend, Trustul lemnului Cluj și 
altele, nu ne furnizează maitertalele la 
timp, fără de care nu ne -putem îndeplini 
sarcinile planificate, mai ales pe timpul 
iernii.

Conducerea trustului a avut ta centrul 
preocupărilor sate, pe lîngă pregătirile 
pur tehnice în ceea ce privește continuii- 
taitea luarutoi pe timp de iarnă, și- pre
gătirea așezămintelor sociale. S-a acordat 
mare atenție aprovizionărilor de iarnă a 
cantinelor și salariaților etc. Fină acum 
s-a făcut în bună parte conservarea u- 
nor produse alimentare, iar în prezent se 
lucrează intens Ia însalozările de preparate 
conservate. Succesul ce l-am obținut în a- 
ceastă privință se datorește în mare parte 
gospodăriilor noastre anexe, care ne-au 
livrat spre înriLozare paste 470 tone pro-

Să fie dat un sprijin 
substanțial construcțiilor 

de locuințe individuale
Alături de orașul nou se dezvoltă pe zî 

ce trece noul cartier de locuințe individuale. 
Aceste construcții tip, sînt executate după 
un plan de sistematizare a orașului și au 
un aspect deosebit, prin așezarea și frumuse
țea lor. Printre muncitorii ce și-au construit 
în această parte a orașului locuințe se nu
mără și siderurgișiii din Combinatul „Gh. 
Gheorghiu-Dej“. Cu sprijinul conducerii com
binatului și prin împrumutul acordat de 
sfat, ei și-au ridicat peste 80 asemenea lo
cuințe individuale. Printre cei intrați nu de 
mult în noul lor cămin se numără : familia 
laminatorului Munteanu loan, cea a lui Gri- 
gorescu Ioan de la centrala electrică, a lui' 
Coșereanu Gheorghe de la transporturi șî 
altele.

In prezent se găsesc în construcție alte 36 
locuințe individuale la care se adaugă șî a- 
celea a unui număr însemnat de muncitori 
ce și-au terminat prin mijloace proprii con
strucția casei în roșu, urmînd ca în baza 
hotărirei nr. 1099 din 1955 să li acorde un 
împrumut pînă la 20.000 lei pentru a-și ter
mina complet locuințele. In această direcție 
însă, nu s-a făcut nimic. Comitetul de în
treprindere al combinatului a lăsat această 
problemă numai pe seama investițiilor, (care 
de altfel trebuiau să înainteze ministeru
lui tabelele cu muncitorii ce solicită împru
muturi de stat pînă în ziua de 10 septem
brie). Datorită tărăgănării de la o zi la 
alta și lipsei unui control eficace, Direcția 
investiții nu a întocmit nici pînă azi ta
belele. In felul acesta o parte din cei care 
și-au terminat locuințele în roșu, sînt ne- 
voiți să întrerupă lucrările și astfel să ex
pună construcția degradării în timpul iernii.

In această privință o atitudine pasivă a 
avut și secția comercială a Sfatului popular 
orășenesc, care nu a depus suficient interes 
în aprovizionarea cu țiglă și cherestea a 
acestor construcții. Numai așa se explică 
faptul că încă-din luna februarie a.c., peste 
200 de cereri pentru astfel de materiale au 
rămas nerezolvate.

Pentru remedierea acestor lipsuri este ne
cesar ca atît Direcția investiții, Comitetul 
de întreprindere al combinatului, cît și sec
ția comercială a Sfatului popular orășenesc, 
să privească cu mai mult simț de răspun
dere construcția de locuințe individuale și 
să dea, în această direcție, muncitorilor un 
sprijin mai substanțial.

GH. MARIN

duse alimentare. In ce privește pregătirea 
spațiului de locuit s-au luat și aici unele 
măsuri, care să ducă la o bună cazare a 
salariaților. In acest sens au fost revizu
ite majoritatea baracamentelor, s-a asi
gurat combustibilul necesar pecitru între
gul sezon de iarnă a dormitoarelor, spălă
toriilor, băilor, cantinelor, etc. Aceasta, 
pentru ca fiecare mrjncitor de pe șantie
rele noastre să albe condiții din cete mai 
bune de viață și astfel să poată munci 
bine în producție.

Colectivele de muncitori, tehnicieni și 
funcționari, antrenați în întrecerea .pentru 
încheierea cu succes a ultimului an d;n 
planul nostru cincinal, nu precupețește 
nici un efort în mrjncă. Sulb îndrumarea 
partidului, depun tot elanul, toată rapa
citatea și priceperea lor, în slujba unui 
singur țe>L aceia de a asigura îndeplinirea 
cu succes înainte de termen a planului p© 
1955.

Convinși fiind de sarcinile mărețe ce 
ne stau în față, îndrumați de organi
zația de partid, sprijiniți de sindicat și 
U.T.M. vom îndeplini sarcinile ce le avem, 
angajîndu-ne totodată să încăpem noul 
an, al celui de al II-lea plan cincinal, cu 
eforturi sporite, să muncim cu mai mult 
avânt, cu mei multă pricepere și să dăm 
lucrări de bună calhteJte, să fim buni gos
podari

Avînd la bază bogata experiență a con
structorilor sovietici și experiența noas
tră, vom lucra în timpul iernai fără a în
cetini ritmul lucrărilor printr-o bună or
ganizare și prin aplicarea metodelor a- 
vansate ta -tehnologia constiuicțiUoir.



In preajma Conferinței de la Geneva

Popoarele lumii cer miniștrilor de Afaceri Externe ai celor patru puteri 
să realizeze acorduri în interesul păcii și securității internaționale 

Mesajul adresai Conferinței de mitingul cetățenilor orașului Londra
LONDRA (Agerpres). — TASS transmite:
După cum s-a mai anunțat, la Londra a 

avut loc un miting ia care au participat 2.000 
de persoane și în cadrul căruia s-a adop
tat în unanimitate un mesaj adresat conferin
ței miniștrilor Afacerilor Externe ai celor 
patru puteri care se va deschide în curînd 
la Geneva.

La miting au luat cuvîntul cunoscutul sa
vant englez lordul Bertrand Russel, profe
sorul S. F. Powel, vicepreședinte al Comi
tetului englez pentru apărarea păcii, și Ri
chard Coppok, președintele Federației națio

Populația din întreaga Germanie alege delegații care să exprime la Geneva 
cererea poporului german cu privire la rezolvarea justă a problemei unificării tării

BERLIN (Agerpres).
In întreaga Germanie sînt alese numeroase 

delegații care vor pleca la Geneva pentru a 
transmite celor patru miniștri de Externe ce
rerea poporului german ca problema germană 
să-și găsească rezolvarea justă.

Feroviarii din Hamburg (R.F. Germană) 
și Schwerin (R.D. Germană) au hotărît să 
trimită la conferința de la Geneva o dele
gație a muncitorilor feroviari din întreaga 
Germanie, pentru a exprima miniștrilor de 
Externe dorința lor ca Germania să fie reu- 
nificată în cadrul unui tratat de securitate 
colectivă în Europa.

Hotărîri similare au luat muncitorii de la 
tramvaiele din Ludwigshaven (R. F. Ger
mană) și Dresda (R. D. Germană). Munci
torii din Salzgitter (Germnaia occidentală) 
și Eisleben (R. D. Germană) au trimis o 
scrisoare pe adresa conferinței de la Geneva

Sprijinitorii N. A. T. O, neliniștiți de influența „spiritului Genevei"
NEW YORK, (Agerpres).
Ziarul american „Daily Mirror" se o- 

cuipă într-un editorial de influența „spi
ritului Genevei" asupra relațiilor dintre 
țările participante la tratatul agresiv ai 
Atlanticului de nord, avertizând că acest 
spirit ar putea duce ka o slăbire a N.A.T.O.

„Spiritul Genevei este deosebit de dău

MOSCOVA (Agerpres). — TASS trans
mite :

Ziarul „Izvestia" publică un articol de 
K Petrov, consacrat Zilei Internaționale 
a Națiunilor Unite care se sărbătorește la 
24 octombrie. Autorul articolului scrie că 
în cei opt ani care au trecut de ia institu
irea acestei zile., ea a început să fie săr
bătorită în mod tradițional în toate ță
rile.

Anul acesta, se poate spune cu certi
tudine că Ziua Internațională a Națiunilor 
Unite va fi sărbătorită în mod deosebit, 
deoarece în prezent pe arena internaționa
lă a fost creată o situație oare, mai mult 
ca oricrnd în anii trecu ți, este prielnică 
pentrr înfăptuirea de către Organizația 
Internațională a sarcinilor care îi stau în 
față. Această situație caracterizează prin- 
tr-o anumită eitenunare a încordării inter
na tionale. erează posibilitățile pentru ca 
Națiunile Unite să-și unească într-adevăr

Premierul U
MOSCOVA (Agerpres). — TASS trans

mite :
U Nu, primul ministru al Uniunii Biir- 

mane, oare se află la Moscova intr-o vi
zită de ourtoazie și persoanele care îl în
soțesc au vizitat la 22 octombrie Mauso
leul lui V.I. Lenin și I.V. Stalin și monu
mentele istorice și arhitecturale ale Krem
linului. Oaspeții au vizitat de asemenea ca
tedralele Uspenski, Blagovescenski, Ar- 
hanghelski și sala de arme. Ei s-au înte- 

nale a lucrătorilor din industria construc
țiilor.

Mesajul adoptat la miting cheamă pe mi
niștrii Afacerilor Externe ai celor patru pu
teri să realizeze acorduri „care să excludă 
posibilitatea conflictelor militare''.

Caracterizînd sarcinile care stau în fața 
conferinței miniștrilor în problema germană, 
participants la miting subliniază strînsa le
gătură a problemei unificării Germaniei cu 
problema securității europene și necesitatea 
„de a se pune capăt scindării Europei în 
două blocuri ostile'.

Mesajul subliniază în continuare apropie

în care cer să se respecte dorința de pace 
a poporului german.

In localitatea Vohringen din Suabia, mem
bri ai partidului social-democrat din Germa
nia, ai Uniunii sindicatelor din Germania 
occidentală și Uniunii creștin-democrate au 
avut consfătuiri cu reprezentanți din Schmal
kalden din regiunea Turingia (R. D. Ger
mană) pentru adoptarea unei atitudini co
mune în vederea realizării unei înțelegeri 
intergermane. Ei au elaborat o declarație 
către miniștrii Afacerilor Externe de la Ge
neva în care se cere desființarea tuturor blo
curilor militare.

Membrii consiliilor comunale din centrele 
textile Gronau (Germania occidentală) și 
Wardau (R.D. Germană) s-au pronunțat în 
cadrul unei întruniri comune pentru un con
tact strîns între germanii din cele două părți

nător din cauză că a generat în Marea 
Britanic și Franța o atmosferă ou totul 
neprevăzută", scrie ziarul, adăugind că 
există „pericolul" oa aceste țări să-și re
ducă programele lor militare. Ziarul men
ționează de asemenea că chiar și în Sta
tele Unite se manifestă un curent în fa
voarea reducerii cheltuielilor militare, în- 

Ziua Internaționala a Națiunilor Unite
eforturile in lupta pentru întărirea păcii 
șl asigurarea securității popoarelor.

Spiritul colaborării care a caracterizat 
recenta conferință a șefiilor guvernelor ce
lor patru puteri, își întărește pozițiile și 
în O.N.U. Nu este întîmplător de exemplu, 
faptul că pentru prima oară la actuala 
sesiune — cea de a 10-a a Adunării Ge
nerale, faimoasa „mașină de vot" a înce
put să prezinte mari defecțiuni de funcțio
nare. Politica dictatului dusă de reprezen
tanții puterilor occidentale față de dele
gațiile țărilor mici, politică care în sinul 
O.N.U. oglindea politica „de pe poziții de 
forță". în prezent suferă un eșec, după 
cum a arătat votul cu privire la include
rea pe ordinea de zi a problemei algeriene 
sau în legătură eu alegerea membrilor ne- 
permanenți în Consiliul de Securitate.

După cum se arată în continuare în ar
ticol, cu toată atenuarea încordării Inter
nationale, cu toate că spiritul colaborării 
în interesul păcii își croiește continuu 

Nu a vizitat monumentele Moscovei
reșat îndeaproape de arta veche și de bo
gatele colecții de arme și unelte

In după-amiaza aceleiași zile oaspeții au 
vizitat Universitatea ds stat „M. V. Lomo
nosov".

In aceeași zi, Do Mia I, soția primului 
ministru, a vizitat Comitetul antifascist al 
femeilor sovietice.

Primul ministru U Nu și persoanele oare 
îl însoțeau s-au întîlnit la Casa Centrală 
a Scriitorilor cu oamenii artei și litera
turii sovietice.

rea punctelor de vedere al părților în pro
blema dezarmării și consideră posibilă o 
înțelegere cu privire la reducerea armamen
telor clasice, distrugerea armei nucleare și 
la sistemul unui control eficient.

In domeniul stabilirii contacte’or între Ră
sărit și Apus, mesajul se pronunță pentru 
măsuri îndreptate „spre extinderea vizitelor 
și schimbului de informații între popoaree 
din întreaga lume*.

In încheierea mesajului se exprimă spe
ranța că „guvernul american va recunoaște 
guvernut de la Pekin și va accepta admite
rea sa în O.N.U.".

ale țării în vederea reunificării Germaniei și 
a menținerii păcii în Europa.

★
După cum relatează agenția D.P.A., în ca

drul unui miting, care a avut loc la Dort
mund. G. Heinemann, președintele „parti
dului popular german", a cerut desfășurarea 
unor tratative între germanii din cele două 
părți ale Germaniei. El a declarat că trata
tivele sini necesare pentru ca atunci cînd 
la Geneva vor fi discutate problemele legate 
de reunificarea Germaniei să fie auzit gla
sul germanilor. Heinemann a amintit punc
tul de vedere al Uniunii Sovietice potrivit 
căruia problema reunificării pașnice a Germa

niei trebuie rezolvată împreună cu cele două 
guverne germane.

Comitetul Frotului Național din landul 
Baden-Wurtenberg a cerut de asemenea ela
borarea unui punct de vedere german comun.

trueît ideea că „spiritul Genevei" are o 
bază reală cîștigă tot mai mult teren.

„Daily Mirror" afirmă că N.A.T.O., ca 
și celelalte tratate militare similare din 
diferite regiuni sînt deosebit de importan

te pentru S.U.A. deoarece permit constru
irea de baze militare americane pe tot 
globul.

drum în relațiile dintre țări, unele cer
curi în Apus își continua încercările de a 
pune bețe în roate Organizației Internațio
nale. Se poate oare vorbi de exemplu, de 
o deplină colaborare în sînul Organizației 
Națiunilor Unite dacă pînă astăzi în a- 
ceastă organizație nu au fost restabilite 
drepturile legitime ale marii puteri 
care este Republica Populară Chineză, 
reprezenttind 600 milioane de oameni!

Tot atît de inadmisibilă, ca una oe di
minuează rolul și posibilitățile acestei or
ganizații internaționale, este poziția unor 
membri ai O.N.U., în problema admiterii 
în O.N.U. a statelor care pînă în prezent 
nu sînt încă membre ale acestea organi
zații.

Cu cît maii repede, scrie autorul, vor 
fi biruite obstacolele oare împiedică încă 
activitatea O.N.U., cu atît mai ușor va fi 
pentru Organizația Națiunilor Unite să-și 
îndeplinească sarcinile extrem de impor
tante și de răspundere oare-i stau în față.

★
MOSCOVA, (Agerpres). — TASS trans

mite ■
La 22 octombrie, în marele Palat al 

Kremlinului, a avut loc o mare recepție 
oferită de N. A. Bulganin, președintele 
Consiiliuiiui de Miniștri al U.R.S.S., în cin
stea lui U. Nu, primul ministru al Uniunii 
Binmane, oare se află în Uniunea Sovietică 
înbr-o vizită de curtoazie.

N. A. Bulganin și U Nu au rostit cu- 
vîntări.

Populafia saareză 
a respins statutul 

european al Saarului
SAARBRUECKEN (Agerpres) —
La 23 octombrie a avut loc referendumul 

cu privire la așa-zisul statut european al Sa
arului. Rezultatele provizorii ale referendu
mului, anunțate de directorul operațiunilor e- 
lectorale, arată că din cele 663.565 persoane 
înscrise pe listele electorale au votat 640.742, 
adică 96,60 la sută. Dintre acestea, 201.975 
sau 32,30 la sută s-au pronunțat pentru sta
tut, iar 423.440 sau 67,70 la sută, au votat 
contra. In felul acesta, statutul european al 
Saarului a fost respins de populația saareză.

După rezultatele provizorii ale referendu
mului de la 23 octombrie, postul de radio 

I saarez a difuzat o declarație a guvernului 
I Saarului, condus de Hoffman, care anunță 

demisia guvernului, crearea în curîpd a unui 
guvern de tranziție și ofganizarea cît mai 
grabnică a alegerilor legislative pentru re
înnoirea dietei saareze. Guvernul Hoffman 
urmează să asigure expedierea afacerilor cu
rente pînă la numirea guvernului provizoriu.

Această soluție a fost însă respinsă de re
prezentanții celor trei partide progermane 
din Saar, care au cerul constituirea imediată 
a unui cabinet de tehnicieni sub președinția 
lui Welsch, președintele oficiului pentru se
curitatea socială din Saar.

Cercurile guvernamentale de la Bonn au 
declarat că după rezultatul referendumului 
din Saar, trebuie să se împiedice înrăutăți
rea relațiilor dintre Franța și Republica Fe
derală Germană. Luni dimineața, guvernul 
Republicii Federale Germane va (ine un con
siliu extraordinar pentru a examina rezul
tatele referendumului.

Ministerul de Externe francez a dat pu
blicității o declarație în care nu-și ascunde 
regretul provocat de respingerea „Statutului 
european" al Saarului.

PE SCURT
• La 22 octombrie, Ediiard Kardelj, vice

președintele Vecei Executive Federative, a 
primit pe membrii delegației Sovietului Su
prem al U.R.S.S. în frunte cu A. P. Volkov. 
La primire a asistat de asemenea N. P. 
Firiubin, ambasadorul U.R.S.S. în Iugoslavia

o La 22 octombrie, la Teatrul „Miciurin* 
din orașul Miciurinsk a avut loc ședința so
lemnă consacrată împlinii ii a 100 de ani de 
la nașterea lui I. V. Miciurin.

• Moshe Sharett, președintele Consiliului 
de Miniștri al Israelului, a pl edit duminică 
dimineața la Paris unde va avea întrevederi 
cu Pinay, ministrul de Externe al Franței, 
Mac-Millan, ministrul de Externe al An
gliei, și Dulles, secretarul Departamentului 
de stat al S.U.A.

• La Haiderabad, s-a deschis conferința 
pe întreaga Indie a solidarității asiatice. La 
lucrările conferinței participă 800 de dele
gați, reprezentînd diferite regiuni din India.

• După cum relatează corespondentul din 
Tokio al agenției United Press, în a doua 
jumătate a zilei de 22 octombrie a avut loc. 
pentru a doua oară în nouă zile, o nouă 
erupție a vulcanului din insula Sacuradzima 
(in apropierea orașului Kagosima).

• Hadj Fatmi Ben Sliman, fost pașă al 
orașului Fez, a anunțat sîmbătă că a accep
tat să formeze noul guvern al Marocului, 
așa cum a fost însărcinat de Consiliul de 
regență.

Ben Sliman va începe luni consultările în 
vederea formării guvernului.

• La 23 octombrie, Medjisul iranian a 
aprobat proiectul de lege guvernamental cu 
privire la aderarea Iranului la pactul de la 
Bagdad.

• In Tibet a început construirea unei 
noi șosele lungă de 150 de km. între Djang- 
tze — al treilea oraș ca mărime din Tibet, 
și Phari — centrul comercial în Himalaia.
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