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Toată atenția îndeplinirii 
planului de colectări 

la carne și lapte
Un rol deosebit de important în lupta 

pentru înfăptuirea mărețului program de 
masuri economice adoptat de plenara lăr
gită a partidului și guvernului din august 
1953, ou privire la continua îmbunătățire 
a nivelului de trai, material și cultural 
al celor ce muncesc, îl joacă colectările 
produselor animale.

Analizînd rezultatele obținute și munca 
depusă de organele de partid și de stat 
din raionul Hunedoara, în domeniul co
lectărilor la aceste produse, se constată 
că, acolo unde munca a fost biine organi
zată, colectările produselor animale s-aiu 
desfășurat în bune condițiuni, iar rezul
tatele sînt din cele mai bune.

In comuna Băcla, de pildă, datorită 
muncii depuse de membrii comitetului 
exeoutiv ai sfatului popular comunal și 
de colectorul din această comună, care 
și-au desfășurat întreaga activitate pe 
baza unui plan și au urmărit în același 
timp zilnic mersul coleotărilor, a făcut ca 
planul la carne să fie îndeplinit pînă 
la data de 10 mai, în proporție de 117,2 
la sută.

De asemenea, în comunele Hășdat și 
Bunila, în urma activității desfășurate 
de comitetele executive, care au antrenat 
în această muncă un mare număr de 
deputați comunali, precum și comisiile 
permanente de femei de pe lingă sfaturile 
populare, s-a reușit să se realizeze pla
nul la cotele de carne, între 76.1 și 90 
la sută.

Cu toate că s-au obținut unele suc
cese în munca de colectare, totuși încă 
mai există serioase lipsuri, ce frînează 
în mod grosolan ritmul în care ar tre
bui să se desfășoare colectările. In co
muna Lelese, de pildă, comitetul exe
cutiv al sfatului popular comunal, în loc 
să ducă, o susținută muncă politică în 
rîndul țăranilor muncitori, pentru a le 
arăta că predarea în întregime a cote
lor către stat este o datorie patriotică, a 
transformat această muncă, în simple 
circulări și dispoziții administrative. A- 
ceastă muncă birocratică a făcut ca 
planul la carne să nu fie îndeplinit, de- 
cît în procent de 50 la sută, iar la lapte 
numai 9,5 la sută. In această comună, 
colectorul Herban Aron se ocupă mai 
mult de probleme personale, muncind 
la întîmplare, fără un plan de muncă 
bine întocmit, fapt care face ca colectările 
să se desfășoare la voia întâmplării.

Ou lipsă de răspundere este privită 
problema colectărilor și de- comitetele e- 
xecutive ale sfaturilor populare din co
munele Răcăștie, Simeria, Peștiș, Rapolit, 
Căilan și Streisîngeorgiu, unde pînă în 
prezent planul la lapte a fost realizat în 
proporție foarte mică.

O situație asemănătoare in ceea ce pri
vește îndeplinirea planului de coleotări 
la produsele animale, se prezintă și în 
satele Zlaști. Buitur și colonia Ciangăi, 
ce aparțin orașului Hunedoara. Aici, pre
ședintele sfatului popular orășenesc, to
varășul Adespi Vasi'le și secretarul Vasile 
Ioan, nu depun interes, pentru ca pla
nul de colectări să fie realizat, lăsând 
această treabă pe seama colectoarei Ni- 
chilcmc Rodica. cane și ea manifestă de
zinteres în această problemă.

Rămînerea în urmă, in realizarea pla
nului de colectări la lapte și came, de 
către majoritatea sfaturilor popular© din 
cadrul raionului nostru, se 'datorește în 
primul rînd muncii necorespunză toare și 
birocratice dusă de către organele C.S.C.

(Continuare in pag. 2-a)
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Intensifica 
întrecerea socialista

Intensificând și pe mai departe între
cerea socialistă pornită în cinstea zilei 
de 1 Mai, colectivul de muncitori și teh
nicieni de la uzina „Victoria” Călan, reu
șește să obțină cu fiecare zi ce trece, noi 
succese în îndeplinirea și depășirea pla
nului de producție

In sectorul furnale, de pildă, cele mai 
frumoase realizări au fost însorise de 
muncitorii de la furnalul nr. 2, unde 
schimbul tineretului condus de fruntașul 
în producție Szabo Ștefan, a dat pînă în 
zi da de 7 mai, cu 17 la sută mai multă 
fontă peste plan, iar schimbul în fruntea 
căruia se află tovarășul Ștefănesou Io
sif, și-a îndeplinit planul în proporție de 
101,55 la sută.

Realizări deosebite în procesul de pro
ducție, au obținut și muncitorii din ca
drul secției turnătorii. Aici, muncitorii 
diin echipa fruntașului Neagu loan, au 
dat peste plan, în primele 6 zile ale 
lunii mai cu 22 la sută, mai multe piese 
turnate. Cu 33 la sută, mai multe piese 
turnate paste prevederile planului, au dat 
și membrii echipei lui Tioacă Ignat ba 
tuburi fasonate, cele mai frumoase suc
cese au fost obținute de echipa condusă 
de Ignat Miron II, care în aceeași perioadă 
și-a întrecut planul cu 56 la sută. Dato
rită aplicării metodelor sovietice Voro- 
șin și Ciutkin, brigada „Olga Banraic" în 
frunte cu Costandache Elena, a reușit să 
dea ou 49 la sută, mai multe piese tur
nate, peste plan.

HUMEL EMERIC 
corespondent voluntar

Crește producția de oțel
Prin folosirea și extinderea neîncetată 

a metodei sovietice Macar-Miazaâ, combi
nată ou metoda Matulineț, oțelarii de 
la cuptoarele Siemens-Martin, au dat de

Zi d
Fonta incandescentă se revarsă oa un 

șuvoi în gura cuptorului 2, de la O.S.M. 
Oala era aproape goală.

— Destul, cuptorul e încărcat — anun
ță primtapitorul Andruț Gheorghe. Ușa 
cuptorului a fost lăsată în jos și flăcă
rile jucăușe, au cuprins sub puterea lor 
masa de fontă.

Macaralele de încărcare treceau grăbite 
spre gurile cuptoarelor, iar primtopitorii 
suipraveghi.au atenți procesul tehnic al 
topirii.

— Dați-i calcar — strigă Andruț, to
varășilor din echipă, fierbe prea tare. Și 
lopețile tinerilor aruncau rînd pe rînd în 
baia de metal, calcarul dare-i va domoli, 
clocotul.

...Cuptoarele erau gata să dea noi 
șarje rapide. Pe rina cuptorului 2, oțelul 
împrăștiind milioane de scântei, începuse 
să se reverse în oalele dinainte pregătite. 
In același timp și celelalte cuptoare își 
revărsau încărcătura lor incandescentă, 
care mai bîrziu va lua drumul spre uzi
nele prelucrătoare.

Odată cu elaborarea șarjei, schimbul lui 
Andruț și-a terminat ziua de muncă. Pașii 
celor din schimb, se îndreptau spre ser
viciul financiar al secției. Era zi de plată. 
Acuma munca lor era răsplătită din plin.

— Andruț Gheorghe — se auzi gla
sul casierei.

— Prezent — răspunse el.

Pe întinsul raionului
★

la 1 la 12 mai, 20 șarje rapide, oțel de ca
litate superioară, depășind graficul de 
producție cu 2,6 la sută. In fruntea echi
pelor ce deservesc aceste Cuptoare, se 
găsesc echipele priimtopitorilor Oostaohe 
Vasile, cu o depășire de grafic de 18,6 
la sută, a lui Lăbuneț Vaier cu 18,5 la 
sută și cea condusă de Stratulat Dumitru, 
ou o depășire de 11,8 la sută.

Demne de remarcat sînt și succesele ob
ținute de oțelarii din echipele conduse de 
Petrovici Alexandru, Andruț Gheorghe, 
Bînlea Traian și alții, care în aceeași pe
rioadă au realizat graficul de producție 
în medie de 117,19 la sută.

Au terminat însămînțările 
de primăvară

Execubarea la timp și în cele mai bune 
condițiuni a oampaniei agricole din pri
măvara acestui ăn, a constituit pentru 
comitetul executiv al sfatului popular 
Hășdat, una din preocupările sale de 
seamă.

Pentru grăbirea acestei campanii, încă 
din primele zile ale primăverii, comitetul 
executiv pe baza unui plan de muncă 
dinainte întocmit, a repartizat sarcini 
precise fiecărui membru din comitetul 
exeoutiv și deputat comunal, folosiAd în 
același timp diferite forme de agitație ‘ca ; 
gazeta 'de perete, panou de onoare, lo
zinci, etc. Datorită acestui fapt, s-a ajuns 
ca pînă în ziua de 8 mai, planul însă- 
mînțăriilor de primăvară să fie realiziat 
pe întreaga comună în proporție de 162 
la sută. *

In această Comună, fruntași la însă- 
mînțări sînt țăranii muncitori din înto
vărășirea agricolă „7 Noembrie”, care 
pînă la aceeași dată, au terminat însă- 
mînțabul tuturor culturilor prevăzute în 
plan, însămînțînri totodată 2 hectare ou 
porumb așezat în pătrat. Printre primii 
care au terminat însămînțările din aceas
tă întovărășire, se numără țăranii mun
citori Nagy Iosif, Galfi Alexandru, bup

e salariu Ia oț
— Pe luna asta ai cîștigat mulți bani. 

1270 lei.
Pa fața înnegrită a primtopitonului, se 

ivi un zîmbet. Intr-adevăr cîștigase bani 
frumoși. Cite nu va face cu ei!

In drum spre poartă, se consulta cu to
varășul de alături II întreba ce să-i cum
pere soției, celor două fetițe. Și cum nu 
se putea hotărî îi spuse : „mai bine dau 
banii Marei mele, și așa nu mă prea pri
cep la lucruri femeiești. Ea va ști să-i 
facă o bucurie Salvinei, care are de abia 
7 ani, Clarei care are 10 ani, să le cum
pere ceva frumos. Ce bine o să 4e stea cu 
rochițe noi, ghiozdane sau altceva. Nuci 
noi „bătrânii' n-o să ne lăsăm mai pre
jos. Și noi o să ne mau înnoim cu ceva 
Multe nu ne trebuie, că ne-am tot fă
cut.

*
înaintea mea mergea un grup de tineri. 

Atenția îmi fu atrasă de un tînăr înalt, 
robust, plin de voie bună. Parcă-1 ou- 
noșteam. Da, era prim topitorii! Lăbuneț 
de la cuptorul fruntaș pe O.S.M. încon
jurat de tinerii din schimbul lui, discuta 
aprins. Vorbeau de cîștigul fiecăruia, de 
posibilitățile ca luna asta să smulgă cup
torului tot atîta oțel, sau poate mai mult.

— Ce-mți zice să mergem la grădina de 
vară să bem cîte-o bere și pe urmă să 
mergem la teatru ? Se joacă piesa „Mielul 
Turbat” și e păcat să o pierdem — spuse 
Lăbuneț tovarășilor din schimb.

nostru
★

Victor, Manta Nicolae și bup Sofroni.
Exemplul țăranilor întovărășiți, a fost 

urmat și de țăranii muncitori cu gospo
dării individuale, oa : Galfi Ștefan, Petu 
Mihai, Baou Iosif și Sas Mihai, cane au 
terminat însămînțările cu mult înainte 
de termenul fixat. De asemenea în satele 
Nădăștia Superioară și Nădăștia Inferioa
ră, țăranii muncitori Idea I., Munteanu 
Gh., Tudoran Anton, Budu borlnț, Pop 
Virgill, Frențoni Carol și Predon Carol, 
sînt fruntași la însămînțările de primă
vară. Odată ou executarea acestor lucră
ri, țăranii muncitori din comuna Hășdat 
au mai plivit o suprafață de 27 hectare 
cu grîu, precum și alte suprafețe cu orz, 
ovăz, etc.

bUP VIOREL 
corespondent voluntar

Depășesc cu regularitate 
normele

Prin aplicarea cu succes a metodelor a- 
vansate de muncă sovietice, muncitorii 
secției sculărie centrală din C. S. „Gh. 
Gheorghiu-Dej”, obțin zi de zi noi suc
cese, în muncă. Astfel, lăcătușul Toma 
Gheorghe aplicînd metodele Cuznețov și 
Voroșin a reușit Car în primele 9 zile ale 
lunii maii să depășească planul de pro
ducție ou 65 la sută, calificînd în același 
timp ta locul de muncă, după metoda 
Cotlear, pe tinerii Crișan loan și Burde 
Nicolae.

La loc de cinste pe graficul de produc
ție se găsește și numele călitorului frun
taș în întrecerea socialistă, Suclu Ale
xandru, care își depășește zilnic norma de 
producție du 60-75 la sută. Pe lingă acest 
lucru, el economisește lunar săruri chi
mice folosite la călit în valoare de 1000 
lei.

GARAIACU I. 
corespondent voluntar

1^ • arie
— De acord — răspunseră ceilalți.
Primtopitorului Lăbuneț Vaier, fruntaș 

în întrecerea socialistă, în orele libere îi 
place să citească, să vizioneze un film, 
să vadă o piesă de teatru In camera lui 
din orașul muncitoresc are o adevărată 
bibliotecă, în care se găsesc mai -ales cărți 
tehnice, legate de meseria lui. Acum, cu 
cei 2138 lei pe oare i-a cîștigat în luna 
trecută, va îmbogăți interiorul ei ou noi 
cărți și cu un aparat de radio. își va cum
păra o bicicletă, haine și va trimite și 
bătrînei sale mame un cadou din partea 
fiului ei, din cetatea oțelului.

Vălul serii s-a lăsat neobservat peste 
Hunedoara. Tovarășii lui Lăbuneț în frun
te cu el se îndrepetau spre teatru. Mîine, 
după cum Ie spunea Lăbuneț, vor discu
ta piesa, vor învăța din ea.

Oameni ca Lăbuneț, Costache, Andruț, 
Forțu, sînt cei care plămădesc oțelul, 
care dau industriei noastre sute de tone 
de oțel peste plan, care prin munca lor 
își făuresc o viață fericită. Patria noastră 
le răsplătește din plin munoa lor creatoa
re. Le-a pus la dispoziție teatre, cluburi, 
cinematografe, locuințe confortabile în 
noul oraș, unde zi de zi se ridică noi blo
curi pentru cei ce muncesc. Intr-adevăr 
și ei sînt printre cei care trăiesc o viață 
fericită.

O. TRAIAN

suipraveghi.au


Din munca sfaturilor populare
Ploile abundente ce au căzut în primă

vara acestui an, a îngreunat într-o oare
care măsură executarea lucrărilor agri
cole, la timp. Totuși în majoritatea comu
nelor din raionul nostru, țăranii munci
tori s-au achitat cu cinste de muncile 
agricole de primăvară, terminînd în epo
cile prevăzute, însămînțările la toate cul
turile

Printre aceste comune se numără Bu- 
nnla, Toplița și altele, unde planurile de 
însămînțări au fost realizate într-un pro
ctent de sută la sută. In comuna Buni'la 
a fost posibilă executarea acestor lucrări, 
pentru că sfatul popular, încă de la apa
riția hotărârii partidului și guvernului cu 
privire la executarea muncilor agricole 
din primăvara acestui an, a mobilizat 
toate forțele pentru pornirea masivă a lu
crărilor de cîmp.

Sfatul popular învățînd din experiența 
anilor treeuți, a întocmit un plan de 
muncă, încă din iarnă, în care a prevăzut 
repararea la timp a uneltelor agricole și 
folosirea întregii capacități de lucru a a- 
telajelor. Pe baza acestui plan de muncă 
a repartizat din timp planurile de cul
tură, asigurând totodată și condiționarea 
semințelor. Ținînd seama de această ex
periență, sfatul popular a urmărit în per
manență starea timpului, fixînd începe
rea lucrului imediat după ce s-a zvîntat 
o parcelă. Apoi, cu sprijinul comisiei per
manente agricole, al tuturor deputaților și 
în strinsă colaborare cu organizația de 
bază, a dus muncă de lămurire intre ță
ranii muncitori, ca să iasă îndată la arat 
și semănat, respectînd termenele stabilite. 
Astfel, a fost scurtat la maximum ter
menul de însămânțate. Executarea ia tim
pul stabilit a lucrărilor agricole, a fost 
urmărită după grafice zilnice, care ară
tau in ce măsură a fost realizată viteza 
zilnică de lucru, fapt ce a permis luarea 
măsurilor corespunzătoare, acolo unde se 
constata răminerea în urmă.

De remarcat este faptul că și sfatul 
popular al comunei Toplița, cu sprijinul 
deputaților, a reușit să convingă pe ță
ranii muncitori să pornească cu toate for-

La o dihna
In fiecare an, tot mai mulți muncitori 

își petrec concediul în stațiunile balneo
climaterice. Anul acesta am fost și noi 
trimiși la băile Herculane.

După un drum bogat în priveliști, care 
îți încântă ochiul, am ajuns în gara băi
lor Herculane. De acolo, în drum spre 
stațiune, priveam măreția munților îm
păduriți cu brazi și piscurile lor semețe. 
In goana autobusului, prin fața noastră 
se perindau frumoasele case de odihnă, 
în care sute de muncitori veniți din toate 
colțurile țării, petreceau zilele plăcute ale 
concediului.

Nici n-am observat când am ajuns în 
mijlocul stațiunii. Aleele de brazi, Cema 
ce șerpuiește zglobie prin mijlocul sta
țiunii, măreția naturii înconjurătoare, 
dau un aspect pitoresc acestui loc.

Pe urinele materialelor publicate
In ziarul „Uaina Noastră” nr. 16 din 16 

aprilie a. c., la rubrica „Ni se semnalează 
că...” a fost publicată scrisoarea cores
pondentului nostru Bodea Traian.

In această scrisoare era criticat ospă
tarul Olariu Ioan, de la restaurantul „Me
talul” din Hunedoara, care nu dădea res
tul de bani consumatorilor.

Prim răspunsul trimis redacției, con

1 n f o r m a t i e
Duminică 16 mai, orele 8 dimineața, va 

avea ..c în sala cinematografului „Maxim 
Gorki” Hunedoara, consfătuirea lucrătorilor 
din comerț u1 de stat și cooperatist, orga
nizată de ziarul „Uzina Noastră”. 

țeie la executarea arăturilor și însămîn- 
țărilor, combătând tendința de a se aș
tepta desprâmăvararea totală. Astfel și în 
această comună, fiecare petec de pământ 
a fost arat și însămânțat chiar în mustul 
zăpezii.

Din păcate mai sînt și comune unde 
sfaturile populare nu au făcut totul, pen
tru buna reușită a campaniei agricole de 
primăvară. Astfel de sfat popular este în 
comuna Leiese. Aici, de pildă, planul de 
însămînțări este realizat într-un procent 
de circă 50 la sută. Aceasta se datorește 
în mare măsură sfatului popular, în frunte 
Cu președintele Bancu Roman, care nu a 
socotit ca o sarcină principală campania 
agricolă de primăvară. Acest sfat nu a 
analizat niciodată în ședințele sale opera
tive, desfășurarea campaniei însămînță- 
rilor de primăvară, nu a îndrumat și a- 
jutat pe deputății comunali, la organiza
rea de consfătuiri cu cetățenii, în vede
rea mobilizării lor, pentru îndeplinirea și 
desăvârșirea campaniei agricole.

De asemenea, sfatul popular este dezin
teresat într-un mod cu totul nepermis și 
de comisia permanentă agricolă căreia 
timp de peste 2 luni nu i s-a solicitat spri
jinul și nu i s-a dat spre . cercetare dife
rite probleme de studiu și control, pen
tru a sprijini comitetul executiv al sfatu
lui popular.

Lîngă aceste lipsuri, se adaugă și fap
tul că sfatul popular nu a privit cu toată 
seriozitatea problema reparării la timp a 
uneltelor agricole lăsînd ca fiecare cetă
țean să îngrijească singur de repararea 
acestora. Așa s-a putut tntîmpla, ca a- 
tunci când timpul a fost prielnic lucră
rilor agricole, mulți țărani muncitori să 
se îndeletnicească cu repararea uneltelor. 
Sfatul popular din această comună, a ne
socotit și ajutorul organizației de bază, 
desfășurând munca sectar, fără sprijinul 
membrilor de partid. In asemenea condi- 
țiuni nu este de mirare, de ce această 
comună este rămasă mult în urmă în e- 
xeeutarea muncilor agricole de primă
vară.

In confortul camerelor, în serviciul de 
asistență medicală, în biblioteca cu mii 
de volume puse la dispoziția noastră, vezi 
grija ce o poartă statul nostru democrat 
popular, pentru oamenii muncii. Aici, am 
învățat multe din cărțile tehnice pe care 
le-am citit, lucruri pe care le vom pune 
în practică acum, reîntorși la locul nos
tru de muncă.

Vom povesti cu drag tovarășilor de la 
I.C.S. Hunedoara, despre grija ce ne-a 
fost acordată în această stațiune și vom 
pomi cu forțe sporite în munca noastră 
de constructori ai noii Hunedoara.

FEIERABEND IOAN și
k,i FEIERABEND ECATERINA-< *rj<

corespondenți voluntari

ducerea T.AP.L. ne informează de jus
tețea criticai, cît și de măsurile luate, pen
tru a lichida cu asemenea lipsuri.

După ce materialul a fost prelucrat în 
consfătuirea de analiză a muncii, ospăta
rul mai sus arătat a fost sancționat cu a- 
vertisment scris și mutat disciplinar de 
la restaurantul „Metalul” la restaurantul 
„Oțelul”.

Pe această cale, invităm cetățenii ora
șului Hunedoara și în mod deosebit gos
podinele de a participa, în scopul înlă
turării deficiențelor ce mai există în buna 
deservire a populației.

FO/IETON

a mta.„ furnir u a mia oară...
Orele 13. Cu 10 minute înainte, se în

chisese magazinul „Ferometal” și imediat 
începuse ședința de analiză a muncii. 
După ce fusese prezentată darea de sea
mă și își spuseseră cuvîntul aproape toți 
vînzătorii, gestionarul magazinului, tova
rășul Tamaș Vasile trăgea concluziile:

— Da tovarăși! repet pentru a suta... 
pentru a mia oară... ochii la marfă și 
gîndul la economii. Serviciul corect și 
economie la ambalaj. Operativitate și iar 
economii. Și cu gesturi de orator, tampo- 
nîndu-și cu batista fruntea plină de su
doare, se așeză triumfător pe scaun... Ast
fel, că la orele 13 și 15 minute „atotcu- 
prinzătoarea” ședință luă sfîrșit.

...După amiază, interiorul magazinului 
„Ferometal” era arhiplin de cumpărători.

— Dă-mi te rog un metru de sită — 
se adresă un bătrîn vînzătorului Pavel 
Cutcan Fără să spună vreun cuvînt, Pa
vel trînti pe tejghea un balot de sită, 
din care măsură cu un liniar și... operă 
bucata cerută. Moșul cam neîncrezător 
— de altfel așa cum sînt bătrinii — prin
se și el liniarul și după ce-și puse pe 
nas ochelarii, măsură sita cu multă aten
ție.

— Ce te zgîiești așa moșule, că doar 
n-are sita rîie ?

— Da păi că rîie n-o fi avînd ea, dar 
are lipsă

— Lipsuri ? — Păi lipsuri avem cu 
toții moșule, că doar nu sîntem făcuți 
dintr-o bucată. Ce, ăi de la fabrica de 
sită nu pot avea lipsuri 7 Iacă in grabă 
mai scapă și ei cite un defect, două, cite 
un fir rupt, etc.

— Nu asta vreau să zic, că doară si-
ta-i bună, numai că ai tăiat cu 5 cm. mai 
puțin și vezi... mie îmi este de folosință 
exact un metru. ,

— Aaaa... asta-i buba ? Păi dumneata 
nu știi moșule care-i lozinca ? Operati
vitatea și economie... economie — repetă 
vînzătorul, trăgînd neputincios de sită, 
care nu vroia in nici un chip să se întindă.

— Atunci, vreau să vorbesc cu gestio
narul — se oțărî moșul.

— Ai fi vrînd dumneata, dar vezi, 
dînsul nu-i tot timpul aci. Ba e chemat 
la direcțiune, ba la depozit, însă., dacă 
totuși ții morțiș să vorbești cu el, du-te 
la circiuma asta „Minerul”, care îi zice 
restaurant de clasa Il-a. Acolo îl poți 
găsi acum.

De tejgheaua de vizavi se apropie un 
sătean, care-i ceru vînzătoarei o sticlă 
pentru felinar și o pompă pentru flit.

— Pompe n-avem — răspunse scurt 
vinzătoarea — iar sticle... încercați la ma
gazinul „Menaj”, fiindcă noi nu avem 
fabrică de sticle

Zis și făcut Săteanul încercă la al doi
lea magazin și avu „norocul” să fie ser
vit chiar de gestionarul magazinului to
varășul Lungu Vasile.

— O sticlă de felinar îmi trebuie și

Toată atenția îndeplinirii planului 
de colectări la carne și lapte

(Urmare din pag. 1) 
Hunedoara, în frunte cu împuternicitul 
Surda Ștefan Lipsa de interes și nepă
sare de care a dat dovadă împuternicitul 
Surda Ștefan, a dus pînă acolo, incit foș
tii inspectori raionali Lăcătuș Alexandru, 
Iuga loan și Munteanu loan, au golit 
munca de conținut politic în domeniul 
colectărilor și au înlocuit-o cu o muncă 
birocratică, urmărind desfășurarea co
lectărilor numai pe baza rezultatelor „au
zite”.

Toate aceste lipsuri se datorase și mem
brilor comitetului executiv al sfatului 
popular raional, care au muncit mai mult 
sectar în această direcție, n-au controlat 
și îndrumat munca comitetelor executive 
ale sfaturilor populare comunale și nu 
au sprijinit în suficientă măsură cam
pania de colectare a cărnii și laptelui. 
De condamnat este și faptul că comisia 
de colectare de pe lîngă sfatul popular 
raional nu-și trăiește activitatea, decât 
pe hîrtie. In Cadrul acestei comisii s-au 
ținut adeseori ședințe, s-au luat hotărâri 
în privința colectărilor, s-au încheiat pro

dacă aveți cumva să-mi dați și o pompă 
de flit.

— Tovarășe... tovarășe... se adresă ges
tionarului în același timp un tinerel, că
ruia abia îi mijise mustața — fiți bun. 
vă rog și dați-mi și mie o oglindă așa... 
cam de mărimea unei cărți poștale Știți 
mi-am făcut singur o trusă pentru ma
șina de bărbierit și vreau să-i pun și 
oglindă.

—- Stați, stați, tovarăși! pe rind că doar 
n-am 70 de mîini, să vă servesc pe toți 
deodată. Sticle de felinar nu avem rezervă, 
decît așa; sticla și felinarul, iar oglinzi... 
oglinzi, nici atît. Gata, am zis! se mai 
rățoi odată gestionarul.

Un cetățean cu brațul plin de oglinzi, 
care asistase la „buna deservire” a ce
lor doi, îl apucă pe sătean de mînecă, și 
tînărului îi făcu un semn cu capul.

— Nu vă mai ciorovăiți aci — le zise el
— uite, intrați pe a doua poartă la stin
gă. In curte o să dați peste depozitul de 
gunoi al magazinelor „Ferometal” și „Me
naj” care este „asortat” cu tot ce vă tre
buie ; pompe de flit, sticle de felinar, 
oglinzi, pînă și hîrtie de ambalat.

După ce făcură „cumpărăturile” din 
maldărul de gunoi (moșul își înșirase 10- 
12 sticle de felinar pe bîta de care era în
soțit, iar tînărul strîngea la subsoară 
vre-o 7-8 fîșii de oglindă” cei doi „cum
părători”, mai zăboviră o clipă, deoarece 
li se rupea inima să părăsească un așa... 
gunoi aprovizionat cu cele mai variate o- 
biecte. Tînărul se privea cu multă bu
curie în bucaia de oglindă destul de mare 
și fără să se întoarcă, se adresă sătea
nului, care se necăjea cu vre-o 3 pompe 
de flit să le lege laolaltă.

— TU ce frumusețe de oglindă 1 Bine te 
mai vezi în ea. Și cum stătea cu spatele 
la gunoi continuă.
— Uite ce clar se văd și maldărele de hîr
tie pentru ambalaj, și sticlele de felinar, 
și pompele de flit și...

Pe bună dreptate se minuna tînărul de 
obiectul strălucitor din mina sa, care în 
realitate oglindește cu tărie, atît. como
ditatea, controlul inexistent al conducerii 
O.C.L produse industriale, cît și atitu
dinea nesănătoasă a personalului celor 
două magazine, care fac „economie" pe 
punga cumpărătorilor și distrug siste
matic, fără să-i mustre conștiința, bunu
rile destinate poporului muncitor

Nu ne-arn mira însă, dacă razele oglin
zilor aruncate, ar fi aît de puternice încit, 
să-i deslipească de fotoliile și de atmos
fera dulce a birourilor pe cei ce fac parte 
din conducerea O.C.L. produse industria
le, în frunte cu tovarășul Ilincea Ștefan, 
pe care cu reflecția lor magică, să-i si
lească să-și vîre năsucurile lor fine și 
prin „gunoaiele” din curtea acestor ma
gazine aprovizonate cu cele mai variate 
obiecte.

S. OLTEANU

cese verbale, însă toate acestea n-au ră
mas decît vorbărie goală, simple forma
lități

Despre lipsurile în care se scaldă îm
puternicitul raional Surda Ștefan, știa 
și tovarășul Mihuț Avram, președintele 
sfatului popular raional și totodată pre
ședinte al comisiei de colectare, însă nu 
a luat măsuri severe, în scopul de a-1 
trezi la realitate, oa planul de colectare 
să poată fi îndeplinit și chiar depășit.

Acum când cerințele mereu crescînde 
ele celor ce muncesc pun sarcini tot mai 
mari în fața organelor de partid și de 
stat, privind munca de colectare a cărnii 
și laptelui, organele competente au dato
ria să tragă aspru la răspundere pe cei 
ce frînează aprovizionarea poporului nos
tru muncitor, să descopere cauzele care 
au dus la rămânerea în urmă a planului 
de colectări, să înlăture dân posturile de 
răspundere pe acei ce sânt departe de in
teresele și scopurile pe care le urmăreș
te partidul și guvernul: creșterea nive
lului de trai al celor ce muncesc de la 
orașe și sate.



Răspunzând ou cinste chemărilor lansate 
de partid, în preajma zilei de 1 Mai, oțe- 
larii din Combinatul siderurgic „Gh. 
Gheorghiu Dej” au pornit o acțiune pa
triotică, cu scopul măririi producției de 
oțel, sub lozinca: „O șarjă pe schimb, oțel 
de bună calitate”. Această acțiune și-a 
găs it intr-un timp scurt expresia, printr-o 
mărire simțitoare a producției de oțel, și 
a creșterii salariului real al oțelarilor. 
Astfel, in luna aprilie, numărul șarjelor 
elaborate în această secție a crescut ou 
peste 10 la sută, față de luna precedentă, 
iar salariul celor ce deservesc cuptoarele, 
s-a ridicat în medie la 1000 lei, pe caip de 
oțelar. In felul acesta s-a putut ajunge la 
concluzia că realizarea unei șarje de oțel 
pe schimb, este pe deplin posibilă și că 
oțelarii sânt hotărîți să continue și de acum 
în colo această acțiune patriotică de mare 
importanță, în vederea realizării și chiar 
depășirii indiciilor de plan, la oțel.

Succesele obținute în aprilie 1954, prima 
lună a aplicării inițiativei oțelairilor „O- 
șarjă pe schimb, oțel de bună calitate”,nu 
trebuie să ne facă să pierdem din vedere 
lipsurile, care au existat și continuă să 
mai existe încă în acpastă acțiune. Dim
potrivă, este necesar ca aceste lipsuri și 
greutăți să fie scoase ou curaj la iveală 
și analizate cu răspundere, luând toate 
măsurile pentru grabnica lor lichidare.

Una din cauzele principale care continuă 
să persiste și acuma, este lipsa de coor
donare a muncii între secțiile furnale, 
C.F.U. și oțelărie. Aceasta, a provocat gre
utăți mari în aprovizionarea cu materii 
prime necesare secției O.S.M. ducînd 
uneori la nerealizarea unei șarje pe schimb.

Un rol deosebit de important în apro
vizionarea cu materii prime îl are orga
nizarea transporturilor, care are menirea 
să lege secțiile combinatului între ele și 
să transporte acestora materialele, de care 
au nevoie în procesul de producție. Proasta 
organizare și planificare a mijloacelor de 
transport, fac ca însemnate cantități de 
dolomită, care deși se găsește în abun
dență în carierele raionului nostru, și 
fără de care nu este posibilă fabricarea 
oțelului, să nu fie transportate la timp 
la oțelărie.

Mai grav este faptul că, uneori din

Tot sprijinul ofelăriei Siemens Martin
cauză că nu se asigură transportarea ra
pidă și la tâmp a dezoxidanților, a decar- 
buranțitor și a materialelor fieroasb pen
tru altare, cuptoarele trebuie să meargă 
în gol, iar oțelarii să piardă tâmpul, fără 
să producă.

Serviciul transporturi, prin secția sa 
C.F.U., are datoria să ridice fonta lichidă 
de Ia furnale, și să o transporte la oțe
lărie. Adeseori însă, secția C.F.U. trimite 
oale cu fontă lichidă, cu mare întârziere, 
din oare cauză, fonta lichidă ajunge la 
convertizor cu temperatură scăzută, suib 
limita permisă. Lipsurile serviciului tran
sporturi nu se limitează numai la atât. 
Acest serviciu a manifestat și continuă să 
manifeste lipsurile cele mai grave și în 
aprovizionarea oțelăniei ou minereu brun, 
de Ia Teliuc, care servește drept deoar- 
burant și fără de care nu este posibilă 
obținerea oțelului. De pildă, deși a primit 
notă de comandă de la O.S.M., pentru o 
cantitate însemnată de minereu brun încă 
din ziua de 12 aprilie, serviciul transpor
turi nu a trimis mijloace de transport, 
decît pe ziua de 15 aprilie.

Minereul cerut, a sosit eu întîrziere și 
nu a putut satisface nici pe departe ne
voile O.S.M.-ului, pentru că direcția mi
nelor Teliuc, a găsit de cuvință să tran
sporte în loc de minereu bulgări, minereu 
sub formă de praf. Ori de știut este că, 
minereul care conține cantități mari de 
praf, îngreunează cu mult procesul teh
nologic, iar oțelul obținut nu poate să fie 
de bună calitate.

O practică dăunătoare în obținerea 
unei șarje pe schimb, oțel de bună cali
tate, este și aceea că, direcția aprovizio
nării a combinatului, nu face comenzile 
la timp la întreprinderile furnizoare și nu 
anunță exact cantitățile de minereuri spe
ciale, de care are nevoie in permanență 
oțelăria. Din această cauză, oțelăria de 
multe ori are cantități prea mari din a- 
ceste minereuri, iar altădată duce lipsă de 
ele.

Trebuie arătat că, oțelarii întâmpină 
greutăți și din cauza proastei calități a 
fontei produse la furnalele combinatului, 
și aceasta pentru că inginerii și tehnicienii 
de la secția furnale, nu fac totul, ca fonta 
produsă să fie de calitate superioară. Așa 
se explică că fonta conține un procentaj 

ridicat de carbon și în locul unei fonte 
bună pentru fabricarea oțelului cu 2—2,5 
carbon, așa cum prevăd normele tehnice, 
oțelăria Martin este nevoită să folosească 
fontă dare conține 4-5 la sută carbon. Ori 
fiecare inginer, tehnician și chiar munci
tor eu o practică mai îndelungată la fur
nale, are datoria să cunoască, că fonta 
care conține un procentaj așa de mare 
de carbon, îngreunează cu mult procesul 
tehnologic la oțelărie și prelungește ope
rația de decarburare cu 40-50 minute. Ei 
au datoria de a lupta pentru o calitate 
superioară a fontei, ușurînd în felul a- 
cesta munca oțelurilor.

— „Daică nu am întâmpina aceste greu
tăți din partea secției furnale, direcției 
transporturi, direcției aprovizionări și mi
nelor Teliuc, — spune primtopitorui Stria
tul at Vasale — afund nu numai o șarjă 
am putea da pe schimb, d și mai mult.

Răspunzători față de lipsurile semna
late sânt însă în primul rînd direcția a- 
provizionare, direcția transporturi, secția 
furnale, și minele de fier Teliuc, care au 
tolerat această situație și nu au luat cele 
mai indicate măsuri, pentru curmarea la 
timp a acestei stări de lucruri.

Acestor lipsuri trebuie să li se pună 
capăt neîntârziat. Nu poate fi admisă nid 
o tărăgănare sau întîrziere în rezolvarea 
problemelor privitoare la aprovizionarea 
secției O.S.M. eu materii prime, de cali
tate superioară și la. timp.

Trebuie dusă o luptă necruțătoare îm
potriva acelora care încearcă să soluțio
neze problema aprovizionării secției 
O.S.M. în mod birocratic, fără a se ori
enta practic pe teren.

Elementele dan a căror indolență stag
nează elaborarea unei șarje pe schimb, 
oțel de bună calitate, trebuie trase la răs
pundere.

Comitetul de partid și organizațiile de 
bază, au datoria să se ocupe mai îndea
proape ca pînă acuma de aceste probleme. 
Să analizeze temeinic mijloacele de îm
bunătățire permanentă a inițiativei oțe- 
1 arilor și să ia de îndată măsurile cuve
nite. Asigurarea aprovizionării în cele 
mai bune condițiv-ni cu materii necesare 
secției oțelărie, trebuie să constituie o 
sarcină de frunte.

G. ZOLD

Ne scriu corespondenții 
voluntari

, * A

Cîștigătorii concursului
In ziua de 8 mai s-a desfășurat în ora

șul Orăștie concursul echipelor artistice 
ale școlilor profesionale din regiunea Hu
nedoara. La acest concurs au participat 
echipele artistice ale centrului școlar pro
fesional din Hunedoara, Orăiștie, Cugiir, 
Călan și Zlatna.

Locul I. la cor, dansuri populare sovie
tic© și recitări, a fost ocupat de elevii șco
lii profesionale din Hunedoara. La dan
suri populare românești, locul I a revenit 
echipei de dansuri a școlii profesionale 
din Orăștie.

Câștigătorii concursului au dat a doua 
zi un frumos spectacol în fața muncito
rilor și tehnicienilor din orașul Orăștie.

SUCIU ANDREI

Lipsa de interes
Datorită faptului că munca de colectare 

a abonamentelor și difuzare a presei, este 
dusă la voia întâmplării de oficiul poștal 
Hunedoara, numărul abonamentelor co
lectate de factorii poștali, este cu totul 
insuficient. Aceasta se datorește faptu
lui că, însăși diriginta poștei nu s-a inte
resat de această problemă și nu a contro
lat și îndrumat în muncă pe factorii poș
tali și pe funcționarii poștei. Mai mult, în 
zilele cînd factorii poștali trebuiau să-și 
lichideze comenzile, tovarășa Mara Vio
rica diriginta poștei, a plecat din locali
tate la Lupenl, ca să-și viziteze familia. 
Lucrul acesta, pe lingă faptul că a slă
bit munca profesională, a creat și nemul
țumiri între funcționari.

Aceași situație se prezintă și la Ghelar. 
Acolo este diriginte tov. Vîrbănescu 
care nu a stat acasă 3 zile ca tovarășa 
Mara, ci numai 2.

Majoritatea lipsurilor se datoresc însuși 
faptului că tovarășa dirigintă Mara de la 
oficiul poștal Hunedoara, precum și to
varășul Vîrbănescu dirigintele poștei din 
Ghelar, nu au simțul răspunderii față de 
muncă, nu-șd dau interesul de a remedia 
lipsurile, ci dimpotrivă au o poziție nesă
nătoasă față de aceste lipsuri, complăeîn- 
du-se în ele.

LOGHIN PITIC

Pentru scoaterea la iveala a 
rezervelor interne 

(REVISTA GAZETELOR DE PERETE)
f Traducerea în viață a mărețului pro
gram de măsuri economice luat de partid 
și guvern în urma plenarei C.C. ai P.M.R. 
din august 1953, este strâns legată de in
tensitatea muncii politice desfășurate în 
rindul muncitorilor. în scopul descoperirii 
și valorificării multiplelor rezerve interne, 
în scopul creșterii productivității muncii, 
cane duc inevitabil la ieftinirea prețului 
de cost al produselor, la ridicarea conti
nuă a bunăstării materiale și culturale a 
poporului muncitor. In orice sector de 
muncă gazetele de perete constituie un 
mijloc puternic de agitație, care prin 
popularizarea succeselor obținute în lupta 
pentru descoperirea rezervelor interne și 
prin criticarea aspră a acelora care în
greunează această luptă, dezvoltă iniția
tiva creatoare a maselor.

In acest sens, colectivul de redacție ai 
kazetei de perete „Rețeaua energetică”, or
gan al organizației de bază P.M.R. și al 
comitetului de întreprindere I.C.S.H., pe 
lingă celelalte probleme importante care 
frământă acest sector, rezervă un loc de 
frunte și articolelor care tratează pro
blema descoperirii și valorificării rezer
velor interne. Intr-un articol dih numărul 
prezent, de pildă, este scoasă în evidență 
fapta tovarășului Clump Petru, care din 
materiale culese din fier vechi, a con
struit un vinci pentru ridicat cablurile, lu
cru care a dus la ușurarea eforturilor 
fizice și la creșterea randamentului. In 

același articol este popularizată de ase
menea inițiativa tovarășului Cleju Dumi
tru, care aduce însemnate economii sec
torului, prin confecționarea din deșeuri 
de materiale, a pieselor de îmbinare, ne
cesare instalațiilor sanitare.

O atenție deosebită față de problema 
descoperirii rezervelor interne, o acordă 
și Colectivul de redacție al gazetei de pe
rete „Totul pentru plan” din cadrul sec
torului montaj I.C.S.H. Printre nenumă
ratele inițiative popularizate, găsim și pe 
aceea a brigăzii conduse de tânărul Ma
rian Ștefan de la șantierul V, care a adu
nat și recondiționat în luna aprilie, peste 
1300 șuruburi de diferite dimensiuni, nu
meroase șaibe, nituri și piulițe, realizând 
în felul acesta însemnate economii.

Demnă de remarcat este și activitatea 
colectivului de redacție al gazetei de pe
rete „Siderurgistul” organ al comitetu
lui P.M.R. și de sindicat din combinat, 
care la viața de partid și prin alte arti
cole, popularizează succesele obținute pe 
tărâmul descoperirii rezervelor interne, în 
cadrul unor secții și critică în același timp 
colectivele de. muncă, care manifestă ne
păsare față de această importantă pro
blemă.

Nu același lucru se poate spune însă 
despre colectivele de redacție ale unor 
giazete de perete din cadrul combinatului, 
care pe lângă activitatea slabă pe care o 

desfășoară, au scăpat din mină tocmai 
problema rezervelor interne.

La secția mecanică, de pildă, colectivul 
de redacție al gazetei de perete, din care 
fac parte tovarășii Epure Avram, Stai- 
covici Nicplae, Negruț Clement și alții, 
nu au criticat prin graiul literelor inac
tivitatea comisiei, înființată în luna fe
bruarie — în scopul descoperirii rezerve
lor interne. Aceasta, în ciuda faptului că 
în cadrul acestei secții sînt numeroase 
posibilități nevalorificate. Există la me
canică o mașină fierăstrău automată, care 
stă de foarte mult timp neîntrebuințată. 
La strunguri nu sunt, utilate pompe de 
apă, care ar mări productivitatea muncii 
și ar lungi viața cuțitelor. Față de acea
stă stare de lucru, nu au luat atitudine 
nici biroul organizației de bază, nici ga
zeta de perete

O slabă preocupare față de descoperi
rea și valorificarea rezervelor interne se 
constată și la colectivul gazetei de perete 
„Furnailistui” de la furnalele vechi, co
lectiv din care fac parte tovarășii N. Ne
gru, Achim Aurel și alții. In cuprinsul 
articolelor apărute la această gazetă, nu 
se întrezărește Câtuși de puțin problema 
rezervelor interne. Mai mult de cît atât, 
în rama gazetei „Furnalistul” arde toată 
ziua un bec de câteva suite de volți, care 
deși ar fi un lucru de „mică” importanță, 
totuși este în contradicție cu problema 
economiilor, de care trebuia să se ocupe 
„Furnalistul”. Acest bec nu face altceva 
decît să pună în lumină, atît goliciunea 
gazetei, cît și lipsurile Colectivului de re
dacție

Sînt unele colective ale gazetelor de pe
rete, cum ar fi cele de la secția forje, con

strucții metalice și O.S.M., care nu suflă 
nici un cuvînt despre rezervele interne, 
deși în cadrul secțiilor respective au fost 
valorificate anumite rezerve interne și 
realizate însemnate economii. Așa de 
pildă, la forje s-a construit din materia
lele recuperate o foarfecă pentru tăiat ta
blă, acționată electric, lucru care înlă
tură munca manuală și reduce cu mult 
timpul necesar operațiunilor de tăiere. De 
asemenea, la O.S.M., pe lingă faptul că 
oțel arid obțin succese deosebite la elabo
rarea rapidă a șarjelor de oțel, (la care 
a contribuit și valorificarea rezervelor 
interne) au mai fost obținute și economii 
în valoare de sute de mii de lei. Toate 
aceste realizări, nu au constituit un su
biect important, pentru Colectivele de re
dacție ale acestor gazete de perete.

Trebuie arătat însă, că slaba activitate 
pe care o duc numeroase colective ale 
gazetelor de perete, în ce privește des
coperirea și valorificarea rezervelor in
terne, se datorește și lipsurilor manifes
tate de către birourile organizațiilor de 
bază și de către comitetele sindicale de 
secții, Care nu controlează și nu îndrumă 
în suficientă măsură activitatea organelor 
lor de presă.

Pentru a pune capăt acestor stări de lu
cruri, este absolut necesar ca organele de 
partid și de sindicat din cadrul tuturor 
secțiilor, să treacă de îndată la activizarea 
și sprijinirea efectivă a colectivelor gaze
telor de perete, pentru ca, acestea la rân
dul lor. printr-o înviorare a activității, să 
mobilizeze activ pe oamenii muncii la 
lupta pentru descoperirea și valorificarea 
rezervelor interne, existente în toate lo
curile de muncă.



NOTE ȘI COMENTARII EXTERNE

Ce se întîmplă în Coreea de sud
In palatul Națiunilor de la Geneva se 

discută una din cele mai arzătoare pro
bleme din viața internațională actuală — 
problema coreeană. Nam Ir, ministrul a- 
facenlor externe al Republicii Populare 
Democrate Coreene, a făcut o declarație 
în legătură eu această problemă și a pre
zentat propuneri concrete menite să ducă 
la restabilirea unității naționale a Coreei 
și la ținerea unor alegeri libere pe în
treaga Coree. Aceste propuneri au fost 
sprijinite întru totul de către Ciu En-lai, 
ministrul afacerilor externe al Republicii 
Populare Chineze. Ele deschid calea spre 
crearea unei Cotee unite, independente și 
democratice.

Această Cale nu este însă pe placul a- 
numitor. cercuri agresive ale S.U.A. și al 
clicii guvernanților lisînmaniști. Este în
deobște cunoscut că imperialiștii ameri
cani duc o politică de scindare a Coreei, 
amenință pacea în Extremul Orient, fac 
să crească încordarea internațională. De 
această scindare au nevoie cercurile agre
sive ale S.U.A., care nu vor să renunțe 
la planurile lor de folosire a Coreei de sud 
drept cap de pod pentru atacarea R.P.D. 
Coreene și Republicii Populare Chineze.

Actele oeupanților americani în Coreea 
de sud nu reprezintă decît un lanț ne
întrerupt de încălcări ale acordului de 
armistițiu, acord care poartă și semnătu
rile reprezentanților americani.

Coreea de sud este astăzi o imensă ta
bără militară ce se întinde de la zona de
militarizată de lingă paralela 38 și pînă 
la litoralul de sud al peninsulei, și ds la 
Marea Japoniei pînă la Marea Galbenă.

Cazărmile americane și cazărmile solda- 
ților lisînmaniști, poligoanele și aerodro
murile împînzesc țara. Sub paza soldați- 
lor înarmați, bărbați, femei, copii și bă- 
trîni lucrează la fortificațiile militare ce 
se construiesc în imediata apropiere a 
zonei demilitarizate, 'sapă tranșee. După 
cum relatează presa străină, în regiunile 
Ianian, Incije Cihuchon, Lîcijonbu și în 
atle puncte, îti mdnții împăduriți, ocu- 
panții americani,’ cu ajutorul guvernanți
lor sud-coreeni, construiesc depozite sub
terane pentru muniții, armament și echi
pament militar.

Mii și mii de oameni sînt constrînși să 
lucreze la construirea de noi șosele stra
tegice. Ga Pusan, Inoion și în alte porturi 
sud-coreene macaralele care descarcă ar
mamentul adus cu vapoarele americane 
nu se opresc nici o clipă.

La sud de paralela 38 se desfășoară cu 
înfrigurare pregătiri militare. Dregătorii 
de la Pentagon și milibariștii lisînmaniști 
urzesc planuri ale unor noi aventuri mi
litare. Coreea de sud devine tot mai mult, 
după cum s-a exprimat un corespondent 
al agenției „Internațional News Service”, 
o „garnizoană americană”.

Importante propuneri făcute de delegatul
R. D. Vietnam pentru instaurarea păcii în Indochina

GENEVA (Agerpres). — Ședința din 
10 mai a conferinței de la Geneva a foit 
prezidată de V. M. Molotov.

Călăuzită de spirit umanitar, delegația 
R. D. Vietnam a propus ca comandanții 
militari ai celor două părți să reglemen
teze evacuarea răniților din rîndurile pri
zonierilor de război de la Dien Bien Fu.

In propunerea făcută de către delegația 
R.D Vietnam se spune : „...Guvernul Ei D. 
Vietnam este gata să autorizeze evacua
rea răniților gravi din corpul expedițio- 
nar francez, prizonieri de la Dien Bien 
Fu. Noi ținem să aducem următoarea pre
cizare : Prin „corp expediționar francez" 
înțelegem toate trupele de sub comanda 
generalului De Castries de la Dien Bien 
Fu, oricare ar fi naționalitatea lor”.

V. M. Molotov și-a exprimat satisfacția

I. BABIN

Faptele arată că strategii de la Wa
shington nu au tras nidi un fel de învă
țăminte din eșecul planurilor americane 
de a invada China pe calea unei agresiuni 
împotriva Coreei. Curînd după ce au a- 
muțit tunurile în Coreea, S. U. A., după 
cum se știe, au încheiat cu Li Sîn Man 
așa-zisul tratat de „apărare mutuală” 
Acest „tratat” a legalizat transformarea 
Coreei de sud într-o bază strategică mi
litară a S.U.A. în Extremul Orient, în- 
tr-unul din focarele de dezlănțuire a unui 
„mare război”.

Și într-adevăr, Li Sîn Man, încurajat 
de cei de peste Ocean, a declarat în auzul 
tuturor că în Coreea de sud există „vo
ința și hotărîrea de a înainta spre nord 
cit mai curînd posibil”. Cu cît se apropia 
mai mult ziua deschiderii Conferinței de 
la Geneva, cu atît mai nerușinată deve
nea propaganda desfășurată de lacheii lui 
Li Sin Man în favoarea unei „cruciade”. 
Pe aventurierul sud-coreean l-a apucat 
amețeala în urma discursurilor instiga
toare și agresive ale lui Dulles. După cum 
relatează revista americană „Nation”, Li 
Sîn Man „se pronunță pentru operațiuni 
militare comune imediate și cu folosirea 
bombei ou hidrogen”. Cîine credincios al 
stăpînilor săi, el a încredințat Congresul 
S.U.A. că „Coreea va putea să întrețină 
25 de divizii cu aceleași fonduri pe care 
le necesită întreținerea numai a unei sin
gure divizii americane”.

Ministrul afacerilor externe lisînmanist, 
Bion Ion Te, a declarat la o conferință 
de presă că orice încercare de unificare 
pe calea forței pe care o va face Coreea 
de sud, „nu va fi o agresiune, ci un act 
de autoapărare”. Potrivit rapoartelor Co
misiei neutre pentru supravegherea ar
mistițiului. în Coreea de sud sosesc can
tități uriașe de materiale de război. Se 
trimit ultimele tipuri de armament, in
clusiv avioane de vînătoare și bombar
diere.

După cum se știe, la cele 18 divizii li- 
sînmaniste, înzestrate complet cu echipa
ment american, s-au adăugat de curînd 
alte două divizii. Potrivit celor spuse de 
ambasadorul sud-coreean în S.U.A., Ian 
Iu Cian, numărul soldaților lisînmaniști 
este de peste 650.000. Potrivit unei știri 
transmise de un corespondent al agenției 
Reuter, „ministrul apărării” lisînmanist a 
anunțat că în viitorul apropiat se va crea 
o „armată de rezervă” cu un efectiv de 
1 milion de oameni. Au fost luate mă
suri, a declarat el, pentru a înrola în a- 
ceastă armată „pe toți tinerii apți de 
luptă” și pentru a-i instrui în decurs de 
4-6 luni. Dacă la aceasta se vor" adăuga 
cele mărturisite de către reprezentantul 
S.U.A. la O.N.U., Lodge, și anume că în 

față de propunerea umanitară prezentată 
de delegația R D. Vietnam.

Bidault, ministrul Afacerilor Externe al 
Franței, a acceptat propunerea făcută de 
șeful delegației R. D. Vietnam.

După aceea a luat cuvîntul din nou 
Fam Van Dong, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri și ministru ad-interim al 
Afacerilor Externe al R. D. Vietnam. El 
a prezentat conferinței un program con
cret în opt puncte menit să ducă la ins
taurarea păcii în Indochina, preconizând 
în vederea atingerii acestui scop, printre 
altele, asigurarea independenței naționale 
a statelor R. D Vietnam, Khmer și Patet- 
Lao, retragerea trupelor străine, efectua
rea de alegeri generale libere în cele trei 
state, studierea problemei participării la 
Uniunea franceză, a chestiunii intereselor 

Coreea de sud se află 500.000 de soldați 
ameridani, va deveni limpede că forțele 
agresive dispun în prezent în Coreea de 
sud de peste 1 milion de militari.

Politicienii americani repetă mereu: 
„Asiaticii trebuie să lupte împotriva a- 
siaticilor”. înfăptuind această politică, co
mandamentul S.U.A. pregătește cadre de 
ofițeri din rîndul celor mai fervenți li- 
sîmnaniști. Sus-amintita revistă „Nation” 
scria că, în majoritatea lor, „generalii” 
sud-coreeni sînt tineri care au servit în 
aramata japoneză și care au făcut un curs 
rapid de perfecționare în S.U.A. In con
vingerile lor nu există nici urmă de prin
cipii democratice. Tot ceea ce au ei este 
credința în cele 20 de divizii ale lor și 
în „marea Coree”. Potrivit datelor pre
sei străine, în S.U.A. au fost trimiși 258 
de ofițeri sud-coreeni pentru a urma 
cursuri de șase luni. A plecat peste 
Ocean un mare grup de aviatori sud-co
reeni pentru a învăța să piloteze avioane 
cu reacție.

Numeroase fapte dovedesc că „coman
damentul militar american în Extremul 
Orient — după cum scrie revista indiană 
„Blitz” — se pregătește activ pentru re
luarea operațiunilor militare în Coreea”. 
In Coreea de sud se aude huruitul sinistru, 
al avioanelor americane. După cum a 
transmis corespondentul ziarului „New 
York Times” la Seul, Jordan, nu demult 
bombardierele și avioanele cu reacție din 
escadrila a 5-a au desfășurat mari mane
vre militare aeriene in Coreea de sud Au 
fost simulate „atacuri” asupra celor mai 
importante obiective.

Chiar în ziua cînd miniștrii afacerilor 
externe au luat loc la aceeași masă în 
Palatul Națiunilor, coresopndentul agenției 
Reuter a transmis din Seul că la 25 a- 
prilie, 11.000 de soldați americani au în
ceput să se îmbarce la Incion (pe coasta 
de vest a Coreei), pentru a participa la 
operațiunile de debarcare pe coasta de 
est a Coreei. In cele nouă luni care au 
trecut de la semnarea armistițiului, avi
oanele militare americane au trecut ile
gal de 232 de ori linia militară de de
marcație.

Transformarea Coreei de sud într-o bază 
americană de atac pricinuiește uriașe su
ferințe populației sud-coreene. Industria 
și agricultura țării, distruse aproape în 
întregime în timpul războiului, se află 
astăzi într-un haos total. Cu toate aces
tea ,clica lui Li Sin Man cheltuiește sume 
fabuloase pentru noi pregătiri militare. 
Așa, de pildă, bugetul militar al guver
nului sud-coreean a fost în 1953 aproape 
de patiu ori mai mare decît în 1952. A- 
ceste fonduri uriașe pentru scopuri mili
tare criminale sînt obținute de Li Sîn 
Man prin jefuirea nerușinată a poporu
lui.

economice ale Franței în Vietnam, Khmer 
și Patet-Lao, schimbul de prizonieri de 
război, încetarea imediată a ostilităților 
și încheierea unui acord cu privire la mă
surile de luat în acest scop.

După aceea a luat cuvîntul reprezen
tantul Cambodgiei, care a prezentat con
ferinței un proiect asemănător celui pro
pus în ședința din 8 mai de Bidault.

Ministrul Afacerilor Externe al Angliei. 
Eden, care a luat apoi cuvîntul, a cerut 
ca conferința să admită ca bază de discu
ții planul prezentat de ministrul Afaceri
lor Externe al Franței.

Luînd cuvîntul, Bedell Smith, șeful de
legației S.U.A., respingi nd propunerile de
legației R. D. Vietnam, a declarat că con
sideră propunerile delegației franceze 
drept bază acceptabilă de discuție.'

Comunicatul înaltului 
Comandament al Armatei 

Populare Vietnameze
PEKIN (Agerpres). —
Agenția Vietnameză de Informații a- 

nunță că la 10 mai înaltul Comanda
ment Militar al Armatei Populare Vietna
meze a dat publicității următorul comu
nicat cu privire la ofensiva întreprinsă de 
unitățile armatei populare vietnameze la 
Dien Bien Fu.

„Armata populară vietnameză a înfrînt 
complet inamicul pe frontul Dien Bien 
Fu, repurtînd astfel cea mai mare victo
rie înregistrată vreodată în istoria arma
tei populare vietnameze. Peste 21 bata
lioane și 10 companii inamice, însumând 
peste 16 000 de militari de elită și între
gul comandament francez în frunte cu 
generalul comandant al garnizoanei De 
Castries, 16 colonei, 1.749 de ofițeri și su
bofițeri, au fost luați prizonieri, uoiși sau 
răniți în cursul ofensivei. Unitățile ar
matei populare vietnameze au doborît sau 
avariat 62 de avioane inamice de dife
rite tipuri și au capturat toate armele, 
munițiile și întregul echipament militar”.

—iO—•

Comunicatul Agenției 
TASS

GENEVA (Agerpres). — TASS
Ziarul francez „Le Monde” a publicat 

la 9 mai o știre a agenției Associated 
Press în care se spune că ziarul egiptean 
„Al Gumhuria” a publicat un interviu 
care ar fi fost acordat de V. M. Molotov 
în legătură cu problemele internaționale. 
Cu acest prilej i se atribuie lui V. M. 
Molotov diferite declarații ou privire la 
politica Franței, la situația din Indochi
na și altele.

Potrivit informațiilor precise primite de 
corespondentul TASS la Geneva, V. M. 
Molotov nu a acordat nici un fel de inter
viu și în general nu a avut la Geneva în
trevederi cu corespondenți străini.

Știrea sus-amintită a ziarului egiptean
„Al Gumhuria” este un fals, care este 

răspîndit de anumite agenții telegrafice 
pentru a înșela opinia publică.

Ședința Consiliului național 
al securit ații din S.U.A-
LONDRA (Agerpres). —
După cum anunță corespondentul din 

Washington al agenției Reuter, la 8 mai 
a avut, loc o ședință a Consiliului național 
al securității din S.U.A

La ședință au luat parte membrii Con
siliului — organul suprem de planificare 
a politicii americane — președintele Ei
senhower, vicepreședintele Nixon, secre
tarul de stat Dulles, ministrul apărării 
Wilson și președintele grupului mixt al 
șefilor de stat major amiralul Radford.

Corespondentul arată că la ședință au 
fost discutate propunerile franceze pri
vitoare la armistițiul în Indochina și pla
nurile Statelor Unite privitoare la un nou 
acord de „securitate în Asia de sud-est”.

Grena la Neiv York
NEW YORK (Agerpres). — După cum 

relatează ziarele, muncitorii de la 13 din
tre cele mai mari fabrici de pîine din 
New York sînt în grevă de peste o săp- 
tămînă.

P EZ SC U R T
• La 4 mai Asociația „Suedia-U.R.S.S.” 

a organizat la Stocholm o reuniune la 
care H. K. Holmgren, subsecretar de stat 
la Ministerul Comerțului al Suediei, a pre
zentat un referat pe tema „legăturile co
merciale dintre Suedia și Uniunea Sovie
tică”.

• Cu prilejul ^apropiatei aniversări a 
victoriei împotriva Germaniei hitleriste, 
arhiepiscopul Parisului, cardinalul Feltin, 
a dat publicității o declarație în care își 
exprimă speranța că actuala conferință de 
la Geneva va duce la o consolidare a păcii 
în lume. In încheiere, cardinalul Feltin 
cere încetarea războiului din Indochina.


