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Salut fierbinte celui de al II-lea 
Congres al partidului!

23 decembrie 1955. Eveniment 
de mare însemnătate în viața 
partidului și poporului nostru 
muncitor. La București, Capitala 
patriei noastre, vor începe în 
această zi lucrările celui de al 
II-lea Congres al P.M.R.

Oamenii muncii de pe cuprin
sul patriei, în aceste zile, își în
dreaptă glodurile pline de re
cunoștință către partid., inspira
torul și organizatorul tuturor vâc- 
toriiior lor, trimițând Congresu
lui un călduros salut, urîndu-i 
succes în desfășurarea lucrărilor 
sale.

Congresul va analiza activita
tea dusă în ultimii ani de orga
nizațiile de partid, pentru dez
voltarea neîncetată a economiei 
noastre naționale, pentru crește
rea bunăstării materiale și cul
turale a oamenilor munci i și va 
adopta măsuri menite să contri
buie și pe mai departe la grăbi
rea construirii socialismului în 
patria noastră.

Delegații la Congres, reprezen
tanți ai comuniștilor din raio
nul Hunedoara, vor raporta par
tidului, mărețele victorii obținute 
în anii primului plan cincinal de 
către harnicii muncitori, tehni
cieni și ingineri, de către țărăni
mea muncitoare din raionul Hu
nedoara, care sub înțeleaptă con
ducere a partidului au luptat cu 
dragoste și abnegație, pentru în
făptuirea cu succes a prevede
rilor primului nostru plan cin
cinal.

Urmînid cu consecvență învăță
tura marxist-leninistă de indus
trializare socialistă a țării, în 
anii cincinalului, în Hunedoa
ra nouă, cetatea de metal a 
patriei, au fost construite și date 
în exploatare uriașe agregate 
moderne, de înaltă tehnicitate, 
cum este de pildă furnalul nr. 6, 
centrala termo-elsotrică, uzina 
cociso-chimică, fabrica de aglo
merare a minereului, fabrice de 
dolomită, etc., ceea ce a dus 
la sporirea producției de fontă 
oțel și laminate, de cîteva ori fa
ță de anul 1950.

Construcții uriașe au fost rea
lizate și în alte părți ale raionu
lui nostru. La uzina „Victorie" 
Călan.. a fost pus în. funcțiune un 
furnal complet mecanizat, o uzină 
de semi-oocs, etc. La minele de 
fler Ghelair și Teliuc, în ultimii 
ani, tot datorită grijii partidului 
și guvernului, s-au introdus ma
șini noi, care au ridicat producti
vitatea muncii, ușurând totodată 
munca minerilor.

Sub conducerea organizațiilor 
de partid, oamenii muncii s-au 
străduit neîncetat să-și ridice 
calificarea profesională la gradul 
înzestrării tehnicii noi a între
prinderilor, reușind să stăpâ
nească cu pricepere tehnica nouă 
și să obțină în întrecerea socia
listă1’ indici înaiți de folosire a 
mijloacelor de producție. La com
binatul siderurgic „Gh. Gheor- 
ghiu-Dej“, față de anul 1950 pro
ductivitatea muncii a crescut în 
1955 cu 47,9 la sută. Aceasta a 
dus la sporirea cîștiguirilor mun
cite-. iilor cu peste 50 la sută față 

de 1950. In fruntea luptei pentru 
mai mult metal, pentru însușirea 
tehnicii noi, au stat comuniștii 
Pai Victor, Cazan Ștefan, Forțu 
Petru, Coșa Gheorghe, Palcău 
loan, Hăulică loan și alții. Ei 
sînt mândria combinatului, a Hu
nedoarei, a întregii țări.

De asemenea, la mina de fier 
Ghețar, ca urmare a introduce
rii metodelor înaintate de muncă 
în exploatarea minereului și ca 
rezultat al extinderii experienței 
obținute de cel mai buni mineri 
ca Preda Dumitru, Lup Ioachim 
și muil.ți alții, planul cincinal a 
fost îndeplinit încă Ia data de 20 
octombrie.

Deosebit de însemnate sînt și 
succesele dobîndite în agrieultu- 
ră. In anii cincinalului, ca urma
re a faptului că tot mai muțiți 
țărani muncitori s-ara convins de 
avantajele m.ari ce se pot obține 
prin lucrarea în comun a pămân
tului, numărul gospodăriilor agri
cole colective și al întovărășiri
lor a crescut, ceea ce a dus la 
îmbunătățirea condițiilor lor de 
viață.

In gospodăria agricolă colecti
vă „Viață Nouă" din Sîntandrei, 
în acest an colectiviștii, pe ba
za experienței eîștigate în urma 
aplicării regulilor agrotehnice, au 
sporilt producția la hectar eu 
peste 1.000 kg. porumb și peste 
500 kg. gria față de sectorul in
dividual, măirindu-și prin aceasta 
veniturile.

Grija partidului și guvernu
lui pentru ridicarea nivelului de 
viață, material și cultural al ce
lor ce muncesc, s-a simțit din 
plin. In anii cincinalului la Hu
nedoara, Călan, Gheiar, Taliuc, 
Si.meria, s-a construit un mare 
număr de locuințe muncitorești 
cu apartamente confortabile, 
școli, cămine și creșe pentru 
copii, spatele, dispensare, etc. Re
țeaua comerțului de stat și coo
peratist s-a dezvoltat mult, 
prin înființarea de noi maga
zine de desfacere a produselor 
industriale și agricole, iar volu
mul de mărfuri, distribuit prin 
acestea în 1955, a crescut de mai 
multe ori față de anul 1950. Nu
mai în ultimele două luni, la Hu
nedoara s-au vîndut oamenilor 
muncii 16 vagoane mobilă di
versă.

Prin construirea de nou cămine 
culturale, școli elementare, prin 
electrificarea și redioficarea unui 
mare număr de sate, posibilități
le de culturalizare a țărănimii 
muncitoare, au crescut simțitor.

Acum. în preajma deschiderii 
lucrărilor celui de al II-lea Con
gres al Partidului Muncitoresc 
Român, oamenii muncii din ra
ionul Hunedoara își îndreaptă 
gândurile pline de recunoștință 
către partidul nostru, care i-a că
lăuzit permanent în obținerea a- 
cestor importante succese pe dru
mul făuririi bunăstării și întări
rii capacității de apărare a pa
triei noastre, și își exprimă ho
tărârea fermă de a muncii cu 
și mai mult elan pentru a tra
duce în viață noile hotărâri ce Be 
vor ©Wwa.

In contul
___  anului viitor ___

Pe platforma de încărcare a 
cuptoarelor Martin, harnicii oțe- 
lari conduc cu iscusință procesul 
tehnologic. In cuptoare, oțelul clo
cotește aruncînd lumini jucăușe.

Forțu Petra supraveghează 
atent fiecare loc de muncă. La
boratorul îi confirmă calitatea 
oțelului și șticul, este străpuns cu 
îndemînare. „Cu această șarjă 
ne-am îndeplinit planul anual” 
— și-au spus membrii echipei.

La cuptorul nr. 4, echipa prim- 
topitorului Lăbuneț Vaier a ela
borat a 17-a șarjă rapidă din 
luna aceasta. Normatorul înre
gistrează : 1961 tone oțel peste 
planul anual.

Echipa prim-topitorului Aurel 
Stanciu își făcuse și ea calcu
lul : 846 tone oțel peste planul 
anual. Stanciu aruncă o scurtă 
privre pe grafic și constată că 
cuptorul lor a produs în cinstea 
Congresului P.M.R. cu 3599 tone 
oțel mai mult

Ing. POPESCU MIRCEA 
șeful sectorului Oțelăria 

Martin

Raportăm partidului
★ ::::

Cele mai de seamă rezultate
Laminatorid hunedcreni, în perioada premergătoare celui de 

al Il-tea Congres el P.M.R., au obținut cele mai de seamă re
zultate în creșterea producției, productivității muncii și reduce
rea prețului de cost. Angajamen tale pe care ei și le-au luat în 
întrecere, au constituit un adevărat imbold în muncă ceea ce a 
făcut sarcinile de plan să fie depășite. Astfel, secția laminoare lu
crează în prezent cu 10 zile înainte față de sarcinile planului de 
producție. Aceasta îi îndreptățește pe harnicii laminatori să-și 
manifeste hotărârea de a-și îndeplini planul anual cu o zii înainte 
de deschiderea Congresului, și să reporteze de asemenea că fa
ță de angajament ei au redus procentul de rebut cu încă 4 Ia 
sultă, sporind astfel producti vi ta tea muncii cu 7,85 la sută față 
de cea planificată. Ing. OPRIȘAN ERONIM

șeful sectorului Laminoare

Ne-am depășit angajamentele
întrecerea socialistă, pe care colectivul sectorului turnătorii 

din cadrul uainei noastre a desfășurat-o în cinstea Congresului 
partidului, ne-a asigurat îndeplinirea și depășirea angajamente
lor luate. Spre exemplu, noi am realizat pianul producției glo
bale pe anul 1955 cu 15 zile mai devreme, dînd peste saircd-
nile de producție eu 3 la sută mai multe fabricate.

Odată cu dobîndirea acestui succes, raportăm partidului că 
am redus cu 4 la sută prețul de cost al produselor, cu peste 2 la
sultă am micșorat consumul spec ific de fontă pentru turnătorii si
am asigurat o calitate din ce în ae mai bună a pieselor turnate.

DUDAȘ IOAN
maistru șef, sectorul turnătorii 

uzina „Victoria" Călan



Hunedoara -1955

Cred că nu este reporter 
venit la Hunedoara care, 
suindu-se pe dealul Chi- 

zidului și privind de acolo pano
rama orașului, să nu fi fost tentat 
de a face o antiteză dintre caste
lul cu turnuri înalte și suple, ri
dicat de huniazi cu cinci veacuri 
în urmă și silueta masivă și im
punătoare a combinatului side
rurgic, deasupra căruia se rotesc 
în permanentă neguri uriașe de 
aburi și fum.

Însăși priveliștea te obligă fără 
să vrei să gîndești antitezic, deoa
rece rar se poate întîlni o aseme
nea alăturare a realități istorice, 
în care deosebirea între trecut și 
prezent să fie atît de evidentă.

E departe de mine intenția de 
a afirma că Hunedoara nu și-ar 
avea tradiția ei. Dimpotrivă, o a- 
semenea tradiție există, și e chiar 
foarte veche, milenară. Mineritul 
si prelucrarea fierului sînt ocupații 
străvechi ale locuitorilor de pe a- 
ceste meleaguri. Mine de fier se 
pomenesc aici încă de pe vremea 
Romei antice. Intr-o localitate din 
apropiere, se pare că a funcționat 
unul din cele mai vechi furnale 
din Europa. Despre viața lucrăto
rilor anonimi din acele timpuri, nu 
răzbate nici un ecou pînă la noi. 
Ei au avut parte, după toate pro
babilitățile, de o existență mizeră, 
apăsătoare, și cenușie, ca a tutu
ror sclavilor și iobagilor de pre
tutindeni Nici chiar atunci cînd 
la Hunedoara, spre sfîrșitul seco
lului al 19-lea, a luat ființă o in
dustrie siderurgică, viața locuitori
lor de aici nu s-a schimbat în e* 
senta ei. Pînă nu de mult, Hune
doara era un tîrg provincial, con
semnat pe hartă ca punct terminus 
a' unei linii ferate secundare.

In ultimul deceniu, Hunedoara 
a trăit o radicală schimbare. Un 
spirit nou. avîntat, constructiv a 
pus stăoînire pe oraș. Hunedoara 
a devenit producătorul de fontă și 
otel, cel mai de seamă din întrea
ga țară Hunedoara e un șantier 
vast, pe care se construiesc agre
gate industriale moderne, case de 
locuit, școli, spitale, cinematografe 
și drumuri. Uzină, șantier, școală 
de cadre — Hunedoara rezumă *n 
mic, dar cu deosebită pregnanță, 
formele esențiale sub care se des
fășoară munca pentru construirea 
socialismului în țara noastră. Se 
poate vorbi despre Hunedoara de 
astăzî ca despre un oraș nou. Lu
crătorii care îl clădesc și-l popu
lează au venit din toate colțurile 
țării. Este caracteristic acestor 
oameni optimismul robust și spiri
tul deschis către lucru-' noi Spu
neți unui locuitor dintr-unul din 
orașele vechi ale țării, că peste o 
lună gara va iî mutată la o dis 
tanță de un km., sau că acolo unde 
este acum teatrul, mîine se va face 
un parc public. Interlocuitorul, în 
cel mai bun caz, dacă n-o să vă 
considere nebun, va rîde ca de o 
glumă bună. Spuneți același lucru 
în Hunedoara șl Jumătate din as
cultători vă vor da crezare. De ce 7 
Fiindcă orașul mai trăiește perioa
da marilor sale transformări, iar 
hunedoreanul e mai degrabă un lu
crător de șantier decît un orășean 
așezat.

Momentul istoric prin care trece 
Hunedoara de astăzi. amintește 
perioada eroică a marilor construc
ții din Uniunea Sovietică. Și fără 
îndoială că. peste zece ani de zile, 
cînd orașul va fi clădit, conforta
bil și modern, generațiile viitoare 
vor înconjura cu admirație și vred
nică cinstire pe constructorii care 
au așezat primele pietre la temelia 
Hunedoarei noî.

Pe liniile de cale ferată sosesc

în Hunedoara, zilnic, sute de va- și se întorc încărcate cu mari can- 
goane de minereu și cărbune, — tități de țagle de oțel și bare de

FONTĂ

In anii primului nostru plan cincinal, combinatul Gh. Gheor- 
ghiu-Dej“ a devenit cel mai puternic centru siderurgic din 
țară. De aici, zilnic pleacă spre întreprinderile constructoare de 
mașini cantități însemnate de oțel fontă și laminate, rod al 
muncii entuziaste cu care colec tivul de aici luptă pentru tra
ducerea în viață a politicii parti dului de industrializare socialis
tă, rod al prieteniei și ajutorului frățesc ce ni-l acordă nouă ma
rele popor sovietic, constructor al comunismului.

In ultimii ani în combinat au intrat în funcțiune mașini și 
agregate noi, de înaltă tehnicit ate, cum ar fi de pildă fabrica 
de aglomerare, termocentrala electrică, uzina cocso-chimică și 
altele, s-au introdus în procesul muncii mii de inovații și rațio
nalizări, care au creat posibilita tea ridicării continue a produc
ției și productivității muncii.

Graficul nostru de mai sus ilustrează pe deplin acest lucru.

V. NICOROVICI
articol scris pentru

„Uzina noastră"

fontă. In ultima analiză, efortul 
întregii populații a orașului (și aici 
înțeleg nu numai munca furnaliș- 
tilor și oțelarilor angajați direct 
în producție, dar și munca celor 
din birouri, a gospodinelor care 
se duc la piață și pregătesc mîn- 
carea, a profesorilor, sau a ziariș
tilor) se concretizează în acea can
titate de țagle de oțel, care se 
adună în hala laminoarelor pen
tru a fi expediate cu trenul. A 
rămîne numai la această consta
tare, ar fi o dovadă de un ori
zont îngust. Munca hunedorenilor 
are o semnificație mult mai amplă. 
Aceste bare de fontă sau țagle de 
oțel, retopite, răsucite, așchiate, 
strunjite, încovoiate în mii de chi
puri, devin șine de cale ferate, pi
loni de fier pentru blocuri, osii de 
vagoane, șenile de tractoare, roți 
de strunguri, cuie, arcuri, penițe. 
Dacă prin intermediul unei vrăji 
ar reuși cineva ca obiectele fabri
cate din oțelul Hunedoarei să eta
te toate, barem o clipă, în întrea
ga țară ar răsuna o melodie pe 
care n-ar putea s-o întreacă nici cea 
mai puternică furtună. Oțelul este 
schelăria pe care se clădește oricare 
societate modernă. In țara noastră, 
Hunedoara este uzina care fău
rește piesele de temelie pentru 
construirea unei societăți moder
ne, socialiste.

Hunedoara în anul 1955 se află 
în plină amiază a dezvoltării sale.
A trecut perioada adolescenței și a 
tinereții, oamenii au cîștigat expe
riență de lucru, au crescut cadre 
de muncitori și conducători. Hu
nedoara de azi e viguroasă și ma
tură, sigură pe sine însuși, con
știentă de rolul pe care-1 joacă în 
economia națională.

Dacă urci seara pe același deal 
al Chiziduluî, ai să vezi în direcția 
orașului o constelație de lumini ce 
împînzesc valea. Castelul nu se 
mai vede. El a dispărut în întu
neric odată cu amurgul. In schimb 
se deslușește silueta lungă și ma
sivă a combinatului, luminată de 
flăcări și străluciri fugare, galbene, 
roșii, violete, ce răzbesc din cup-

Concomitent cu dezvoltarea combinatului siderurgic, în anii cincinalului nivelul de viață al 
muncitorilor, tehnicienilor, inginerilor și funcționarilor hunedoreni. a crescut simțitor. Prin con
struirea noului oraș muncitoresc, s-au dat în folosința siderurgiș tilor mii de apartamente confor
tabile, s-au construit creșe și cămine de zi pentru copii, grupul școlar profesional, magazine 
și restaurante, dispensare, un sa notoriu de noapte și altele.

Toate acestea arată preocu parea partidului și guvernului nostru, pentru satisfacerea ne
voilor materiale și culturale mereu crescînde ale celor ce muncesc.

toare, din aparate de sudură, din 
șarje. Hunedoara, ca șî stihiile ele
mentare ale naturii, ca apa rîurilor 
sau ca marea, este într-o continuă 
activitate și frămîntare.

Șî după ce aî privit toate aces-
tea, după ce aî meditat asupra 
ceea ce a fost în trecut orașul, șl 
ce este astăzî, ți se impune tot atît 
de firesc îdeîa, că viața nouă, crea
toare șî plină a Hunedoarei, re
nașterea ei într-un chip nemaivă-1 
zut, nu sînt îmtîmplătoare, cî ele 
au drept cauză esențială elanul 
poporului eliberat de exploatare, 
îndrumat de marele șî înțeleptul 
său conducător, partidul clase! 
muncitoare.

Construcții 
ale cincinalului

★ ★ ★

Fabrica de aglomerare
Aci, în Hunedoara primul plan 

cincinal a lăsat multe construcții 
trainice, care prin înalta lor tehni
citate vor ridica pe culmi nebănuite 
industria noastră siderurgică. In 
cursul anului acesta a intrat în 
funcție noua fabrică de aglomerare, 
care prezintă o deosebită însemnă
tate în dezvoltarea pe mai departe 
a industriei siderurgice. Ea are 
întreg procesul de fabricație me
canizat ceea ce elimină eforturile 
fizice. Praful de minereu de exem
plu, se transportă pe benzi care au 
o lungime de aproape 2.000 m.

Prin punerea în funcțiune a fa
bricii de aglomerare, se valorifică 
imense cantități de praf de mine
reu, care înainte se pierdea. Tot
odată folosirea aglomeratului la 
furnale, a dus la creșterea produc
tivității furnalelor, la îmbunătăți
rea calității fontei și la reducerea 
prețului de cost.

Uzina cocso-chimică

In cea de a doua jumătaie a 
ultimului an al planului cinci
nal, do<uă mari obiective indus
triale au început să producă ta
combinatul siderurgic. Este vorba 
de uzina cocso-chimică și termocen
trala electrică numărul 2.

Uzina cocso-chimică, este una 
din cele mai moderne construcții 
de acest fel din sud-estul Europei, 
care va asigura treptat industriei 
noastre siderurgice cocsul necesar.

Faptul că acum cocsul se fabrică 
ta apropierea marilor agregate care 
îl folosesc, exclude risipa ce se fă
cea la transportarea lui și asigură 
o mai bună aprovizionare a furna
lelor cu această materie primă.

Termocentrala nr, 2

Noua termocentrală este una din 
noile agregate cu care a fost în
zestrată Hunedoara în ultimele 
luni. întreaga activitate ce se des
fășoară în combinatul siderurgic se 
bazează în primul rînd pe energia 
electrică. Punerea în funcțiune a 
acestei termocentrale le dă posibi
litatea siderurgiștilor hunedoreni să 
folosească întreaga capacitate de 
producție a utilajelor și agregatelor, 
sporind astfel producția de me

tal.



Cu gîndul la Congres
Lup tind pentru o înalta productivitate

Colectivul nostru de muncă ra
portează cu mlndrie partidului că 
și-a îndeplinit angajamentul luat 
în cinstea Congresului. Acest suc
ces ne-a dat un nou imbold în 
muncă reușind ca pînă în prezent 
să realizăm o creștere a producti
vității muncii pe produs, cu 26 la 
sută față de plan, și prin aceasta 
să reducem cu mult prețul de cost.

Rezultatele pe care le-am obținut 
se datoresc muncii stăruitoare^de-

pusă de fiecare nrtmcitor, inginer,” 
și tehnician, în folosirea la maxim 
a timpului de lucru și a capacității 
de producție a utilajului. Hotărî- 
rea noastră este de a îndeplini pla
nul pe 1955 pînă la 22 decembrie 
și să dăm în cinstea Congresului 
noi vagoane cu reparații capitale 
peste plan.

PAȘCAU 1OAN 
șeful secției vagoane

Pentru colectivul de constructori 
al șantierului 3, din oadrul Trus
tului 4 construcții, ziua de 23 de
cembrie a constituit un nou pri
lej de a porni mai hotărîți la în
deplinirea înainte de termen a 
planului pe anul 1955. In întîm- 

pinarea Congresului partidului noî 
ne-am angajat să realizăm în între
gime sarcinile de producție ce ne 
reveneau pe anul 1955.

Elanul muncii pline de abnega
ție, ce a cuprins întreg colectivul

Munca noastra nu se va opri aici 
nostru de muncă, a făcut 
nul de producție să fie 
pînă la 15 decembrie, în proporție
de 101,27 la sută, iar prețul de 
cost să fie redus cu 2,79 la sută 
față de 2,32 la sută cît a fost pla
nificat. Munca noastră însă nu se 
va opri aici. Noi sîntem hotărîți 
să muncim și mai bine, să sporim 
și mai mult aceste realizări.

Ing. LIVEANU SAHNA 
șeful șantierului 3 

construcții-Hunedoara

Schimburi de onoare

La Teliuc Muncitorii, tehnicienii și inginerii 
mina Teliuc manifestându-și dragostea

— partid, au organizat zilele trecute un 
cinstea celui de-al II-lea Congres al P.M.R.
în această zi au făcut ca sectorul 3 să-și depășească 
la suită ; sectorul 2 cu 54 la suită, iar sectorul 1, cu

Simeria

ca pla- 
realizat

■ I
crescut

Partid!

GHEDEON ALEXANDRU
constructor I.C.S.H.

Partid ?
Doar un cuvînt !

Și milioane 
se-alătură cuvîntului 

ce poartă
o chezășie-a vremilor ce vin!

I

Partid ?
E

de luptă
Și

un trecut de năzuințe

nădejdi scdldate-n singe; 
trecut și viitor,

temeinicie de pace și senin-

față 
schimb 
Succe-de onoare în 

sele obținute 
planul cu 66 
43 la sultă.

Rezultate însemnate au obținut și muncitorii de la celelalte sec
toare, care au contribuit la depășirea planului pe întreprindere 
cu 21,4 la sută.

In ziua schimbului de onoare multe echipe, cum ar fi de 
pildă, cele conduse de minerii Tămaș Dumitru, Goghiiță L., Un- 
giuir Abel, Modiîlcă Samodlă, Moga Lazăr și elitele au realizat 2 și 
chiar 3 norme.

La I.C.S.H. Zeci de muncitori de pe toate șantierele 
LOS.H.-ului, au realiaat în zilele schimburilor 
de onoare sarcinile de producție în proporție 

sută. La complexul montaj de exemplu, tovarășiide peste 200 la
Tausch Vilhelm, Cușmir Gheorghe, Laszilo Adalbert și alții și-aiu 
îndeplinit sarcinile de plan în aceste zile între 189-200 la suită. 
Dulgherii din brigada lud Latao Ioan de la complexul 3, Șana 
Marin, Lonintz Ioan, de la atelierele centrele de reparații, Coțofa
nă Marin, Delapeta Ioan, de la exploatări utilaje și mul ți alții, aiu 
întrecut sarcinile de plan prevăzute în zilele schimburilor de 
onoare cu 75 pînă la 125 la sută.

BOUREANU ȘTEFAN 
prim-secretar 

Comitetului raional P.M.R.

SUCIU NICUL1ȚĂ 
furnalist

PETREANU N1COLAE
1 turnător Atelierele C.F.R. Simeria 

Q>_,

Da, e-un cuvînt

în focul luptei ilegale;
da-i minunat cuvînt

care-n el poartă temeiul năzuirilor

Partid!
O chezășie de victorii

în drumul 
luminoaselor strădanii 

de-a crește 
țării noastre peste slăvi belșugul!

Partid!
îndrumătorul, arhitectul, 

ce-n slăvi
ridici lumini de cincinale;

sfătuitor ești 
celor care cîntă și-uzinele și plugul.

Cuvînt și faptă
te-au crescut eu zorii

luptelor împotriva împilării
și te-au călit cu jertfe muncitorii; 

de-aceea ești nedejde și ești zid 
belșugului și păcii, tu, Partid!

din plin !

i'

ION de la CORiDUN 
din volumul în pregătire 

„Oîmtece pentru oamenii'

Cea mai mare producfie 
din acest an

In cinstea celui de ai II-iea 
Congres el PJVI.R., echipa prim- 
topitorului Jurca Florian, de la 
oțdăria specială din combinatul 
siderurgic, 
pînă la 23 
oțel special 
iruii anual.

Maniifesfiînd zi de zi o mai 
atentă preocupare pentru buna 
desfășurare a procesului de pro
ducție, echipa prâm-topitorulut 
Jurca Florian a reușit ca în lu-

s-a angajat să dea 
decembrie, 105 tone 
peste sarcinile planu-

planul de producției, să dea cu 
40,09 la sultă mai mult oțel, iar 
în perioada 1-18 decembrie să-șl 
depășească planul cu 54 la sută 
și să ridice prodiuctivitaltea mun
cii cu 42 la sută), fiață 
planificată. Alături de 
prim-tcpiitoruilui Jurca 
raportează partidului și
conduse de tovarășul Haiduc Flo
rian șd Omotă Pascu că au ela
borat mal mult oțel față de sar
cinile de plen cu 54 l,a sută și 
respectiv, cu 23 la suită.

de cea 
echipa 

Florian, 
echipele
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—^0 na noiembrie să-și depășească

Partidul Muncitoresc Romîn, forța conducătoare
în Republica Populară Romînă

Patria noastră este astăzi o țară 
în plină înflorire și pășește cu în
credere, alături de celelalte țări de 
democrație populară pe drumul so
cialismului.

Conducerea de către partid, creș
terea continuă a rolului conducă
tor al partidului în toate domeniile 
vieții social-economice, constituie 
chezășia mersului nostru înainte, 
spre socialism.

Gălăuzindu-se după principiile 
planului leninist de construire a 
socialismului, politica economică a 
partidului nostru urmărește con
struirea noii societăți pe calea in
dustrializării socialiste, a dezvoltă
rii cu precădere a industriei grele, 
eu pivotul său, industria construc
țiilor de mașini.

In lupta pentru îndeplinirea pri
mului nostru plan cincinal oamenii 
muncii din cele mai importante ra
muri industriale au depășit sarci
nile de plan și lucrează în contul 
celui de al doilea cincinal. Succe-

obținute în producție au făcut
nouă reducere deo pre-

i, a doua reducere de prețuri din
st an. Aceasta dovedește în fapt 
partidul este permanent preoctt- 
de ridicarea nivelului de trai al 

celor ce muncesc și arată clar pers
pectivele dezvoltării poporului nos
tru pe calea bunăstării și progre
sului social.

Clasa noastră muncitoare, con
știentă și organizată, este strîns 
legată de masele largi ale celor ce 
muncesc prin lupta comună pentru 
construirea vieții noi, socialiste, în 
patria noastră. Baza acestei strîn- 
se legături o constituie comunita
tea de interese a tuturor celor ce 
muncesc. Sub conducerea Partidu
lui Muncitoresc Romîn, clasa mun
citoare din țara noastră a creat pe 
această bază o strînsă alianță cu 
țărănimea muncitoare. Alianța cla
sei muncitoare cu țărănimea mun
citoare s-a dovedit a fi și în țara 
noastră o uriașă forță socială, care 
a izbutit să alunge pe capitaliști și 
moșieri de la conducere, să instau
reze puterea populară. Rolul con
ducător al clasei muncitoare în a- 
ceastă alianță, asigură victoria de
plină a socialismului asupra capi
talismului.
Pînă acum în țara noastră s-au 
constituit 6.000 de gospodării agri
cole colective și întovărășiri care 
cuprind peste 366.100 familii ceea 
ce dovedește că mase din ce în ce 

mai mari de țărani muncitori își 
însușesc și aplică politica justă a 
Partidului Muncitoresc Romîn de 
transformare socialistă a agricul
turii în țara noastră.

Din momentul creării sale, parti
dul nostru a avut legături strînse 
cu masele și datorită acestor le
gături a putut rezista teroarei săl
batice a regimului burghezo-moșie- 
resc. Problema întăririi legăturii 
cu masele capătă o și mai mare 
importanță după cucerirea puterii 
politice de către clasa muncitoare, 
cînd partidul devine partid de gu- 
vernămînt, forță conducătoare în 
stat. Fără o strînsă legătură între 
partid și masă nu poate fi înfrîntă 
împotrivirea dușmanilor poporului.

Partidul condamnă în modul cel 
mai aspru atitudinea de îngîmfare 
și dispreț boieresc față de mase, 
care duce la înlocuirea muncii po
litice cu metode administrative. 
Ținînd .seama de marea însemnă
tate a consolidării neîncetate a le
găturilor sale cu masele, partidul a 
considerat necesar ca acest princi
piu să fie înscris ca o obligație a 
membrului de partid în proiectul 
Statutului său modificat.

O condiție principală pentru ca 
partidul să-și întărească legăturile 
sale cu masele este desfășurarea 
largă a critcii de jos și autocriticii.

In critica de jos își găsește ex
presia inițiativa și activitatea crea

toare a maselor largi muncitoare, 
grija lor pentru aplicarea în viață 
a politicii partidului. Se știe că 
critica de jos este o metodă prin
cipală prin care masele sînt atrase 
să participe activ la conducerea ță
rii, la lupta pentru întărirea parti
dului și statului democrat-popular 
și poate uni, în cele mai bune con
ții, experiența conducătorilor cu 
experiența maselor.

Partidul își bazează relațiile sale 
cu masele pe încrederea reciprocă. 
Rolul conducător al partidului în 
uriașa operă de construcție a sta
tului, a economiei și culturii socia
liste este rezulatul unui proces is
toric în care masele s-au convins 
prin propria lor experiență-că în
tre vorbele și faptele partidului 
nostru există o deplină concordan
ță, că legea supremă a activității 
partidului este slujirea cu credință 
a intereselor poporului.

Partidul Muncitoresc Romîn cere 
tulror organizațiilor sale și fiecă
rui membru al său să se situeze în 
fruntea luptei pentru mobilizarea 
maselor celor ce muncesc la înde
plinirea sarcinilor trasate de partid 
șl guvern.

Membrii de partid au dovedit 
prin fapte că pot îndeplini această 
sarcină de mare răspundere și 
cinste, de a conduce masele de oa
meni ai muncii fără de partid. Ze
cile de mii de comuniști fruntași 

în producție, inovatori și raționa- 
lizatori, fruntași ai recoltelor bo
gate, promotori ai dezvoltării știin
ței, artei și literaturii, sînt un e- 
xemplu. viu pentru oamenii mun
cii fără de partid în aplicarea po
liticii partidului și a legilor sta
tului. Cerințele mereu crescînde ale 
partidului față de membrii săi sînt 
oglindite în proiectul Statutului 
modificat al Partidului Muncitoresc 
Romîn, în care străbate de la un 
capăt la altul preocuparea pentru 
ridicarea nivelului activității or
ganizațiilor de partid și a masei 
membrilor de partid, pentru crește
rea rolului lor de conducător șî 
organizator.

Adoptarea de către cel de al doi
lea Congres al Partidului Muncito
resc Romîn a proiectului de Statut 
modificat va ridica pe. o treaptă 
mai înaltă rolul de avangardă al 
comuniștilor, în toate sectoarele de 
activitate în țara noastră, va duce 
la întărirea continuă a rolului con
ducător al partidului. Acest lucru 
constituie chezășia principală a tra
ducerii în fapt a directivelor parti
dului cu privire la cel de al doilea 
plan cincinal, a dezvoltării econo
miei noastre naționale pe anii 1956- 
1960, care va ridica pe o treaptă 
mai înaltă întreaga viață social- 
economică a patriei noastre pe dru
mul construirii socialismului.



Declarația comună
a lui N. A. Bulganin, președintele Consiliului de Miniștri al U. R. S. S., 
N. S. Hrușciov, membru al Prezidiului Sovietului Suprem al U, R. S. S.f 

și Muhammed Daud, primul ministru al Afganistanului
KABUL (Agerpres). — TASS 

transmite: In seara zilei de 18 
decembrie la reședința din Kabul 
a primului ministru al Afganista
nului a avut loc semnarea declara
ției comune a lui N. A. Bulganin, 
președintele Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., N. S. Hrușciov, mem
bru al Prezidiului Sovietului Su
prem al U.R.S.S., și Muhammed 
Daud, primul ministru al Afganis
tanului,

La semnarea declarației comune

din partea Uniunii Sovietice au a- 
sistat : A A. Gromîko. P. N. Kumî- 
kin. 1. A. Serov și Volkov șeful 
secției pentru Asia de sud-est a 
Ministerului Afacerilor Externe al 
U.R.S.S.

Din partea afgană au fost de 
față Muhammed Naim vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniștri și 
ministru al Afacerilor Externe, Aii 
Muhammed, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, Abdul Malek

★ ★

ministrul Finanțelor, Guliam lahia 
Tarzi, ambasadorul Afganistanului 
în U.R.S.S.

După semnarea declarației, Bul- 
• ganin, Hrușciov și primul ministru 

Muhammed Daud și-au strîns cor
dial mîinile.

Apoi A. A. Gromîko prim-loc- 
țiitor al ministrului Afacerilor Ex
terne al U.R.S.S. și Muhammed 
Naim ministrul Afacerilor Externe 
al Afganistanului au semnat proto-

* *

colul cu privire la prelungirea ter
menului de valabilitate a Tratatului 
de neutralitate și neagresiune în
cheiat între U.R.S.S. și Afganistan 
la 24 iunie 1931.

P. N. Kumîkin locțiitor al minis
trului Comerțului Exterior al 
U.R.S.S. și Abdul Malek ministrul 
Finanțelor al Afganistanului au 
parafat comunicatul sovieto-afgan 
„Cu privire la relațiile economice 
dintre U.R.S.S. și Afganistan".

La invitația primului ministru ai Afganistanului, N. A. Bul
ganin, președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., N. S. Hruș
ciov, membru' al Prezadi-utui .Sovietului Suprem al U.R.SJS., și per
soanele care îi însoțesc au sosit la 15 decembrie 1955 la Kabul, 
capitala Afganistanului, și au avut întrevederi ou excelența sa 
Muhammed Daud, primul ministru al Afganistanului, și cu mem
brii guvernului Afganistanului, iar la 16, 17 și 18 decembrie au 
dus tratative în problemele care interesează cele două părți.

Vizite oamenilor de stat ai Uniunii Sovietice în Afganistan, 
țară vecină și prietenă, a permis celor două părți să-și expumăj, 
într-o atmosferă de sinceritate și încredere reciprocă, politica lor 
de .pace și de bună vecinătate și să studieze posibilitățile de lăr
gire a legăturilor politice, economice și culturale dintre cele 
două țări pe baza respectării politicii de neutralitate dusă de 
Afganistan.

In urma schimbului de păreri s-a ajuns la un acord în urmă
toarele probleme :

Guvernul Uniunii Republicii Sovietice Socialiste și gu
vernul regal ai Afganistanului! au hotărât să dezvolte legăturile 
politice, economice și culturale prietenești dintre cele două țări 
în care sînt interesate ambele state.

Guvernul Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste și Guver
nul regal ai Afganistanului sînt convinse că popoarele și națiu
nile care continuă să fie private de libertate și suveranitate na
țională au dreptul, conform Cartei O.N.U., să-și hotărască soarta 
viitoare fără presiuni și amestec dinafară.

Guvercuul Uniunii Republicii or Sovietice Socialiste și Guver
nul regal al Afganistanului își exprimă atașamentul față de cele 
cinci principii — respectarea reciprocă a integrității teritoriale și 
suveranității, neagresiune, neamestec în treburile interne sub ori
ce motiv, fie de ordiin economic, politic sau ideologic, egalitate 
și avantaj reciproc, coexistență pașnică.

Aceste principii, care au fost acceptate în unanimitate de par- 
ticiipanții la conferința țărilor Asiei și Africii de la Bandung, 
constituie o bază trainică pentru asigurarea păcii și înțelegerii re
ciproce între popoarele lumii și corespund țelurilor și princi
piilor O.N.U.

Guvernul Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste și Guver
nul regal al Afganistanului consideră că o pace trainică în în
treaga lume și înțelegerea între țările lumii depind de dezarma
rea generală și interzicerea ne condi ționată a armei a tomice, și 
siînt pentru folosirea energiei atomice numai în scopuri pașnice, 
pentru progresul științei și ridicarea bunăstării omenirii.

Guvernul Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste și Guver
nul regal ai Afganistanului consi deră că conferința de la Geneva 
a șefilor guvernelor celor patru puteri, ca și conferința miniștri
lor Afacerilor Externe ai acestor puteri, oare i-a urmat, convo
cate în conformitate eu cererea popoarelor de a se înlătura încor
darea în relațiile internaționale și de a se asigura pacea, au avut 
rezultate pozitive. Constatând că aceste conferințe au pregătit te
renul și au fost utile pentru o înțelegere reciprocă între țările 
interesate, cele două părți își ex rimă speranța că, datorită efor
turilor statelor participante, ast fel de conferințe vor fi convocate 
și pe viitor în vederea înlătură râi divergențelor dintre țările par
ticipante la ele și vor exercita o înrâurire pozitivă asupra insta
urării înțelegerii între toate ță râie, ceea ce constituie o condiție 
importantă pentru menținerea păcii în întreaga lume.

Guvernul Uniunii Republicii or Sovietice Socialiste și Guver
nul regal ai Afganistanului sânt de părere că actuala situație și 
încordare în regiunile Orâentuilui pun în primejdie liniștea lumii. 
Cele două guverne sânt convinse că toate problemele nerezolvate 
din Extremul Orient trebuie să fie rezolvate în interesul păcii. 
Problemele referitoare la China trebuie să fie rezolvate ținiîn- 
du—se seama de drepturile naționale ale poporului chinez și, în
deosebi, Republica Populară Chi neză trebuie să-și ocupe locul 
ce-i revine de drept în Organ! zația Națiunilor Unite.

Guvernul celor două țări consideră că securitatea popoare
lor nu poate fi asigurată decît prin eforturile coordonate și co
lective ale statelor, îndreptate spre întărirea păcii.

In încheiere, cele două părți își exprimă convingerea că con
tactul personal între oamenii de stat ai Uniunii Sovietice și Af
ganistanului va contribui la cauza întăririi continue a relațiilor 
dintre cele două țări și la consolidarea păcii în întreaga lume.

Declarația 
președintelui 

Indoneziei, Sukarno
BOGOR, (Agerpres). — TASS 

transmite: Presa a publicat decla
rația făcută de președintele Indo
neziei, Sukarno, în cadrul unui 
miting care a avut loc la Surabaia. 
Sukarno a subliniat importanța 
unității popoarelor în lupta împo
triva colonialismului. El s-a pro
nunțat pentru stabilirea unei strân
se colaborări între cele mai mari 
partide ale țării : partidul național, 
partidul comunist, precum și parti
dele musulmane Mașumi și Nahda- 
tui Ulama. Fără partidul comunist, 
a declarat președintele nu poate exis
ta unitate. Pentru partidul comunist 
au votat peste 6 milioane de alegători 
și reprezentanții acestui partid tre
buie să ia parte la activitatea nou
lui guvern.

Acord pentru ajutorul 
tehnico-economic între 

R. D. Vietnam 
și R. P. Ungară

HANOI, (Agerpres). — China 
Nouă trasmite : La 15 decembrie a 
fost semnat la Hanoi un acord 
pentru ajutorul tehnico-economic 
între R.D. Vietnam și Republica 
Populară Ungară.

Potrivit acestui acord. R.P. Un
gară va livra în perioada 1955-1956 
Republicii Democrate Vietnam, fără 
plată, mașni agricole și industriale 
și alte tipuri de mașini, autovehi
cule pentru transport, metale etc.

Kabul, 18 decembrie 1955
Președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S.

N. A. BULGANIN
Primul ministru al Afganistanului 

MUHAMMED DAUD

PE SCURT
• Ci'U En-lai, premierul Consi

liului de stat și ministrul Afaceri
lor Externe al R.P. Chineze, l-a 
primit pe Mauricio Nayberg, consu
lul Uruguayului la Hongkong, care 
a vizitat Pekinul. Premierul Ciu 
En-lai și consulul Nayberg au pro
cedat la un schimb de vederi în 
problema comerțului dintre cele/ 
două țări și și-au exprimat dorin
ța de a stabili legături de prie
tenie între popoarele celor două 
țări.

• In Sumatra de est se află în 
grevă 65.000 de muncitori de pe 
plantațiile aparținînd unor mono
poluri străine. Greviștii cer spori- 
rea salariilor.

Pe harta lumii INDIA
Așezată în partea de sud a Asi

ei, între oceanul Indian și munții 
Himalaia, India este al 2-lea mare 
stat de pe continentul asiatic, (du
pă R.P. Chineză) avînd o supra
față de 2.940.000 km.p. și o popu
lație de peste 370.000.000 locuitori. 
Capitala țării este orașul Delhi iar 
printre principalele orașe se nu
mără Calcuta, Bombay, Madras și 
altele.

Bogățiile ei naturale și mina 
ieftină de lucru, au atras cu se
cole în urmă pe colonialiștii en
glezi, care au ocupat-o, exploatând 
cu necruțare atît populația cît și 
resursele naturale. Decenii de-a 
rîndul, poporul indian a dus o 
luptă neîncetată pentru cucerirea 
independenței naționale. In anul 
1947, datorită acestei lupte perse
verente, India își cîștigă inde
pendența, iar în 1950 este procla
mată republică.

Principala ocupație al locuito
rilor țării este agricultura, cui- 
tivîndu-se în special orezul, iar în 
proporție mai mică, grîul, meiul, 
ceaiul, trestia de zahăr și altele. 
In prezent, pentru dezvoltarea ști
ințifică a agriculturii, se execută 
însemnate lucrări de irigație, cura 

este sistemul complex Bhakra Na- 
gal, corporația văii Damodar, ba
rajul Ilirakud pe rîul Mahanadi. 
in totalitate în India se construiesc 
peste 100 instalații hidrotehnice, 
care în anul 1956 vor extinde su
prafața irigată cu aproximativ 
4.000.000 hectare.

India este o țară care posedă și 
imense bogății naturale, necesare 
dezvoltării industriei. Este sufi
cient să amintim că aproape un 
sfert din rezervele de fier ale lu
mii se găsesc în India. Zăcămln 
tele de cărbuni cocsificabili însu
ma cca. 22 miliarde tone. De ase
menea, India posedă 15 la sută 
din extracția mondială de mine
reu de mangan și 60 la sută de 
mică. Pe lîngă aceasta se pot enu
mera și alte bogății ale subsolului 
ca : diamante, cupru, wolfram etc 
Numai prin însușirea cîtorva din 
bogățiile imense ale Indiei, citito
rul își poate imagina că ea se 
numără printre cele mal bogate 
țări ale lumii. Cu toate acestea in
dustria Indiei, în special cea grea, 
este slab dezvoltată. Cele 1.200.000 
tone oțel și 36 milioane tone de 
cărbuni produse anual, sînt can

tități puțin însemnate în compa
rație cu posibilitățile reale ale 
țării. Numărul întreprinderilor con
structoare de mașini este destul 
de mic și se rezumă în special 
Ia producerea cîtorva tipuri de 
mașini textile, biciclete, mașini 
de cusut și altele.

Starea de înapoiere industrială, 
așa după cum arată și priministru’. 
Indiei J. Nehru în cartea sa „Des
coperirea indiei", se datorește pe
rioadei de dominație și politicii 
duse de capitaliștii englezi. După 
cum reiese din calculele unor eco
nomiști indieni, anual monopolu
rile străine au stors profituri uria
șe cuprinse între 1.500.000.000— 
2.000.000.000 rupii. Aceasta în
seamnă că o însemnată parte din 
venitul național al Indiei era aca
parat de străinătate, în special de 
capitalul englez.

Pentru înjăturarea stării de. îna
poiere a industriei, guvernul In
dian a adoptai un plan de măsuri 
economice. Prima din acestea, este 
planul cincinal. Pînă acum, în ca
drul acestui plan au fost construi
te sau lărgite cîteva întreprinderi 
de stat cum sînt: uzina construc
toare de locomotive din Chitaran- 
jan, o mare fabrică de îngrășămin
te chimice la Sindri, o fabrică de 

aparate de radio și telefoane la 
Damodar și altele. Acum cîtva 
timp, ziarul „Hindustan Times'* re
lata că în trimestrul I al anului 
curent producția industrială a In
diei s-a ridicat față de anul 1946 
cu 57,2 la sută.

In cel de al 2-lea plan cincinal, 
1955-1961, investițiile în sectorul 
de stat vor crește cu 20.600.000.009 
rupii, din care sectorul industrial 
va primi' 26 la sută. Al 2-lea plan 
cincinal prevede, de asemenea, că 
producția de oțel va atinge la sfîr- 
șitul său 5 milioane tone, cea de 
aluminiu 40.000 tone iar extracția 
de cărbune va crește la 60.000.000 
tone. Concomitent cu aceasta nu
mărul muncitorilor din industrie 
va crește cu 42 la sută față de 
1956.

In dezvoltarea industrială a In
diei un rol de seamă îl ocupă aju
torul acordat de Uniunea Sovie
tică. In această privință este demn 
de semnalat fapul că una din oțe- 
lărîile cu o capacitate de 1.000.000 
tone pe an, va fi construită cn 
ajutorul Uniunii Sovietice, prin a- 
cordarea utilajului și conducerii 
tehnice a construcției. De aseme
nea, țara sovietică va acorda In
diei un însemns f c<edif pe termen 
lung, în condiții avantajoase.

Pe plan politic. Republica Indi» 
ocupă un rol important pe arena 
internațională. Guvernul indian, 
avînd la baza politicii sale externe 
cele 5 principii ale coexistenței paș
nice, militează r-entru pace, pen
tru dezvoltarea relațiilor prietenești 
cu toate statele.

Ca țară căreia pacea și securi
tatea îi sînt scumpe, ea a respins 
cu hotărâre orice încercări ale cer
curilor agresive de a o atrage în 
blocuri militare. Lupta consecven
tă pentru încetarea focului în Co
reea și în Indochina, au ridicat 
prestigiul Indiei în viața politică 
a lumii. Relațiile sale prietenești 
cu Uniunea Sovietică și R.P. Chi
neză sînt deosebit de puternice, 
bazate pe respectarea reciprocă a 
suveranității, integrității teritoriale, 
pe principiile coexistenței pașnice.

Vizita ce a întreprins-o în India 
președintele Consiliului de Miniștri 
al Uniunii Sovietice N.A. Bulganin 
și N.S. Hrușciov membru al Pre
zidiului Sovietului Suprem a! 
U.R.S.S., este rodul acestei marâ 
prietenii a celor două popoare. A- 
această prietenie se întărește și se 
consolidează neîncetat, spre binele 
omenirii, spre întărirea păcii și 
prieteniei între popoare.

T. SILVESTRU
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