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Să ridicăm randamentul schimburilor de noapte 
la nîve'ul celor de zi

Noi succese în cinstea Congresului partidului

„CU ACELEAȘI AGREGATE 
AVEM * POSIBILITATEA S^ 
DĂM PATRIEI MAI MULT ME
TAL". Aceasta este lozinca oare 
călăuzește în muncă siderurgiș- 
tii din raionul nostru. Spre deo
sebire de alte perioade, acum în 
cinstea celui de al II-lea Con
gres ai P. M. R., înfăptui
rea acestui tal este dove
dită și prin îmbrățișarea cu căl
dură a prețioasei inițiative por
nită de petroliștii de la Momești 
privind ridicarea activității
schimbul-jn de noapte la nivelul 
schimbului de zi. Primii pași 
spre extinderea acestei prețioa

se inițiative, tăcuți de fumalișbii 
de la uzina „Victoria" din Călan 
au dovedit cit de important este 
ca, în schimburile de noapte se 
existe aceiași preocupare din par
tea muncitorilor, maiștrilor și e 
inginerilor pentru aprovizionarea 
încărcarea și descărcarea dune 
grafic a furnalelor. Făcând acest 
lucru, ei au dovedit că în schim
bul de noapte se pot realiza ș’ 
chiar depăși rezultatele pe care 
le obțin schimburile de zi. De 
pildă, schimbul de noapte condus 
de maistrul Muntean Ionașcu în 
data de 12, 16, 17, 18 și în alte 

nopți a lunii noiembrie, a reușit 
să elaboreze în medie cu 9-1? 
tone mai multă fontă față de 
cantitatea produsă în schimbul 
de zi. Acest lucru în repetate 
rînduri l-a dovedit și schimbul 
maistrului Monaru loan, cînd c 
Introdus în fumai cu 6 încărcă
turi mai mult față de schimbu
rile de zi.

Producția și productivitatea 
muncii, ce se realizează în schim
burile de noapte sfiit condiționate 

în primul rând de felul cum se duce 
lupta pentru întărirea disciplinei 
socialiste în muncă, pentru întă

rirea simțului de răspundere al 
muncitorilor și în special al mai
ștrilor care conduc procesul dc 
producție.
In combinatul siderurgic acest 

lucru lasă însă de dorit, mai cu 
seamă că în sectoarele furnale ș‘ 
oțelării, unde schimburile df 
noapte realizează o producție sut 
nivelul posibilităților existente 
In noaptea de 26 noiembrie dr 
pildă, brigada I-a de la furnialu’ 
nr. 1 condusă de maistrul Haulier 
Ioan, din neatenția prim-topito- 
rului și a lipsei de supraveghere 
a maistrului respectiv, a ars dis
cul de la gurile de vînț or. 3 și 
5. Predînd agregatul în starea a- 
ceasta brigăzii a Il-a, condusă d< 

tovarășul Covaliuc Nicolae, schim
bul de dimineață nu a putut face 
decât o singură descărcare, deoa
rece furnalul a fost redus.

Dacă în schimburile de noapte 
la- furnalul 1—4 se realizează c 
producție mai mică față de cea 
obținută în schimburile de zi, se 
datorește și faptului că dispece
rii, cum ar fi de pildă Uscate 
Constantin șî alții, nru urmăresc 
sosirea la timp a oalelor pentru 
zgură, dormind în timpul servi
ciului.

In noaptea de 24 noiembrie din 

neglijența maistrului care nu stă 
în permanență în mijlocul mun
citorilor, două oale pentru zgură 
în loc să fie așezate în -fața rine' 
au fost deplasate mai departe 
îneît zgura a curs jos, pe linte 
ferată. Pentru a curăța aceasta, 
zece oameni au muncit aproxi
mativ 6 ore, iar furnalul a tre
buit să funcționeze redus neavînd 
posibilitate să se introducă alte 
oale pentru descărcarea zguret

Lipsiți de controlul și îndruma
rea șefilor de schimb și a maiștri
lor, topitorii și ajutorii de la fur
nalul nr. 3, aruncă zgura rece 
de pe rină, în colectorul de ap.“
pentru răcirea furnalului, ceea c-i 
face ca dimineața să lucreze alț’j 
oameni pentru desfundat, lipsind 
astfel unele posturi de brațe 
muncă. Acest lucru îl face
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special brigada I-a condusă de 
șeful de schimb Moisei loan.

Cu toată importanța pe oare o 
prezintă inițiativa de a ridica 
randamentul schimbulud de noap
te la nivelul celor de zi, ea to
tuși, nu a fost privită cu simț de 
răspundere de către conducerea 
combinatului, care cunoaște lip
surile ce se manifestă la otelăria 
Siemens Martin. Aici, aprovizio
narea cu materii prime în timpul 

nopții se face anevoios, tocmai din 
cauză că însăși direcția generală 
a combinatului nu ă tras cu des
tulă seriozitate la răspundere di
recția transporturi pentru faptul 
că în timpul nopții mai mu!ți me
canici, fochiști și impegați df 
mișcare din lipsă de răspundere 
față de sarcinile ce le-au fost în 

credințafe, cauzează greutăți în 
aprovizionarea ritmică a sectoa
relor cu materiile prime necesa
re. Pe lîngă aceasta mai sînt lip
suri ce se manifestă în cadrul sec
torului O.S.M. în ce privește în
cărcarea cuptoarelor. Prim-topi- 
torii din schimbul maistrul’M Va- 
siu Ioan neglijează această pro
blemă în timpul nopții. Astfel 
prim-topitorul Mihai Dumitru de 
la cuptorul 5, lasă să se execute 
încărcarea cuptorului de către 
omul III și IV, oare nu cunosc îr 
suficiență măsură procesul de în
cărcare și regimul termic pe care 
trebuie să-1 aibe cuptorul în tim
pul încărcării.

Sînt de asemenea cazuri la oțe- 
lărie cî«id cuptorul funcționează 
fără apă la forter-vent.il ; unele 
macarale se defectează și inter
venția apaducterilor, a lăcătuși
lor, electricienilor, este prea tîr- 
zis deoarece, ei nu se găsesc la 
locurile lor de muncă în timpul 
nopții.

Acum cînd ne aflăm în pra
gul încheierii ultimului an din 
planul cincinal și cînd oamenii 
muncii își închină toate forțele 
pentru a cinsti Congresul parti
dului cu realizări deosebite în 
muncă, conducerii combinatului, 
comitetului de întreprindere și 
comitetului de partid le revine 

sarcina de a-șî întări efortu
rile pentru înlăturarea acestor 
lipsuri și prin aceasta să ridice 
activitatea schimburilor de noap
te la nivelul schimburilor de zi.

Cu angajamentele depășite
Succesul în munca desfășurată 

de f umaliștil din Hunedoara și Că- 
lon, este condiționat în mare mă
sură de cantitatea și calitatea mi
nereului de fier pus la dispoziția 
acestora de către minele furni
zoare. Acest lucru este bine cu
noscut de minerii din Teliuc și 
tocmai de aceia în întâmpinarea 
celui de al II-lea Congres al 
partidului ei își concentrează 
toate eforturile în direcția spori
rii producției de minereu.

Astfel în sectorul I al minei, 
echipa condusă de Gros Aurel 
care lucrează după metoda grafi
cului ciclic, a mărit cu mult Vi
teza de înaintare în frontul de 
lucru, reușind să depășească zil
nic sarcinile planificate cu 60 te 
sută.

Luptînd pentru o înaltă producție și productivitate
In fiecare loc de muncă din ea

drul atelierelor centrate de repa
rații I.C.S.H., domnește ordinea.. 
Fiecare brigadă are repartizate 
sarcini concrete la locul de mun
că, ceea ce dă posibilitate mun
citorilor să desfășoare ou mult 
succes întrecerea pentru cuceri
rea titlului de cea mai bună bri
gadă.

Pmă în ziua de 25 noiembrie 
planul producției globale a fost 
realizat în proporție de 137,8 te 
suită, sporind în același timp și 
productivitatea muncii. Din ca
drul sectorului, s-au evidențiat 
în mod deosebit muncitorii din 
secția reparații auto, unde s-a 
obținut în aceiași perioadă uci

rn- Turnarea ofelului în cochile pe vagoneți .

Sporirea și îmbunătățirea ca ității producției de oțel în anii < ii analului se datorește și însemna
telor perfecționări tehnice.

In foto : lin aspect de la turnarea oțelului în cochile pe vagnmți în Combinatul siderurgic „Gh. 
Gneorghiu-Dej" din Hunedoara, prin care s-a îmbunătățit simțitor procesul de turnare a oțelului.

Lupta pentru mai mult mine
reu, este oglindită și în activi
tatea brigăzilor și echipelor din 
sectarul III, care lucrează în sub
teran. Evitînd asalturile de sfîr- 
șit de lună, brigada tovarășului 
Stănescu Ioan a extras în perioa
da 1—25 noiembrie, cu. 40 la sută 
mai mult minereu de fier peste 
prevederile planului de produc
ție, iar echipele conduse de Dă- 
năîlă Ni,colac și Cioara Achim, 
au trimis furnaliștilor din Hune
doara și Călan cu 19 și respectiv 
9 Ia sută mai mult minereu față 
de plan.

Astfel, echipa lui Cioara Achim 
a obținut în primele 25 de zile 
ele lunii noiembrie, o depășire e 
planului de 6 la suită, în loc de 
2 la sută cît se angajase în cin
stea Congresului.

indice de depășire a planului de 
55 la sută. La aceasta, și-au adus 
contribuția șî tovarășii Maier 
Cornel, Blaj Dumitra și alții, care 
pe lîngă faptul că au înscris în
semnate depășiri de plan, au mai 
realizat și economii de materiale 
în valoare de 6.000 lei.

Luptînd pentru creșterea ne
contenită a productivității mun
cii, membrii brigăzilor de sub 
conducerea tovarășilor Negru Lu
ca, Bobescu Iosif, Lorinț loan, 
Damian Dragomir și altele, au 
realizat indici de îndeplinirea 
productivității muncii înscriși în
tre 2,02—2,12 Ia suta.

GOIAN ARSENIE 
corespondent voluntar

Cu ajutorul fruntașilor 
in producție

In cadrul sectorului temătorii 
al combinatului, ciocoiul viu ai 
muncii mu contenește. Muncitorii 
și tehnicienii se străduiesc să gă
sească noi metode de organizare 
a locului de muncă, care să le 
dea posibilitatea să sporească zâ 
de zi producția pieselor turnata 
In această direcție, un ajutor 
prețios îl primesc din partea 
fruntașului în producție, Spări- 
OS'U Ioachim, care împărtășește 
și celorlalți turnători din expe
riența sa în sporirea producție» 
și îmbunătățirea calității produ
selor.

Muncind după indicațiile date 
de tovarășul Spăriosu Ioachim, 
membrii brigăzilor de sub con
ducerea tovarășilor : Code® Ma
xim, Ccipeț Iosif, Iștoc Petru, 
Lada loan șî mr.tlte altele, au tur
nat în perioada 1 -26 noiembrie 
cu r 5-212 la sulă .ai multe pie
se peste normele planificate.

Crește numărul 
întovărășirilor agricole 
Convingîndu-se de avantajele 

pe care le are munca pământului 
pe tarlale întinse, tot mai mulți 
țărani săraci și mijlocași din sa
tele raionului nostru, solicită să 
fie primiți în rândul întovărăși- 
țiior, s-aiu de a forma noi întovă
rășiri agricole. După inaugurarea 
întovărășiri agricole din satul 
Șăuleștii, în 2iUa de 27 noiembrie 
un număr de 27 familii de țăran4 
săraci și mijlocași, în frunte cu 
comuniștii Munteanu loan, Bor- 
șei Nicoîae și alții, din satul Tol- 
tia Mare, comuna Băcia, și-au 
ccmarat cele peste 43 de hectare 
denumind întovărășirea agricolă 
„Congresul al II-lea al P.M.R.".

vent.il
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Din fările de democrație populară

Se siprine că apropierea iernii 
este cunoscută de- oameni și prin 
pregătirile ce le fac ea: aprovi
zionarea cu combustibil, repara
rea și amenajarea diferitelor hale 
și instalații din întreprinderi, pre
gătiri pe șantierele de construc
ții pentru continuarea lucrului 
etc. Pe unele șantiere. în unele 
întreprinderi, acest lucru s-a fă
cut, în altele... să lăsăm să vor
bească faptele:

O aprovizionare „numărul 1"

Pe șantierele complexului 1 
I.C.S.H., pînă mai deunăzi dom
nea o activitate febrilă. Se lucra 
la montaje, se fasona, într-un cu
vin! se lucra cu același spor ea 
și în timpul călduros de vară. 
De cîteva zile însă pe ici colo, 
șefii de echipe sau brigăzi au 
observat că le lipsește ba cimen
tul, ba materialul lemnos. De 
asta a auzit și tovarășul Novă- 
cescu Ludovic de la direcția a- 
provizionării. A auzit. A înregis
trat în agendă faptul, și spunîn- 
du-și: „pînă la sosirea iernii mal 
e. Ce! doar în calendar scrie că 
ea începe la 21 decembrie Pînă 
atunci mai este aproape o lună". 
Cu gîndul acesta tovarășul] No- 
văcescu a împărțit sarcini în 
stânga și în dreapta, s-a mai in
teresat odată de ele și apoi... las' 
să vină iarna, or avea ei con
structorii materiale. Numai, vede
ți tovarășe Novăcescu că a în
ceput să cadă de pe acum cîte 
un fulg, neținînd cont de plani
ficarea calendaristică și ni se 
pare că mai târziu n-or merge 
toate așa pe roate cum le-ați 
„planificat". Mai bine ați fi ur
mat exemplul furnicii „strânge 
din vară ca să ai pentru iarnă".!

„A șaptea spiță" a direcției 
tehnice

Prin lunile iulie-august, direc
ție tehnică a IC.S.H., primise in
vestițiile necesare transformării 
pavilioanelor comune din O. T. 
în pavilioane pentru familiști. In 
jurul rezolvării acestei probleme 
s-a vorbit mult, pentru că tova
rășul Moga Dumitru, directorul 
administrativ al I.C.S.H., ridica 
această problemă cu orice ocazie: 

Septembrie: — Tovarășe Po
pescu, (directorul tehnic) e sep
tembrie și nu s-a transformat

Dacă ar ninge mîine ...
nici un pavilion. Ce ne facem ? 
Trebuie să cazăm oamenii. Se a- 
propie iarna !

— Ce vorbești de iarnă frate. 
Pînă atunci vor fi puse toate la 
punct. Mai ai răbdare...

Octombrie : — Tovarășe Po
pescu, de abia e terminat un pa
vilion !

— Lasă, mai avem timp. Nu 
vezi că au înflorit din nou sal
câmii. Vorba bătrânilor „semn de 
toamnă lungă".

Noiembrie: — Iama a sosit. Pe 
pământul înghețat s-a așternut 
un puf de zăpadă. E adevărat că 
e subțire. Putem spune că e tot 
atît de subțire ca și realizările 
direcției tehnice în transformarea 
pavilioanelor. Cifrele vorbesc de 
la sine în această direcție. In 
preajma lunii decembrie mai sânt 
8 pavilioane de transformat.

Ce spuneți tovarășe Popescu ? 
Ni se pare că vorba bătrânilor 
în cazul de față nu are valabili
tate, iar salariații familiști ai 
întreprinderii nu pot aștepta cu 
cazarea pînă la înflorirea d.in pri
măvară a salcîmilor. Așa că nu 
vă mat rămâne altceva de făcut 
decît să urgentați lucrările, pen
tru că în curând se va așterne un 
strat mai gros de zăpadă și atunci 
nu știm pe unde veți scoate că
mașa „atenție față de probleme
le sociale" (la dumneavoastră a- 
cest lucru este cam a șaptea spi
ță de la roată).

Se duc fondurile...

Venirea iernii vestește sfârși
tul anului în curs, atât calenda
ristic cât și bugetar. Și fiindcă 
veni vorba de anul bugetar să 
vedem ce a făcut Direcția gene
rală a I.C.S.H.-uiui cu alocațiile 
primite pentru terminarea înain
te de venirea iernii a construc
ției S.M.S. Credem că le-a în
registrat, a cheltuit o parte din 
ele și apoi totul a stagnat. Con
strucția se desfășoară extrem de 
încet prin directa contribuție a 
inginerilor Moldovan Emil și 
Herlea Nicolae, care nu livrează 
prefabricatele necesare. Dacă tot 
așa va merge, peste zidăria ne
terminată a S.M.S.-ului se va aș
terne un strat gros de zăpadă, se 
va termina anul calendaristic și 

bugetar și atenei direcției gene
rale nu-i mai rămâne decît să 
privească cu jind la lunile tre
cute și la alocațiile ce se vor du
ce...

Mai sînt geamuri sparte ?

Cînd îi întrebi pe tovarășii 
Ghedeon Alexandru, șeful secto
rului montaj și Smuk Zoltan, șe
ful serviciului exploatări utilaje, 
ambii de la I.C.S.H., dacă au pre
gătit sectoarele lor să întâmpine 
temperatura sub zero grade și 
zăpada, îți vor răspunde : „Sigur 
tovarășe. Am făcut, am dres, 
iată cifre, fapte ș.a.m.d.“. Totuși 
noi credem că n-ați întâmpinat 
zăpada ea pe un dușman al lu
crului. Mai bine i-ați spus, pof
tiți la noi, e loc destul. Avem 
geamuri sparte la cocserie, pe la 
mașinile auto și prin alte locuri, 
unde puteți intra în voie. Vă a- 
șezați frumușel în săli și pe jil
țurile mașinilor, unde veți fi fe
rită de vînt".

Știm că veți învoca motivul 
că geamurile au fost puse odată. 
Au fost puse însă așa de bine 
încât, la prima adiere a vântului 
s-au sfărâmat în zeci de bucăți, 
iar altele arr fost sparte din ne
glijență. Toate acestea, prin grija 
dumneavoastră cifrică, n-au mai 
fost înlocuite, așa că dacă nu veți 
lua măsuri urgente, zăpada la 
invitația dumneavoastră, va pă
trunde chiar pe locurile amintite 
împiedecând bunul mers al mun
cii.

încălzire centrală fără
căldură

Așa ceva încă n-ați auzit pînă 
acrjrn» și totuși există prin .gri
ja" manifestată de direcția admi
nistrativă a combinatului (direc
tor Budai Francisc) în tabăra nr„ 
1. Atei prin simplul motiv că un 
cazan eu aburi a intrat în repa
rație tocmai atunci cînd era ne
cesar să se aprindă focul în el, 
adică la 15 noiembrie.

Locatarii taberei s-au gîndit că 
cel mai bun lucru pentru înlă
turarea acestui neajuns ar fi „în
călzirea" celor care răspund de 
repararea cazanului.

T. SILVESTRU

R. P. Mongolă

Minele de cărbuni de la Nalaiha

Datorită creșterii numărului în
treprinderilor industriale, în R.P. 
Mongolă crește cererea de căr
bune.

Sporește continuu extracția de 
combustibil din minele de la Na
laiha — denumit pe drept cuvânt 
sursa de combustibil a Mongoliei. 
Numai anul acesta aici au fost 
deschise trei mine noi.

Minele de cărbune de la Na
laiha sînt utilate eu mijloace teh
nice moderne. In ultimii doi ani, 
aici au fost introduse pe scară 
largă mecanisme perfecționate și 
sistemul benzii rulante.

Construcții industriale și de 
locuințe la Ulan-Bator

La Ulan-Bator — capitala Re
publicii Populare Mongole — se 
desfășoară pe scară largă con
strucția industrială și de locuin
țe. Numai în ultimul timp aici 
au fost construite o fabrică de 
produse zaharoase și o fabrică de 
mobilă, o fabrică de săpun, două 
clădiri școlare, un bloc cu 312 a- 
partamente și diferite întreprin
deri comunale și de interes obș
tesc.

In prezent, la Ulan-Bator se 
construiesc o clădire pent.ru ar- 
teluri meșteșugărești, instituții 
sanitare, băi și magazine. Se con
struiesc de asemenea Palatul pio
nierilor, clădirea Muzeului cen
tral, numeroase case de locuit. 
Lucrările de construcții se exe
cută ținîndu-se seama de cele mai 
noi realizări ale tehnicii construc
ției.

R. P. Albania

Dezvoltarea gospodăriilor agricole 
de stat

Gospodăriile agricole de stat 
din R. P. Albania se întăresc și 
se dezvoltă an de an. In cursul 
primului plan cincinal, acestea 
și-au dublat suprafața terenuri
lor agricole de care dispun. Gos
podăriile agricole de stat dispun 
în prezent de un număr de apro
ximativ 1.950 tractoare. O serie 
de munci sânt complet mecaniza
te ; însămânțările sînt mecanizate 
în proporție de 98%, lucrările de 
seceriș — în proporție de 85% 
etc. Numărul combinelor cerealie

re folosite pe ogoare a crescut 
simțitor. In prezent, gospodăriile 
agricole de stat posedă de 17 ori 
mai multe combine decît în 1951.

Creșterea animalelor

Stațiunea de cercetări în do
meniul creșterii animalelor de la 
Skoder. funcționează sub condu
cerea Institutului de Științe al 
R. P. Albania. Din anul 1948 și 
pînă aerjm au fost obținute re
zultate frumoase în îmbunătăți
rea raselor locale. Producția de 
lapte aproape s-a dublat de la 
unele vaci obtinîndu-se cantita- 
tea-reeord de 5.168 litri de lapte.

In vederea acordării de ajutor 
crescătorilor . de animale. în fie
care regiune au fost înființate 
centre veterinare. Anul acesta, 
numărul vaccinărilor la animale 
a crescut aproape de cinci ori în 
comparație cu anul 1938.

Datorită măsurilor profilactice 
luate în fiecare an, pierderile 
provocate de diferite boli conta
gioase au fost reduse cu 50-70%. 
în comparație cu anul 1938.

In Albania există în prezent 
un număr de cadre sanitare ve
terinare cu studii superioare de 
trei ori mal mare deeît în anul 
1938. Instruirea de cadre în șco
lile medii veterinare a început 
pentru prima oară după elibera
re, iiar numărul acestor specialiști 
a crescut cu 30% în comparație 
cu anul 1938 (Agerpres).

Expoziții agricole

Expozițiile agricole au un rol 
important în ce privește popu
larizarea cunoștințelor agroteh
nice înaintate, a metodelor so
vietice folosite în agricultură și 
în creșterea animalelor și oglin
desc în același timp' succesele ob
ținute de agricultorii albanezi în 
anii de după eliberare.

In standurile expozițiilor agri
cole care au fost deschise anuiV 
acesta în diferite orașe ale țării 
pot fi văzute diferite culturi-re
cord ca de pildă : porumb, care 
a dat 75 ohintale la hectar, grâu 
— o producție de peste 40 de 
chintale la hectar, orez — OT 
chintale la hectar, bumbac — 30 
chintale, tutun — 21 chintale, 
sfeclă de zahăr — 1.000 de chin
tale la hectar.

Bătrînul Stanciu povestește...
Spre deosebire de restul tabe

rei, strada duhului „Filimon Sîr- 
bu“ din tabăra tineretului, cunoș
tea în seara aceasta de noiembrie 
o vie animație. încet, încet, în
cepu să prindă viață și încăpă- 
toarea sală a clubului. Se strân
sese aci un mare număr de tine
ri constructori, să stea de vorbă 
cu tovarășul Stanciu Nicolae, 
vechi militant al mișcării mun
citorești din tara noastră.

Și după cum acești tineri con
structori nu mal sînt copii, nici 
istorisirile bătrânului Stanciu nu 
mai erau basme Ele constau în- 
tr-o înșiruire a faptelor reale, 
săvîrșite și trăite de oameni, pen
tru oameni, fapte săvîrșite de cei 
mai buni fii ai poporului munci
tor care înfruntînd urgia cruntă 
a regimurilor trecute, își jertfeau 
pe făgașul libertății tot ceea ce 
aveau mai bun, pînă și viața.

★

...Aveam 13 ani — așa și-a în
ceput tovarășul Stanciu istorisi
rea. Pe atunci, pentru noi, fii de 
muncitori, porțile școlilor erau în

chise. Părinții primeau un sala
riu de mizerie, cu care de abia 
puteau să înșele gurile filămînde 
din sânul familiei. Așa că, des
pre trimiterea noastră la școală 
nici vorbă nu putea fi. Deci nu 
ne rămînea atoeva de făcut, decât 
să alegem una din două : slugă 
la stăpân sau meseria. Eu am 
ales-o pe cea din urmă și astfel 
la 13 ani am intrat în uzina din 
Hunedoara, care azi a ajuns un 
mare combinat. Aci, muncitorii 
lucrau 12 ore pe zi, iar noi uce
nicii lucram chiar 13 ore. Despre 
plată... ce să spun ? Primeam des
tul de puțin, 30 de bani pe zi, în 
schimb, primeam bătaie din bel
șug. Bătaie primeam de la maiș
tri, bătaie de la ingineri și chiar 
de la director, pentru că aceștia 
spuneau că numai așa se învață 
meserie

Cînd am ajuns și eu la vârsta 
pe care o aveți voi astăzi — a 
continuat tovarășul Stanciu — 
mi-a ajuns în mână un ziar „Me
talurgistul", redactat în limba 
maghiară. Pe atunci, meleagurile 

noastre erau sub stăpânirea 
Austro-Ungariei, și în uzină exis
tau numeroși muncitori sindica
liști, care au l'icrat pe la Buda
pesta și primeau acest ziar, ce 
trata numai probleme legate de 
revendicările muncitorilor, de or
ganizarea lor, și probleme de ti
neret. Citeam cu plăcere, în spe
cial articolele care vorbeau des
pre tineret, despre exploatarea 
cruntă la care era supus el, ală
turi de muncitorii vârstnici. 
Toate acestea, le discutam cu to
varășii mei, luminîndu-ne pe zi 
ce trecea mintea.

In anul 1919 mai mulți munci
tori au fost concediați. Printre a- 
ceștia mă găseam și eu. Rămas 
fără lucru, tn-am îndreptat spre 
Valea Jiului. Trecând prin mari 
greutăți, am reușit să mă anga
jez la mină. Și aici, masele mun
citoare erau zguduite de aceiași 
neagră mizerie. Cu timpul, m-am 
înscris în sindicat și astfel am 
putut să pătrund mai adînc în 
rândul mișcării muncitorești, ce 
se dezvolta neîncetat în țara noa
stră. In anul 1927 am ajuns să 
iau legătură cu partidul, care se 
afla în adîncă ilegalitate. Odată 

cu aceasta, mi-au fost încredin
țate și o serie de sarcini. Difu
zam manifestele partidului care 
demascau nedreptățile săvîrșite 
de fostul regim de atunci, țineam 
legătura între membrii de partid, 
făceam cunoscut cuvîntul parti
dului în mase, etc.

Cum în anul 1928 au început 
iiar concedieri în masă, am ajuns 
din nou în Hunedoara. Aci, ală
turi de cei mai înaintați munci
tori, am continuat să primesc 
sarcini de partid. Fiind mereu 
supraveghiați, comuniștii se stre
curau cu îndemânare printre ghia- 
rele copoilor de la sig'nranță și, 
cu toată teroarea polițienească, au 
reușit să țină ședințe prin pădu
rile din împrejurimi, prin locuri
le ascunse de pe dealul Chizidu- 
lui, unde se puneau la curent cu 
îndrumările partidului și hotărau 
felul în care vor acționa.

Toată activitatea aceasta pe care 
o desfășurau membrii partidului, 
era plină de greutăți și pericole. 
Deseori ilegaliștii, cînd veneau 
seara acasă își găseau locuința 
înconjurată de polițiști ce răsco
leau fiecare colțișor al casei, doar, 
doar vor găsi manifeste sau vre

un act doveditor, pe bazia căruia 
să înfunde pușcăria cu ei. De a- 
semenea, pentru a împiedeca ma
nifestațiile clasei muncitoare, în 
preajma sărbătorilor muncitoreș
ti majoritatea comuniștilor erau 
deținuți, pînă ce sărbătoarea res
pectivă trecea. Acest lucru însă, 
nu i-a ajutat cu nimic pe asupri
tori deoarece, comuniștii deve
neau și mai dîrji, iar cei răma
și liberi organizau totuși demon
strații, în ciuda ternarei sânge
roase. Fiecare comunist, își dădea 
seama că de felul cum își înde
plinește sarcina, depinde succesul 
acțiunilor întreprinse de partid, 
depinde soarta multor tovarăși. 
Acest lucru era necesar cu atît 
mai mult, cu cît în josnicia lor 
asupritorii poporului căutau să 
spargă unitatea de luptă a clasei 
muncitoare, să-i smulgă din mij
locul maselor pe cei mai devotați 
luptători ai partidului.

înțelepciunea partidului nos
tru însă, precum încrederea
maselor în partid au făcut ca duș
manii poporului să fie înfrînți, 
iar astăzi să ne bucurăm cu to
ții din plin, de libertate, de fe
ricirea zilelor pe care le trăim...

pent.ru


Legătura cu masele — baza succeselor în activitatea 
sfaturilor populare Din scrisorile corespondenților voluntari

Tăria, statului nostru democrat 
popular, constă în primul rând, 
în legătura strânsă cu masele lar
gi. De aceia, atragerea unui nu
măr tot mai mare de cetățeni la 
rezolvarea treburilor obștești tre
buie să stea în centrul activității 
de fiecare zi a comitetelor exe
cutive ale sfaturilor populare.

Apreciind î-n mod just însem
nătatea acestui lucru, Comitetul 
executiv el sfatului popular al 
comunei Hășdat, antrenând comi
tetele de cetățeni și comisiile de fe
mei de pe lingă sfatul popular 
la rezolvarea tuturor probleme
lor de față, a reușit în ultima 
vreme să-și îmbunătățească mun
ca. Deputății, sprijiniți de către 
comitetul executiv, au fost îndru
mați să organizeze cît mai mul
te întâlniri cu alegătorii. Comi
siile de femei, comitetele de ce
tățeni, etc., au constituit forme
le cele mai active de strângerea 
legăturilor între sfatul popular 
și țăranii muncitori, din satele 
aparținătoare comunei Hășdat. 
Comisia de femei, din satul Nă
dăștia Superioară de exemplu, a 
mobilizat țăranii muncitori pen
tru a-și achita sumele reprezen
tând autoimpunerile pentru con
struirea și terminarea căminului 
cultural. In urma acestui fapt, 
a putut fi terminat căminul cul
tural, iar acum, aid se desfășoa
ră o bogată activitate; se rulea
ză filme, se țin conferințe, etc. 
Tovarășa Halarâuc Claudia res
ponsabila comisiei de femei, a 
stat de vorbă cu tovarășii Chiti- 
deanu Eugen, Stănculea Berți, 
Ibjeseu loan și alți țărani mun
citori, cărora le-a arătat avanta
jele ce le aduce înființarea unei 
întovărășiri agricole, pentru lu
crarea în comun a pământului și 
obținerea de recolte bogate. Pînă 
acum, un număr de 18 țărani 
muncitori au făcut cereri pentru 
înființarea unei întovărășiri a- 
gricole. Și în setai Hășdat, co
misia de femei a desfășurat o 
bogată activitate. Tovarășa Nagy 
Ida, Voș Luiza, Sas Zeflima, Vișki 
Ida, au mobilizat femeile din sat 
și țăranii muncitori, la achitarea 
sumelor de autoimpunere în ve
derea reparării căminului cultu
ral și al transportării prin muncă 
voluntară a materialelor necesare 
în acest scop. Mulți deputeți ca 
Nagy Iosif, Gai.fi Etelca, din Hăș

dat, Irlea loan, Munteanu Gheor
ghe (Son), din Nădăștia Superi
oară, Frențoni, Carol și Preda Ca
rol, din Nădăștia Inferioară, țin 
o strânsă legătură cu alegătorii 
din circumscripțiile lor și cu or
ganul local al puterii de stat 
Stând de vorbă cu alegătorii, ei 
s-au interesat dacă aceștia și-au 
predat cotele, controlîndu-le obli
gațiile de predare.

Pentru asigurarea țăranilor 
muncitori cu- lemne de foc, depu
tății au format echipe pe cir
cumscripții pentru tăiatul și tran
sportai lemnelor din pădure.

Aceasta, dovedește că atunci 
cînd sfatul popular se bazează în 
activitatea lui pe o cît mai strân
să legătură cu masele, rezulta
tele sînt dintre cele mai franca
se. Astfel, pe întreaga comună 
autoimpunerile au fost încasate în 
întregime, iar la unele produsei, 
planul de colectare a fost înde
plinit și, ca urmare comuna Hăș
dat, se situează printre comunele 
fruntașe pe raion.

Sînt însă și unele comitete e- 
xecutive ale sfaturilor populare 
ca cel din Peștișul Mac, oare lip
site de .preocupare pentru îmbu
nătățirea continuă a muncii or
ganizatorice de masă, de activi
zarea comisiilor permanente, a 
comitetelor de cetățeni, comisii
lor de femei și a deputațllor co
munali, s-au depărtat în mod se
rios de mase. In comuna Pești- 
șul Mic, cele 8 comisii de femei 
și comitetele de cetățeni, desfă
șoară o slabă activitate. Ele fi
gurează numai în scriptele sfa
tului popular, fără să ducă nici o 
muncă. Deputății, cărora alegă
torii le-au acordat cu încredere 
votul duc o slabă muncă de mo
bilizare a cetățenilor, pentru par
ticiparea la conducerea treburi
lor gospodărești. Mai mult, unii 
dintre ei ca Feher Ileana, Tîriea 
Alexandru, Flegăl Lidia, din Peș
tișul Mic, Groșan Mari®, din Va
lea Nandrului, Marin Petru, din 
Găunoasa, deseori lipsesc de la 
sesiuni, alții, ca Iovan Nicole și 
Dragotă Ana, nu participă deloc.

O deosebită importanță în acti
vizarea deputaților și a tuturor 
formelor organizatorice de pe lîn- 
gă sfaturile populare, o are în
tocmirea rapoartelor ce trebuiesc 
prezentate în sesiunile sfaitaăui 

popular, lucru care nu este privit 
cu simț de răspundere de către 
Comitetul executiv al sfatului 
popular Peștișul Mic. De obicei, 
aici rapoartele prezentate la se
siuni, nu fac o analiză temeinică 
a muncii, întrucât se întocmesc în 
pripă, (seara înaintea sesiunii, 
sau dimineața) necuprizînd toate 
problemele și astfel, nu se crea- 
ză nici climat de discuții, care 
să ducă la activizarea tuturor 
deputaților, comisiilor de femei, 
etc. In urma acestui fapt și în
tâlnirile dintre deputeți și alegăto
ri, au un caracter vag.

Deosebit de important în strân
gerea legăturii cu masele largi 
a celor ce muncesc, o are rezol
varea în mod operativ a cereri
lor oamenilor muncii, în oare di
recție, comitetul executiv al sfa
tului popular are muilte lipsuri. 
Nu rare sîoit cazurile când la sfa
tul popular, țăranii muncitori aș
teaptă ore întregi pentru elibera
rea unei adeverințe, sau pentru 
a lămuri o problemă. De aproape 
2 luni, comitetul executiv al sfa
tului popular nu a reușit să a- 
sigure transportul varului nece
sar pentru repararea școlii ele
mentare și a căminului cultural. 
Bala comunală, a fost transfor
mată în magazie, în loc să fie 
luate măsuri pentru punerea ei 
în funcțiune. Un alt fapt oare a 
dus la slăbirea legăturii cu ma
sele, este acela al atitudinii ne- 
jutste față de critica adusă de 
brigada artistică de agitație, 
unor tovarăși de la sfatul popu
lar.

Sfat iul popular (președinte to
varășul Țîrlea Nioolae) în loc să 
încurajeze această brigadă, să-i 
întărească activitatea', a descura
jat-o, demobilizând-o, prin pozi
ția luată atunci, cînd a fost cri
ticat. Toate acestea au făcut ca 
marea masă de oameni ai muncii 
din satele comunei Peștiș, să fie 
izolată și să slăbească legătura 
cu sfatul popular comunal.

Pentru întărirea activității sfa
tului popular, este necesară anali
zarea temeinică a lipsurilor și 
înlăturarea lor, precum și atra
gerea unui număr cît mai mare 
de oameni ai muncii, să partici
pe în mod activ la conducerea și 
rezolvarea treburilor obștești.

i. grAdișteanu '

Mărturii ale muncii
Faptele relatate în scrisorile 

cioreispcndențiloir noștri voluntari 
sînt doar o mică părticică a con
cretizării realizărilor de seamă 
înfăptuite de mîinile pricepute ale 
constructorilor, siderlurgiiștBlor, 
cooperatorilor și țăranilor mun
citori din raionul nostru. Scriso
rile trimise redacției, redau ima- 
gni din eforturile făuritorilor de 
bunuri materiale, eforturi a că
ror roade siînt închinate celui de 
sl II-laa Congres al partidului.

★
De memorabila zi de 23 de

cembrie ne mai despart doar 
câteva săptămânii. Zilele trec iar 
realizarea angajamentelor luate 
în cinstea Congresului partidului 
devin din ce în ce mai evidente. 
Așa de pildă, din cei 16.000 m.p. 
de pavaj — relatează corespon
dentul Burgh alea Ioan de la 
Trustul 4 construcții — au fost 
executate pînă în prezent peste 
90 la sută.

★
Și constructorii din Călan obțin 

realizări însemnate în înfăptuirea 
angajamentelor luate, subliniază 
tovarășul Crasca Iosif corespon
dent voluntar de la I.C.S.M. Că
lan.

„Reparațiile genetnale la un fur
nal sub regimul capitalist dura 
mai bine de 6 luni, pe cînd as
tăzi, elanul celor ce construiesc 
socialismul a făcut ca lucrările 
de reparații la unul din furnalele 
Călanului să fie terminate în 
numai 31 de zile. Dar nu numai 
etît — scoate în evidență scrisoa
rea corespondentului nostru — față 
de norma planificată muncitorii 
de seama lui Ghimpe! Adalbert, 
Urbacec Iosif, Sandu Gheorghe, 
ergiu Florian și mulți alții, au 
erminiat această lucrare înainte 
de termen cu 4 zile.

★
Corespondentul Hummel Eme

tic de la uzina „Victoria" Călan 
ne scrie că și turnătorii din a- 
ceastă uzină, de la 1-25 noiem
brie de pildă, au dat peste pre
vederile planului pe producție 
sobe și mașini de gătit cu 9,2 le 
sută. Printre brigăzile fruntașe 
din secția turnătorii, arată tova
rășul Hummel, se numără cele 
conduse de tovarășele Laszlo Ber-

creatoare
ta. Roman Margareta precum și 
brigada tovarășului Goadi Gheor
ghe de la cuibilouri, care pe lin
gă respectarea indicilor calitativi 
obțin zilnic realizări de plan în
tre 124-142 la sută.

★
Ca să mânuiești cu pricepere 

agregatele și să obții rezultatele 
cele mai bune în muncă, trebuie 
să înveți necontenit și cu sîrgu- 
ință, ne serie în scrisoarea sa 
corespondentul Gheorghe Mari- 
novici de la C.S. „Gh. Gheor- 
ghiu-Dej". In acest sens, din ini
țiativa A.S.I.T.-ului, la sectorul 
O.S.M. s-a deschis nu demult un 
curs de ridicarea calificării oțe- 
larilor, unde s-au și predat pri
mele lecții. Setea de a învăța și 
a cunoaște cât mai multe lucruri 
— arată corespondentul înltir-o 
altă scrisoare — se manifestă 
prin creșterea numărului de abo
namente atât la ziarul local cât 
și la cele centrale, care pînă în 
prezent depășește cu mult cifra 
de peste 10.500.

★
Setea de cultură, dorința de a 

cunoaște cuceririle științei înain
tate, este specifică și satului. Nu 
de mult, scrie corespondentul 
Chipriotis Costinel, prin „Libră
ria Noastră" nr. 6 s-a repartizat 
bibliotecilor, cluburilor și cămi
nelor culturale, cărți politice, i- 
deologice și culturale în valoare 
de peste 21.000 lei. Printre difu- 
zorii cel mal destoinici, se numă
ră Oociș Evia, Domo Viorica și 
Groza Ioan care în această pe
rioadă au dif uzat cărți în valoare 
de peste 5.000 lei.

*
Despre asemenea fapte și rea

lizări ne vorbesc și corespon
dențele tovarășilor Cozaic Sofia 
din Băcia, Vîlceianiu Constantin 
din Teliuc, Mîțu Gheorghe din 
Hunedoara, Pelmuș Nicdae din 
Ghelar și altele. Informările care 
sosesc din toate părțile raionului 
nostru la redacție, confirmă a- 
cium mai mult ca oricând, febrili
tatea și abnegația cu care oame
nii muncii întâmpină cel de al 
Il-lea Congres al P.M.R.

A. N.

(Surbătoai^a poporului (iU)(Ltiac
La 29 noiem

brie poporul alba
nez a sărbătorit cea de a l l-a a- 
niversare a eliberării patriei sale 
de sub robia fascistă Pînă la 29 

de P. BABENKO

noiembrie 1944 întregul teritoriu 
al Albaniei fusese eliberat de sub 
cotropitorii străini, puterea feu
dalilor și a burgheziei fusese răs
turnată. Conducerea țării a trecut 
în mîinile maselor de oameni ai 
muncii, în frunte cu clasa mun
citoare.

In cei 11 ani care au trecut de 
la data eliberării, 29 noiembrie 
1944, viața pe pământul albanez 
s-a transformat devenind de ne
recunoscut. Partidul Muncii din 
Albania și guvernul popular, a- 
plicând în mod creator tezele 
marxism-ileninismiuiui la condiții
le Albaniei, folosind pe larg bo
gata experiență a construirii so
cialismului în U.R.S.S., au obținut 
realizări însemnate în dezvoltarea 
economiei și ridicării nivelului! 
de trai și cultural al poporului.

Construirea bazelor socialismu
lui în Albania se face pe baza 
primului plan cincinal de dezvol
tare a economiei naționale (pe 

anii 1951-1955).
Principala sarci

nă economică a acestui plan este 
ca pînă la sfârșitul cincinalului 
Albania să se transforme dintr-o 
țară înapoiată agrară într-un stat 
agricol-industri al.

Despre succesul cu care se în
făptuiește această sarcină vor
besc următoarele cifre : volumul 
producției globale a industriei al
baneze a crescut spre sfârșitul a- 
nuikii curent — ’■ultimul an al 
cincinalului — de aproape 12 ori 
în comparație cu nivelul dinainte 
de război, producția de energie 
electrică pe cap de locuitor a 
crescut de 25 de ori, producția 
de cărbune — de 28 de ori, de 
țăsătari de bumbac — de 35 de 
ori. In țară au fost construite o 
serie de întreprinderi utilate cu 
tehnică modernă. Printre acestea 
siînt: uzina de prelucrare a meta
lelor „Enver Hodjă", fabrica de 
ciment „V. I. Lenin", combina
ta! pentru prelucrarea lemnului, 
două fabrici de egrenat bumbac, 
combinatul textil „I. V. Stalin", 
care produce zilnic 50.000 de me
tri de țesături.

Noile uzine și fabrici au nevoie 
de tot mai multă energie electri
că. Primul vlăstar al electrificării 
Albaniei este hidrocentrala „V. 
I. Lenin" de pe râul Selita. In ul
timii ani a luat sfîrșit construi
rea de centrale termoelectrice Ia 
combinatul textil „Stalin", la uzi
na de ciment și centralele elec
trice de pe lîngă alte întreprin
deri. Pe râul Mati se construiește 
cea mai mare hidrocentrală din 
țară — hidrocentrala „Envier 

Hodjiia", Ea va produce aproxima
tiv 100 de milioane kw. ore de 
energie electrică pe an.

Una din principalele bogății ale 
Albaniei este petrolul. Centrul in
dustriei petrolifere — orașul Sta
lin — se dezvoltă rapid. In apro
piere de acest oraș se construiesc 
noile exploatări petrolifere de la 
Patos. Producția industriei petro
lifere nu numai că satisface ne
voile interne ale țării, dar este și 
exportată în străinătate. In com
parație cu perioada dinainte de 
război, extracția de petrol a cres
cut în Albania de peste patru ori. 
In republică se extrag de aseme
nea cărbune, cupru și crom.

Mari transformări au avut loc 
în viața satului albanez. Reforma 
agrară a avut o influență bine

făcătoare asupra dezvoltării pro
ducției agricole. Suprafața pă
mîntului arabil a crescut în com
parație cu perioada dinainte de 
război cu aproape 71 Ia sută. A- 
ceastă sporire s-a efectuat în 
special datorită valorificării pă
mânturilor virgine și înțelenite. 
S-au desfășurat pe scară largă 
lucrările de ameliorări. In anii 
puterii populare, în Albania au 
fost amenajate peste 4.200 de km. 
de canale de asanare și 189 de 

canale de irigație. Suprafața pă
mânturilor irigate a crescut de 
trei ori în comparație cu nivelul 
dinainte de război.

An de an crește nivelul în
zestrării tehnice a agriculturii R. 
P. Albanie. In prezent, cele 16 
S.M.T.-uri din țară dilsipun de 
peste 1.400 de tractoare. Parcul 
de combine a crescut în ultimii 
doi ani de zece ori.

Țărănimea albaneză se convin
ge tot mai mult de avantajele 
marii gospodării colective. In țară 
au fost create pe baza liberului 
consimțământ 202 de cooperative 
agricole de producție și 190 de în
tovărășiri pentru prelucrarea în 
comun a pământului.

Partidul Muncii din Albania și 
guvernul popular manifestă o 

mare grijă pentru creșterea bu
năstării și avântai nivelului cul
tural al oamenilor muncii. In Al
bania au loc reduceri sistematice 
de prețuri la mărfurile de con
sum popular, crește salariul real 
al muncitorilor și funcționarilor, 
sporesc veniturile țăranilor.

In Albania se desfășoară cu 
succes campania pentru lichida
rea analfabetismului în rândul 
populației matare.Pentru copiii de 
vîrstă școlară a fost introdus în
vățământul elementar și de 7 ani 
obligatoriu. In ultimii cinci ani 
s-au construit peste 300 de școli 
noi și 6 instituții de învățământ 
superior. Sute de tineri albanezi 
învață în instituțiile de învăță
mânt superior din U.R.S.S. și din 
țările de democrație populară, 

împreună cu întregul lagăr al 
păcii, democrației și socialismu
lui, poporul albanez iubitor de li
bertate se manifestă cu consec
vență pentru crearea unui sis
tem de securitate colectivă în 
Europa, pentru reducerea arma
mentelor, pentru interzicerea ar
mei atomice. Poporul albanez 
sprijină cu căldură politica ex
ternă a Uniunii Sovietice, care se 
manifestă în apărarea păcii, pen
tru coexistența pașnică a tuturor 
popoarelor



Niciodată Uniunea Sovietica nu va abuza de arma nuc eară
(fragment din cuvîntarea ros tită de N. S. Hrușciov la mi tingul din orașul indian 

Bangalore )

V. A. Zorin numit ambasador al U. R. S. S. 
în R. F. Germană

Dacă puterile occidentale nu 
vor să interzică producția de ar
me atomice și cu hidrogen și nu 
vor nici măcar să-și dea cuvîn- 
tul că vor interzice folosirea lor, 
aceasta ne obligă și pe noi să 
producem bombe atomice și cu 
hidrogen, mijloace tehnice cu 
reacție și alte diferite mijloace 
de exterminare.

Astăzi în ziarele multor țări, 
inclusiv în unele ziare din India, 
a apărut o informație că în U- 
ni-unea Sovietică a explodat o 
bombă atomică. Nu voi spune că 
o astfel de explozie nu a avut 
loc (însuflețire în rîndul asis
tenței, rîsete). Această explozie 
a avut loc Intr-adevăr. A fost o 
explozie de o forță extraordina
ră Mîine presa noastră va publi
ca un comunicat în această ches
tiune.

In conformitate cu planul de 
cercetări științifice și lucrări ex
perimentale în domeniul energi
ei atomice, în țara noastră s-au 
experimentat în ultima vreme nod 
tipuri de arme atomice și termo
nucleare.

Aceste experiențe au confirmat 
pe deplin calculele din cursul 
cercetărilor științifice corespun
zătoare Ele au relevat de aseme
nea noile realizări importante ale 
oamenilor de știință și ingineri
lor sovietici. Ultima explozie ex
perimentală a bombei cu hidro
gen a fost cea mai puternică din
tre toate exploziile care s-au pro
dus pînă acum. Oamenii de știin
ță și inginerii noștri au reușit,

Ecoul în străinătate al comunicatului agenfiei TASS 
cu privire la ultimele experiențe cu arma 

termonucleară în Uniunea Sovietică
FRANȚA

PARIS (Agerpres).
Ziarele pariziene de duminică 

au publicat lă 27 noiembrie co
municatul agenției TASS cU pri
vire la recentele experiențe Ou 
arma termonucleară în Uniunea 
Sovietică. Ziarele eu reprodus de 
asemenea extrase în această pro
blemă din cuvîntarea rostită de
N. S Hrușciov la Bangalore.

Ziarul „L’Humanite Dimanche" 
publică acea parte din cuvânta
rea lui N. S. Hrușciov în care se 
precizează că U.R.S.S. nu va fo
losi niciodată prima arma ato
mică și că guvernul sovietic este 
ca și în trecut adept al interzice
rii acestei arme

„Journal du Dimanche" a pu
blicat comunicatul agenției TASS 
sub titlul „U.R.S.S. este ca și în

Cancelarul Adenauer cere partidului liber-democrat 
să-și precizez3 poziția fafă de Polifica externă a R. F. Germane

BERLIN (Agerpres). — A.D.N. 
transmite :

La 23 noiembrie, cancelarul A- 
denaiuier a trimis grupului parla
mentar al „partidului liber-de
mocrat" din Bundestag o scri
soare ultimativă în care îi cere 
să-și precizeze poziția față de 
politica externă a Republicii Fe
derale Ge-mane. După cum sub
liniază presa vest-germană, în 
această scrisoare se pune pro
blema dacă „partidul liber demo
crat" continuă să sprijine acor
durile de la Paris.

La 25 noiembrie, conducerea 
grupului ^partidului liber-demo
crat" din Bundestag a examinat 
scrisoarea cancelarului Adenauer, 

folosind o cantitate relativ mică 
de materiale nucleare; să obțină 
o explozie a cărei forță echiva
lează cu explozia câtorva milioa
ne de tone de exploziv obișnuit. 
Declar însă, prieteni, că niciodată 
Uniunea Sovietică nu va abuza 
de această armă (aplauze, însu
flețire în rîndul asistenței) și vom 
fi fericiți dacă aceste bombe nu 
vor exploda niciodată deasupra 
orașelor și satelor. (Aplauze). La
să să zacă aceste bombe și să ac
ționeze asupra nevoilor celor care 
ar dori să dezlănțuie războiul. 
Să se știe că războiul nu poate fi 
dezlănțuit, pentru că, dacă ved 
începe războiul, vei primi răs
punsul cuvenit (însuflețire în 
rîndul asistenței).

Am fost siliți să ne ocupăm de 
acest cumplit gen de armă. Nu 
aceasta ne însuflețește. Lucrăm 
cu mare satisfacție pentru a pro
duce mai multe mașini, tractoare, 
pluguri, pentru a recolta mai 
mult griu, orez, bumbac, pentru 
ca populația să aibă din belșug 
carne, legume, pește și alte ali
mente. Iată ce dorim și pentru ce 
lucrăm. (Aplauze).

Pentru realizarea acestui scop 
vom continua și pe viitor să 
luptăm cu perseverență pentru 
pace în lumea întreagă. (Aplauze). 
Vom continua și pe viitor să 
luptăm pentru micșorarea încor
dării internaționale. (Aplauze). 
Vom luipta pentru a se pune ca
păt „războiului rece", vom lucra 
pentru dezvoltarea comerțului în

trecut pentru interzicerea bom
bei atomice și cu hidrogen".

ANGLIA

LONDRA (Agerpres). — Comu
nicatul agenției TASS cu privire 
la ultimele experiențe care au 
avut loc cu arma termonucleară 
în Uniunea Sovietică și observa
țiile lui N. S. Hrușciov în aceas
tă problemă făcute în cuvânta
rea rostită la Bangalore sînt co
mentate cu interes de presa en
gleză. Ziarele de duminică „Ob
server", „Sunday Times", „Peo
ple", „Sunday Dispatch" publică 
știrile pe această temă Ia loc de 
frunte în primele pagini, celelalte 
ziare Ie publică de asemenea sub 
titluri mari. Toate ziarele subli
niază declarația lui N. S. Hruș
ciov că Uuniiunea Sovietică nu va 
folosi prima această armă.

dar, după cum relatează ziarul 
vestberiineiz „Telegraph" nu s-a 
ajuns „la un acord referitor la 
poziția partidului în problemele 
de politică externă". S-au for
mat două grupuri dintre care 
unul se pronunță pentru o orien
tare cît mai independentă a „par
tidului liber-democrat" în pro
blemele de politică externă, în 
timp ce celălalt sprijină linia gu
vernului federal.

Nu s-a realizat un succes nici 
la tratativele dintre liderii „par
tidului liber-democrat" și minis
trul Afacerilor Externe, . von 
Brentano, care au avut loc tot 
1a 25 noiembrie. 

tre toate țările. Ne vom preocu
pa de dezvoltarea contactelor 
prietenești între popoare. Viața 
cere aceasta. Omenirea are ne
voie de aceasta.

Pentru a satisface nevoile o- 
menirii vom face tot ce ne stă 
în putință. Nu avem voie să ne 
slăbim eforturile, trebuie să mo
bilizăm tot ceea ce este necesar 
pentru a determina cercurile cu 
orientări agresive dintr-o serie de 
țări să vorbească mai puțin des
pre război și mai mult despre 
contacte, despre dezvoltarea 
unor relații pașnice între state și 
lichidarea încordării internațio
nale.

Dacă am Spus ceva neplăcut 
pentru unii, vă rog să mă scuzați 
(însuflețire în rîndul asistenței, 
aplauze). Am vrut în primul rind 
să-mi exprim caldele sentimente 
de prietenie față de marele dvs. 
popor, să vă vorbeasc despre cele 
mai prietenești sentimente ale în
tregului popor sovietic față de 
popoarele Indiei (Aplauze înde
lungate).

Ineheindu-mi cuvîntarea, ex
prim încă odată profunda noas
tră recunoștință primului minis
tru al Indiei, domnul Nehru, per
sonalitate remarcabilă și om de 
stat eminent, care a invitat de
legația noastră în marea și ospi
taliera dvs. țară (Aplauze).

Trăiască prietenia frățească 
dintre popoarele Indiei ți popoa
rele Uniunii Sovietice. Hindu- 
Ruși bhai-bhai! (Aplauze înde
lungate).

Ziarul „Observer" publică in
tegrali comunicatul agenției TASS, 
iar celelalte ziare publică o ex
punere a comunicatului.

INDIA

DELHI (Agerpres). — Ziarele 
indiene din 27 noiembrie au a- 
cordat o deosebită atenție recen
telor experiențe cu arma termo
nucleară în Uniunea Sovietică, 
despre care S-a menționat în co
municatul agenției TASS și în 
cuvântarea rostită de N. S. Hruș
ciov la Bangalore. Ziarele publică 
aceste știri la. loc de frunte în 
primele pagini și sub titluri mari :

Ziarul „Hindustan Times" scrie 
în titlu : „In Rusia a avut loc o 
experiență fără precedent cu 
bomba cu hidrogen. Declarația 
lui Hrușciov la Bangalore. Se 
confirmă politica de dezarmare".

După cum transmite agenția 
A.D.N., cancelarul federal Ade
nauer a trimis la 25 noiembrie 
conducerii „partidului liber-de
mocrat" o nouă scrisoare în care 
cere să i se răspundă dacă „par
tidul liber-democrat" intenționea
ză să sprijine și în viitor orien
tarea politicii externe a Uniunii 
creștin-democrate.

Presa relatează că răspunsul 
definitiv cu privire la viitoarea 
poziție a „partidului liber-demo
crat" va fi dat cancelarului Ade
nauer la ședința comună a gru
pului parlamentar și conducerii 
federale a acestui partid care s-a 
fixat pentru 28 noiembrie.

MOSCOVA (Agerpres). — TASS 
transmite :

Prezidiul Sovietului Suprem al 
U.R.SJS. l-a numit pe Valerian

să
Generale

Pinay propune ca Franța 
Adunării

PARIS (Agerpres). — TASS 
transmite:

Antoine Pinay, ministrul Afa
cerilor Externe al Franței, a de
clarat în cadrul unei conferințe 
de presă că, în legătură cu ho- 
tărîrea Adunării Generale a
O.N.U. de a nu examina lă actua
la sesiune problema Algeriei, el 
a propus guvernului francez să 
adopte hotărî rea ca Franța să 
participe din nou la lucrările A- 
dunării Generale.

Convorbirea lui Walter 
Ulbricht cu un grup de ac

tiviști ai P.S.D. din 
Germania

BERLIN (Agerpres). —
După oum anunță ziarul 

„Neues Deutschland", la Berlin a 
avut loc o convorbire între Wal
ter Ulbricht, prim secretar al 
Comitetului Central al Partidului 
Socialist Unit din Germania, și 
un grup de activiști ai Partidului 
Social-Democrat din Germania și 
reprezentanți ai social-democnați- 
lor din diferite laendere din Ger
mania occidentală. După cum a- 
ra'tă ziarul, la convorbire au par
ticipat de asemenea Otto Bueh- 
witz, Helmuth Lehmann și Paul 
Ferner, membri ai C.C. al P.S.U.G. 
In timpul convorbirii au fost 
discutate probleme care intere
sează întreaga clasă muncitoare 
germană și în primul rind pro
bleme legate de lupta pentru 
unificarea Germaniei.

• In zilele de 23 și 24 noiem
brie a avut loc la Braitictava 
plenara Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Slovacia,

Plenara a discutat problemele 
legate de îndeplinirea planului 
economiei naționale a Slovaciei, 
precum și unele schimbări în 
componența Corpului împuterni- 
ciților al Consiliului național slo
vac.

• In Albania a sosit o dele
gație culturală chineză condusă 
de Liu Ci, locțiitor al ministru
lui învățământului din R.P. Chi
neză.

Delegația culturală chineză vi
zitează Albania în cadrul planu
lui de colaborare culturală pe a- 
nul 1955 între R.P. Albania și 
R.P. Chineză.

• Guvernul Republicai Cehoslo
vace l-a eliberat pe Josef Gireth, 
din motive de sănătate din func
ția de împuternicit pentru prob
lemele transporturilor al Consi
liului național slovac și a numit 
în locul său pe Karol Fanor,

Jan Usiak a fost numit preșe
dintele Direcției slovace pentru 
problemele bisericii.

• Ziarul „Unita" relatează ca 
la 25 noiembrie muncitorii de ta 
uzinele metalurgice și constructoa
re de mașini din orașul Bologna 
au declarat grevă cerfnd majora

Aleksandrovici Zorln ca ambasa
dor extraordinar și plenipotențiar 
ai U R.S.S. în Republica Federală 
Germană.

participe din nou la lucrările 
a O.N.U.

La întrebarea dacă guvernul 
francez va renunța acum la ho
tărî rea sa anterioară de a amina 
pentru o perioadă nelimitată ple
carea lui Faure și a lui Pinay la 
Moscova, ministrul Afacerilor 
Externe a răsipuns că „urmările 
votului în O.N.U. (este vorba de 
votarea includerii problemei Al
geriei pe ordinea de zi a actualei 
sesiuni a Adunării — N.R.) tre
buie să disipară".

Mareșalul Tito va vizita 
Etiopia la sfirșitul 

lunii decembrie
BELGRAD (Agerpres). — TASS 

transmite:
In ziua de 27 noiembrie, la Se

cretariatul de Stat pentru Afa
cerile Externe s-a comunicat ofi
cial că la sfîrșitul lunii decem
brie Iosiiip Broz-Tito, președintele 
R.P.F. Iugoslavia, va face o vizi
tă oficială în Etiopia la invitația 
lui Haile Selassie împăratul Etio
piei.

Acord comercial
între Polonia și Paraguay
VARȘOVIA, (Agerpres) —

P.A.P. transmite :
In orașul Asuncion, capitala 

statului Paraguay, a fost semnat 
un acord comercial pe anul 1956 
între Banca Națională a Poloniei 
și Banca Centrală din Paraguay. 
Acesta este primul acord comer
cial încheiat între Polonia și Pa
raguay.

rea salariilor. In urma acestui 
fapt, proprietarii au fost nevoiți 
să satisfacă revendicările munci
torilor.

• Din Moscova a plecat la Lon
dra o delegație a cooperatiștilor 
sovietică care va lua parte Ia lu
crările Comitetului de raționali
zare și a subcomitetelor pentru 
comerțul cooperatist internațional 
al Alianței cooperatiste interna
ționale, care vor începe la Lon
dra la 30 noiembrie.

• Grupul de artiști sovietici 
eare la invitația Asociației Aus- 
tria-U.R.S.S., a vizitat timp de a- 
proape trei săptămâni Austria, a 
plecat din Viena spre Uniunea 
Sovietică. Artiștii sovietici au dat 
peste 30 de concerte în orașele 
și centrele industriale din Aus
tria. Peste tot unde au dat spec
tacole artiștilor sovietici li s-a 
făcut o primire călduroasă.

• La 26 noiembrie a plecat din 
Moscova spre Paris, pentru a par
ticipa la Săptămîna filmului so
vietic, o delegație de cineaști din 
U.R.S.S. împreună cu această de
legație a plecat și un gruip de 
ziariști.

• La 26 noiembrie delegația 
parlamentară austriacă care vizi
tează Uniunea Sovietică a sosit 
Ia Kiev, venind de la Riga.
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