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loată atenția reducerii cheltuielilor 
de circulație In cinstea Congresului partidului

Reducerea sistematică a chel
tuielilor de circulație, în econo

mia noastră socialistă are o ma
re importanță întrucît pe deo
parte asigură posibilitatea spori
rii volumului acumulărilor socia
liste, iair pe de altă parte dă pu
tință statului nostru demoonat- 
popular să facă noi investiții 
pentru lărgirea producției indus
triale, să acorde un sprijin tot 
mai mare agriculturii și prin a- 
ceaista să pună la dispoziția oa
menilor muncii de la orașe și 
sete tot mai multe mărfuri in
dustriale și agricole.

Inițiativa unui grup de între
prinderi din Orașul Stalin în 
vederea realizării a cit mai multe 
acumulări socialiste peste plan, 
a pus în fața comerțului de stat 
și cooperatist reducerea continuă 
a cheltuielilor pentru aducerea 
mărfurilor la centrele de desfa
cere de la orașe și sate în sis
temul comerțului de stat și coo
peratist și trimiterea la oraș a 
produselor agro-alimentare achi
ziționate.

Este cunoscut faptul că, nive
lul cheltuielilor de circulație o- 
glîndese felul cum unitățile co
merciale reușesc să-și realizeze 
sarcinile, de a aduce mărfurile 
la consumator și de a trimite 
produse agricole la orașe și cen
tre muncitorești, ou cheltuieli cît 
mai puține.

Ori, în cadrul comerțului de 
etat și cooperatist din raionul 
nostru, această problemă impor
tantă nu a constituit obiectul unei 
analize profunde asupra căilor 
care duc la reducerea cheltuie
lilor de circulație. Pînă în pre
zent. unitățile comerciale de aici 
urmărind în cea mai mare pante 
îndeplinirea planului de desfa
cere, au neglijat în mod nejusti
ficat reducerea cheltuielilor de 
circulație a mărfurilor.

Făcînd o analiză asupra aces
tei probleme, vedem că unitățile 
noastre comerciale de stat și coo
peratiste. cu toate că nu și-au 
îndeplinit planul comercial, pla
nul cheltuielilor de circulație a 
fost cu mult depășit.

La U.R.C.C. Hunedoara, unita
te care are cea mai largă rețea 
de desfacere a mărfurilor din ra
ion, se' constată o disproporție 
mare între îndeplinirea planului 
comercial și folosirea fondurilor 
pentru cheltuielile de circulație a 
mărfurilor. Astfel în timp ce pla
nul comercial de desfacere pe 
trimestrul III a fost îndeplinit în 
proporție de numai 93,9 la sută, 
volumul cheltuielilor de circula
ție, a fost depășit cu 14,5 la sută. 
De asemenea la O.C.L. Aprozar 
Hunedoara, în timp ce planul de 
desfacere a fost îndeplinit în 
proporție de 93,2 la sută, chel
tuielile de circulați^ au fost de
pășite cu 29 la sută. Asemenea 
cazuri se manifestă și la T A.P.L., 
care și-a îndeplinit planul co
mercial numai în proporție de 
85,11 la sută, în timp ce cheltu
ielile de circulație ara fost depă
șite, ca de altfel și la O.C.L. pro
duse alimentare și O.C.L. produse 
industriale.

Toate aceste depășiri, în cea 
mai mare parte nejustifAcate, ale 
planului cheltuielilor de circula

ție, au avut repercursiuni în pri
mul rînd asupra slăbirii situației 
financiare a întreprinderilor și ca 
atare, înregistrarea de minusuri 
de garanții în valoare de zeci de 
mii de lei.

Pentru remedierea acestor stări 
de lucruri, este necesar ca, în 
primul rînd să se pornească de la 
defialcarea planului acestor chel
tuieli pe unități și subunități, ți- 
nîndui-se cont la această defalca
se de condițiile economice, geo
grafice, a posibilităților de tran
sport, etc. a fiecărei unități și 
subunități în pante.

De asemenea este strict nece
sar ca, planul cheltuielilor de cir
culație să fie defalcat la timp, 
respectiv înainte de începerea 
trimestrului. La fel este necesar 
ca, repartizarea produselor și a 
mărfurilor pentru fiecare unitate 
de desfacere să se facă de la cel 
mai apropiat depozit cu ridicata, 
sau furnizor, evitîndu-se astfel 
recaritarea unor mărfuri d intr-un 
centru, unde unele mărfuri exis
tă în cantități mari, în alte centre 
unde acest sortiment de mărfu
ri lipsește. Pentru aceasta este 
necesar însă să se studiere apro
fundat cererea de consum a popu
lației ceea ce nu se face în cea 
ma.i mare parte a unităților noa
stre comerciale din cadrul raio
nului.

Din această cauză, se reparti
zează mărfuri nespecifice în une
le localități saiu regiuni, lipsind 
în același timp alte localități 
unde astfel de mărfuri sînt mult 
solicitate. Toate acestea pe lîngă 
faptul că împiedică buna aprovi
zionare a unităților cu sortimen
tele de mărfuri cerute de consu
matori. duc la sporirea cheltuie
lilor de circulație, la blocarea 
fondurilor de rulment ale unită
ților comerciale.

Pe de altă parte trebuie să a- 
miintim că o contribuție de seamă 
la reducerea cheltuielilor de cir- < 
culaiție o are îndeplinirea și de
pășirea planului economic deoa
rece cu aceleași cheltuieli se poate 
efectua un volum mai mare de 
vînzări și achiziții. Acest lucru 
însă nu este posibil fără o bună 
organizare a muncii în ce priveș
te ritmul de desfacere a mărfuri
lor. Pentru aceasta însă este ne
cesar ca, conducătorii unităților 
comerciale sprijinite de comite
tele de întreprindere și îndruma
te de organizațiile de partid, să 
ia toate măsurile pentru folosirea 
judicioasă a forțelor de muncă 
și să creeze în același tim.p con
dițiile cele moi optime pe.ntru or
ganizarea temeinică a întrecerii 
socialiste și introducerea unui re
gim sever de economii.

In această perioadă cînd ne a- 
flăm în preajma celui de al 
II-lea Congres al partidului, oon- 
duioerile unităților comerciale din 
cadrul raionului trebuie să mobi
lizeze masele de lucrători din co
merț în lupta pentru reducerea 
continuă a cheltuielilor de circu
lație în vederea obținerii a cît 
mai multe economii și întărirea 
economică și financiară a tuturor 
unităților comerciale și prin a- 
oeasta, la o cît mai bună aprbvi 
zionare a oamenilor muncii de La 
orașe și sate.

Minerii și-au depășit angajamentul
In fiecare orizont al minelor 

de fier din Ghelar, brigăzile și 
echipele de mineri, luptă neobo
sit pentru îndeplinirea și depăși
rea angajamentelor luate în cin
stea celui de ei II-lea Congres al 
partidului. Frumoasele realizări 
obținute în perioada 1—16 no
iembrie, concretizează pe deplin 
acest fapt. Planul de extracție pe 
întreaga mină a fost depășit în 
această perioadă cu 2 la sută, iar 
productivitatea muncii pe cep de 
muncitor a crescut cu 13 la sută 
față de cea planificată.

Brigăzile de la orizontul nr. 1 
și 4 au adus cea mai impor
tantă contribuție, la înregistrarea 
acestor succese, deoarece au ex
tras cu 4,55 respectiv, 2,61. la 
sută mai mult minereu dealt pre
vedea sarcina planificată. Prin
tre brigăzile și echipele ce deser

Cît mai multe
...Sunetul strident al unei mici 

sirene, vestește pe cocsari, că ma
șina de șarjare este gata pregăti
tă pentru elaborarea șarjei urmă
toare, sau introducerea unui alt 
pilot de cărbune în cuptor. Cînd 
acesta se face auzit de ultimul 
om, fiecare dintre cei ce lucrează 
aici, fie el cocsar principal, ingi
ner, sau maistru, știe ce are de 
făcut pentru ca noua șarjă, să fie 
dată într-un timp cit mai scurt. 
De un singur gînd sînt cuprinși 
toți; cît mai multe șarje de cocs 
în cinstea Congresului partidului. 
In această bătălie tovarășii : Las- 
zlo Adalbert, Breazu Mircea, 
Marton Francisc, ocupă locuri de 
frunte.

La pregătirea cărbunelui! și la 
transporturi, au fost create bri
găzi de femei, în fruntea cărora 
au fost alese cele mai harnice și

Răsplata unei munci sîrguincioase
întreținerea în bune condițiu- 

ni a mașinilor și utilajului, este 
principala verigă care duoe la 
prelungirea ciclului lor de func
ționare. Pornind de la această 
premiză, excevatoriștii, mecanicii 
și ceilalți muncitori din cadrul 
Stațiunii 7 utilaj greu din Hune
doara, și-au pus la baza între
cerii socialiste, menținerea în sta
re bună de funcționare a mașini
lor și utilajului, obținffind astfel 
rezultate de seamă.

Organizînd funcționarea neîn
treruptă a excavatoarelor, tova
rășii Ionele Constantin, Citirea 
Ioan, Ciocan Elena și alții au 
reușit să prelungească durata de 
funcționare a mașinilor cu 3100 
pînă La 6800 ore, înregistrînd în

Cociobea Emil are numai 19 
ani. Slăbuț, mărunt de statură și 
cu basca așezată puțin pe frun
te, nici nu-ți vine să crezi că 
este conducătorul unei brigăzi de 
tineret.

Intr-o consfătuire de producție, 
cînd a auzit că secția se angajea
ză să execute în cinstea Con
gresului cu 120 tone mai multe 
piese metalice peste plan, a luat 
cuvântul și tovarășul Cociobea 

vesc aceste orizoante, s-au situat 
în frunte cele conduse de tovară
șii Bucureștean Nicolae, Vlad 
Ladislau, echipele de sub condu
cerea tovarășilor Poanta Ioan, 
Oprișa Gheorghe și altele, care au 
înscris depășiri de plan între 
15—39 la sută. Intr-un ritm ase
mănător se desfășoară munca și 
în celelalte orizoante. In orizoan- 
tele 2 și 3 de pildă, echipele con
duse de comuniștii Oncoș Gheor
ghe și Gostian Petru, au expe
diat furnalelor cu 92 respectiv, 
22 tone de minereu peste grafi
cul de producție. Toate acestea 
au făcut ea, pe întreaga mină să 
se lucreze cu un avans de 6 zii 
față de angajamentul luat în 
cinstea Congresului partidului.

PELMUȘ NICOLAE 
corespondent voluntar

șarje de cocs
mai pricepute; ca tovarășele Mă- 
runțelu Florioa, Butulescu Maria 
și altele. Multe tovarășe ca Tațu 
Maria, Lăscău Păscuița și Claudia 
Petre, s-au calificat în meseria 
de mecanici de benzi transpor
toare, sau coosari. Aici sînt mulți 
oameni, care au învățat tainele 
cocsăriitului, oameni ,care au cres
cut odată cu uzina. Principala lor 
preocupare este de a cunoaște cît 
mai temeinic noul agregat și de 
a-1 folosi cît mai bine. Datorită 
strădaniei lor, timpul de pregăti
re și elaborare a șarjelor de cocs, 
a fost redus simțitor, fiecare 
schimb reușind să dea zilnic 13— 
15 șarje, față de 10—12 șarje, cît 
a dat în prima lună după intra
rea în funcțiune a uzinei. Numa 
în perioada 1—17 noiembrie, nu 
fost elaborate un număr de 449 
șarje de cocs.

același timp însemnate depășiri 
de plan. De pildă, în cele două 
decade ale lunii noiembrie, pla
nul global a fost îndeplinit în 
proporție de 165 la sută, iar pro
ductivitatea muncii pe cap de 
muncitor, a crescut cu 46 la suită 
față de cea planificată.

In urma realizărilor dobîndite, 
conducerea stațiunii a dat, ca 
avans, asupra premiilor cuvenite 
celor mai buni muncitori, sume 
înscrise între 400-1200 lei. Printre 
aceștia se numără excavatoriștii 
Icnete Constantin, Ciurea loan, 
Ciocan Elena, Dumitru Victor, 
Zic Ludovic și mulți alții, oare 
s-au străduit ca mașinile lor să 
fie întreținute în cele mai bune 
condițiuni.

Mai multe piese metalice
„Eu cu brigada pe cafe o conduc 
— a spus el — vom da gata pînă 
la 23 decembrie construcția ba
lanței pentru deblocarea zgurei 
la O.S.M., vom califica pe tova
rășul Jeler Gheorghe la locul de 
muncă" și altele. Hotărîți să în
tâmpine așa cum se cuvine măre
țul eveniment, membrii acestei 
brigăzi nu precupețesc nici un 
efort, ceea ce a făcut ca, multe 
din angajamentele luate să fie

O nouă întovărășire 
agricolă

La numărul celor 11 întovără
șiri agricole existente în raionul 
Hunedoara, se mai adaugă și în
tovărășirea din Săuleșli „Cel de 
al II-lea Congres al P.M.R." unde 
un număr de 13 familii de țărani 
săraci și mijlocași și-au unit de bu- 
ă voie o suprafață de teren de 15,74 

ha., pentru a-1 lucra în comun și 
cu mijloace mecanizate. Duminică 
20 noiembrie, cînd a avut loc 
inaugurarea întovărășirii .— to
varășul Lădar Petru — președin
tele întovărășirii a scos în evi
dență munca plină de avînt, ho- 
tărîrea țăranilor muncitori de a 
păși pe calea transformării so
cialiste, a agriculturii, evidențiind 
în mod deosebit pe tovarășii Gră
dinara Alexandra, Cornea Ra
mus. Visirin Ioan și alții.

După alegerea consiliului de 
conducere, întovărășiți!, precum 
și țăranii muncitori invitați din 
satele învecinate, au asistat la un 
program artistic în cadrul cămi
nului cultural unde și-a dat con
tribuția formația artistică a clu
bului C.F.R. Simeria.

Deschiderea expoziției 
raionale

Duminică, 20 noiembrie e.c. în 
grădina de vară a cinematogra
fului „I. C. Frimu" din orașul 
Hunedoara s-a deschis o expoziție 
cu caracter raional. Cu acest pri
lej, au fost expuse cele mai fru
moase exemplare din recoltele 
mari și de calitate, obținute anul 
acesta de țăranii muncitori și pe 
care ei le-au prezentat în cadrul 
expozițiilor comunale. Pe lîngă 
produsele agricole, expoziția mai 
cuprinde un sector al U.R.C.C. 
Hunedoara unde .prin intermediul 
cooperativei „înfrățirea" sînt pre
zentate diferite mărfuri alimen
tare și industriale, bunuri meta
lice de larg consum popular, u- 
nelte agricole, precum și alte pro
duse care dovedesc uriașa dezvol
tare pe care a luat-o în anii cin
cinalului tînăra noastră industrie 
socialistă.

Datorită caracterului său, cît și 
a aspectului estetic de aranjare, 
numai în timp de 2 afle de la 
deschidere, expoziția a fost vizi
tată de mii de oameni ai mun
cii din localitate și un mare nu
măr de țărani muncitori din ca
drul raionului. Dat fiind faptul 
că sectorul U.R.C.C. Hunedoara 
din cadrul expoziției are un ca
racter de expoziție cu vânzare, 
din ziua de 22 noiembrie, vizita
torii au putut să-și cumpere unele 
mărfuri și produse de oare aveau 
nevoie.

îndeplinite încă de pe acum.
Alături de această brigadă se 

găsesc multe alte echipe ca, cele 
conduse de tovarășii Ciurdârescu 
Fetru, Gașling Hantz, Junie Mi
litat», Papaly loan și altele, care 
prin strădania lor de zi cu zi au 
executat în perioada de la 1-17 
noiembrie cu 70-83 la suită mai 
multe lucrări peste cele planifi
cate. CHIPRIOTIS OOSTINEL 

corespondent voluntar



-—= Din viaja culturală
a Jărilor de democrație populară
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IN STRĂINĂTATEARTIȘTII CHINEZI

In ultima vreme, numeroase 
grupuri de artiști chinezi — cân
tăreți, actori, dansatori etc. — au 
întreprins turnee in diferite țări. 
Un ansamblu de estradă a dat 
reprezentații în Uniunea Sovie
tică, un ansamblu artistic cuprin
zând o formație de cîntece și dan
turi precum și artiști de operă, 
a vizitat R. D Vietnam, iar un 
ensamiblu de muzică populară și 
o trupă de acrobați au vizitat 
R P Albania. Artiștii de operă, 
cere s-au bucurat de un mare

REPREZENTAȚII C1NEMATOG RAF1CE
PENTRU POPULAȚIA RURALĂ

Io R.D Germană intr-un nu
măr de paste 700 de sate din re
giunea Rostock se organizează 
săptăminal vizionări ale celor 
mai bune filme produse de stu
diourile DEFA din R D. Germa
nă, de studiourile cinematografi
ce din Uniunea Sovietică, China, 
Cehoslovacia. Polonia și alte ță
ri de democrație populară pre
cum și filme produse în țările ca
pitaliste.

In cursul ultimilor cinci ani, de
l.a  crearea centrului de difuzarea

DIN BIBLIOTECILE VARȘOVIEI

Biblioteca universitară din Var
șovia este una din cele mai mari 
biblioteci din R P Polonă. Ea 
dispune de aproximativ 1.500.000 
de volume Biblioteca universi
tară din Varșovia deservește nu 
numai p? studenți. ci și pe scri
itori ziariști și traducători. Co
lecțiile sale. m.a>i ales lucrările de 
arhitectură veche, sînt. de un real 
ajutor constructorilor Varșoviei.

Biblioteca centrală medicală 
din Varșovia și-a sărbătorit re
cent cea de a 10-a aniversare. 
Ea cuprinde aproximativ 500 000 
de volume. între oare și cărți de 
medicină și periodice medicale

TELEVIZIUNEA IN R. CEHOSLOVACA

In viața culturală a R Cehos
lovace televiziunea are un rol 
tot mai important. Studioul de 
televiziune din Praga a organi
zat prima transmisiune experi
mentală de televiziune la 1 mai 
1C53, ier după șase luni progra
mele ae televiziune au început să 
fio transmise cu regularitate

In prezent, peste 100 000 de 
spectatori v'zicnează de șase ori 
P“ săptămână programele de te
leviziune.

L>a început, populația folosea 
televizorul „Tesla-4001 A“ fabri
cat în Cehoslovacia. Ulterior, a- 
cest televizor a fost completat cu 
un aparat de radio. Astfel a apă
rut televizorul ..Tesla-4002A".

Televizorul „Tesla 4002A“ a fost 
adaptat pentru audierea de plăci 
de patefon obișnuite și plăci mi- 
oioimnrimate

ARTA CINEMATOGRAFICĂ 1N R. P. UNGARĂ

In primul an al existenței sale 
(1950) studioul de jurnale și fil
me documentare din Budapesta 
a turnat 112 filme și jurnale do
cumentare iar în anul curent pro
duce 225 de filme.

Printre filmele documentare, 
turnate anul acesta în acest stu
dio se menționează filmele „Ziua 
de naștere" și „Tineret adu-ți 
aminte" Tot în cursul acestui an 
au fost turnate filmele doeumen- 
tare despre viața scriitorului Zsig- 

mond Moricz și a compozitorului 
Beta Bartok și vor fi terminate
filmele documentare despre ora- 

succes în Franța, Belgia și Olan
da, au vizitat apoi Cehoslovacia 
ș> Elveția, iar mai recent Italia. 
Un alt ansamblu de dansuri și 
de operă clasică din China a dat 
reprezentații în Finlanda. De au
rind s-a întors în China ansam
blul operei Șaosin, care a vizi
tat R. D. Germană și Uniunea 
Sovietică. Nu de mult, o delega
ție artistico-culturelă chineză a 
vizitat Indonezia, unde a dat 31 
de reprezentații, la care au asis
tat peste 400.030 de spectatori.

filmelor „Progresul" în R. D. Ger
mană, în satele din această re
giune au fost înființate noi cine
matografe. In timp ce înainte de 
anul 1950 în raionul Stralsund 
exista un singur cinematograf, în 
prezent există 10 săli de cinema
tograf, unde au loc vizionări de 
filme în fiecare săptămână. Lo
cuitorii din 77 de sate din raionul 
Grevesmuehlen, din aceeiași re
giune, pot viziona de asemenea în 
fiecare săptămână filme noi.

din toate țările lumii. Biblio
teca posedă de asemenea o va
loroasă colecție de documente 
vechi. Ea posedă bibliografia a 
peste 220.000 cărți de medicină 
poloneză din secolul ai XlX-lea 
și XX-lea. Tot aici se află o bo
gată colecție de instrumente 
medicale vechi, uibilaj farma
ceutic, documente și stam
pe Biblioteca centrală medicală 
are legături cu 43 de țări străine, 
din care primește în fiecare lună 
aproximativ 1.700 exemplare din 
periodicele medicale apărute în 
aceste țări, precum și noi cărți de 
medicină.

Postul de televiziune din Pra
ga este situat pe un loc mai ri
dicat — pe înălțimea Petrys inski. 
Alegerea justă a locului de am
plasare a transmițătorului asigu
ră o bună recepționare a emisiu
nilor de televiziune din Praga pe 
o rază de peste 100 de km.

La Bratislava se construiește 
un centru de televiziune, care 
va avea o rază de acțiune de 150 
km

Programele transmise de acest 
centru vor putea fi recepționate 
de asemenea la Budapesta și Vie- 
na.

Tot în Slovacia se va construi 
un centru de retransmisie de te
leviziune oare va emite prin 
Praga și Ostrava programe de la 
Berlin. Dresda și Lepzig pentru 
auditorii din Slovacia.

șele Kazincbarcika și Sztalinva- 
ros și despre cooperativa agricolă 
de producție „Doja“ din Koppan- 
monostor. Programul studioului 
prevede turnarea unui film do
cumentar despre un activist de 
partid trimis să lucreze la sate, 
despre petroliștii din județul Zala, 
despre o brigadă de tineret de la! 
combinatul metalurgic „Rakoși".

In cursul celui de al doilea plan 
cincinal, studioul de jurnale și 
filme documentare din Budapes
ta va turna peste 300 de filme și 
jurnale doeumontare anual.

FOILETON —. „/H/l Mi Mupa miine../*
— Ce spuneți tovarășe Humă, 

urâtă vreme! Parcă s-ar fi adu
nat toți norii deasupra Teliucur- 
luL

— O să treacă ea, tovarășe Pus. 
Se termină toamna și meleagu
rile noastre or să fie acoperite 
de mantia albă a zăpeaii. Ce fru
mos o să fie atunci™

Meditând parcă, inginerul șef al 
minelor de fier Teliuc, tov. Humă 
loan, își plimba privirea peste 
abatajele minei, gîndindu-se la 
frumusețile iernii. Deodată tre
sări, iar zîmbetu] ce-i stăruia pe♦
față dispăru. Privirea i se oprise 
pe locul numit de mineri „halda 
veche". Acolo, îngrămădite, se 
conturau utilajele necesare pu
nerii în funcție a unui nou puț 
de extracție, sosite cu luni în 
urmă De atunci liniștea îi fuse
se tulburată. Ba într-o zi îl o- 
prea un muncitor spunându-i că 
a mai dispărut o piesă, un șurub, 
un capac, ba în altă zi se mai 
interesase un tovarăș de la raion 
de situația utilajului. Și tot așa 
nimeni nu-l lăsa în pace. Of! 
Atâta bătaie de cap... acum a 
pornit-o și ploaia asta... „mă voi 
ocupa mâine de această proble

Din activitatea mea de difuzor voluntar
In difuzarea operativă și în 

bune condițiuni a ziarelor și a 
publicațiilor, un rol de seamă ne 
revine nouă, difuzărilor volun
tari. Cu câteva luni în urmă însă, 
difuzarea ziarelor în cadrul sec
torului nostru se desfășura de
fectuos. Pentru a justifica oare
cum aceasta situație, unii dintre 
tovarășii care se ocupau cu di
fuzarea presei, invocau motivul 
că, locuirile de muncă sînt de
parte de centru. Faptul că mun
citorii primeau cu întârziere pu
blicațiile, a avut drept conse
cință scăderea numărului de a- 
bon.amente în lunile antecedente 
față de numărul total al colec
tivului de muncă.

In remedierea lipsurilor sem
nalate în această problemă un 
ajutor substanțial am primit din 
partea tovarășilor din biroul or
ganizației de bază, care mi-au a- 
rătat importanța ce o are primi
rea la tim,p a presei, indieîndu- 
mi în același tim.p și felul cum 
trebuie să muncesc In urma a- 
cestor indicații, astăzi publicați
ile sânt difuzate în condiții bune

Dovedind dragostea lor față de 
marile cuceriri ale poporului nos
tru muncitor, comisiile de femei 
din raionul nostru desfășoară o 
rodnică muncă obștească în ve
derea întâmpinării celui de al 
II-lea Congres al P.M.R. Astfel 
comisia de femei din comuna 
Ghelar în frunte cu tovarășa Flo- 
rinciaș Ileana, în ziele trecute a 
mobilizat un număr de peste 70 
de femei la acțiunea de înfrumu
sețare a comunei lor, reparând 
prin muncă voluntară o porțiune 
însemnata din drumul principal 
ce trece prin aceasta comună. La 
fel și comisia de femei din satul 

,. Boș, în această perioadă a de
pus o activitate însemnată. Fe
meile de aici în frunte cu Mun- 
teanu Eleonora au prestat peste 
100 de ore muncă voluntară, dând 
astfel o contribuție însemnata la 
construirea unui pod comunal 
lung de 12 metri. Rezultate fru
moase au obținut și comisia de 

mă", își încheie gândurile tova
rășul Humă.

De la hotărârea „mă voi ocupa 
mâine" au trecut săptămâni în
tregi. Ploile au început să cadă 
cu maii mare intensitate și utila
jele continuau să fie „adăpostite" 
sub cerul liber. Intr-un cuvânt nu 
s-a făcut... nimic. Pardon, era să 
fac o greșeală. Se făcuse totuși 
ceva. Rugina începuse să-și arate 
colții pe la toate încheieturile 
utilajelor. .Apoi s-a întins peste 
tot și cum tovarășii din conduce
rea minei în frunte cu tovarășul 
inginer Humă nu se prea omorau 
cu adăpostirea utilajelor, a prins 
rădăcini adânci

In acest timp tovarășii Bog- 
dian Nicotee directorul minei, Pus 
Nicolae președintele comitetului 
de întreprindere și Leopold Ca
rol secretarul organizației de bază 
P.M.R., au trecut de nenumărate 
ori pe lângă „halda veche". Se 
opreau o clipă. Aruncau o privire 
fugitivă asupra utilajelor. Clăti
nau din cap șt tot fugitiv atră
geau atenția tovarășului Humă : 
„vezi fă ceva și pune-le la adă
post". Apoi, mulțumiți de „ope
rativitate" se îndreptau fiecare 

și operativ la toate locurile de 
muncă.

Odată rezolvată problema difu
zării, am reușit să-mi axez mun
ca pe creșterea numărului de a- 
bonamente, de a discuta în mod 
individual în acest scop cu unii 
muncitori despre rolul și impor
tanța presei. Paralel cu această 
muncă, am ținut legătura și cu 
difuzorii voluntari de pe șantie
rele și locurile de muncă mai în
depărtate. Discuțiile ce le pur
tam constituiau de fiecare dată 
pentru noi un schimb de experi
ență, un prilej de a cunoaște cât 
mai bine oamenii.

Ajutor prețios în atragerea u- 
nui număr din ce în ce mai mare 
de abonați la ziare, reviste și alte 
publicații am primit din partea 
organizației de bază. Datorită a- 
cestui ajutor am ajuns ca azi să 
avem peste 100 de abonați la un 
număr de 13 publicații printre 
care se numără „Carnetul agita
torului", ziarele „Scânteia", „Uzi
na Noastră", „Contemporanul", 
„Constructorul", „Munca", „Elo- 
re“, „Veac Nou" și altele. Pentru 

Rodnică muncă obștească
femei din satul Cinciș, care a 
mobilizat femeile din sat, la lu
crările de construire a căminului 
cultural. La ridicarea acestui lo
caș de cultură un aport însemnat 
a dat tovarășa Vlad Aurica, oare 
a mobilizat săteneele să participe 
la lucrări pentru ridicarea acestei 
construcții. La construcțiile obș
tești participă activ și comisiile 
de femei din satul Toplița. Aici 
de pildă comisia de femei în 
frunte cu tovarășa Bolean Elisa- 
beta a desfășurat o largă acțiune, 
în rândul femeilor pentru parti
ciparea lor la construirea școlii 
din sat, acțiune care desigur nu a 
rămas fără rezultat, și ca urmare 
în Toplița nu exista nici o femeie 
să fi rămas în afara participării 
la construcția școlii elementare.

O activitate rodnică desfășoară 
femeile din raionul nostru și în 
ce privește munca culturală. La 
Simeria Veche de pildă nume
roase femei ca Nemeș Adela și 

spre locurile lor de muncă, iar 
utilajele au rămas mai departe 
srjib cerul liber.

★
Iama se apropie cu pași repezi 

și odată cu ea va cădea și zăpa
da. Sub ea poate, vor fi îngropa
te și utilajele amintite, create 
pentru a ușura munca omului, 
pentru a spori producția de mi
nereu — pîinea furnalelor noas
tre. Oare pe dumneata tovarășe 
Humă nu te doare inima de de
gradarea lor ? N-ar fi fost mai 
simplu să se construiască un șo
pron (pentru care aveți investi
ții) sub care să fie adăpostite ?

Noi credem că da. Și mai cre
dem că tovarășii Bogdan N., Pus 
N. și Leopold C. împreună cu. 
dumneata, trebuiau de mult să ia 
măsurile corespunzătoare. Atunci 
Cu siguranță că milioane de lei 
investite în construirea acestor 
utilate nu erau risipite Pentru 
aceasta însă, trebuie mai mult 
simț gospodăresc, mai multă ati
tudine socialistă față de bunul 
poporului. Soerăm că, organele 
în drept își vor stpune cuvântul.

T. SILVESTRU

luna noiembrie unii constructori 
s-au abonat și la ziarul „Neuer 
Weg“, iar față de publicațiile ce 
apar în limbi străine și în spe
cial față de revistele sovietice, 
muncitorii și tehnicienii manifestă 
un deosetnt interes. Pînă în pre
zent, în urma muncii de lămu
rire depuse, un număr mare de 
tovarăși și-au manifestat dorința 
de a se abona la revistele ce se 
editează în Uniunea Sovietică.

In prezent sarcina principală 
ce-mi stă în față, pe care de alt
fel sânt hotărît să mi-o însușesc 
ca metodă permanentă, este aceia 
de a recomanda cititorilor arti
colele cele mai importante apă
rute în ziare, de a urmări dacă 
toți abonați! citesc publicațiile, 
mal ales acum când, în fața oa
menilor muncii se ridică multi
plele sarcini ce sânt legate de 
realizarea indicilor stabiliți în 
planul cincinal și de directivele 
celui de al II-lea Congres al 
partidului.

TALER ISAC
difuzor voluntar la șantierul 

3, Trustul 4 construcții

altele au contribuit la formarea 
brigăzii artistice, care, în con
cursurile la care a participat, a 
obținut succese frumoase. Astfel, 
la concursul echipelor sătești faza 
pe regiune, această brigadă ar
tistică a obținut premiul II.

Nenumărate femei din satele 
raionului Hunedoara mobilizate 
de comisiile de femei au dat do
vadă de o înalta conștiinciozi
tate în cadrul lunii curățeniei. 
Printre ele se numără tovarășa 
Cibi Irina din Simeria, Albu Cor
nelia din comuna Băcia, Nagy Ida 
din satul Hășdat, Irlea Clara din 
satul Nădăștia Superioară, Judele 
Clara din satul Nădăștia Inferi
oară. Forte Amalia din Cristur și 
altele, contributed din plin la cu
rățenia și înfrumusețarea satelor 
din care fac parte.

SIMERIA LIUBA 
responsabila comisiilor de fe

mei din cadrul sfatului 
popular raional



VIAȚA DE PARTID Noi victorii în cinstea Congresului
Să dăm agitației vizuale un confinuf concret 

și mobilizator
In înfăptuirea sarcinilor cons

trucției socialisonului, un rol de 
scamă îl are agitația politică de 
masă. Făcând parte integrantă d>in 
munca politică de masă, agitația 
vizuală s-a dovedit a fi un mij
loc important și eficace în lupta
pentru realizarea sarcinilor ce ne 
stau în față, în mobilizarea oa
menilor muncii pentru a întâmpi
na Congms.nl partidului ou noi 
succese în toate domeniile de ac
tivitate. Este cunoscut faptul, că 
atunci ci nd agitația vizuală este 
simplă și accesibilă maselor, ide
ile transmise prin ea, își găsesc 
aplicare imediată în producție.

Numeroase organizații de par
tid, din întreprinderile și satele 
raionului Hunedoara, au înțeles 
însemnătatea pe care o are agi
tația vizuală și știu să o foloseas
că ou pricepere în lupta pentru 
obținerea de noi și noi succese 
îci producție, asigurindu-i un 
conținut concret și mobilizator.
Organizațiile de partid de la 
I.C.S.H., de la minele Ghețar și 
unele organizații de bază din ora
șul Hunedoara folosesc cu price
pere diferitele forme ale agita
ției vizuale, peot.ru mobilizarea 
muncitorilor, în vederea întâm
pinării celui de al II-lea Congres

agitației 
formele 
lozinci, 
formele

al P.M.R. cu succese din ce în 
ce mai frumoase. Birourile orga
nizațiilor de bază din aceste în
treprinderi, au îndrumat perma
nent colectivele de agitatori pen
tru o bună organizare a 
vizuale, începând de Ia 
cele mai obișnuite, ca 
panouri, etc. și pînă la
deosebite, inspirate din experien
ța sovietică.

La I.C.SH. de pildă, se găsesc 
în toate secțiile și șantierele, lo
zinci, care îndrumă constructorii 
să economisească materiale, să în
grijească mașinile și să lupte 

. pentru o înaltă calitate a lucră- 
Tțiilor de construcții și reparații. 
Tn sectorul mecanic șef, încă de 
la intrare, privirea îți este atrasă 
de lozinca „Desfășura ți cît mai 
larg întrecerea socialistă în cin
stea celui de al II-lea Congres al
partidului", Grupa de partid de 
aici a constatat însă, că îndru
mările generale nu sânt suficien
te, și pentru a avea efect, agitația 
vizuală trebuie să fie concretă.
De aceia, în ateliere la locuri vi
zibile s-au așezat lozinci ca de 
pildă : „Urmați exemplul brigă

zii fruntașe condusă de tovară
șul Negru Luca, care în cinstea 
Congresului partidului, zilnic de
pășește normele la reparații". De 
o eficacitate deosebită în lupta 
pentru sporirea producției, se 
dovedesc a fi și panourile. Colec
tivul de agitatori de la minele 
Ghelar, se străduiește, ca textele 
pentru panouri să fie astfel în
tocmite, încât să se adreseze di
rect minerilor, să-i mobilizeze în 
lupte pentru mai mult minereu 
în cinstea Congresului. Texte ca ; 
„Tovarăși mineri nu uitați ! Cu 
fiecare tonă de minereu în plus, 
contribuim la reducerea prețu
lui de cosit al fontei" sau „Să în
grijim uneltele de producție ca, 
lumina ochilor", a avut o efiqa- 
citate deosebită. De pildă, în mul
te abataje unde înainte minerii 
lăsau uneltele împrăștiate în in
teriorul galeriilor, acum sânt puse 
într-un loc- anumit, lucru ce face 
ca dimineața, să nu se mai piardă 
timp cu căutatul acestor scule, 
economisind astfel timp prețios.

Cu toate aceste succese obținute 
în îmbunătățirea agitației vizuale 
de către organizațiile de bază, 
trebuie să arătăm că această la
tură a muncii politice de masă, 
lasă încă foarte mult de dorit. 
Așa de pildă în majoritatea în
treprinderilor, cum air fi Combi
natul siderurgic „Gh. Gheorghiu- 
Dej“. Trustul 4 cdnstrucții. uzi
na „Victoria" Călan, Atelierele 
C.F.R. Simeria, etc., agitația vi
zuală este lăsată uitării de către 
organizațiile de bază și în special 
de către comitetele de partid, care 
stau pasive față de această latură 
a muncii de agitație. Astfel, co
mitetul de partid din combinat, 
cu toate că are la dispoziție un 
atelier de artă—decorativă, unde 
lucrează un număr însemnai de 
oameni telentați, totuși, ei sânt 
puțin antrenați în această direc
ție. De multe ori apar lozinci nu
mai cu ocazia unor zile mart ca 
„1 Mai", „23 August", „7 Noiem
brie", etc., care rămîn mult timp 
afișate după trecerea evenimen
telor respective. Secții unde gă
sim astfel de lozinci, sânt turnă
toria, aglomenatorul, mecanica și 
construcții metalice, din C.S.H. 
Față de această problemă comite
tul de partid trebuie să ia o ati
tudine hotărâtă și să inițieze o 
acțiune largă în vederea îmbună

tățirii acestei laturi a muncii po
litice de masă.

Identic se prezintă situația și 
la Atelierele C.F.R. Simeria. Aici 
pentru ca agitația vizuală să 
fecă o impresie puternică asupra 
celui care intră în ateliere, de 
la poarta principală și pînă la 
sala de mese au fost expuse o 
sumedenie de lozinci, came la pri
ma vedere te face să crezi că 
aici, agitația vizuală ocupă un 
loc de cinste în mobilizarea oa
menilor pentru îndeplinirea pla
nului. Intr-adevăr și agitația vi
zuală a contribuit mult la înde- 
pliniireia planului cincinal, acum 
însă, al.ît comitetul de partid, cît 
și organizațiile de bază, au 
neglijat complet reînoirea și 
organizarea unei agitații vizuale 
puternice, în cinstea Congresului 
partidului. Acest lucru a făcut 
posibili, ca în atelierele principale 
să niu fie nici o lozincă concretă 
care să mobilizeze muncitorii în 
vederea întâmpinării Congresu
lui cu noi succese în muncă. A- 
celași lucru se poate spune și des
pre secțiile 5-6 locomotive și va
goane, care deși au rezultatele cele 
mai frumoase în muncă, totuși a- 
gitația vizuală este lăsată întot
deauna în urma evenimentelor.

Nu putem trece cu vederea fără 
să amintim și de slaba muncă de 
agitație desfășurată de către co
mitetul de partid Călan. Nici aici 
problema agitației nu este privi
tă cu toată răspunderea și serio
zitatea, Acest lucru este cu atât 
mai grav, cu cît secretarul co
mitetului de partid tovarășul la- 
oob Ladislau, are o experiență 
vastă în acest domeniu.

Lipsurile ce există în agitația 
vizuală se datorase în cea mai 
măre parte unei slabe activități 
a organizațiilor de partid, care nu 
eu generalizat experiența pozitivă 
a unor întreprinderi, oa de pil
dă I.C.S H. și a neînțelegerii ho
tărârii C.C. al P.M.R. cu privire 
la agitația vizuală. .Lichidarea a- 
cestor lipsuri, dă posibilitatea or
ganizațiilor de partid, să organi
zeze o agitație vizuală strîns le
gată de viața și problemele lo
cului de muncă, care să mobili
zeze oamenii muncii la realiza
rea cu succes a sarcinilor de 
producție, în cinstea celui de al 
II-lea Congres la P.M.R.

G. ZiOLD

Alături de ceilalți muncitori, 
ingineri și tehnicieni din combi
natul siderurgic Hunedoara, oare 
muncesc cu mult elan pentru a 
obține noi victorii în cinstea celui 
de al II-lea Congres al partidu
lui, colectivul de muncă din ca
drul turnătoriei „Patria", se stră
duiește să întâmpine acest măreț 
eveniment cu realizări de seamă 
în sporirea producției bunurilor 
de larg consum. Datorită măsu
rilor tohnico-administrative ce au 
fost luate, aprovizionarea locuiri
lor de muncă se face în mod rit

Au îndeplinit planul lunar
Căutând să asigure constructo

rilor condiții cît mal bune de 
muncă maiștrii și tehnicienii de 
pe șantierele I.C.S.H. se strădu
iesc să găsească noi metode pen
tru îmbunătățirea procesului de 
producție. Pe șantierul mon
taj, la operațiile de ridica
re a virolelor le scruberele de 
benzen, prin aplicarea unui dis
pozitiv mecanic, productivitatea 
pe cap de muncitor a crescut cu 
29 la suită, iar în urma perfecțio
nării sistemului de ansnmbtaire aii 
virolelor și asigurării schelei gli
sante câroulare, sudorilor și men
torilor le-au fost create condiți

75.500 lei acumulări socialiste 
peste angajament

Colectivul întreprinderii de pa
nificație din Hunedoara, depune 
tot efortul în muncă pentru a a- 
sigrura hunedorenilor, din ce în ce 
tot mal mari cantități de pâine și 
de bună calitate. Datorită între
cerii socialiste în care sîmt cu
prinși toți muncitorii de aici, pla
nul global de producție pe inter
valul de la 1-17 noiembrie, a fost 
îndeplinit în proporție de 111,15 
la sultă. La obținerea acestei rea
lizări, o contribuție de seamă au 
adus-o membrii brigăzilor conduse 
de tovarășii Crăciunescu Ștefan

Mai multe produse de larg consum
Pe lângă frumoasele realizări 

obținute de celelalte secții din 
cadrul C. S. „Gh. Gheorghiu-Dej“ 
din Hunedoara, se poate număra 
și cele ale secției bunuri de larg 
consum, a laminorului de finisaj 
„trio". Buna organizare a mun
cii a creat premiza brigăzilor con
duse de tovarășii Popovici Necu- 
lai și Duidu loan ca, în perioada 
de la 1—15 noiembrie să-și reali

mic, dînd astfel posibilitatea tur
nătoriilor ca, în intervalul 1-18 
noiembrie să-și depășeiască sar
cinile planificate cu 5 la sută.

Printre cele mai bune echipe 
oare zilnic realizează importante 
depășiri de normă, se numără și 
cele conduse de tovarășii-: Sch
neider Ioan, GLarubel Matei. Miîn- 
drean Dumitru, Cozrna Achim și 
altele, care în această perioadă 
au dat cu 70-190 la sută mai mul
te bunuri de larg consum și di
ferite piese mecanice necesare 
secțiilor mari ale combinatului.

ile de a executa mai ușor mon
tajul la înălțimi mari, ceea ce a 
dus la creșterea productivității 
muncii cu 47 la suită. Ca urmare, 
brigăzile constructorilor Reich 
Vladimir și Dierman Alexandru, 
au reușit ca pînă la 19 noiem
brie să-și îndeplinească planul pe 
întreaga . lună. Brigada de mon
tări condusă de Tauisch Vilhelm 
depășindiu-și zilnic norma cu 62 
la sută, și-a îndeplinit din vre
me sarcinile de producție luate în 
întrecere. Reînoindu-și angaja
mentul, ea s-a angajat să reali
zeze cu încă 20 la sută mai multe 
lucrări de montaj peste plan.

și Olaru Nicolae, care în același 
perioadă, și-au depășit planul cu 
12,2 și respectiv, 11.05 la sulă.

Paralel cu depășirile de plan, 
colectivul întreprinderii se stră
duiește să realizeze și cît mai 
multe acumulări socialiste peste 
plan. Prin reducerea cheltuielilor 
de fabricație, angajamentul luat 
în cinstea Congresului partidului, 
a fost depășit pînă în ziuia de 17 
noiembrie cu 75.500 lei, sumă pe 
care au pus-o la dispoziția seta
tului.

zeze sarcinile de plan în propor
ție de 106 și 111 la sută. Tot în 
cadrul acestei secții, tineretul în 
frunte cu utemiștii, cu ocazia 
muncii voluntare organizate în- 
tr-uina din duminicile trecute, au 
sortat și legat peste 50 tone de 
rafturi, care apoi au fost depozi
tate pentru a fi trimise coopera
tivelor GH. M.

corespondent voluntar

Mai mult sprijin jurnaliștilor 
pentru îndeplinirea angajamentelor
întrecerea însuflețită ce se des

fășoară în cinstea Congresului 
partidului, a cuprins mase largi 
de muncitori din Combinatul si
derurgic „Gh. Gheorghiu-Dej“ din 
Hunedoara. In mijlocul acestora 
se află și colectivul de furnaliști, 
oare conștienți de importanța ce 
o are în creșterea producției de 
metal, materie atît de necesară 
industriei prelucrătoare, indus
triei constructoare de mașini, etc. 
s-a angajat ca în cinstea Congre
sului P.M.R. să dea peste planul 
de producție sute de tone de fon
tă, să sporească simțitor produc
tivitatea muncii și să realizeze 
însemnate economii. Toate aceste 
angajamente au fost luate în ur
ma Studierii posibilităților ce e- 
xistă la furnale, pentru folosirea 
cît mai productivă a agregatelor 
și a timpului de lucru. In această 
privință și-a spus cuvântul și 
conducerea tehnică a combinatului, 
angajîndiu-se să depună o muncă 
consecventă în introducerea mă
surilor tehnico-orgianizatorice, me
nite să sprijine efortul fumaliș- 
tilor pentru sporirea producției 

de metal. De atunci a trecut mai 
bine de o lună de zile și în loc 
ca activitatea acestui sector prin
cipal de producție să fie îmbună
tățită, ea este stingherită din 
cauza unor lipsuri care trebuiau 
înlăturate de mult timp.

In primul rînd nu s-a pus ca
păt lipsei de aprovizionare a fur
nalelor ou materiile prime nece
sare , cum ar fi de pildă, aglo
merat, cocs, calcar, zgură Sie
mens-Martin, absolut necesară 
pentru înlocuirea minereului man- 
ganos. Aceasta deficiență nu poa
te fi justificată cu nimic atît timp 
cît astfel de materii prime se gă
sesc în cantități suficiente în de
pozite. La fabrica de aglomerare au 
fost zile cînd s-a lucrat sub capaci
tatea planificată, tocmai din li,p>— 
sa prafului de cocs siderite mă
runtă, prin faptul că transportu
rile nu respectă graficul de apro
vizionare. La rîndul lor și fuma- 
liștii au lucrat cu un procent de 
încărcare a furnalelor redus ca 
astfel să se piardă însemnate 
cantități de fontă.

Dacă am analiza în primul rînd 
problema aprovizionării, trebuie 
să arătăm că, tocmai acestei păr
ți negative se datorește și fap
tul că furnaliștii nu pot aplica 
întocmai metoda maistrului so
vietic A. Filipov, care prevede în 
primul rînd ca furnalul să pri
mească cît mai multe încărcături 
iar descărcarea zgurei și a fon
tei să se facă după grafic. Se 
pune întrebarea : li s-au creat 
oare aceste condiții formaliștilor ? 
Conducerea sectorului furnale, cît 
și direcția tehnică a combinatului 
a privit cu indiferență faptul că 
în repetate rînduri furnalele au 
mers redus, tocmai din lipsa oa
lelor de zgură și fontă, neputîn- 
du-se face la timp descărcările. 
Astfel de cazuri s-aT petrecut în 
ziilele de 6, 11, 13 și 17 noiembrie. 
In ziua de 11 noiembrie, de pil
dă, furnalul nr. 1 a funcționat 
redus din lipsa oalelor de fontă 
timp de 15 ore ; în ziua de 17 
noiembrie furnalele nr. 1 și 3 au 
pierdut cîte o descărcare tot din 
aceiași cauză. Nu se puteau înlă
tura aceste deficiențe? Cu sigu
ranță că da, în cazul când direc
ția tehnică din combinat ar fi 
tras cu toată seriozitatea la răs
pundere conducerea transporturi

lor uzinale, pentru faptul că nu 
se 'încadrează în obligațiunile 
ce-i revin de a transporta în tim
pul cel mai scurt oalele de fontă 
la oțelărie sau la banda de tur
nare, și de a le înapoia la timp 
furnalelor. Totodată trebuiau lua
te măsuri ca și la oțelărie oalele 
cu fontă să se descarce la timp, 
nu așa cuim se întâmplă în repe
tate rânduri cînd acestea stau la 
oțelărie cîte 3-4 ore. De aseme
nea, la banda de turnare, descăr
carea fontei din oaie nu se face 
decât după mult timp. Astfel de 
cazuri s-au întâmplat în zilele de 
6 și 13 noiembrie, cînd de la ora 
6 pînă la ora 13 fonta nu a fost 
descărcata, timp în care ea s-a 
solidificat pe oale, nemaiputînd 
fi întrebuințate pentru altă tur
nare. Iată că aceste deficiențe fac 
ca fumaliștii să nu-și poate res
pecta graficul de descărcare; 
deci o piedică în calea îmbună
tățirii indicelui de utilizare a 
furnalului și creșterii ’productivi
tății muncii.

Lipsa de exigență, manifestate 
de conducerea tehnică a combina
tului în această direcție, a făcut 
ca în perioada 1-17 noiembrie 
planul producției globale pe fur
nale 1-4 să nu fie realizat deciît 

în proporție de 87,5 la sută.
In această situație s-a ajuns și 

din cauza sliabei preocupări față 
de ridicarea calificării profesio
nale a muncitorilor și maiștrilor 
în sipecial. Conducerea secției fur
nale, respectiv tovarășul Artean ■ 
Ioan, a privit cu pasivitate sarci
nile revenite în ceea ce privește 
începerea cursurilor de minim 
tehnic, ridicarea calificării profe
sionale și pregătirea maiștrilor 
în vederea reexaminării. Aceste 
cursuri trebuiau să înceapă încă 
din lunile iulie și august, lucru 
care nu s-a făcut tocmai datori
tă faptului că inginerii Dinu loan 
și Zamfirescu Ilie, care răspun
deau de această problemă, nefiind 
controlați de șeful .secției, au lă
sat această problemă norezolvată.

Față de această situație exis- . 
tentă se impune ca, atît direcția 
tehnică a combinatului cît și șe
ful secției, să acorde o atenție 
sporită rezolvării operative a 
problemelor privind aproviziona
rea ritmică a furnalelor ou ma
teriale și ridicării calificării mun
citorilor furnaliști. Numai așa ei 
vor avea posibilități optime pen
tru îndeplinirea cu cinste a an
gajamentelor luate în cinstea 
Congresului partidului.

Congms.nl
peot.ru
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Să se întărească și să înflorească prietenia 
dintre popoarele Uniunii Sovietice și ale Indiei!

Scrisoare deschisă 
adresată lui Antoine Pinay...

.. publicată de ziarul „Tribune des Nations"

La 17 noiembrie la invitația 
guvernului Republicii India, au 
plecat de la Moscova spre Delhi 
N. A. Bulganin, președintele Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S., și 
N. S. Hrușciov, membru al Pre
zidiului Sovietului Suprem al

■ U.R.S.S., împreună cu persoanele 
care îi însoțesc. Poporul indian 
se pregătește cu o extraordinară 
căldură, 'dragoste și respect să 
întîmpine pe oaspeții scumpi și 
doriți din Uniunea Republicilor 
Sovietice Socialiste. Cercurile 
largi ale opiniei publice din In
dia consideră pe bună dreptate 
că vizita de prietenie în India a

I,.- - lui N. A. . Bulganin și a lui N. S.
■ Hrușciov va constitui un eveni

ment de o extraordinară impor
tanță internațională.

Popoarele lagărului păcii, de
mocrației și socialismului, în
treaga omenire progresistă în 
tîmpină cu o profundă satisfac
ție fiecare pas al Uniunii Sovie
tice și al Indiei îndreptat spre 
întărirea prieteniei între aceste 
două mari țări. Popoarele sovie
tic • și indian sînt unite de mult 
prin legături de prietenie. După 
cum se știe, oamenii sovietici au 
nutrit întotdeauna sentimente de 
simpatie și de prietenie sinceră 
față de popoarele Indiei, au cre
zut întotdeauna în puterile crea-, 
toare ale talentatului și harnicu
lui popor indian, i-au acordat în
totdeauna sprijin moral și politic 
în lupta lud plină de abnegație pen
tru libertatea și independența lui 
națională. V. I. Lenin a subliniat 
în repetate rânduri că progresul 
omenirii este imposibil fără des
cătușarea și dezvoltarea marii 
țări — India. Uniunea Sovietică 
a salutat cu căldură eliberarea 
Indiei de sub jugul colonial, co
titura făcută de ea pe calea unei 
vieți noi. pe calea dezvoltării de 
sine stătătoare ca stat indepen
dent, suveran

La rîndul său poporul indian 
nutrește sentimente de sinceră 
simpatie și prietenie față de ma
rea Uniune Sovietică. Masele 
populare din India niciodată n-au 
uitat și nu vor uita că Revoluția 
din Octombrie din Rusia și vic
toria asupra forțelor fascismului 
și reacțiunii în cel de-al doilea 
război mondial au jucat un rol 
istoric în dezvoltarea mișcării de 
eliberare națională din țările co
loniale și dependente ale Orien
tului. printre care și țara lor. 
Muncitorii, țăranii și intelectualii 
din India întotdeauna au primit 
și primesc cu entuziasm fiecare 
veste despre succesele Uniunii 
Sovietice. Ei studiază eu un inte
res și o afecțiune deosebită re
marcabilele reailizări ale culturii, 
științei și tehnicii socialiste so
vietice.

Vizita recentă în U.R.S.S. a 
primului ministru al Republicii 
India. Jawaharlal Nehru, a fost 
o demonstrație vie a prieteniei 
sovieto-indâene Vorbind despre 
călătoria pe care a făcut-o prin 
Uniunea Sovietică, Jawaharlal 
Nehru, la mitingul de prietenie 
de la Moscova, a subliniat: „In 
acest timp am străbătut aproape

Scrisori adresate ambasadorilor celor patru puteri în Italia
ROMA (Agerpres). — TASS 

transmite :
O delegație de parlamentari și 

conducători ai Comitetului ita
lian al mișcării partizanilor păcii 
au vizitat ambasadele U R.S.S., 
S U.A., Angliei și Franței din Ro
ma și au remis scrisori în care se 

13.QOO km., am vizitat multe orașe 
renumite și am văzut multe lu
cruri minunate. Dar lucrul cel 
mai minunat din toate a fost pri
mirea care mi s-a făcut peste tot 
pe unde am fost și căldura ou 
care am fost înconjurat".

Popoarele Uniunii Sovietice, ale 
Republicii Populare Chineze, ale 
tuturor țărilor din lagărul păcii, 
democrației și socialismului au un 
profund respect pentru poporul 
indian pentru că el a creat o cul
tură minunată, care a apărut în 
zorii istoriei omenirii, pentru e- 
roica lui luptă de eliberare na
țională dusă împotriva colonia
liștilor imperialiști. Popoarele din 
țările lagărului socialist aprecia
ză de asemenea mult marea con
tribuție pe care a adus-o și o 
aduce India la opera de întărire 
a păcii, de dezvoltare a colabo
rării și încrederii între state, la 
opera de slăbire a încordării in
ternaționale.

Cu participarea activă a Indiei 
alături de Uniunea Sovietică și 
Republica Populară Chineză s-a 
încheiat armistițiul în Coreea și a 
fost stins focarul de război în 
Indochina. India a fost una din 
inițiatoarele convocării conferin
ței de la Bandung a 29 de țări 
din Asia și Africa, conferință 
care a avut un mare rol în lupta 
pentru întărirea păcii generale., 
Ea acționează perseverent pen
tru încetarea cursei înarmărilor, 
pentru dezarmare și pentru in- 

. terzicerea deplină a producției, 
experimentării și folosirii armei 
nucleare și termonucleare, pentru 
izbăvirea omenirii de pericolul 
unul nou război de exterminare. 
India și-a cîștigat recunoștința 
deosebită a tuturor popoarelor 
iubitoare de pace prin lupta ei 
consecventă împreună cu Uniu
nea Sovietică pentru a se acorda 
Republicii Populare Chineze lo
cul care îi revine de drept în Or
ganizația Națiunilor Unite.

Uniunea Sovietică și India au 
orânduiri sociale și de stat diferi
te. Aceasta nu constituie însă un 
obstacol în calea prieteniei sovie- 
to-indiene, care are o bază trai
nică și de nădejde. Această prie
tenie se bazează pe principiile 
respectării reciproce a integrității 
teritoriale și a suveranității, pe 
principiile neagresiunii, neames
tecului reciproc în treburile in
terne sub orice motiv, fie de or
din economic, politic sau ideolo
gic, pe principiile egalității și a- 
vantajului reciproc și ale coexis
tenței pașnice

înfăptuirea principiilor politi
cii externe de pace, pe care se 
bazează prietenia sovieto-india- 
nă," contribuie la slăbirea încor
dării în relațiile internaționale, 
subminează pozițiile partizanilor 
„războiului rece". In declarația 
comună a lui N. A Bulganin, 
președintele Consiliului de Miniș
tri al U.R.S S.. și a lui Jawa
harlal Nehru, primul ministru rit 
Indiei, publicată în iunie anul 
acesta, se spune că recunoaște
rea pe scară mai întinsă a aces
tor principii va lărgi sfera păcii, va 

subliniază necesitatea de a se 
continua lupte pentru destinde
rea încordării internaționale, pen
tru întărirea prieteniei între po
poare. Se arată de asemenea că 
partizanii păcii din Italia își vor 
continua eforturile în această di
recție.

Scrisoarea președintelui Comi

contribui la stabilirea încrederii 
reciproce între, popoare și va ne
tezi drumul pentru o mai strînsă 
colaborare internațională.

Prietenia dintre cele două mari 
popoare — sovietic și indian — 
constituie încă un exemplu viu 
care convinge milioanele de oa
meni de bună-credință din toate 
părțile lumii că drumul priete
niei între popoare este singurul 
și adevăratul drum care cores
punde năzuințelor luminoase ale 
întregii omeniri iubitoare de pa
ce, care respinge politica „de pe 
poziții de forță", politica înjghe
bării de blocuri și grupări mili
tare agresive, politica de cursă a 
înarmărilor.

Colaborarea rodnică dintre Uni
unea Sovietică și India nu se li
mitează la domeniul relațiilor in
ternaționale. Ea se manifestă de 
asemenea în stabilirea unor con
tacte mai strânse, în lărgirea sis
tematică a legăturilor economice 
și comerciale reciproc avantajoa
se pentru U.R.S.S. și India. Eli- 
berîndu-se de sub jugul colonial, 
poporul indian depune toate e- 
forturile pentru a crea în cel mai 
scurt timp un fundament econo
mic trainic în vederea dezvoltă
rii țării, pentru a crea o puterni
că industrie națională.. Oamenii 
sovietici manifestă o înțelegere 
profundă față de aceste năzuințe 
ale Indiei și îi acordă un ajutor 
multilateral în dezvoltarea econo
miei ei. Prietenia și colaborarea 
cu U.R.S.S. deschid în fața Indiei 
largi posibilități de progres, că
ruia imperialismul i-a pus pie
dici în trecut și caută să-i pună 
piedici și în prezent.

La întărirea prieteniei dintre 
U.R.S.S. și India contribuie în 
mare măsură și lărgirea perma
nentă a legăturilor oulturale și 
științifice. Schimbul de delegații 
științifice și culturale, cunoaște
rea reciprocă a realizărilor în do
meniul literaturii, artei teatrale, 
cinematografiei, științei apropie 
tot, mai mult popoarele Uniunii 
Sovietice și Indiei.

Cercurile largi ale opiniei pu
blice din India, partidul Congre
sul național indian, Congresul 
sindicatelor din India, Partidul 
Comunist din India, toate parti
dele și organizațiile democratice 
din țară salută cu căldură 
sosirea la Delhi a lui N. A. 
Bulganin, președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., și a lui 
N. S. Hrușciov, membru al Pre- 

• zidiuilui Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. Nu încape îndoială că 
vizita conducătorilor Uniunii So
vietice în India prietenă, contac
tul lor cu poporul indian, cu per
sonalitățile sale marcante vor slu
ji cauza nobilă a dezvoltării și în
tăririi colaborării între cele două 
țări, a întăririi păcii în Asia și 
în lumea întreagă.

Să crească și să înflorească 
prietenia sovleto-indiană spre bi
nele popoarelor U.R.S.S. și In
diei. sipre binele păcii generale 
și securității 1

(Din „Pentru pace trainică, pen
tru democrație ^populară1') nr. 46 
(367).

tetului mișcării partizanilor păcii 
către ambasada sovietică a fost 
remisă de o delegație formată din 
deputății socialiști Ferrari și A1- 
barello și cunoscutul activist al 
mișcării partizanilor păcii. Fan
ți. Ei au fost primiți de A. E. Bo
gomolov, ambasadorul U.R.S.S. 
în Italia

sub semnătura prof.
PARIS (Agerpres).
Ziarul „Tribune des Nations" a 

publicat scrisoarea deschisă adre
sată de prof. Bernard Lavergne 
ministrului Afacerilor Externe al 
Franței, Antoine Pinay. In scri
soare se spune între altele:

Viitorii istorici vor fi, fără în
doială, uimiți de faptul că începând 
din 1948 întreaga politică a guver
nelor aliate (cu excepția politicii 
președintelui Eisenhower) se în
temeiază numai pe o serie de lo
zinci, sau, mal bine zis, născociri 
care nu au nici măcar o legătu
ră îhdepărtată cu realitatea. Iată 
de pildă :

1. Cel puțin din 1948 pînă în 
1952 ni s-a declarat zi de zi că 
Moscova nu are decît un singur 
gînd : să pustitască Europa occi
dentală. Cei care mai credeau în
că în perspicacitatea acestor gu
verne — or noi nu am făcut par
te dintre aceștia — așteptau din 
lună în lună invazia Armatei Ro
șii. Au trecut ani, dar nu s-a în
tâmplat nimic.

2. Ni se spunea că Uniunea 
Europeană a cărbunelui și oțelu
lui vă fi o salvare pentru Euro
pa occidentală, iar pentru Franța 
un leac împotriva tuturor rele
lor, că în urma creării ei va creș
te nivelul de trai și cele șase 
state ale noastre vor deveni atîț 
de puternice, înoît Moscova se 
va cutremura de frică. De fapt 
însă, Moscova nu s-a speriat câ
tuși de puțin. Prețurile la oțel și 
cositul vieții au crescut, iar în 
Franța vedem cum se închid 
uzine

3. Timp de șase ani ni s-a repe
tat că Fnanța trebuie să conți
nute războiul istovitor din Indo
china deoarece altminteri comu
nismul victorios va dobîndi o a- 
semenea forță încît va umple 
imediat Europa. Comunistul Ho 
Și Min a repurtat victoria, iar 
noi, cei din Franța, nu am vă
zut nici un potop comunist.

4. Nefiind deloc descurajați 
de asemenea fapte, acești oame-

LONDRA (Agerpres). —
Comentând comunicatul Minis

terului Muncii din Anglia prin
minimul de 
nou, ziarul 

scrie că înce-

care se anunță că 
trai a crescut din 
„News Chronicle" 
pînd din 1947 prețurile la artico
lele de primă necesitate au cres
cut eu 50 la sută. „Este puțin pro
babil — scrie în continuare zia
rul — ca acest nivel să scadă sau 
să rămînă măcar neschimbat lu
na viitoare". Ziarul recunoaște că 
amendamentele la buget, prezen
tate de guvern în octombrie;, în
seamnă scumpirea mărfurilor de
consum.

ISTAMBUL (Agerpres). —
Ziarul „ Vatan" relatează că în 

Turcia se constată o creștere a 
prețurilor mărfurilor industriale. 
In comparație cu anul trecut, pre
țurile țesăturilor de lînă au cres
cut cu 15-20 la sută. Prețurile 
lingeriei au crescut cu 20-30 la 
sută.

Bernard Lavergne
ni ne spuneau că crearea „comu
nității defensive europene" și a 
„armatei europene" constituie o 
condiție absolut neoesară pentru 
menținerea Europei occidentale și 
a Franței. Dulles ne-a amenințat 
cu represiuni crunte dacă Franța 
se va încumeta să nu accepte să 
se sinucidă și nu-și va pune ar
mata la dispoziția oomandaimen- 
tului „supranational" în care ro
lul conducător l-ar fi jucat în 
mod inevitabil Germania cu ze
cile sale de milioane de locuitori 
și cu tradițiile ei militare. Franța 
a refuzat să accepte aceasta. Șl... 
represiunile din partea S.U.A. nu 
au urmat, iar Europa occidentală 
nu a fost cucerită.

5. Intr-o perioadă de vreo 15 
zile. Mendăs-France a inventat a- 
cordurite de la Paris. Pe atunci 
ni se spunea că aprobarea acestor 
acorduri va asigura al taților „o 
poziție de forță" și că numai a- 
ceastă poziție va permite să se 
obțină din partea Moscovei ceea 
ce aliații doresc în mod deosebit 
și anume: să se dea cancelaru
lui german posibilitatea de a a- 
nexa Germania Răsăriteană și de 
a o uni cu Germania Occidenta
lă oare este profund reacționară 
și clericală și unde el este dicta
tor. Susmenționata politică „de 
pe poziții de forță" a altațiilor s-a 
dovedit însă a fi neputincioasă, 
deoarece Moscova se opune cate
goric să se dea cancelarului po
sibilitatea de a-și aduce contri
buție la N.A.T.O. sub forma a 18 
milioane de germani (locuitorii 
R. D. Germane N. R.), din rân
dul cărora se pot forma încă șase 
serj opt divizii.

6. In sfîrșit, predecesorii dvs., 
de pe Ouai d’Orsay și dv. înșivă 
ați spus că singurul mijloc de a 
obliga Moscova să se supună îl 
constituie o solidaritate mai strân
să decît orioînd cu S.U.A... Soli-•
claritatea aliaților este astăzi mai 
puternică ca orioînd, dair toate 
speranțele lor s-au spulberat la 
ultima conferință de la Geneva...

TEHERAN (Agerpres). — TASS 
transmite :

Referindu-se la atentatul îm
potriva primului ministru al Ira
nului, Hosein Ala, ziarul „Dad" 
arată că el a fost comis de Mo- 
zaftar Aii Zolgadr — locuitor 
dintr-un sat din regiunea Send- 
jan. La percheziție s-au desco
perit la el un exemplar din Co
ran și un carnet de membru al 
organizației musulmane „Fediaia- 
ne Islam".

PEKIN (Agerpres). China nouă 
transmite :

La Pekin se traduce în limba 
chineză ediția rusă a unei cule
geri complete a operelor lui V.I. 
Lenin în 35 de volume.

Primul volum, conținînd lucră
rile lui Lenin din perioada 
1893-1894 va ieși de sub tipar în 
luna decembrie.
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