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Contractul colectiv — factor important 
în îndeplinirea sarcinilor de plan

îndeplinirea prevederilor con tractulmi colectiv constituie 
un puternic mijloc de mobilizare a oamenilor muncii în ve
derea sporirii neîntrerupte a producției și productivității 
muncii.

Bilanțul rezultatelor obținute în decursul celor 3 trimes
tre din acest an arată că, multe întreprinderi din raionul 
nostru au dobândit succese de seamă. Aceasta se datorește 
în mare parte faptului că, conducerile acestor întreprinderi 
și organele sindicale, au privit cu simț de răspundere obli
gațiunile ce le reveneau pentru crearea condițiilor de lucru 
și de viață tot mai bune pentru muncitori, oare la rînd'ji 
lor, și-au Intensificat eforturile în lupta de zâ cu zi pentru 
îndeplinirea sarcinilor de producție.

Potrivit angajamentelor din contractul colectiv, conduce
rea uzinei „Victoria" Călan, sprijinită de comitetul de în
treprindere a luat măsuri din timp, ca la furnalul nir. 1 să 
intre în funcțiune o macara magnet pentru încărcarea și 
descărcarea fontei din tipare, iar la furnalul nr. 2, să se 
monteze un compresor pentru astuparea șticului. Operațiu
nile de încărcare și descărcarea cubilourilor din turnătorii, 
au fost de asemenea complet mecanizate. Prin aceasta s-a 
înlăturat munca manuală a 20 de oameni și s-a asigurat 
controlarea permanentă a compoziției șarjelor.

Dacă am enumera și celelalte angajamente îndeplinite, ele 
reprezintă peste 95 la sută din prevederile contractului colec
tiv. Printre acestea se includ și măsurile tehnico-organlza- 
torice, aplicate în vederea creșterii producției și productivi
tății muncii. Numai în trimestrul 3 de pildă, productivitatea 
muncii pe întreaga uzină a crescut cu 20 la sută. In luna 
septembrie fuimaliștii avînd create condiții optime pentru 
aplicarea metodei Filipov, au îmbunătățit indicii de utilizare 
a furnalului cu 4,55 la sută, ceea ce a dus la îndeplinirea 
planului de producție în proporție de 102,8 la sută.

Cu astfel de succese se poate mândri și colectivul între
prinderii de construcții siderurgice și Trustul 4 construcții 
din Hunedoara. Conducerile acestor întreprinderi și comite
tele de întreprindere răspunzând sarcinilor ce le revin din 
contractul colectiv, au depus o muncă stăruitoare în pri
vința aprovizionării șantierelor cu materialele necesare și 
înzestrarea lor cu utilaje și mașini, care să ridice produc
tivitatea muncii. In felul acesta eu fost create muncitorilor 
condiții pentru îndeplinirea ritmică a sarcinilor de produc
ție. Un alt aspect pozitiv îl oferă conducerea Trustului 4 
construcții în ceea ce privește îmbunătățirea condițiilor de 
viață ale muncitorilor, mai ales în timpul sezonului de lamă. 
Pentru aceasta eu fost reparate și aprovizionate cu com
bustibilul necesar așezămintele sociale și spațiile de locuit 
Cantinele au fost aprovizionate cu tot felul de alimente înoît 
să se asigure o hrană consistentă muncitorilor.

Dacă s-au obținut unele succese în îndeplinirea angaja
mentelor din contractele colective, este tot atât de adevărat 
că mai există numeroase forme de abatere de la disciplina 
contractuală.

Spre exemplu, conducerea Combinatului siderurgic s-a 
angajat prin contractul colectiv să dea viață unui număr 
de 26 propuneri de măsuri tehnico-organizatorice, din care 
până în prezent nu au fost rezolvate deoît 16. Deși, sarcina 
comitetului de întreprindere era să urmărească și să tragă 
la răspundere conducerea combinatului pentru faptul că din 
cele 12 teme prevăzute pentru mica mecanizare nu s-aiu pus 
în practică decât numai 5, această sarcină a fost neglijată.

Mai sânt unele conduceri de întreprinderi cum ar fi de 
pildă cea a Atelierului C.F.R. Simeria, care tărăgănează de 
pe o zi pe alta îndeplinirea obligațiunilor din contractul co
lectiv. Aici, sînt cazuri când unor lucrări li s-a prelungit 
termenul de rezolvare de 2—3 ori. ca în cele din urmă nici 
pînă în prezent să nu fie terminate. De exemplu : la secția 
vagoane, trebuia să intre la 30 iunie în funcțiune un degre- 
sor pentru curățitul roților de vagoane cu ajutorul căruia, 
o roată putea fi curățită în 5 minute. Nefăc3ndu-se acest 
lucru și acuma se curăță numai 16 roți în 24 de ore de către 
2 muncitori. Tot astfel a procedat și serviciul. Mecanic șef 
cu instalarea unor ventilatoare la secțiile tocii arie, pil arie 
și laborator, care erau necesare pentru a îmbunătății condi
țiile de muncă de atici, confecționarea unei plase de sigu
ranță la podurile rulante și montarea macaralei pentru trans
portarea pieselor grele în secția fierărie.

Considerăm că este timpul să se pună capăt acestor prac
tici, care duc la nerespectarea disciplinei contractuale. Să se 
pună capăt punctului de vedere neeconomic, după care con
tractele colective sînt privite de unele conduceri din în
treprinderile raionului nostru, ca o formali tate birocratică.

Numai atunci contractele colective vor deveni o puterni
că forță organizatorică și mobilizatoare a maselor de mun
citori pentru realizarea planului de producție la toți indicii, 
pentru făurirea condițiilor cît mai bune de muncă si de trai 
pentru cei ce muncesc.

Mitingul oamenilor muncii din Hunedoara 
cu prilejul zilei de 7 Noiembrie

Prin ceața deasă a primelor ore, 
din dimineața aceasta de toamnă, su- 
ițe gălbuie, ale becurilor spânzurate 

în înaltul stâlpilor de pe străzii, stră
pungeau neputincioase vălul abuiriu. 
Mai puternic luminate, vitrinele ma
gazinelor, formau în jurul lor o aiu
reală de auir, din mijlocul căreia se 
desprindeau imagini luminoase din 
furtunoasele zile ale lui Octombrie 
Roșu. Zeci și sute de drapele și lo
zinci roșii întregeau aspectul sărbă
toresc al orașului, care se pregătise, 
încă din ajun, în cinstea glorioasei 
aniversări a Marii Revoluții Socia
liste din Octombrie.

In primele ore ale dimineții în 
Piața „Libertății" se zărea doar pe 
tai pe colo cîte un trecător. încet în
cet însă, pe măsură ce vălul de cea
ță se ridica, și ora ținerii mitingu
lui se apropia, piața a prins viață, 
devenind tot mai populate, tot mai 
neîncăpătoare pentru miile de oa
meni ai muncii, oare se adunau să 
cinstească marea sărbătoare. De pe 
toate arterele ce leagă restul orașu
lui cu centrul lui, se scurgeau ne
contenit coloane de muncitori, îngro- 
șînd neîncetat rândurile celor ce po
posiseră în piață. De pe strada „V.M. 
Molotov" veneau coloanele siderur- 
giștilor și constructorilor de la 
I.C.S.H., de pe strada 6 Martie con
structorii de la Trustul 4, de pe 
„Aurel Vlatau", muncitorii de la 
P.T.T.R. și cooperatorii meșteșugari, 
iar pionierii și școlarii se revărsau 
de pe strada „I.V. Stalin". Și toate a- 
ceste coloane asemeni unor pîrîie re
pezi se contopeau în piață, formând 
un uriaș fluviu. Privită de sus din 
balcoane, piața părea o mare de ca
pete, străjuită de o imensă pădure 
de steaguri purpurii.

Se apropia clipa deschiderii mi
tingului. Vălul de ceață se ridicase a- 
proape în întregime, fugărit parcă 
de uratele însuflețite ale mulțimii 
și de marșurile revoluționare into
nate de fanfare.

...Orele 10. In uratele nestăvilite 
ale manifestanților, secretarul Co
mitetului orășenesc de partid loan 
Ardeleenu, deschide mitingul, dînd 
cuvântul tovarășului Ștefan Bourea
nul, prim secretar al Comitetului ra
ional P.M.R.

;■■■ .. Echipa lui Lăbuneț fruntașă în întrecere
Ziua de 4 noiembrie a fost marcată de o nouă victorie a oțelarilcr

din echipa condusă de prim-topitorul Lăbuneț Vaier, deoarece indicii 
planului de producție au fost depășiți cu 10 tone de oțel. Munca per
severentă a întregii echipe a prilejuit obținerea de noi rezultate în zi
lele următoare. Astfel în ziua de 6 noiembrie ea a dat peste sarcinile 
de plan încă 23 tenie de oțel, situîndu-se, pînă în prezent, fruntașă în 
întrecere cu echipa condusă de Aurei Stanciu, pe care a depășit-o 
cu 45 de tone de oțel, elaborat peste sarcinile do plan.

In foto: Echipa prim-topitorului Va er Lăbuneț. Dc la stingă la dreapta: Vaier Lăbuneț, Marin Ciocan, Ștefan 
Dumitru, Otto Mulfer și Augustin Maier. 

Vorbind despre uriașa însemnătate 
a Marii Revoluții Socialiste din Oc
tombrie, tovarășul Ștefan Boureanu 
a spus printre altele:

„Sărbătorim astăzi împlinirea a 
38 de ani, de cînd Marea Revoluție 
Socialistă din Octombrie și-a înăl
țat steagul biruitor pe a 6-a parte 
a globului pământesc. Marea Revo
luție Socialistă din Octombrie, a des
chis o epocă nouă în istoria omeni
rii — epoca revoluției proletare în ță- 
rile capitaliste, a revoluțiilor de eli
berare a popoarelor din țările colo
niale și dependente, epoca pieirii ca
pitalismului, epoca victoriei socialis
mului și a comunismului... Ideile a- 
totbirultoare ale marxism-leniniis- 
mrjiliui, au pătruns în toate țările, ri- 
dicînd zeci și zeci de milioane de 
oameni simpli la lupta pentru de
mocrație și socialism..."

Trecând în revistă uriașele reali
zări obținute, într-un timp relativ 
scurt, de poporul sovietic sub con
ducerea gloriosului său Partid Co
munist, în perioada ce a urmat vic
toriei revoluției socialiste, tovară
șul Boureanu a arătat că: „In timp 
ce în Uniunea Sovietică, volumul 
producției industriale a depășit în 
1954 de 18 ori nivelul anului 1929, 
în S.U.A producția industrială a 
crescut abia de 2,1 ori, în Anglia de 
1,27 ori, iar în Franța de numai 1,14 
ori.

Cea mai miare descoperire a știin
ței din secolul nostru — folosirea 
energiei nucleare — în U.R.S.S. a 
fost pusă în slujba omului. Anul tre
cut, a intrat în funcție, în U.R.S.3., 
centrala electrică de 5.000 kw. în 24 
ore, barată pe energia atomică, pri
ma din tame, iar în prezent se con
struiesc alte centrale atomice de 50 
— 100 de mii kw...“.

In continuare, vorbitorul a scos 
puternic în evidență influența pe 
care a avut-o asupra mișcării mun
citorești din țara noastră victoria 
revoluției socialiste din octombrie, 
lupta maselor populare din patria 
noastră, conduse de Partidul Comu
nist Romîn, sprijinul și ajutorul fră
țesc primit din partea U.R.S.S. — în- 

-------—m—— 

cepînd cu eliberarea patriei noastre 
și continuând cu sprijinul moral și 
material dat în toate domeniile da 
activitate.

„Ajutorul U.RB.S.-ului și colabo
rarea frățească cu celelalte țări ale 
lagărului socialist — a subliniat vor
bitorul — constituie factorul hotărâ
tor în construirea socialismulug în 
R.P.R. Partidul nostru, călăuzin- 
du-se după bogata experiență a U- 
niiunii Sovietice, înfăptuiește indus
trializarea socialistă a țării, dezvoltă 
cu precădere industria grea, cu un uri
aș avânt creator... La sfârșitul pri
mului nostru plan cincinal industria 
construcțiilor de mașini și de prelu
crare a metalelor va fi de 2,3 ori 
mai mare decât în 1950, industria 
chimică de peste 3 ori, industria 
materialelor de construcții de coa. 
2.4 ori, etc...".

In încheiere, vorbind despre însu
flețirea cu care oamenii muncii din 
raionul Hunedoara au întâmpinat, 
alături de întregul nostru popor, ziua 
de 7 Noiembrie, tovarășul Bourean u 
a amintit despre victoria minerilor 
de la Ghelar, care în cinstea aces
tei mari sărbători și-au îndeplinit 
sarcinile planului cincinal. Totodată 
evidențiind fumaliștii de la furna
lul 6, care eu îndeplinit planul pe 
luna octombrie cu 100,10 la sută, oțe- 
larii, care în perioada 1 octombrie 
— 7 noiembrie au elaborat 215 șar
je, lamiruatorii hunedoreni care în 
luna octombrie au dat peste plan cu 
4,05 la suită mai multe laminate, to
varășul Boureanu a subliniat că a- 
oestea reprezintă numai o mică 'par
te din realizările cu care oamenii din 
raionul nostru au întâmpinat zâna de 
7 Noiembrie.

♦
...După ce mitingul a luat sfârșit, 

în piața orașului s-a încins o horă, 
în care s-au prins miile de partici- 
panți la această sărbătorire. In con
tinuare, tineri și bătrâni, femei și 
pionieri, plini de voioșie, au învârtit 
cu strășnicie bona solidarității, fă— 
cînd să vuiească mult timp Piața 
Libertății", de cântece și veselie.



Pentru o cît mai strînsă colaborare Oscumpă sărbătoare a tineretului |
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combinatul siderurgic Hunedoara și uzina 
„Victoria” Călan, în realizarea angajamente
lor luate în cinstea celui de al II-lea Congres 
al partidului, zilele trecute a avut loc o 
consfătuire la care au participat conducătorii 
întreprinderilor și organizațiilor de partid 
din întreprinderile raionului nostru, repre
zentanți ai comitetului raional și comitetu
lui regional de partid.

Cu această ocazie, tovarășul Cătană Ni- 
colae, directorul general al combinatului șî 
tovarășul Oltyan Iosif, director al uzinei 
„Victoria” Călan, au arătat că atît side- 
rurgiștii de la Hunedoara, cît și muncito
rii uzinei „Victoria" Călan, s-au angajat 
în cinstea marii sărbători a partidului și 
poporului nostru, să dea o producție mai 
mare de fontă, otel și laminate. Realizarea 
acestor angajamente, este condiționată în 
mare măsură de modul în care celelalte 
întreprinderi, printre care minele de fier 
Ghelar și Teliuc, le asigură cantitățile ne
cesare de minereu de calitate, de felul 
cum ceferiștii simerieni și Direcția tran
sportului a combinatului, asigură transpor
tul materialelor, etc.

SA ASIGURAM FURNALELE CU 
MINEREU DE CALITATE

In sporirea producției de fontă, furnali- 
știi hunedoreni au întîmpinat de multe ori 
greutăți din cauza calității slabe a mine
reului, primii de la Ghelar, care conține un 
mare procent de siderită măruntă (praf), 
ce nu se încadrează în STAS. De asemenea, 
nu s-a reușii să se aleagă nici sterilul din 
minereu, pentru care combinatul este nevo
it să plătească alți muncitori care să facă 
această operație. In scopul de a rezolva pro
blema granulatiei minereului, conducerea 
minei nu s-a preocupat îndeaproape de pu
nerea la punct a stației de sortare.

De la mina Teliuc, expedierile minere
ului, se fac neritmic, nu se respectă canti
tățile de ancheriiă cerute, ceea ce împie
dică desfășurarea procesului de producție 
la furnale. La oțelărie, de exemplu, din 
lipsa asigurării cu dolomită, otelarii, au 
fost nevoiti să folosească magnezită. Pe 
lîngă faptul că minerii din Teliuc, 
nu au reușit să îmbunătățească cali
tatea minereului, conducerea minei, nu a 
luat măsuri să expedieze uzinei „Victoria 
Călan, cantitatea de limonită prevăzută in 
plan, din care cauză furnaliștii, intîmpină 
greutăți în sporirea și îmbunătățirea cali
tății fontei.
MUNCA IN TRANSPORTURI TREBUIE 

ÎMBUNĂTĂȚITĂ

In vederea îndeplinirii angajamentelor 
luate, colectivele de muncă din transporturi.

Nepăsare față de cerințele țăranilor muncitori
Cu mai bine de 3 luni în urmă, în con

ducerea căminului cultural din satul Sînt- 
andrei, a fost instalat tovarășul Munteanu 
loan. Colectiviștii, întovărășiri și ceilalți 
muncitori din satul Sîntandrei, care la 
început sperau că se va înviora munca de 
culturalizare a maselor, au fost complect 
dezamăgiți. Acum, ei spun pe drept cuvînt 
că „odată cu numirea tovarășului Muntea
nu loan, ca direc'or al căminului cultural, 
a luat sfîrșit și cea din urmă licărire de 
activitate artistico-culturală din sat".

Tovarășul Munteanu loan este salariat 
al sfatului popular raional Hunedoara. Pri
mește ca salar, de luni de zile, o sumă 
frumușică pe care nu o merită cîtuși de puțin, 
întrucît din momentul în care și-a luat în 
primire funcția de „director" (singurul lu
cru pentru care de altfel este plătit) și pînă 
în prezent, nu a făcut altceva decît să do
vedească o totală lipsă' de răspundere. Ne
păsător față de sarcinile ce-i revin, neți- 
nînd seamă de cerințele țăranilor muncitori 
din sat, el nu a organizat în acest timp 
nici un program artistic, nici o conferință 

trebuiau să-și aducă și ele contribuția. Com
binatul și uzina „Victoria" Călan, au în
tîmpinat mari greutăți din partea S.E.F 
ului Simeria, care nu a reușit să asigure 
transportul materialelor și materiilor prime 
după grafic. Astfel, cărbunii necesari uzi
nei cocso-chimice, nu au fost transportați 
decît în proporție de 50 la sută față de can
titatea necesară, lucru ce s-a răsfrînt și 
asupra mersului furnalelor.

Nerespectînd graficul de transport, 
C.F.R.-ul a expediat uneori prea multe va
goane cu materiale, care nu s-au putut 
încadra în graficul de descărcare, căzînd 
în locație.

La neaprovizionarea ritmică cu materia
le. a contribuit și Direcția de transporturi 
a combinatului, care nu a luat măsuri la 
timp pentru punerea în circulație a vagoa
nelor descărcate, lucru ce a creat apoi, ne
cesitatea efectuării a numeroase manevre 
inutile în stațiile de triere.

Lipsuri mai grave, continuă să se mani
feste in activitatea Direcției de transpor
turi a combinatului, în privința asigurării 
furnalelor cu minereu de la Ghelar. 
C.F.U.-ul, nu a reușit să asigure întotdea
una transportul întregii cantități de mine
reu pe linia Hunedoara-Ghelar, din care 
cauză grătarele de sortare a minereului 
sînt deseori blocate. De asemenea, în urma 
transportului defectuos, combinatul nu poate 
fi aprovizionat la timp cu dolomită și an- 
cherita necesară de la Teliuc.

ESTE NECESAR O MAI STRINSA 
COLABORARE

Lipsurile existente atît la minele de fier 
de la Ghelar și Teliuc, cît și în transpor
turi, pot fi înlăturate în scurtă vreme dacă 
conducerile întreprinderilor respective, acor
dă atenția cuvenită unei mai bune orga
nizări a muncii, luînd măsuri concrete 
pentru lichidarea lor. Este necesar să se 
țină o mai strînsă colaborare între condu
cerile întreprinderilor spre a se evita din 
timp anumite greutăți, care deseori sînt în 
detrimentul celorlalte întreprinderi.

Comitetele de partid șî organizațiile de 
bază din întreprinderile raionului nostru, 
trebuie să treacă deîndată la analizarea 
acestor lipsuri șî să îndrume organele teh- 
nico-administrative la înlăturarea lor. 
Acordînd un sprijin permanent și mai ca
lificat în vederea sporirii producției de mi
nereu, se va reuși ca producția de fontă, 
oțel șî laminate, în întîmpinarea celui de al 
II-lea Congres al partidului să crească ne
încetat.

agrotehnică sau științifică, așa după cum 
nu a sprijinit cu nimic munca cu cartea, 
din cadrul bibliotecii căminului.

Cu toate acestea, nu se poate spune că 
tovarășul Munteanu Ioan a stat tot timpul 
și nu a făcut nimic. Totuși, a mai făcut 
cite ceva. A făcut lucruri care sînt demne 
de disprețul sătenilor din satul Sîntan
drei.

Principala vină în ce privește stagnarea 
activității cultural-educative din Sîntan
drei, cît și neregulile ce au loc aci de 
luni de zile o are secția culturală a sfa
tului popular raional care deși cunoștea 
toate acestea nu a luat măsuri în consecin
ță.

Țăranii muncitori din satul Sîntandrei 
sînt dornici să cunoască cît mai multe lu 
cruci folositoare. Ei nu doresc să rămînă 
în urmă. Această sete de cultură impune 
cu atît mai mult secției culturale a sfatu
lui popular raional să ia măsuri urgente 
care să asigure în scurt timp, desfășurarea 
unei bogate activități culturale în satul
Sîntandrei. j.

La 10 noiembrie a.c. se împlinesc 10 ani 
de cînd în capitala Angliei — solii tine
retului din 65 de țări, din cele 5 continente 
ale globului, și-au întins prietenește mîna, 
unindu-se în Federația Mondială a Tine
retului Democrat, organizație care a reunit 
în rîndurile sale, sentimentele de prietenie 
și dorința nobilă de pace a 30 mi
lioane de tineri. In această zi, tineretul lu
mii întregi, și-a manifestat prin demons
trații și mitinguri, dragostea lor fierbinte 
de pace și de muncă rodnică pentru binele 
și progresul omenirii. Ei rosteau înflăcă
rate cuvinte de salut adresate primului 
Congres al Federației, exprimîndu-și în 
felul acesta atașamentul lor față de țelul 
măreț pe care îl urmărește Federația Mon
dială a Tineretului Democrat, pentru strîn- 
gerea relațiilor de prietenie între popoare, 
încă de atunci, tinerii din lumea întreagă 
s-au ridicat la luptă hotărîtă împotriva 
războiului, împotriva acelor care de atunci, 
cînd încă nu era stins pîrjolul groaznicului 
război, pregăteau cu febrilitate un nou mă
cel. care să tîrască omenirea din nou în 
prăpastie.

★
De atunci, au trecut 10 ani. In acest 

timp F.M.T.D. s-a întărit, unind în rîndu
rile sale peste 87 de milioane de tineri din 
95 de țări. Tinerii din întreaga lume sînt 
dornici de o viață mai bună. Pentru acest

Proces literar a romanului
In ziua de 1 noiembrie a.c., pentru prima 

dată în orașul nostru a avut loc un pro
ces literar pe marginea cărții „Ana Carenina” 
organizat de Consiliul raional A.R.L.U.S., 
în colaborare cu clubul muncitoresc „Ale
xandru Sahia". Procesul literar a trezit un 
via interes în rîndul oamenilor muncii care 
au umplut sala cinematografului, pînă la 
refuz.

Nu mică a fost surprinderea publicului 
cînd a observat că tribunalul de judecată 
nu este format dintr-un grup de scriitori 
ci din magistrafi autentici, judecător fiind 
tovarășul Măgureanu Ioan de la Tribunalul 
raional Hunedoara.

In liniștea solemnă a sălii, a luat cuvîn- 
tul procurorul Balea Ioan, care a citit ac
tul de acuzare. Fără să-și dea seama, cei 
prezenți în sală s-au trezit într-o lume 
străină, ce a existat cîndva, acum o sută 
de ani. Ascultînd actul de acuzare, și mai 
ales cunoscînd viața Anei Carenina este 
imposibil să nu îți strîngi pumnii pînă 
ce unghiile pătrund în carne. Actul de acu
zare era un act josnic, un act al aristocrației 
țariste.

Sărmană Ana 1 Chiar în actul tău de 
acuzare se reliefează însușirile tale minu
nate. Ești acuzată căci nu poți trăi cu o 
fosilă de două ori mai în vîrstă ca tine, 
cu care ai fost căsătorită împotriva voinței 
tale — cu un om cu sentimente uscate, se
cătuite, cu o piesă de muzeu a mașinii bi
rocratice țariste. Un neom ce te-a închis 
în colivia lui de aur — aur jecmănit de 
pe spinarea poporului muncitor — cînd tu 
ești însetată de viață, de lumină, de feri
cire. Ești acuzată că nu îți iubești copi
lul, deși tu ții la el mai mult decît la 
însăși viața ta. Te acuză pentru frumusețea 
ta, pentru sinceritatea cu care i-ai dezarmat 
de atîtea ori. pentru faptul că ai călcat în 
picioare prejudecățile mucegăite ale socîetă-

Se înalfă clubul-cinemafograf
Pe lîngă lucrările de amenajare a stră

zilor și de înfrumusețare a orașului nostru, 
în Hunedoara se ridică șî unele construcții, 
menite să contribuie la culturalizarea ma
selor, la îmbunătățirea vieții lor. Printre 
acestea se numără șî construcția clubuluî- 
cinematograf, ale cărui ziduri se conturează 
tot mai mult cu fiecare zî ce trece. Fierarii 
betoniștî, dulgherii, zidarii, întregul colec
tiv al constructorilor de pe șantier, muncesc 
cu abnegație în cinstea Congresului parti

lucru, ei au refăcut în scurt timp tot ce 
războiul a transformat în cenușă și au 
construit falnice construcții, demne de epoca 
pe care o trăim.

Tineretul patriei noastre, este mîndru 
că alături de harnicul popor, a pășit 
în fruntea acestei bătălii și a înscris în 
istorie, acte de înalt patriotism și eroism, 
eroism, ce a ajuns uneori pînă le sacrifi
ciu. Cu mîndrie pășește pe acest drum șî 
harnicul tineret din Hunedoara, care prin 
munca sa plină de abnegație depusă în 
cei 10 ani, pe schelele construcției socia 
liste, a dat dovadă, de curaj și îndrăzneală 
în lupta pentru traducerea în viață a sar
cinilor trasate de partid și guvern. Din 
rîndul acestora, fac parte și oțelarul Lă- 
buneț Vaier, montorul Voicu Ioan, electri
cianul Stan Cornel, Ing. Rădvan Ștefan, 
fierarul-betonist Ionescu Petru, maistrul la- 
noș Koloman și mulți alții, cu care tinerii 
din cetatea fontei și a oțelului se mîndresc. 
In cinstea acestei aniversări mărețe, tinerii 
minieri din Ghelar și Teliuc au dat patriei 
300 tone de minereu peste plan ; tinerii o- 
țelari zeci de tone de oțel, constructorii 
cîte o normă peste plan, iar elevii din școli 
au învățat cu sîrguință. Tineretul Hune
doarei întîmpină cu noi succese în muncă 
această măreață sărbătoare a tineretului 
lumii.

S. ȘOIMU

„Ana Karen in<i‘s
ții în care din nefericire te-ai născut și aî 
crescut, dar pe care nu o mai poți suporta. 
Opt ani de calvar 1 Ba mai mult... ca 
înecatul ce se agață de un fir de pai 
încercînd să se salveze, ai mai trăit o amă
gire — Vronschi. Amară deziluzie și acesta, 
la fel ca toată lumea aristocrată de pe 
vremea aceia. Nici el n-a știut să te pre- 
țuiască. In egoismul său n-a prețuit co
moara, bogățiile tale sufletești, pe care ia-t 
dăruit-o în întregime. Și atunci ?... Atunci 
ți-ai stins făclia vieții. Mai bine zis, tu 
ai fost ucisă. Ai fost ucisă de toți „Care- 
ninii" și „Vronschii” timpului tău.

Oamenii din sală înfierează pe cei care 
te-au nimicit pe tine, femeie între femei, 
mamă între mame. Zadarnic procurorul îți 
cere condamnarea !

★
Depoziția Anei Carenina a făcut-o to

varășa Grigorescu Anastasia, după care a ur
mat strălucita pledoarie a apărării, care a 
scos minunat în evidență calitățile Anei, po
ziția ridicolă a lui Carenin. putreziciunea 
morală a lui Vronschi și a întregii societăți 
de pe atunci. Avocatul Harry Fogel, de la 
Tribunalul raional Orăștie, a stîrnit entu
ziasmul ascultătorilor. Apărînd pe Ana, el 
a reușit prin verva sa usturătoare la a- 
dresa societății țariste și a lui Carenin, să 
culeagă ropote de aplauze în repetate rîn- 
duri.

Sentința dată de tribunal procesului li
terar, exprimă cu exactitate sentimentele 
oamenilor muncii din sală, care absolvă de 
orice vină pe Ana Carenina. Adevărații vî- 
novați fiind societatea aristocrată țaristă, 
asupritoare de pe vremea aceia a milioa
nelor de oameni, lipsită de cel mai ele
mentar simț al omenirii șî realității.

SUCIU ANDREI 
corespondent voluntar

dului, pentru ca acest local de cultură să 
fie ridicat în roșu în timpul cel mai scurt 
posibil.

Indicii de norme de 1,25, 1,76, 1,80 și 2,02 
pe care îi obțin zilnic membrii echipelor 
conduse de zidarul Guna Marin, dulgherul 
Grich Mateî, fierar-betonistul Gheorghe 
loan și zidarul Ciomor Petru, constituie 
dovada hotărîrii constructorilor de pe aces* 
șantier, de a înfrumuseța orașul nostru cu 
noua clădire a clubului-cinemafograf în- 
tr-un viitor foarte apropiat.



Controlul executării
Nu de mult comitetul raional de partid 

a luat o hotărtre în scopul desfășu
rării în condiții mai optime a anului de 
învățământ politic. Hotărârea comitetului 
raional de partid, a fost dezbătută în ma
rea majoritate a adunărilor organizațiilor 
de bază. In urma planurilor de acțiune în
tocmite cu această ocazie s-a trecut la 
îndeplinirea sarcinilor trasate și ca urma
re calitatea lecțiilor, frecvența la predări 
și seminarii, la cursurile organizate în ca
drul organizațiilor de bază, s-a îmbunătă
țit simțitor.

La Trustul 4 construcții de pildă, hotă- 
rîrea comitetului raional de partid a fost 
prelucrată în una din adunările generale, 
iar biroul, a fost preocupat îndeaproape în 
realizarea sarcinilor izvorâte din hotă
râre. Repartizarea de sarcini concrete, pre
cum și controlul executării hotărârilor a 
făcut ca lecțiile să se predea în mod re
gulat, iar participarea tovarășilor la 
cursuri a crescut în mod simțitor. Biroul 
organizației de bază s-a orientat bine și 
în ce privește asigurarea stabilității pro
pagandiștilor. Acei tovarăși, care au avut 
mai multe sarcini , cum este cazul pro
pagandistului Cailițaridis Andrei, au fost 
eliberați de muncile pe care le-au avut, 
fapt ce a dus ca aceștia să aibe posibilita
tea de a se pregăti temeinic în vederea re
dactării lecțiilor.

La Trustul 4 construcții, biroul organi
zației de bază acordă un accent deosebit 
verificării lecțiilor ce urmează a fi pre
date. Acest lucru a creat posibilitatea 
cursanților să audieze lecții viabile și In
teresante. Rezultate satisfăcătoare în des
fășurarea anului de învățămînt au obținut 
și organizațiile de bază de la O.S.M., ex
ploatarea apei, laborator și altele din C.S. 
„Gh. Gheorghdu-Dej". Datorită controlu
lui permanent efectuat de birourile aces
tor organizații de bază, s-a ajuns ca, în 
anul acesta predările să fie ținute cu re- 

Comuniștii mereu în frunte
j ...2 noiembrie 1952, zi in care a fost în- 
: scrisă in cartea marilor realizări o nouă 
victorie obținută pe drumul înfăptuirii 
prevederilor primului nostru plan cincinal. 
In această zi, harnicii constructori ai Hu
nedoarei, au dat în exploatare cel mai 
mare și mai modern furnal din țară — 
furnalul nr. 6. Construit cu ajutorul mul
tilateral acordat de oamenii sovietici, gi
ganticul agregat, al cărui proces tehno
logic este mecanizat și automatizat în în
tregime, a constituit un nou pas înainte în 
dezvoltarea combinatului siderurgic și a 
întregii economii naționale, o contribuție 
importantă la sporirea producției de metal.

De la intrarea în funcțiune a acestui mă
reț agregat, au trecut 3 ani de muncă pli
nă de avînt, în care oamenii ce-l deser
vesc. au reușit să-i smulgă cantități enor
me de fontă, ajungînd ca astăzi să-l sileas
că să producă cît 3 furnale vechi.

— In viitorul apropiat — spun deseori 
jurnaliștii, îl vom face să producă chiar 
cît dau la un loc toate celelalte furnale ale 
combinatului. Oare vor reuși ei să facă a- 
cest lucru ?... Cu siguranță că da. Ce nu-s 
în stare să facă oamenii de astăzi! Mai ales 
că în frunte se găsesc comuniști ca: Da
videscu Leonida, Rîpeanu Romolus, Ro
man Gheorghe, Pali Victor și atîția alții, 
care s-au călit în focul întrecerii, pentru 
creșterea producției de metal și a căror 
exemplu, constituie un imbold pentru cei
lalți muncitori...

O zi de întrecere
In după amiaza aceea, comunistul Davi

descu Leonida, venise ca de obicei mai de
vreme la furnal. Se dezbrăcă iute de hai
nă, își luă halatul și ieși afară din cabină 
spre a lua legătură cu maistrul de la 
schimbul de dimineață. După ce află cum 
stau lucrurile, se îndreptă spre silozul cu 
materii prime, pentru a vedea dacă exis
tă cantități suficiente de cocs, calcar, mi
nereu de mangan, etc. Controlă echipele de 
la încărcare, apoi aruncă o privire cercetă
toare asupra întregii instalații. Totul era în 
regulă. Cînd sirena anunță sfîrșitul primului

VIAȚA DE PARTID

hotărîrilor — chezășia succeselor în muncă
gularttate, iar participarea cursanților la 
lecții și seminarii să întrunească un pro
cent de 80-90 la sută.

Comitetul raional de partid, a mai pre
conizat o seamă de măsuri menite să 
ajute propagandiștii și cursaniții în vede
rea însușirii materialelor. Prin interme
diul secției de propagandă și agitație, s-au 
luat măsuri în vederea deschiderii unei 
biblioteci pe lîngă punctul de agitație din 
Simeni®, bibliotecă, ce va fi sub controlul 
direct al cabinetului de partid din Hune
doara. Această hotărâre este de un real 
folos propagandiștilor și cursanților din. raza 
orașului Simeria. Pentru a veni în ajutorul 
cursanților din raionul nostru, cabinetul de 
partid a pregătit o seamă de lecții, prin
tre oare se numără și aceia intitulată; 
„Rolul și însemnătatea statutului în viața 
partidului". Aceste lecții, vor fi predate 
în cadrul adunărilor organizațiilor de bază 
în scopul de a lămuri o seamă de 
probleme legate de lucrările celui de al 
Il-lea Congres al partidului.

Din păcate însă, hotărârea comitetului 
raional de partid nu a fost prelucrată în 
toate organizațiile de bază. Unele dintre 
acestea cum sînt cele de la furnalele 1-4, 
furnalul 6, pază și pompieri din cadrul 
combinatul uu, au rămas în urmă cu înfăp
tuirea sarcinilor acestei hotărâri și în con
secință, nivelul la care se desfășoară în
vățământul de partid este nesatisfăcătar. 
Deși hotărî-rea prevede că de activitatea 
fiecărei forme de învățământ în parte tre
buie să răspundă câte un tovarăș atât din 
cadrul comitetului de partid cît și dintre 
activiștii nesalartați, totuși această pro
blemă nici până astăzi nu a fost rezolvată. 
Cu toate că față de anul trecut s-au ob
ținut rezultate frumoase în problema în
vățământului de partid, trebuie să spunem 
că biroul comitetului de partid al com
binatului și în special tovarășul Popescu 

schimb, Davidescu se găsea lîngă furnal, 
organizindu-și brigada pentru descărcarea 
ce urma să aibă loc de curînd.

— Astăzi, se gîndi el — trebuie s-o luăm 
înaintea celorlalte brigăzi. Dacă brigada 
întîia a lui Pali Victor și-a îndeplinit pla
nul în proporție de 106,81 la sută, noi spe
răm să obținem și mai mult. Condiții 
avem...

In fața pîrîiașului de fontă topită, ce 
curgea domol în oalele de turnare, șeful 
de brigadă privea cu satisfacție miile de 
scîntei ce împînzeau împrejurimea. Din 
cînd în cînd, privirea blîndă a lui Leoni
da, se oprea pe chipul lucind de sudoare 
a prim-topitorului Csbsz Ludovic, pe a ute- 
mistului Opreanu Ioan, de la separatul 
zgurei sau pe a lui Jorja loan. Cum să 
nu-și iubească el oamenii din brigadă cînd 
toți au încredere în el, îl iubesc și îl as
cultă ca pe un adevărat părinte de la care 
au învățat multe lucruri frumoase.

De odată, privirea i se înăspri și vocea 
sa blajină, străpunse pentru o cilpă „li
niștea" ce parcă și ea asista la minunatul 
peisaj cel oferea fonta incadescentă.

— Măi Vasile! — Se adresă el unui fur- 
nalist. Ia tu o probă de zgură și ad-o în
coace, să vedem cum stăm. După ce o cer
cetă cu atenție zise :

— Bine. ...Asta înseamnă că fonta este 
de bună calitate. Dacă și celelalte descăr
cări vor fi tot așa, întrecerea...

A doua zi, pe afișierul din fața furna
lului apăru scris cu litere mari : In urma 
întrecerii organizate în ziua de 3 noiem
brie, cele 3 brigăzi de jurnaliști au obținut 
următoarele rezultate : Brigada condusă 
de Davidescu Leonida, a oținut un indice 
de îndeplinirea planului de producție de 
122,84 la sută, cea a lui Pali Victor 106,81 
la sută, iar brigada în fruntea căruia se 
află Cazan Ștefan 106,82 la sută. Total 
furnal 112,16 la sută. Și cînd te gîndești 
că aceste brigăzi realizează în fiecare zi 
însemnate depășiri de plan, nu poți trece 
cu vederea cele spuse de jurnaliști, că vor 
face ca modernul agregat să producă din 
ce în ce mai multă fontă.

Vasile, nu a exercitat un control sistema
tic și concret, lucru ce a făcut ca unele 
organizații de bază să amâne predarea lec
țiilor planificate de pe o săptămână pe 
alta.

Nerespectarea zilelor stabilite pentru 
învățământul de partid este privită cu su
perficialitate și de organizația de bază de 
la I.C.S.M. Călan.

Existența acestor lipsuri ascund în sine 
și tendința controlului sporadic pe către îl 
exercită unii membri ai comitetului 'ra
ional de partid asupra activității cabine
tului de partid. Aceștia rareori contro
lează conținutul predărilor, nivelului la 
care se desfășoară seminartile, etc. Și ca 
urmare, nivelul lecțiilor uneori este scă
zut. Controlul superficial executat de unii 
instructori ai comitetului raional și a comi
tetului orășenesc de partid, asupra activi
tății birourilor organizațiilor de bază, a 
creat o situație neplăcută în ce privește 
■participarea propagandiștilor la lecțiile de 
instructaj. Numai astfel se poate explica 
frecvența slabă a propagandiștilor la lec
ții și seminarii ce se țin la cabinetul de 
partid din Hunedoara.

Față de aceste lipsuri Cît și pentru rea
lizarea integrală a hotărîrilor comitetului 
raional, birourile organizațiilor de bază 
trebuie să ia măsurile cele mai eficace 
pentru ca controlul executării hotărârilor, 
să devină o metodă permanentă în acti
vitatea lor. In problema ridicării învăță- 
mântului de partid la nivelul cerut, comi
tetul raional de partid prin instructorii săi, 
trebuie să treacă la exercitarea unui con
trol sistematic și calificat asupra activi
tății birourilor organizațiilor de bază, aju- 
tîndu-i astfel, în realizarea operativă și in
tegrală a tuturor hotărîrilor partidului și 
guvernului.

Un ajutor prețios
In lupta pe care muncitorii de la fur

nalul nr. 6 o desfășoară pentru îndepli
nirea angajamentelor luate în cinstea Con
gresului partidului, ca depășirea planului de 
producție cu 1 la sută, realizarea de econo
mii la cocs, calcar, energie, etc., în valoare 
de 600 mii lei și reducerea declasatelor di
mensionale cu 35 la sută, un ajutor pre
țios îl primesc de la tînărul Covalciuc Ha- 
ralambie. Deși lucrează la preschimbarea 
„Courperelor" de la gaz la vînt și invers, 
sprijinul lui se face simțitor peste tot. Fiind 
pătruns de importanța muncii ce o pres
tează nu-și găsește locul. II vezi cînd pe 
platforma de încărcare și descărcare, cînd 
lîngă furnal dînd anumite explicații jur
naliștilor. Și la drept vorbind oamenii au 
ce să învețe de la el, care a lucrat un an 
de zile alături de jurnaliștii de la combi
natul metalurgic „Stalino” din regiunea 
Donbas — U.R.S.S. Așa cum maistrul so
vietic Alexei Serghievici de la jurnalul nr. 
4 le-a arătat și explicat practic cum se 
aplică metoda Filipov, tot așa și el se preo
cupă ca această metodă să fie aplicată cît 
mai corect la furnalul nr. 6 din Hunedoa
ra.

La îndeplinirea și depășirea planului 
pe luna octombrie și obținerea unor fru
moase rezultate în primele zile ale lunii 
noiembrie, în mare măsură a contribuit și 
strădania depusă de Covalciuc Haralambie. 
De cînd a fost primit candidat în rînduri- 
le partidului, aproape că nu-și găsește o- 
dihnă de bucurie. Alături de ceilalți comu
niști, Covalciuc Haralambie, muncește cot 
la cot pentru a cinsti cel de al doilea 
Congres al P.M.R. cu rezultate de seamă 
în creșterea producției de fontă.

+

Mărețul furnal de la Hunedoara, produ
ce zi și noapte. Cu el, jurnaliștii sînt hotă- 
rîți să dea în cinstea celui de al doilea 
Congres al partidului, zeci și sute de tone de 
fontă peste sarcinile de plan. Ca întot
deauna, comuniștii sînt mereu în primele 
rînduri, dînd dovadă de încrederea ce le-a 
fost acordată de a fi luptători neobosiți 
în lupta ce se duce pentru o viață mai 
bună, mai fericită.

A. BĂLINIȘTEANU *

Cifrele de control ale planului 
pe anul 1956 în discufia 

maselor

Zilele trecute, comuniștii împreună ou 
colectivul de conducere al sectorul'd la
minoare, au luat în discuție cifrele de 
control ale planului pa anul 1956. Refe
ratul prezentat de conducerea sectorului a 
scos în evidență realizările obți
nute în acest an, precum și numeroasele 
propuneri făcute în vederea îmbunătățirii 
muncii în anul viitor, propuneri care vor 
duce la creșterea simțitoare a producției 
de laminate. Cu acest prilej comunistul 
Trifu Iosif a ipropuis să se confecționeze un 
graifăr monocablu pentru evacuarea țun- 
derului din canalele de colectare, care să 
înlăture complet munca manuală. De a- 
siemenea, în scopul manevrării rapide a 
blocurilor, comunistul Andreșescu Gheor
ghe a propus să se instaleze pe platforma 
de laminare încă o remorcă.

Conducerea tehnico-administaatdvă a 
sectorului, apreciind ca bune aceste ■pro
puneri, le-a inclus în planul de măsuri. 
Pentru îmbunătățirea arderii la cuptoarele 
adânci, s-a propus schimbarea conductelor 
cu aer pe două circuite, iar pentru redu
cerea consumului de combustibil specific 
să se asigure fiecărui schimb, două șarje 
calde cu minim de 850 grade. Toate aces
tea., cît și celelalte propuneri făcute vor da 
posibilitatea laminatorilor să depășească 
zilnic planul de producție.

Expoziții agricole
Acum câteva zile, în localul căminului 

cultural din sat'd Alun, a fost deschisă 
prima expoziție agricolă cu caracter inter- 
comunal în sectorul de munte al raionu
lui nostru,. La această expoziție participă 
țăranii muncitori din comunele Ghețar, 
Bunila, Lelese, Cerbăl și Topliița care au 
expus cu acest prilej cete mai frumoase 
produse, obținute din culturile însămânța
te. La deschiderea expoziției, tehnicianul 
agronom de la punctul agricol Ghelar, tov. 
Groza Nicolae, a vorbit celor peste 309 de 
participant, despre metodele folosite de 
țăranii muncitori în lucrarea pământului 
pentru a obține recolte sporite la hectar 
și despre importanța expoziției în genera
lizarea acestor metode.

Țăranii muncitori Crăciunescu loan (Se
rafim) din Ghelar, Rădoane Petru (Silves
tru) din Poienița Vcinii, Costea Petru (Dra- 
cea) din Lelese, Ticuila Aron din Toplița și 
Gașpar Dumitru din Cerbăl, care eu obți
nut cele mai bune culturi de porumb, au 
fost premiați cu câte o mașină de mână 
pentru uluială.

Da cultura cartofului, datorită rezulta
telor abținute, au primit drept recompensă 
câte o trusă pomicolă, tov. Lăsouțoiu N.i- 
colee (Ziiric) din Ghelar, Herban Aureii 
(Zăcu) din Alun, Bistrtan Nicolae din Cer- 
băl, Pasăre Gheorghe din Lelese și Șen- 
droni Moise din Toplița. De asemenea, ță
ranul muncitor Florincaș Aron din comu
na Ghelar, expunând cele mai frumoase 
exemplare de cartofi, a fost propus de co
misia intercomunală să participe la expo
ziția agricolă raională.

DRĂGULESCU MIRON 
corespondent
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Odată cu ultimile recoltări de plante 
prășiitoare din raza comunei Hășdat, a 
fost organizată o expoziție agricolă, unde 
au fost expuse cele mai frumoase exem
plare de plante, semințe, zarzavaturi, fruc
te și altele.

Exemplarele frumoase de sfeclă de za
hăr, ca cele prezentate de tovarășul Raind 
Dominic, care a obținut 20.000 kilograme 
la hectar, arată clar că buna îngrijire a- 
cordată cuiburilor, asigură o 'producție spo
rită la hectar. Printre produsele expuse la 
expoziție se pot admira și gtiiuleții de po
rumb obținuți de tovarășul Inlea loan, ca
re a recoltat o producție medie la hectar 
le 2600 kilograme.

La deschiderea expoziției, țăranilor mun
citori ce au obținut recolte bogate la hec
tar și de calitate, le-au fost înmânate di
ferite premii ca : prășitoire mecanice cu 
tracțiune animală, mașini de uruiailă și 
altele

•TUDE I, AURE AN 
corespondent



— Tn fruntea luptei pentru pace ==
Lenin arăta in articolul său „Politica 

internațională a burgheziei" : „Noută
țile picante fabricate zilnic de marile ziare 
burgheze, oare nu au altă preocupare de
ci t să vândă cu câștig știrile „cele mai 
proaspete", și „cele mai picante" urmă
resc tocmai să abată atenția mulțimii de la 
problemele cu adevărat importante, de la 
substratul real al politicii „înalte".

Cauza păcii și destinderii internaționale 
își numără dușmanii în cercurile dirigui
toare ale monopolurilor imperialiste ale că
ror beneficii fabuloase sânt amenințate cu 
diminuarea în cazul destinderii încordă
rii internaționale. Ei se servesc de un în-, 
treg aparat aflat în solda lor, organe de 
presă, agenții telegrafice, radio și de așa- 
zișii specialiști de drept internațional ca
re lansează calomnii împotriva forțelor 
păcii și teorii menite să justifice imixtiu
nea în treburile altor țări.

Uniunea Sovietică, consecventă în poli
tica sa de pace, apără necontenit 

principiul că pacea nu poate fi despărțită 
de libertatea popoarelor, de recunoașterea 
și respectarea strictă a suveranității și 
drepturilor fundamentale ale statelor. Un 
exemplu de relații internaționale conforme 
intereselor naționale ale popoarelor îl con
stituie relațiile dintre Uniunea Sovietică 
și țările de democrație populară. Sânt re
lații bazate pe colaborare frățească, pe 
respectarea strictă a suveranității naționale 
și pe neamestecul în treburile interne ale 
altor țări. U.R.S.S. nu se limitează numai 
la a da ajutor material, tehnic, științific 
și cultural construcției pașnice ce se des
fășoară în aceste țări. Ea apără interesele 
lor naționale pe plan internațional, ori de 
câte ori se ivește o încercare de a le sub
mina libertatea și suveranitatea.

In conformitate cu politica fermă a Uni
unii Sovietice de apărare a principiilor 
dreptului internațional, știința juridică so
vietică își aduce contribuția la cauza pă
cii. In anul acesta, un mare număr de 
specialiști sovietici în drept internațional 
au purtat o amplă discuție pe marginea u- 
nor probleme ale teoriei contemporane a 
dreptului internațional. In urma discuției, 
pomindu-se de la părerile majorității spe
cialiștilor sovietici s-a ajuns la următoa
rea definiție a suveranității, adoptată de 
colectivul de autori al manualului de 
Drept Internațional pe care îl pregătește 
Institutul de Drept „A. I. Vîșinski" al A- 
cademlei de Științe a U.R.S.S. : Suvera
nitatea este independența puterii de stat, 
a statului respectiv față de puterea ori
cărui alt stat, care își găsește expresia 
în dreptul acestui stat de a decide în mod 
liber asupra treburilor sale interne și 
externe, fără să încalce drepturile altor 
state și normele unanim recunoscute ale 
dreptului internațional.

Lupta consecventă a Uniunii Sovietice 
pentru apărarea principiilor de drept in
ternațional în scopul menținerii și consoli-

SCURTE ȘTIRI EXTERNE
Penfru dezvoltarea contactelor

HELSINKI (Agerpres). — TASS trans
mite :

In legătură cu actualele tratative sovie- 
to-finlandeze de la Moscova cu privire la 
schimbul de mărfuri pe anul 1956, o serie 
de ziare finlandeze publică articole des
pre dezvoltarea comerțului dintre cele două 
țări.

Ziarul „Tyokansan Sanomat" sublinia
ză într-un articol de fond că în ultimii 
ani volumul comerțului dintre Finlanda și 
Uniunea Sovietică a depășit nivelul sta
bilit de acordul comercial pe cinci ani. 
Ziarul subliniază că declarațiile unor cer
curi capitaliste cu privire la imposibilita
tea extinderii comerțului între cele două 
țări s-au dovtdit neîntemeiate.

Ziarul scrie că extinderea comerțului 
dintre cele două țări este deosebit de im
portantă pentru Finlanda, deoarece pro
ducția nu poate fi lărgită pe baza piețe
lor occidentale care se îngustează tot mat 
mult. Cu cît se va extinde comerțul nos
tru cu Uniunea Sovietică și alte țări din 

dării păcii a avut un puternic răsunet 
mondial și trebuie menționat că în chiar 
țările în care s-au născut teoriile care în
cearcă să nege valoarea normelor de drept 
internațional au început să se ridice voci 
tot mai numeroase și mai puternice care 
demască adevăratul caracter al acestor 
teorii. Astfel, cunoscutul jurist francez 
Lyon-Caen, prim președinte onorific al 
Curții de Casație a Franței, pronunțîndu-se 
împotriva restrângerii suveranității state
lor, a condamnat proiectele creării unui 
așazis stat mondial și cele ale „dreptu
lui mondial suprastatal", ajungând la con- 
oluzia că asemenea proiecte „nu pot duce 
deeît la un singur rezultat, anume, ca un 
sistem să-și impună ideologia altuia".

A plicind în practică principiul respec
tării stricte a suveranității și indepen

denței naționale, Uniunea Sovietică, în 
toate actele sale de politică externă, a lup
tat și luptă pentru rezolvarea tuturor 11- 
tigiiilor internaționale pe calea pașnică a 
tratativelor, fără a se interveni în aface
rile interne ale niciunei țări și pentru re
cunoașterea egalității în drepturi a tutu
ror statelor meri și mici.

întreaga experiență a ultimilor ani ne 
erată eforturile făcute de Uniunea Sovie
tică pentru întărirea cauzei păcii și pen
tru micșorarea încordării internaționale. 
In acest scop Uniunea Sovietică a între
prins o serie de acțiuni importante, care 
au determinat apariția unui climat nou în 
viața politică internațională.

Pe această linie se înscriu încheierea 
tratatului de stat cu Austria, resta

bilirea relațiilor prietenești cu Iugoslavia, 
tratativele cu Japonia, contactul direct 
dintre conducătorii statului sovietic și con
ducătorii guvernelor Indiei, Birmaniei, Ca
nadei, Republicii Federale Germane, cu 
reprezentanții parlamentelor multor țări 
străine.

La Geneva, politica de pace a Uniunii 
Sovietice s-a concretizat în propuneri rea
liste în problema asigurării securității co
lective în Europa, a unificării Germaniei, 
în problema dezarmării, precum și în pro
blema dezvoltării contactului dintre Est 
și Vest.

Realitățile vieții internaționale și dorin
ța de pace a milioanelor de oameni din 
lumea întreagă îndreptățesc speranțele că 
acțiunile Uniunii Sovietice „conforme cu 
„spiritul Genevei", vor triumfa până la 
sfârșit împotriva acelor forțe care în
cearcă să contracareze politica sovietică 
ce urmărește consolidarea păcii.

Punctul de vedere sovietic în problema 
securității europene, a reducerii armamen
telor, interzicerea armei atomice și înlă
turării primejdiei uniui nou război se află 
în centrul atenției opiniei publice mon
diale. Acest lucru este cît se poate de 
firesc, deoarece el corespunde intereselor 
vitale ale omenirii, unui interes comun al 
tuturor oamenilor, acela al întăririi păcii. 
Propunerile Uniunii Sovietice întâmpină 

sectorul socialist, scrie ziarul „Tyokansan 
Sanomat", cu atât vor exista în țara noas
tră posibilități mai mari pentru dezvolta
rea continuă a economiei noastre.

Delegafie comercială 
a R. P. Chineze în Liban

BEIRUT (Agerpres). — China Nouă 
transmite:

Potrivit unei știri din Beirut, primul 
ministru libanez Rașid Caramy a primit 
delegația comercială a R.P. Chineze con
dusă de Cian Min, locțiitor al ministrului 
Comerțului Exterior. Primul ministru Ca
ramy și-a exprimat încrederea că rela
țiile comerciale și legăturile prietenești 
dintre China și Liban se vor dezvolta, de
oarece aceasta este dorința comună a ce
lor două popoare.

Cian Min l-a vizitat de asemenea pe Se
lim Lahud, ministrul Afacerilor Externe 
al Libanului și pe Nazih el Bi-zri, minis
trul Economiei Naționale al Libanului. 

încă rezistență deoarece cercurile monopo
liste, interesate în menținerea la un nivel 
ridicat a producției de război, reușesc să 
determine împiedicarea unor măsuri care 
ar duce la destindere și, implicit, le-ar scă
dea dividendele.

Duipă conferința de la Geneva a șefilor 
de guverne a devenit dosebit de greu să 
tăgăduiiești că Uniunea Sovietică luptă ac
tiv pentru întărirea păcii și pentru destin
derea încordării internaționale. După con
ferința din iulie de la Geneva, prestigiul 
Uniunii Sovietice ca mare putere iubitoare 
de pace a crescut și crește mereu. Ade
vărul despre Uniunea Sovietică pătrunde 
în cercurile cele mai largi ale opiniei pu
blice mondiale.

Fruntașul laburist Aneurin Bevan în
tr-un recent articol publicat în „Tribune" 
arăta : „Rusia a dat dovadă de o serie de 
contribuții care au culminat cu hotărirea 
recentă de a reduce efectivul ar
matei rusești cu 640.000 oameni".

Președintele Elveției, Petitpierre, vor
bind la sesiunea Consiliului Național la 29 
septembrie a. c., a declarat între altele: 
„In anul 1955 s-a vădit o slăbire a încor
dării internaționale în urma unor eveni
mente importante, ca încheierea tratatului 
cu Austria și convocarea Conferinței de la 
Geneva". In continuare el a subliniat că 
situația internațională s-a îmbunătățit da
torită acțiunilor întreprinse de guvernul 
sovietic precum au fost: întâlnirea de la 
Belgrad a conducătorilor U.R.S.S. și al Iu
goslaviei, intrarea Uniunii Sovietice în 
organizații internaționale din care n-a fă
cut parte mai înainte, stabilirea de relații 
diplomatice cu R. F. Germană, lichidarea 
înainte de termen a bazei maritime mili
tare de la Porkkela-Udd din Finlanda.

Deputatul laburist Richard Crossman 
consemna cu oarecare îngrijorare într-un 
număr de acum Câteva zile al ziarului 
„Daily Mirror" că „în ultimele șase luni 
sovieticii și-au făcut prieteni în timp ce 
noi ne-am făcut dușmani".

Lupta pentru pace este o luptă grea. Ih 
fruntea acestei lupte Uniunea Sovie

tică a întreprins acțiuni hotărîtoare pen
tru preîntâmpinarea războiului în toate 
colțurile lumii. Politica de pace a Uniu
nii Sovietice, acțiunile întreprinse în vede
rea îmbunătățirii relațiilor internaționale 
se bucură de aprobarea tuturor popoarelor 
și ele reprezintă baza trainică a unor noi 
succese în lupta pentru pace.

Poporul nostru eliberat de exploatare, 
constructor al socialismului și al bunăstă
rii, este strâns legat de popoarele puterni
cului lagăr al socialismului în frunte cu 
eliberatoarea noastră, prietenă și sprijini
toare fermă — Uniunea Sovietică.

Poporul nostru iubește munca sa pașnică 
și iubește pacea, și la fel ca toate celelal
te popoare privește cu încredere și dra
goste fierbinte către marea Uniune So
vietică.

(Din „Contemporanul" nir. 44)

Noi baze militare
WASHINGTON (Agerpres). —
Ziarul „L'Htimanite" anunță că secre

tarul american al aviației, Quarles, a 
discutat cu reprezentanți ai guvernului lui 
Franco posibilitățile instalării de noi baze 
militare americane în Spania. Guvernul 
Franco s-a arătat favorabil acestui pro
iect cu condiția ca Statele Unite să mă
rească ajutorul în dolari către Spania.

Trei baze americane sânt în momentul 
de față în construcție în Spania : Torrejon 
(Madrid), Sanjurjo (Saragossa), Moroni 
(Sevilla). O a patra bază urmează să fie 
construită la Rota în apropiere de Cadix.

Inundații în Costa Rica
SAN JOSE (Agerpres). —

După cum relatează agenția France 
Presse, inundațiile care au pustiit recent 
mai multe regiuni din Costa Rica au lă
sat cîteva zeci de mii de persoane fără a- 
dăpost și au cauzat pagube materiale eva
luate la 15.000.000 de dolari. Regiunile cele 
mai greu lovite sânt Palmar Sur, Puerto 
Cortes și Guanacaste. Lucrările de recon
strucție și acțiunile pentru ajutorarea si- 
nistraților sînt împiedicate de faptul că 
principalele mijloace de transport și comu
nicație au fost distruse de inundații.

Divergentele economice 
dintre Canada și S.U.A.
MANCHESTER (Agerpres). —
Sub titlul „Divergențele economice din

tre Canada și S.U.A.", ziarul „Manchester 
Guardian" publică un articol ai corespon
dentului său din Washington în legătură 
cu nemulțumirea Canadei față de poli
tica de dumping ou grîu practicată de 
Statele Unite, dat fiind că Canada fiind 
ea însăși o mare exportatoare de grîu gă
sește din ce în ce mai puține piețe.

Corespondentul scrie că „relațiile econo
mice dintre Canada și Statele Unite... de
vin din ce în ce mai încordate din cauza 
unei controverse asupra politicii ameri
cane în materie de grîu Oficialitățile ca
nadiene sânt de părere că Statele Unite 
dezorganizează piața mondială și pericli
tează prosperitatea Canadei printr-un pro
gram calculat de acordare de subvenții 
la exporturi de grîu pe scară mare".

Potrivit relatărilor corespondentului. 
Congresul american a votat în 1955 alo
carea uriașei sume de 1.590.000.000 dolari 
drept subsidii la exporturile de grîu, ast
fel încât această cereală să poată fi vân
dută de S.U.A la prețuri de dumping. 
Canada, subliniază corespondentul, nu poa
te întreprinde un program de subvenții a- 
gricole care să concureze programul ame
rican. „De aceea, orice pierderi trebuie su
portate de fermierul canadian" — scrie 
„Manchester Guardian" arătând că din mo
mentul în care Statele Unite au început 
programul lor de dumping cu grîu, expor
turile de grîu ale Canadei pe piețele ei 
tradiționale au scăzut cu 50-60 milioane 
de bușeli.

Ziarul scoate în evidență protestele re
petate ale cercurilor conducătoare cana
diene împotriva politicii de dumping a 
Statelor Unite, care se împletește cu pro- 
tecționismul vamal cel mai strict atunci 
când este vorba de importul în S.U.A. a 
mărfurilor canadiene. In acest sens, „Man
chester Guardian" scrie că acum două săp- 
tămîni, ambasadorul Canadei în S.U.A., 
Heaney, a cerut guvernului american să 
practice în mod efectiv un comerț pe ba
ză de reciprocitate cu Canada. Ziarul bri
tanic arată că un asemenea comerț este 
însă împiedicat de „o serie de restricții 
econcmioe aplicate de Statele Unite (față 
de mărfurile de import din Canada — 
N.R.) pe cît de umilitoare pe atât de dis
criminatori".

Noi tranzacfii comerciale
SOFIA (Agerpres). — A. T. B, 

transmite:
In baza acordului comercial bul- 

garo-turc, în ultimul timp, între în
treprinderile de comerț exterior din 
Bulgaria și firme comerciale din Tur
cia au fost încheiate mai multe noi 
tranzacții comerciale. Firmele co
merciale turcești au cumpărat din 
Bulgaria freze și strunguri, pompe, 
malaxoare de beton, motoare electri
ce, piese pentru aparate de radio, 
instalații telefonice, etc., iar repre
zentanții bulgari au cumpărat din 
Turcia o mare cantitate de lămîi, 
portocale, măsline și alte mărfuri.

ANUNȚ
Se aduce la cunoștință deținătorilor 

de vehicule cu tracțiune mecanică din 
din sectorul socialist și particular că în 
baza decretului 143/952, la data de 14 no
iembrie 1955 încep operațiunile de verifi
care a autovehiculelor. Pînă la această dată 
deținătorii sînt obligați să-și pună la punct 
autovehiculele, pentru ca acestea să cores
pundă condițiunilor tehnice prevăzute în 
articolul 36 din instrucțiunile aprobate prin 
H.C.M. 910/954. Pentru neprezentarea auto
vehiculelor la verificare în termenul fixat, 
deținătorii vor fi sancționați conform de
cretului 143/952.
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