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Mai multa atente protecției muncii în 
întreprinderi

ÎNAINTE SPRE NOL SUCCESE IN INDUSTRIE
ȘI AGRICULTURĂ

MOLEA ALEXANDRU 
activist al Comitetului raional P.M.R.

Hunedoara

In ansamblul măsu
rilor pa care partidul 
și guvernul nostru le- 
au luat pentru ri
dicarea nivelului de viață al celor ce 
muncesc, un loc însemnat îl ocupă a- 
părarea sănătății muncitorilor împotriva 
accidentelor și îmbunătățirea condițiilor 
de lucru în procesul de producție.

Cu fiecare zi care trece, prin grija sta
tului nostru democrat popular, în fabrici 
și uzine, mine, șantiere de construcții, 
etc., se desfășoară o intensă acțiune pen
tru mecanizarea muncilor grele, insta
larea de dispozitive privind protecția 
muncitorilor în jurul diferitelor mașini, 
instalații pentru curățirea aerului din 
halele cu praf și gaze, precum și alte lu
crări, menite să facă munca mai ușoară 
și mai plăcută.

Un exemplu viu in această privință îl 
constituie marile realizări ce au fost în
făptuite și m întreprinderile raionului 
nostru. De pildă, la Combinatul siderurgic 
„Gh. Gheorghiu-Dej”, s-a. mecanizat 
pentru prima dată procesul de încărcare 
a furnalelor, s-a trecut la turnarea o- 
țelului direct în cochile montate pe vago- 
neți, s-au construit vestiare și băi pentru 
muncitori, camere igienice pentru femei, 
s-au instalat în unele locuri conducte cu 
apă potabilă, ventilatoare pentru absor
birea gazelor și multe altele. De asemenea, 
la grupul. minelor de fier din Ghețar și 
Teliuc, locul uneltelor primitive ca ; 
roaba, tîmacopul, sfredeliri de raînă, etc. 
l-au luat perforatoarele cu aer compri
mat, ciocanele de abataje, concasoarele, 
mașinile de încărcat minereu și alte di
ferite mașini-, care ușurează considerabil 
munca minerilor.

Pentru reducerea eforturilor fizica ale 
muncitorilor, la secția I-a locomotive 
Smeria, a fost pus în funcție un vinci 
electric și suporți pentru ridicarea ten
derelor de pe roți, Lucrare ce înlocuiește 
munca fizică a 8 oameni. Tot la Com
plexul C.F.R. Simeria, a fost executată 
o rețea de apă potabilă în atelierul cen
tral și s-a amenajat o încăpere specială 
pentru sudorii electrici de la secția I-a 
vagoane.

Lucrări asemănătoare care au dus în 
mod nemijlocit la îmbunătățirea condi
țiilor de lucru ale muncitorilor, aiu fost 
executate și la întreprinderea de con
strucții siderurgice Hunedoara, Trustul 4 
Construcții, și uzina „Victoria” Călan, 
unde tot mai mult se simte grija față de 
om și se îmbunătățesc condițiile pe care 
le au asigurate muncitorii.

Cu toate succesele înregistrate pînă 
acuma în domeniul protecției muncii și 
tehnicii securității. in unele întreprin
deri încă mai există o serie de lipsuri, 
care își găsesc explicația în tocirea spi
ritului de răspundere cu Care privesc 
unele organe de conducere această im
portantă problemă de stat.

La Combinatul siderurgic „Gh. Gheor
ghiu-Dej” în secțiile turnătorii și lami
noare, problema ventilației nu a fost pe 
deplin rezolvată. La secția turnătorii, 
geamurile stau sparte de multă vreme, 
pe motivul că nu sînt geamuri armate, 
deși acestea zac neutilizate în depozite.

O situație de condamnat, care încă mai 
există și astăzi în incinta combinatului, 
este și aceea că, nici pînă în prezent nu 
s-a reușit să se instaleze conducte cu 
apă potabilă la fiecare loc de muncă. Așa 
se face că în seotorul turnătorii, lami
noare, oțelărie și altele, muncitorii tre
buie șă se deplaseze în altă parte pen
tru a-și procura apa necesară, pierzând 
timp prețios din procesul de producție.

Datorită atitudinii de nepăsare și co

moditate de cane dă 
dovadă în această 
privință tovarășul di
rector Miolea Ro- 

molus care răspunde de această proble
mă de stat, a făcut ca o serie de Lucrări 
prevăzute în contractul colectiv încă din 
anul 1953 să rămînă nerealizate, simple 
formalități^ birocratice. Lipsită de preocu
pare în această direcție, conducerea teh
nică a combinatului, a făcut ca muncito
rii de la prăjitoare să nu simtă grija pen
tru asigurarea celor mai bune condiții 
de muncă, de multe ori contribuind prin 
aceasta la desfășurarea în mod greoi a 
procesului de producție.

Lipsuri serioase in domeniul protecției 
muncii se manifestă și la atelierele C.F.R. 
Simeria. Aici conducerea, deși s-a anga
jat să creeze cele mai bune condiții de 
muncă și igienă pentru femei, lucrările 
începute în acest scop sînt1 tărăgănate de 
pe o zi pe alta, lucru ce dovedește ne
păsarea față de obligațiile ce trebuiau 
puse în viață.

Cu aceeași lipsă de răspundere privește 
îmbunătățirea permanentă a condițiilor 
de lucru ale muncitorilor și conducerile 
minelor de fier Ghelar și Teliuc, precum 
și cea a uzinei „Victoria” Călan, deși răs
pund direct în această problemă

In aceste întreprinderi, organele de 
conducere se mulțumesc doar să privească 
afișele și panourile care citează măsurile 
ce trebuiesc luate în domeniul protecției 
muncii, fără a trece la fapte vii, concrete, 
în urma cărora să se vadă dragostea cu 
care este privit astăzi omul Ori aseme
nea atitudini, partidul și guvernul le 
combate cu toată tăria și luptă pentru 
lichidarea lor.

La existența acestor lipsuri care se 
manifestă în domeniul protecției muncii, 
o contribuție o au și comitetele de partid 
și cele de întreprindere. Unele organizații 
de partid cum ar fi cele de La Combi
natul siderurgic „Gh. Gheorghiu-Dej”, 
I.C.S.H., Teliuc. Ghelar, Simeria și altele, 
n-au acordat toată atenția problemei pro
tecției munci:, considerînd că de această 
importantă problemă de ștat trebuie să 
se ocupe numai organele administrative, 
oele sindicale și inspectorii cu protecția 
muncii. De asemenea, comitetele de între
prindere lipsite de sprijinul comitetelor 
de partid, au depus o muncă necoraspun- 
zătoare în ceea ce privește instruirea și 
îndrumarea comitetelor de secții și a res
ponsabililor de grupe sindicale.

Este necesar ca unor astfel de lipsuri 
să li se pună capăt și să se treacă de 
îndată la o muncă vie și operativă, care 
să ducă în cel mai scurt timp la crearea 
de condiții și mai bune de muncă ce
lor ce muncesc

Comitetele de partid au datoria să con
troleze și să îndrume îndeaproape acti
vitatea comitetelor din întreprindere, 
pentru ca acestea la rîndul lor să acorde 
mai multă atenție problemelor legate de 
protecția mundii. Cabinetele tehnice tre
buie să se ocupe în mai mare măsură de 
rezolvarea propunerilor făcute cu privire 
la protecția muncii, să stimuleze și să 
ajute pe cei care se străduiesc să scoată 
la iveală noi rezerve interne, puse în 
slujba îmbunătățirii condițiilor de lucru 
ale oamenilor muncii.

Conducerile întreprinderilor au sarcina 
să acorde mai multă atenție problemelor 
de poatecția muncii, să-și desfășoare în
treaga lor activitate după hotărîrile ple
narei partidului, din august 1953, cu pri
vire la ridicarea nivelului de trai, mate
rial și cultural ai celor ce muncesc, fi
indcă numai atunci vor putea spune că 
într-adevăr se achită cu cinste de măre
țele sarcini de le stau în față.

Tot mai mult sporește elanul de muncă al oamenilor muncii din industrie și 
agricultură. Antrenați in întrecere socialistă, lucrînd după metodele cele mai a- 
vansate, muncitorii, tehnicienii și inginerii din întreprinderile raionului Hune
doara obțin succese valoroase în realizarea planului de producție, economisirea 
de materiale și folosirea rațională a mașinilor și utilajelor cu care lucrează.

Deasemeni, țărănimea muncitoare din raionul Hunedoara luptă cu avînt pen
tru întreținerea culturilor în cele mai bune condițiuni, convinși că prin aceasta 
vor obține o recoltă bogată.

Roadele muncii entuziast
Continuând cu mai mult avînt întrece

rea socialistă și folosind cu succes me
toda vestitului furnalist sovietic Alexan
dru Filipov, muncitorii și tehnicienii 
din sectorul furnale, al uzinei „Victoria” 
Călan, reușesc să dea patriei tot mai 
multă fontă peste sarcinile de plan.

Numai în perioada de La 1 La 24 mai, 
întreg colectivul de muncă din acest sec
tor și-a depășit planul de producție cu 
2,1 la sută, situîndu-se în frunte schim
bul tineretului condus de maistrul Szaibo 
Ștefan și prim fumaliistul Bdkoș Anton, 
care a realizat norma în proporție de 119

Frumoase realizări prin economisirea de materiale
Folosirea în mod cît mai rațional a 

materialelor, a devenit o precupare de 
fr-unte în ultimul timp pentru numeroși 
muncitori din secția exploatări electrice 
a riombinalului siderurgic „Gh Gheor
ghiu-Dej". u

Astfel, electricienii instalatori din e- 
chiipa condusă de tovarășul Nușfeleaniu 
A-urel, folosind ou chibzuință materialele 
cu cane lucrează, au reușit să economi
sească de la 1 la 24 mai, 60 m tuburi 
Bergman, 180 metri conductori N.G.A., 
precum și alte materiale ca ; dulii în
trerupători, etc., economii cu care s-a

O secție luată sub patronajul tineretului
Acum cîteva zile, la sectorul atelierelor 

centrale de reparații, ale I.C.S.H.-ului a 
avut loc o adunare festivă, în cadrul că
reia tineretul din acest sector a luat sub 
patronajul său secția sbrungărie, înfiin
țată de curînd

C"j prilejul adunării festive, numeroși 
tineri strungari și frezori, au luat cu- 
vîntul și s-au angajat în fața organiza
ției de partid și a oonducerii sectorului, 
să păstreze în stare perfectă mașinile, să 
asigure la timp și în bune condiții pie
sele neoesare agregatelor și mașinilor din 
cadrul întreprinderii, și să lupte ca sec

Intensifica lucrările de
De dîtva timp, vremea menținîndu-se 

frumoasă, țăranii muncitori din raionul 
nostru au intensificat cu succes lucrările 
de întreținere a culturilor, reușindu-se 
astfel ca pînă la data de 22 mai în tot 
raionul nostru să se execute plivitul pe 
o suprafață de 3312 hectare, iar prăișitui 
pe o suprafață de 274 hectare.

Fruntași la întreținerea culturilor pe 
raion, se află țăranii muncitori din înto
vărășirea agricolă „7 Noiembrie” din co
muna Hășdat, care pînă în seara zilei de

Primii în predarea cotelor la produse lactate
Considerînd aprovizionarea populației 

muncitoare de la orașe ca o înaltă în
datorire patriotică, țăranii muncitori din 
satul Nandru predau cu drag cotele de 
brînză datorate statului, iar cea de pri
sos, o valorifică prin cooperativă.

Astfel, pînă acuma cîteva zile, țăranii 
muncitori din acest sat au predat aproape 

La sută, precum și echipa condusă de 
Forray Eronim, cu o depășire de 18%.

Frumoase succese în muncă, prin con
tinuarea cu avînt a întrecerii socialiste și 
apliocanea metodelor înaintate: Voroșin, 
Ciutehih și altele, au obținut și muncitorii 
din secțiile turnătorii, montaj și emailaj. 
Spre exemplu echipa condusă de Bizidică 
Gheorghe din secția turnătorie, și-a de
pășit planul în primele 24 zile a iunai 
în curs eu 52 la sută, iar cea a lui Ne
grea Emil din secția montaj și Lazăr 
Arcadie din secția emailaj și-au întrecut 
normele- între 25-43 la sută.

făcut toată instalația ^electrică într-o 
cabană. La fel echipa de lăcăbyși a lui 
Martin loan, din cele 40 kg de compozi
ție pe cane le-a economisit, a reușit să 
toarne 6 lagăre necesare secției mode- 
lărie și gaterului. In aceeași perioadă, din 
economiile de cherestea realizate, tîmpla- 
rii din echipa condusă de tovarășul Ză- 
voian ■ Maxim, aiu confecționat 240 bucăți 
apărători pentru flamă, 50 cozi pentru 
ciocane, 60 minere pentru pile și alte 
obiecte, care în prezent sînt folosite în 
cadrul secției.

ția să devină fruntașă în întrecerea so
cialistă.

Datorită elanului hotărîtor cu care ti
nerii au pornit la muncă pentru înde
plinirea angajamentului luat chiar din 
prima zi de producție, au fost înscrise 
noi realizări în cadrul acestei secții. Spre 
exemplu, tinerii: Săbău Gheorghe, Mun- 
teaniu Nicotae, Mardare loan, Ungureanu 
Aurel, Iordan Gheorghe și alții, au obți
nut indici de norme care variază de la 
1,65 pînă La 2,35.

ACHIM CONSTANTIN 
corespondent voluntar

întreținere a culturilor
25 mai, au prășit 50 hectare cu porumb, 
cartofi și legume și au plivit întreaga 
suprafață însămânțată ou culturi păioa- 
se. In munca de îngrijire și întreținere 
a culturilor în cele mai bune condiții, 
fruntași se situează și țăranii muncitori 
din comuna Băicia, care au plivit o supra
față de 332 hectare cu grîu, orz, secară și 
au prășit 75 hectare de cartofi, sfedlă și 
legume, precum și cei din comuna Cris- 
tur, care au plivit și prăișit pînă la aceea
și dată peste 287 hectare, teren.

în întregime cota de brînză pe anul 1954, 
valorificând în același timp 62 kg prin 
cooperativă. Printre primii la predarea și 
vailorifioarea acestui produs se numără 
țăranii muncitori :Bucur Sofan, Șerban 
Gheorghe, Pătrău Leontirf, Stoica Iosif și 
alții. DAVID STELIAN

corespondent voluntar
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Munca creatoare a 
metalurgiști lor

Lucrătorii uzinei „Stalin” din Novo- 
Kramatorsk — una din cele mai vechi în
treprinderi metalurgice din sudul U.R.S.S. 
— ridică în mod sistematic productivita
tea muncii pe baza progresului tehnic și 
a bunei organizări a producției.

In ultimii ani la uzina „Stalin” au fost 
realizate numeroase inovații tehnice care 
ușurează munca muncitorilor. încărcarea 
cuptoarelor se face cu ajutorul unor au
tomate Dirijarea proceselor termice ale 
șarjei de fontă și oțel este automatizată 
integral. In toate secțiile au fost insta
late aparate perfecționate de control și 
măsurat.

O importantă contribuție la dezvoltarea 
tehnicii producției o aduc muncitorii și 
inginerii-inovatori. Furnaliștii au cons
truit cîteva mecanisme și aparate, cu a- 
jutorul cărora se efectuează turnarea 
fontei, se înregistrează în mod automat 
greutatea încărcăturii cuptorului.

La propunerea raționalizatorilor, în sec
ția cuptoarelor Martin a fost mecanizată 
scoaterea lingourilor fierbinți din lingo- 
tiere. Laminatorii au automatizat scoa
terea prefabricatelor incandescente din 
cuptoarele de preîncălzire, au fabricat, pe 
baza proiectelor inginerilor uzinii, mașini 
originale pentru așchierea și marcarea 
metalului.

Utilajul construit de lucrătorii uzinei a 
permis ca anul trecut și anul acesta să se 
mocanizeze peste 60 sectoare de producție.

Piese pentru o 
mașină-unealtă uriașă

La uzina „Stalin” din Novo - Krama
torsk a fost turnată o piesă uriașă pen
tru strunguri carusel în lungime de 15 m. 
In acest sc*p au fost folosite 150 tone 
de fontă lichidă.

Prin terminarea acestei piese, colecti
vul secției de turnare a fontei de la a- 
ceastă întreprindere a terminat fabrica
rea unui ansamblu de piese necesare a- 
gregatului unical pe care il produce uzina 
constructoare de mașini-unelte grele din 
orașul Kolomna.

Cu cîtva timp înainte, pentru aceeași 
mașină-unealtă au fost turnate fundația 
mesei. în greutate de 53 tone, și o plan- 
șaibă uriașă, pe care ar putea să încapă 
cu ușurință cinci autocamioane.

Instalații automate la mine
Mjneie aparținând trustului „Kuibîșevu- 

gol” din bazinul carbonifer al Donețului 
scot în fiecare oră la suprafață aproxi
mativ 2.000 de mic. de apă subterană. 
Două treimi din această apă este pompată 
în prezent cu ajutorul noilor stațiuni de 
pompare automate care funcționează sub 
pămînt, fără intervenția omului. In ulti
mul timp, la minele din Donbas sînt fo
losite pe scară tot mai largă diferite au
tomate, care ușurează munca minerilor. 
In special, la minele trustului „Kuibîșe- 
vugol” sînt folosite 12 tipuri diferite de 
instalații. Aproximativ jumătate din nu
mărul ventilatoarelor mari au fost tre
cute la funcționare automată. In mod o- 
bișniuit, funcționarea acestor puternice 
instalații, care alimentează cu aer curat 
exploatările subterane ale minelor, era 
controlată de un mecanic special. In pre
zent, aparatele de control semnalizează 
dispecerului minei cea mai mică defec
țiune în funcționarea ventilatoarelor.

Dacă nu s-au luat la timp măsurile ne
cesare, ventilatorul defect se decuplează 
în mod automat și intră în funcțiune un 
agregat de rezervă.

In multe mine este automatizată Co
manda elevatoarelor și a Vagonetelor. La 
o serie de întreprinderi, vagonetele sînt 
aduse în cuștile ascensoarelor, diferitele 
sorturi de cărbune se repartizează în com
partimentele buncherelor de cale ferată, 
se controlează umplerea lor cu cărbune și 
se execută alte operațiuni fără interven
ția muncitorilor.

1.000.000 ruble pe zi pentru reconstrucția 
Stalin gradul ui

Stalingnadul se dezvoltă și devine tot 
mai frumos. După război, aici au apărut 
noi cartiere de case de locuit, au fost con
struite cluburi, teatre, așezăminte pentru 
copii și instituții medicale. Numai în ul
timii doi ani, în acest oraș au fost con
struite case de locuit cu o suprafață de 
aproape 300.000 m2.

Anul acesta a crescut considerabil vo
lumul construcției de case de locuit și in
stituții cultural-sociale. In prezent, la 
Stalingrad se construiesc clădirile a șase 
institute, cîteva școli medii tehnice, Pa

Mecanizarea agriculturii în Lituania
Colhozurile și stațiunile de mașini și 

tractoare din Lituania s-au pregătit in
tens în vederea muncilor agricole de pri- 
m avară.

Cele 135 S.M.T.-uri din Lituania vor 
primi anul acesta din republicile uniohale 
frățești un mare număr de tractoare și 
unelte agricole de remarcă, precum și 200 
combine cerealiere autopropulsate, 200. 
combine de in, Combine pentru recolta
rea sfeclei de zahăr și a cartofilor.

Această importantă completare a par
cului de mașini și tractoare permite să se 
lărgească mecanizarea muncilor agricole.

Baze de cartofi și legume în jurul orașelor 
din R.S.S. Bielorusă

In jurul orașelor și centrelor indus
triale din Biatorusia se creează zone de 
cultivare a cartofilor și legumelor. In 
apropiere de Minsk — capitala R. S. S. 
Bieloruse, această zonă cuprinde 130 de 
colhozuri și sovhozuri. Anul acesta ele 

au construit 40 de sere și au amenajat de

Uzina de transformatoare din Zaporoj, a trecut la producția în serie a 
arborelui de decuplare cu o capacita te de 400 kilovați. Ele sînt destinate 
pentru liniile de înalt voltaj pe linia de transmisie Moscova - Kuibîșev. 
In foto: Polii arborilor de decuplare înainte de a fi trimiși din secția de 

aparate

Electrificarea satelor din Azerbaidjanul 
Sovietic

Pe riul Belokanî-Ciai din R.S.S. Azer- 
baidjană a fost dată în exploatare o hi
drocentrală care deservește patru colho
zuri. Ele vor folosi energia electrică la 
treierat, la Curățitul nucilor și la pregă
tirea furajelor pentru vite.

In prezent, în satele din R.Ș.S. Azer- 
baidjană se construiesc 12 mari hidro
centrale interoolhoznice.

Puterea centralelor intercolhoznice, con
struite în ultimii trei ani în satele repu

blicii, depășește puterea tuturor centrale
lor existente aici înainte de război.

Un rol important în dezvoltarea elec
trificării agriculturii l-a avut hidrocen
trala Mingheciaur — cea mai mare din 

latul muncii, două cinematografe, un 
mare număr de case de locuit. Au fost 
terminate lucrările de construcție a gării 
feroviare și a primei părți a stadionului 
metalurgiștilor. Pentru lucrătorii de la 
uzina de tractoare se construiește un Pa
lat cultural. In curînd se va deschide noul 
planetariu — dar făcut orașului-erou de 
către oamenii muncii din Republica De
mocrată Germană.

Pentru reconstrucția Stalingradului se 
cheltuiesc zilnic 1.000.000 de ruble.

Mașinile vor fi folosite pe scară și mai 
largă în cultura cartofilor și legumelor. 
Nivelul de mecanizare in legumicultură va 
crește de zece ori în comparație cu anul 
1953. Zeci de combine speciale vor fi fo
losite pentru prima oară la recoltarea car
tofilor. In vederea lucrărilor de valorifi
care a unor noi pămînturi, pe lîngă 
S.M.T.-uri au fost create încă 22 detașa
mente de ameliorări, înzestrate cu mij
loace tehnice perfecționate.

Oamenii muncii din agricultura Litua
niei sînt ferm hotărîți să realizeze o spo
rire rapidă și continuă a producției tu
turor produselor agricole.

patru ori mai multe rame de răsadnițe 
decât în anul trecut.

In prezent, în Bielorusia a început să
direa oartofilor și legumelor. Suprafața 
destinată cartofilor este de 930.000 hec
tare din cele mai bune pămînturi. A fost 
de asemenea considerabil sporită suprafața 
destinată grădinilor de zarzavat.

Transcaucazia, — a cărei primă secțiune 
a fost pusă în funcțiune acum câteva luni. 
Numeroase colhozuri și stațiuni de ma
șini și tractoare au fost racordate la li
nia de trasport de energie electrică a a- 
cestei hidrocentrale. Curentul electric este 
folosit pe scară largă la mecanizarea tre
ieratului, la mulsul vacilor și la pregăti
rea furajelor.

Anul trecut ■ statul a acordat colhozuri
lor pentru electrificarea gospodăriei lor 
credite pe termen lung în valoare de cî
teva zeci de milioane de ruble.

In anii viitori se prevede să se con
struiască în satele din Azerbaidjan alte 
250 de hidrocentrale, ''

Noul teatru muzical de 
dramă al RSS Moldovenești

La Chiișinău a avut loc inaugurarea noii 
clădiri a- Teatrului muzical de dramă 
„Pușkin”. Marea sală de spectacole a 
noului teatru este împodobită cu coloane 
și ornamentații artistice, iar scena este 
utilată cu cea mai modernă tehnică tea
trală.

Teatrul muzical de dramă „Pușkin” 
este considerat în prezent cel mai bun 
teatru din R.S.S. Moldovenească. In re
pertoriul acestui teatru ocupă un loc im
portant operele dramaturgiei moldove
nești contemporane, precum șî operele 
scriitorilor ruși, ucraineni și bieloruși. 
Clasicii europeni sînt * reprezentanți prin 
piesele „Nunta lui Figaro” de Beaumar
chais, „O scrisoare pierdută” de drama
turgul rcmîn Ion Luca Caragiale și al
tele. Actuala stagiune a teatrului se în
cheie prin punerea în scenă a tragediei 
„Oihello” de Shaksspeire.

In fiecare brigadă de cîmp
— o arie mecanizată

Colhozurile din regiunea Ștalino, R.S.S. 
Ucraineană, au început să construiască 
arii mecanizate.

Intr-o serie de raioane, curățirea me
canizată a cerealelor se va efectua în fie
care brigadă de cîmp. Pe arii se insta
lează transportoare, bunchere de încărcat 
cereale, aruncătoare de cereale, care cu 
ajutorul unui puternic curent de aer a- 
runcă cerealele la o înălțime de aproxi
mativ 10 metri.

In total, în colhozurile din regiunea 
Stalino, curățirea mecanizată a cereale
lor se va efectua pe cel puțin 650 de arii 
ale brigăzilor de cîmp. Aproape toate 
mecanismele vor fi acționate de motoare 
electrice, ceea ce va permite să se eli
bereze aproximativ 40.000 de colhoznici 
pentru a fi folosiți la alte munci.

Noi grădini și vii
Colhozurile din Uzbekistan au termi

nat plantarea de noi grădini. In multe 
regiuni, suprafețele plantațiilor fructifere 
au fost mărite cu 8-10 la sută. Numai pe
pinierele de stat și stațiunile experimen
tale au furnizat colhozurilor peste 1.300.000 
de puieți de pomi fructiferi.

Anul acesta, într-o serie de colhozuri 
au fost folosite pentru prima dată mași
nile de plantarea livezilor. La propune
rea cunoscutului pomicultor uzbec Riza- 
met Musamuhamedov, laureat al Premiu
lui Stalin, pomii fructiferi se plantează 
cu ajutorul unor mașini de săpat șan
țuri, ceea ce a permis să se reducă sim
țitor cheituieliie de muncă.

In prezent, în republică este pe termi
nate plantarea de noi vii.

Colhoznicii — autori de 
cărți

De la începutul anului, Editura de Stat 
a R.S.S. Bieloruse a tipărit în tiraj de 
masă 65 de cărți, broșuri și alte publicații 
tratînd diferite probleme ale agriculturii 
și Creșterii animalelor. Autorii acestor lu
crări sînt fruntași și specialiști în agri
cultură.

Kirill Oriovski, președintele colhozului 
„Rassvet”, în • broșura sa intitulată „Șase 
milioane ruble venit realizat din cultura 
inului”, expune în amănunțime experi
ența colhozului său in obținerea unor re
colte bogate.
Folosind realizările științei agrotehnice^ 
colhoznicii au obținut anul trecut de pe 
o suprafață de 500 ha cîte 6,4 chintele fi
bre și cîte 4,5 chintale semințe de in la 
hectar. Venitul obținut din cultura inului 
a depășit suma de 6.000.000 ruble. In a- 
fară de aceasta, colhozul a primit de la 
stat pentru producția predată cîteva mii 
de chintale de grîu, o mare cantitate de 
zahăr și ulei. Pentru fiecare zi-muncă ță
ranii au primit cîte 3 kg de grăunțe, 8 kg 
cartofi și legume, cîte 24 ruble. Kapito
lina Juk din colhozul „Stalin”, Ivan Upe- 
roveț, președintele colhozului „Molotov” 
din regiunea B~est și mulți alții au pu
blicat de asemenea cărți și broșuri în 
cairo își expun experiența lor în muncă.



Lupta de eliberare națională a popoarelor din Patet-Lao și Khmer
Popoarele din Patet-Lao și Khmer, în

suflețite de succesele poporului vietna
mez, care a proclamat în august 1945 re
publica democrată, duc de mult timp o 
luptă eroică pentiru libertatea și indepen
dența. deplină a țărilor lor.

Alianța strinsă a popoarelor din Patet- 
Lao și Khmer cu poporul vietnamez in 
lupta de eliberare dusă împotriva asupri
torilor lor comuni — colonialiștii francezi 
și imperialiștii lin S.U.A., care stau în 
spatele acestora, — și-a găsit expresia în 
acordul de alianță dintre Vietnam, Pa
tet-Lao și Khmer încheiat ip martie 1951. 
Această alianță se bazează pe principiile 
liberului consimțămînt, egalității, ajuto
rului reciproc și respectării independenței 
naționale a fiecărei țări. Ea se întărește 
neîncetat în pofida încercărilor imperia
liștilor de a scinda popoarele din Indo
china cu scopul de a le subjuga. Decla
rațiile demagogice ale imperialiștilor a- 
mericani, dare, căutînd sâ înlăture și să 
înlocuiască complet. în Indochina pe co
lonialiștii francezi, îndeamnă pe monarhii- 
mai'ionete din Laos (Patet-Lao) și Cam- 
bodge (Khmer) să ceară „independență”, 
nu vor reuși să înșele popoarele din Pa
tet-Lao și Khmer

Popoarele din Patet-Lao și Khmer, ca 
și poporul din Vietnam, eliberînd de sub 
jugul colonialiștilor francezi o parte în
semnată din teritoriile lor, continuă, sub 
conducerea guvernelor liber alese, lupta 
pentru cauza lor dreaptă

★
încă la 12 octombrie 1945 a fost creat în 

Patet-Lao un guvern democratic provi
zoriu care a proclamat indapedența țării, 
obținînd abdicarea regalui Sizavanvong. 
Dar curînd după aceea colonialiștii fran
cezi au dezlănțuit o agresiune împotriva . 
statului Patet-Lao și poporul din Patet- 
Lao s-a ridicat din nou cu arma în mină 
în apărarea libertății sale.

In august 1950 conferința reprezentan
ților tuturor păturilor sociale ale popu
lației a creiat Frontul național unit din 
Patet-Lao (Lao Issala) și un nou guvern 
de rezistență. Ea a pus bazele pentru des
fășurarea mișcării de rezistență și a con
strucției naționale în țară.. Frontul națio
nal unit din Patet-Lao este compus din 
reprezentanți ai muncitorilor, țăranilor, in
telectualilor și ai burgheziei naționale. In 
ultimul timp au aderat la el noi organi
zații de masă care reprezintă diferite pă
turi sociale și naționalități.

Sprijinindu-se pe Frontul național unit, 
care joacă un rol determinant atât pe teri
toriul eliberat, oît și pe cel ocupat, guver

GENEVA (Agerpres). — TASS
La ședința din 24 mai, cele nouă dele

gații au continuat examinarea problemei 
indoohineze. S-a aflat că în conformitate♦
cu procedura de examinare a acestei pro
bleme, adoptată la ședința precedentă din 
inițiativa delegației sovietice, particiipan- 
ții la conferință au trecut la examinarea 
principalelor clauze pe care le-au ales din 
proiectele de propuneri prezentate de re
prezentanții Republicii Democrate Viet
nam și Franței Potrivit informațiilor pri
mite, în cadrul ședinței din 24 mai a a- 
vut. loc un schimb de opinii caire a per
mis să se stabilească ■ în care probleme 
punctele de vedere coincid și în care ele 
diferă

Partea sovietică a subliniat necesitatea 
stabilirii unui contact direct între păr
țile interesate și în primul rînd, la Ge
neva, între consilierii militari ai delega
țiilor respective. Acest contact ar înlesni 
examinarea mai concretă a problemei. 
Această propunere a fost sprijinită de re-

Sesiunea Consiliului Uigii societăților de Cruce Roșie
OSLO (Agerpres) — TASS
La 24 mai, după solemnitatea deschi

derii, a avut loc prima ședință de lucru 
a celei de a 23-a sesiuni a Consiliului 
Ligii societăților de Cruce Roșie. In șe
dință a lost aprobată ordinea de zi a 
sesiunii ce include printre altele discu
tarea proiectului de rezoluție japonez cu 
privire la interzicerea armei atomice și 

nul de rezistență, în frunte cu primul mi
nistru Sufhanuvong, controlează în mo
mentul de față regiuni cu o suprafață de 
peste 110.090 kilometri pătrați, adică mai 
mult de jumătate din teritorul țării. In 
aceste regiuni locuiesc peste un milion de 
oameni, ad'ră mai mult de două treimi 
din populația țării. Puterea democratică 
este exercitată în 9 din cele 10 provincii 
ale țării. Regiunile nou eliberate capătă 
un ajutor de zi cu zi din partea guver
nului democratic.

Guvernul a înfăptuit reforme democra
tice și acordă un mare ajutor economic 
țăranilor, punîndu-le la dispoziție unelte 
agricole, inventar și semințe. A crescut 
considerabil producția, ceea ce permite 
asigurarea nevoilor mișcării de rezistență 
și ridicarea nivelului de trai al poporului. 
Cu un uriaș entuziasm desțelenesc țăranii 
din Patet-Lao pământurile înțelenite și 
obțin recolte suplimentare. Cu toate dis
trugerile monstruoase făcute de colonia
liști, și în ciuda secetei, pe teritoriul elibe
rat din Patet-Lao se string recolte satis
făcătoare de orez. Se înfăptuiește cu suc
ces lichidarea neștiinței de carte.

O luptă eroică împotriva colonialiștilor 
francezi, intervenționișbilor americani și 
regimului-marionetă duce poporul din 
Khmer. In aprilie 1950, Conferința națio
nală a reprezentanților poporului, la care 
au luat parte mai mult de 200 de repre
zentanți ai tuturor păturilor populației, 
a creiat Frontul național unit din Khmer 
(Khmer Issarak) și a adoptat programul 
și statutul- lui. Ea a ales Comitetul națio
nal de eliberare, transformat ulterior în 
guvern de rezistență. în frunte cu preșe
dintele și primul ministru Son Ngoc 
Min, și care se bucură de autoritate nu 
numai pe teritoriul în prezent eliberat, 
cane are o suprafață de circa 100.000 km. 
pătrați, cu o populație de un milion de 
locuitori (o treime din suprafața totală a 
țării și un sfert din totalul populației), ci 
în fapt și pe teritoriul celei mai mani 
părți a Khmer-ului. Frontul național unit 
se bucură de o influență uriașă în în
treaga țară, el grupează în rîndurile sale 
mase de țărani, intelectuali, slujitori ai 
cultului budist și o însemnată parte a 
burgheziei naționale.

In prezent regiunile eliberate formează 
o întreagă zonă care se întinde de-a lun
gul graniței cu Vietnamul și Tailanda. Dar 
există regiuni eliberate și în alte părți ale 
Khmer-ului: ele există în 11 din cele 14 
provincii ale țării.

Guvernul de rezistență, al cărui prim 
act a fost acordarea de libertăți democra

In jurul conferinței de la Geneva
p.ezcaumții Republicii Democrate Viet
nam și Republicii Populare Chineze. După 
cum se anunță, propunerea delegației Re
publicii Democrate Vietnam cu privire la 
o cît mai grabnică încetare simultană și 
completă a focului, și dacă e posibil, pe 
întreg teritoriul Indochinei, s-a bucurat 
de sprijinul delegațiilor U.R.S.S. și Re
publicii Populare Chineze, care și-au ex
primat speranța că adoptarea acestei 
propuneri va duce nu la o încetare tem
porară a focului, ci la stabilirea unei păci 
trainice în Indochina.

Se subliniază că în legătură cu trece
rea la examinarea în fond a probleme
lor militare de către conferință, partea so
vietică a propus să se continue discuta
rea acestor probleme în ședința din 25 
mai, pentru ca la ședința următoare să se 
treacă la examinarea acelor puncte ale 
proiectului prezentat de Republica Demo
crată Vietnam, care se referă la regle
mentarea politică a problemei indochineze. 
Acest lucra corespunde înțelegerii reali

a proiectului de rezoluție suedez chemind 
la dezarmare și asigurarea păcii. Delega
ția Indiei a prezentat proiectele a două 
rezoluții. Una din ele propune să se a- 
dreseze un apel conferinței de la Geneva 
pentru încetarea imediată a operațiunilor 
militare în Indochina Cea de a doua re
zoluție propune să se adreseze un apoi 
tuturor țărilor pentru interzicerea folo
sirii în . război a gazelor și armelor bacte

tice poporului, a înfăptuit o serie de re
forme economice și a desfințat toate im
pozitele de jaf introduse de colonialiști. 
Incepînd din 1952 oamenii muncii din 
Khmer au desfășurat întrecerea pentru 
sporirea producției. Condițiile de trai ale 
poporului din Khmer se îmbunătățesc ne
contenit. Guvernul acordă o mare atenție 
lichidării neștinței de Carte. Dacă în tim
pul dominației imperialiștilor* francezi 
aproape 100 la sută din populație era ne
știutoare de. carte, astăzi într-o serie de 
regiuni eliberate numărul neștiutorilor de 
carte a scăzut pînă la 30 la sută.

In regiunile care se află încă sub con
trolul colonialiștilor francezi se intensifică 
lupta poporului împotriva jugului colonial 
și a exploatării, în special lupta muncito
rilor de pe plantațiile de cauciuc.

Autoritatea sporită a guvernelor de rezis
tență din Patet-Lao și Khmer, realizările 
lor în domeniile economic și social, încre
derea crescîndă a uriașei majorități a po
pulației față de ele fac să fie legitimă 
cererea lor ca la conferința de la Geneva 
să participe la discutarea problemei res
tabilirii păcii în Indochina.

încercările ridicole ale colonialiștilor 
francezi și ale imperaliștilor americani de 
a nega existența guvernelor de rezistență 
din Patet-Lao și Khmer, precum și de a 
nega lupta de eliberare națională a a- 
cestor două popoare pentru independența 
lor, cu ajutorul referirilor la pretinsa 
„agresiune” a Armatei populare vietna
meze in Patet-Lao și Khmer, nu vor reuși 
să bareze drumul spre adevăr. Pînă și în 
documentele oficiale ale comandamentului 
corpului expediționar francez se recu
noaște că în ambele țări trei sferturi din 
regiunile populate sînt zone ale războiului 
activ de partizani. Revista americană 
reacționară „Twentieth Century”, comen
tai în mai 1953 evenimentele care au 
avut loc în Patet-Lao, la întrebarea „Ce 
se poate vedea în Laos?”, a răspuns : „A- 
celași lucru care se petrece în întreaga 
Asie și Africă, în toate coloniile — răs
coala unor oameni care cer libertate”.

însuflețite de sprijinul din partea tuturor 
popoarelor lagărului democrației și păcii, 
al tuturor oamenilor iubitori de pace, 
sprijinindu-se pe solidaritatea activă a po
porului francez, popoarele din Patet-Lao 
■și Khmer în unire frățească cu poporul 
vietnamez își intensifică lupta plină de 
abnegație pentru pace, pentru indepen
dență națională și« libertate..

*) Articol apărut în „Pentru pace trai
nică, pentru democrație populară”, Nr. 21 
(289) din 21 mai 1954.

zate anterior, în conformitate cu care 
conferința trebuie să examineze în pri
mul rînd problemele militare, deoarece 
ele sînt cuprinse în amândouă proiectele 
— al R. D. Vietnam și al Franței — a- 
doptate ca bază de discuții, iar apoi să se 
examineze chestiunile politice. In ciuda 
acestei înțelegeri, delegația Franței, pre
cum și delegațiile S.U.A. și Angliei, s-au 
pronunțat împotriva examinării propune
rilor care se referă la reglementarea po
litică a problemei indochineze, încercînd 
să separe problema încetării războiului 
în Indochina de rezolvarea a cel puțin 
cîtorva probleme politice.

S-a convenit ca la următoarea ședință 
să fie luată din nou în discuție propune
rea delgației sovietice.

Se subliniază, de asemenea, ca delega
ția franceză nu și-a exprimat câtuși de 
puțin dorința de a accepta propunerea 
cu privire la stabilirea unui contact direct 
între țări pentru examinarea problemei 
încetării focului.

riologice. Societatea de Cruce Roșie din 
Olanda a propus să se creeze un fond in
ternațional pentru ajutorarea Crucii Roșii 
care să poată fi folosit în cazuri de ne
voie extremă.

In seara zilei de 24 mai, guvernul nor
vegian a oferit un dineu în cinstea dele
gațiilor la sesiune. La 25 mai sesiunea 
și-a continuat lucrările.

Conferința de la tieneva a 
miniștrilor Afacerilor Externe

GENEVA (Agerpres). — In după amiaza 
zilei de 25 mai, în cadrul conferinței de 
la Geneva a miniștrilor Afacerilor Ex
terne a avut loc o ședință restrînsă con
sacrată problemei restabilirii păcii în 
Indochina. Ședința a fost prezidată de 
V. M. Molotov, ministrul Afacerilor Ex
terne al U.R.S.S.

La 27 mai va avea loc următoarea șe
dință consacrată aceleiași probleme.

Se anunță, de asemenea, că la 28 mai 
va avea loc o ședință plenară, care va re
lua discutarea primului punct de pe or
dinea de zi — reglementarea pașnică a 
problemei coreene.

Prînzul oferit de Fam Van 
Dong în cinstea lui 

V. M. Molotov
GENEVA (Agerpres). — TASS trans

mite :
Șeful delegației Republicii Democrate 

Vietnam la conferința de la Geneva. Fam 
Van Dong, a oferit la 24 mai un prînz 
în cinstea șefului delegației sovietice, 
V. M. Molotov

Au participat de asemenea șeful dele
gației Republicii Populare Chineze, Ciu 
En-lai, și șeful delegației Republicii Popu
lare Democrate Coreene, Nam Ir.

Primirea de către Ciu En-lai 
a reprezentantului Indiei 

la O. N. U.
GENEVA (Agerpres). — China Nouă
La 24 mai, ministrul Afacerilor Externe 

al Republicii Populare Chineze, Ciiu En- 
lai, l-a primit pe Krishna Menon, repre
zentantul Indiei la Organizația Națiunilor 
Unite.

Apelul adresat delegației franceze la 
conferința de la Geneva de un 
grup de prizonieri răniți de la 

Dien Bien Fu
ȘANHAI (Agerpres). — Agenția Viet

nameză de Informații transmite apelul 
adresat de un grup de 11 prizonieri de 
război răniți, din lagărul Nr. 48 de la 
Dien Bien Fu, delegației franoeze la con
ferința de Ia Geneva. In apel se spune

Luînd în considerare gravele urmări pe 
care le-a avut tergiversarea tratativelor 
cu privire la evacuarea răniților ;

luînd în considerare eforturile demne 
de laudă făcute de personalul medical al 
armatei populare vietnameze pentru sal
varea vieților noastre în condițiuni extra
ordinar de grele și fiind conștienți de po
litica indulgentă a lui Ho Și Min :

1. Cerem poporului francez și tuturor 
oamenilor de bună credință să acorde o 
deosebită atenție problemei răniților de 
la Dien Bien Fu.

2. Cerem imediata noastră evacuare și 
rezolvarea cît mai grabnică a acestei pro

ne.
Declarația a fost semnată de : Marcel j 

Dubeau, caporal din batalionul 2 al re
gimentului 1 de trupe coloniale de pa- 
rașutiști, Cristian Pary, soldat din bata
lionul 1 al regimentului 2 de infanterie 
din legiunea străină, și alții.

Prizoneriii de război răniți din lagărul 
Nr. 47 de la Dien Bien Fu au trimis de 
asemenea o scrisoare comandamentului 
militar suprem francez în care îi cer să 
ia toate măsurile pentru evacuarea ră- 
niților

O nouă victorie a armatei 
po pulare*vi etnameze

LONDRA (Agerpres). — Potrivit rela
tărilor corespondentului din Paris al a- 
genției Reuter, la 21 mai trupele armatei 
populare vietnameze au ocupat postul An- 
Ksa, situat la 15 mile sud-est de Tai-Bin, 
în delta Fluviului Roșu.

An-Ksa se află în triunghiul format de 
Fu-Li, Tai-Bin și Nam Din, în partea de 
sud-vest a deltei Fluviului Roșu.
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VIAȚA DE PARTID Ni se semnalează că...

Să folosim din plin activul de partid și fără de partid
Hotărîrea plenarei lărgite a C.C. al P.M.R. 

din august 1853 cu privire l»a ridicarea 
continuă a nivelului de trai material și 
>ultural al oamenilor muncii, pune în 

ii ța organelor’ și organizațiilor de partid 
sarcina de a-și îmbunătăți munda lor 
și a întări permanent legăturile partidu
lui cu masele pentru obținerea rezultate
lor- stabilite de partid și guvern.

Experiența P.C.U.S. ne arată că pen
tru dezvoltarea și întărirea continuă a 
legăturilor partidului cu masele, un rol 
deosebit îl are activul de partid- și fără 
de partid, de aceea cu ajutorul acestora, 
organizațiile partidului pot aplica în via
ță hotărîrile partidului și guvernului.

Plenara lărgită a C. C. al P. M. R. din 
august 1953 a pus în fața organelor și 
organizațiilor de partid sarcina creării și 
folosirii unui larg activ de partid și fără 
de partid, întărirea rolului de condu
cător al organizațiilor de partid și a mo
bilizării maselor largi populare la înde
plinirea cu succes a sarcinilor.

Comitetul regional de partid, dezbătînd 
^otărîrile plenarei lărgite a îndrumat co
mitetele raionale de partid pentru a se 
ocupa de creșterea, educarea și folosirea 
activului de partid și fără de partid în 
vederea realizării sarcinilor ce stau în 
fața organelor de partid. Ca urmare, co
mitetele raionale în activitatea lor au 
reușit să dezbată în adunările eu activul 
de partid diferite probleme ce izvorăsc 
din hotărîrile partidului și guvernului în 
scopul găsirii celor mai bune metode de 
muncă pentru aplicarea lor în viață, ela- 
bco-înd măsuri mai concrete să-și îmbu
nătățească metodele lor de muncă și să 
organizeze un control mai sistematic care 
să ajute organizațiile de partid în rezol
varea sarcinilor.

Așa de pildă, Comitet’il raional de 
oartid Hunedoara înțelegînd însemnăta
tea activului de partid, a atras în rîndu- 
rile acestuia cei mai buni membri de 
Jartid, specialiști care lucrează în diferite 
iomenii de activitate : oțeluri, fumaiiști, 
ninieri, constructori, membri de partid 
are muncesc în sectorul socialist al a- 
;riculturii, țărani cu gospodărie mică și 
nijlocie, fruntași ai muncilor agricole, 
ineri și tinere, ingineri și tehnicieni, oa- 
neni de știință și cultură care aduc un 
port însemnat în orientarea mai bună a 
luncii Comitetului raional de partid, reu- 
nd să ridice nivelul muncii politice, or- 
anizatorice și economice.
La combinatul siderurgic „Gh. Gheor- 
iiu-Dej” din Hunedoara aplicând meto- 
1 sovietică Matulineț oțelarii au reușit 

sporească elaborarea șarjelor rapide 
» oțel de bună calitate. De asemenea în 
dea Jiului, ca urmare a 'propunerilor 
cute de activul de partid, planul de 
oducție la toate exploatările miniere a 
st îndeplinit in cinstea zilei de 1 Mai. 
Și în agricultură comitetele raionale ți- 
nd seama de propunerile făcute de ac
ele de partid au reușit să obțină re- 
Itate în munca politică desfășurată în 
durile țăranilor muncitori. Astfel în 
onul Alba in urma consultării activului 
partid în vederea transformării socia- 
e a agriculturii și a folosirii pe scară 
gă a metodelor agrotehnice, s-a reușit 
în urma propunerilor făcute de activ 
se creeze noi gospodării agicole colec- 
î și să atragă noi membri în gospodă- 
s existente. La fel în urma consfătui- 
r organizate pentru introducerea me
ri de însămînțare a plantelor prăși- 
re în cuiburi așezate în pătrat, aceasta 
ost adoptată de un mare număr de 
«dării colective și întovărășiri, pre- 
i și de țăranii cu gospodării mici și 
ocii.

DUMITRESCU PETRE
secretar al Comitetului regional P.M.R. 

Hunedoara

Nu tot așa au înțeles să folosească ac
tivul de partid alte comitete raionale cum 
este de pildă, Comitetul raional Brad, care 
suibaipreciind *roiul activului de partid 
asupra desfășurării muncii politice și a 
metodelor ce trebuiesc folosite în rîndu- 
rile țărănimii muncitoare pentru transfor
marea socialistă a agriculturii, s-a mulțu
mit numai cu părerile proprii, — neînțs- 
legînd că ori cît de experimentați ar fi 
unii conducători, ori cîte cunoștințe și ap
titudini ar avea ei, nu vor reuși să în
locuiască inițiativele și experiența unui 
întreg colectiv. Activul de partid este in 
strânsă legătură cu masele membrilor’ de 
partid și a celor fără de partid, activul 
posedă experiență multilaterală politică, 
economică și culturală, contribuind în 
felul acesta la îmbunătățirea muncii de 
partid și la elaborarea hotărîrilor care 
să răspundă problemelor ridicate de viață.

Numai datorită necunoașterii concrete 
a fiecărei comuni în parte, numai datori
tă neluării în seamă’ a propunerilor acti
vului de a se soluționa cererile țăranilor 
muncitori care au. solicitat crearea de 
gospodării agricole colective și întovără
șiri, se explică faptul că în acest raion 
pînă în prezent nu a fost creiată nici o 
gospodărie agricolă colectivă sau întovă
rășire. Asemenea exemple negative se 
manifestă și la comitetele raionale Hațeg 
și Orăștie, care nu consultă activul asu
pra posibilităților lărgirii sectorului so
cialist al agriculturii.

Folosind cu pricepere activul de partid 
organizația de bază O.S.M. de exemplu 
a reușit să activizeze majoritatea mem
brilor de partid și să-i mobilizeze cu sar
cini concrete în producție care au dus 
nemijlocit la îmbunătățirea calității mun
cii. La fel a procedat organizația de bază 
nr. 9 Petrila care a reușit să activizeze 
pe unii membri de partid care înainte nu 
desfășurau nici o activitate.

Alte organizații de bază au consultat 
activele de partid asupra metodelor ce 
șînt folosite în primirea de candidați cum 
este organizația de bază de la Filatura 
Lupeni, în urma căruia au fost lămurite 
o serie de probleme neclare membrilor 
de partid cu privire la primirea candida- 
ților în partid.

Și în sectorul agricol multe organizații 
de bază folosesc în munca lor activul de 
partid și fără de partid în rezolvarea sar
cinilor ce le stau în față, cum este or
ganizația de bază din comuna Băița raio
nul Ilia, oare a consultat activul de partid 
asupra defecțiunilor manifestate în cam
pania însămînțărilor de primăvară sau 
organizația de bază din comuna Pui din 
raionul Hațeg, care, ca urmare a consul
tării și a propunerilor făcute de activul 
fără de partid a reușit să fie comună 
fruntașă pe raion în campania însămîn- 
țăriilor de primăvară. Exemple asemănă
toare sînt și la alte organizații de bază.

Analizînd preocuparea comitetelor ra
ionale de partid pentru Crearea activului 
de partid și fără de partid, în lumina 
expunerii tovarășului Gh. Gheorghiu-Dej 
la plenara C.C. al P.M.R. din 19 aprilie 
1954, reiese că în munca organizațiilor 
de partid se manifestă serioase lipsuri 
care trebuiesc lichidate în timpul cel mai 
scurt.

Astfel activele de partid și fără de 
partid creiate la unele organizații de bază 
datorită lipsei de control și ajutor con
cret, sau făcut în multe locuri în mod 
formal și birocrat mulțumindu-se să țină 
evidența acestor active, fără a le folosi

și consulta în problemele ițele mai im
portante.

In unele organizații de bază tratând cu 
superficialitate această importantă pro
blemă au selecționat un număr foarte re
dus de membri de partid și fără de 
partid, cum sînt organizațiile de bază de 
la uzina „Victoria” Călan, secția mecanică 
sau organizațiile de bază din comunele 
Răhăiu, Ungurei, Pian din raionul Sebeș 
unde activele fără de partid Sînt formate 
din cîte 5-7 tovarăși, deși numărul locu
itorilor din comunele respective este foarte 
mare.

La multe organizații de bază activul de 
partid nu este folosit de către birourile 
organizațiilor de bază pentru pregătirea 
adunărilor generale și a repartizării sar
cinilor ps membri de partid, deși aceștia 
fac paradă mare despre activul de partid 
în schimb aceasta nu există de cît pe 
hîrtie, așa cum este de exemplu organi
zația de bază Baru Mare, organizația de 
bază de la cooperativa „16 Februarie” din 
raionul Hațeg sau la mina Uricani din 
raionul Petroșani și altele.

Toate acestea au fost posibile datorită 
lipsei de înțelegere din partea comitetelor 
raionale de partid asupra importanței ce 

• o prezintă pentru munca de partid acti
vul de partid și fără de partid. Aceste co
mitete raionale de partid n-au dat indi
cații clare în această problemă activiști
lor, fapt pentru care instructori ce Viș- 
lovschi Mihai, Mitroți loan și Huda Mihai 
de la Comitetul raional Petroșani și Ră- 
doni Ignat, Vlădoni Petru și alți acti
viști ai Comitetului raional Hațeg au sus
ținut că, activul fără de partid nu poate 
să depășească numărul membrilor de 
partid din organizație, ceea ce este o gre-- 
șeală.

Hotărîrile plenarei lărgite a C. C. al 
P.M.R. precum și expunerea tovarășului 
Gh. Gheorghiu-Dej pune în fața organe
lor și organizațiilor de partid sarcina de 
a acorda o deosebită atenție creării unui 
larg activ de partid și fără de partid.

Comitetele raionale de partid au dato
ria să studieze situația feicărei organi
zații în parte și să ajute în mod concret 
în lărgirea activelor de partid și fără de 
partid.

Organizațiile de partid precum și or
ganizațiile de bază din întreprinderi și 
instituții trebuie să organizeze consfătu
iri cu activele de partid și fără de partid 
și să dezbată împreună cu aceștia proble
mele cele mai importante care sînt puse 
în față de munca de zi cu zi, folosind cu 
curaj arma criticii și autocriticii.

La fel și organizațiile de bază din agri
cultură dacă vor ști să-și întărească per
manent legăturile lor cu masele prin fo
losirea cu pricepere a activului de partid 
și fără de partid, munda politică de masă 
va crește și se va întări în rîndurile ță
rănimii muncitoare.

Folosind activul de partid, organizațiile 
de partid, au posibilitatea să antreneze 
toți comuniștii la o muncă vie, activă și 
să facă din ei militanți hotărîți și mobi
lizatori ai maselor largi de oameni al 
muncii din întreprinderi și de pe ogoare, 
în lupta pentru construirea socialismului 
în țara noastră.

Cu cît organizațiile de partid se vor 
preocupa mai bine de educarea activului 
de partid și fără de partid cu atât mai 
mult va spori capacitatea de luptă a 
partidului, cu atît mai mult va fi posi
bilă îndeplinirea cu și mai mult succes 
a mărețelor sarcini ce ne stau în față 
pentru construirea socialismului în țara 
noastră.

*) Din „Drumul Socialismului” Nr. 39 
(375) — 16 mai 1954.

...Pe lingă faptul că în Hunedoara sint 
numai oîteva cooperative meșteșugărești 
de frizerie, se face și lucru de proasta 
calitate.

Astfel la filiala „Higiena” nr. 2 al că
rei responsabil este tovarășul Solomon, 
deservirea clienților se face intr-un mod 
foarte defectuos.

Clienții sînt nemulțumiți de calitatea 
lucrului, prin faptul că nu sînt curățiți 
de păr și săpunul de pe față, la plecare. 
De această atitudine dă dovadă întreg 
personalul filialei, peri.ru care conducerea 
va trebui să treacă de îndată la luarea 
de măsuri.

HERȚ NICOLAE 
corespondent voluntar

★

...Comisia de litigiu de la întreprinde
rea de construcții siderurgice din Hune
doara, are drept scop de a rezolva litigi
ile ce se ivesc între angajați și în
treprindere. Dar această comisie nu 

depune nici un fel de activitate. Munci
torii s’nt convocați joia după masă la 
orele 16,30 și sînt puși în situația să aș
tepte pînă seara, ca pînă la urmă nici 
un membru din comisie să nu-și facă a- 
pariția.

Această comisie va trebui să lichideze 
grabnic cu lipsurile și să nu mai pună pe 
muncitori în asemenea situații.

TROIA ERNEST 
corespondent voluntar

★

...Tovarășul Rotea Gheorghe șeful sec
ției construcții metalice, locomotive și 
montare din cadrul Combinatului .siderur
gic „Gh. Gheorghiu-Dej” nu ține seama 
de gradul de pregătire a unor strungari 
din secția pe care o conduce. Aceasta a 
făcut ca unele piese foarte necesare pen
tru locomotive să fie rebutate. Așa s-a 
întâmplat cu toba pentru segmenți nece
sară locomotivei nr. 2880. Piesa a fost 
dată să fie strunjită strungarului Lipin- 
zeanu Nieoliae nou angajat, fără un grad 
de calificare înalt. Din cauza aceasta el 
a strunjit cu 12 mm. mai mult din dia
metru decât trebuia.

SIMCO VICTOR 
corespondent voluntar

Sărbătorirea zilei 
copilului

In cinstea zilei de 1 Iunie, ziua interna
țională a copilului, în grădina de vară a 
I.C.S.H.-uiui, a avut loc o adunare fes
tivă, la care au participat sute de copii 
ai siderurgiștilor și constructorilor hune- 
doreni împreună ou părinții lor.

In deschiderea adunării festive, tov. 
Segato Elena responsabilă cu munca de 
femei în cadrul sfatului popular raional 
și Buday Francisc membru în comitetul 
pentru apărarea copilului, au vorbit des
pre grija pe care o acordă statul nostru 
democrat popular, copiilor oamenilor mun
cii, despre realizările obținute în acest 
sens. Vorbitorii au arătat că această grijă 
față de copii este exemplificată în ora
șul Hunedoara prin cele două creșe, una 
la O. T. și cealaltă la O. M., precum și 
prin creșa și căminul de zi din orașul 
veohiu.

Adunarea festivă s-a încheiat cu un 
frumos program artistic, prezentat de mi
cuții de la creșa din orașul muncitoresc, 
de elevii școailei de 10 ani, și orchestra 
de balalaici a centrului școlar profesional.

ziarul „Uzina Noastră” nr. 20 din 
rai a.c., a fost publicat articolul in- 
it „Tot sprijinul oțelărisi Siemens 
in”, care a scos la iveală o serie de 
ri ce îngreunează munca oțeLarilor. 
scrisoarea de răspuns trimisă redac- 
Direcția generală a combinatului a- 
că lipsurile semnalate de ziar au fost

PE URMELE materialelor publicate

„Tot sprijinul oțelariei Siemens Martin44
juste, iar pentru înlăturarea lor s-au luat 
o serie de măsuri de îndreptare.

Pentru a asigura secțiile cu vagoane și 
locomotive la timp, problemă ce consti
tuie o piedică în activitatea secțiilor din 
combinat, s-au luat măsuri ca vagoanele 
și locomotivele să fie repartizate pe sec
ții, după nevoile fiecăreia, iar pe vagoane 
și locomotive să se scrie secția căreia a

parțin, pentru a nu mai putea fi folosite 
în alte părți.

Studiind amănunțit lipsurile semnalate 
de ziar și cele care au mai existat pe te
ren, Direcția generală a combinatului con
sideră că în urma măsurilor luate, situa
ția transporturilor se va îmbunătăți sim
țitor.

De la cabinetul de partid
Toți propagandiștii de la cercuri și 

cursuri, precum și elevii școlii serale de 
partid sînt anunțați că, zilnic între orele 
15 și 20, cabinetul de partid acordă con
sultații pentru diferite probleme. Tovară
șii sînt rugați să vină la cabinet cu orîce 
probleme care nu le sint clare, pentru a fi 
lămurite in vederea încheierii în bune con- 
dițiuni a învățămintului de partid.

peri.ru

