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Să desfășurăm larg 
întrecerea socialistă pentru 

îndeplinirea sarcinilor de 
plan

In vederea creșterii și întăririi indus
triei noastre socialiste— chezășia dezvol
tării întregii economii naționale — și a 
ridicării continuă a nivelului de trai ma
terial și cultural al întregului popor mun
citor, partidul arată oamenilor muncii că 
metoda principală, cu ajutorul căreia 
se pot obține succese deosebite, este în
trecerea socialistă.

întrecerea socialistă devenind o largă 
mișcare de masă, scoate la iveală pe fie
care zi ce trece elemente noi, înaintate, 
care prin inițiativele lor creatoare aduc 
o contribuție de «seamă la dezvoltarea și 
perfecționarea continuă a producției, la în
deplinirea și depășirea sarcinilor de plan. 
La Combinatul siderurgic „Gh. Gheorghiu- 
De.j” oțelarii de la cuptoarele Siemens 
Martin, interesați în permanență de des
coperirea și punerea în valoare a imense
lor rezerve din cadrul sectorului oțelă-
rie, au lansat în cinstea zilei de 1 Mai 
lozinca : „O șarjă pe schimb, oțel de bună 
calitate” inițiativă care a căpătat un Ca
racter permanent, reușind ca să-și înde
plinească planul de producție pe luna 
mai, în proporție de 105,03%), elaborînd în 
același timp un număr de 59 șarje rapi
de. Fruntași în întrecerea socialistă s-au 
situat muncitorii de la cuptorul nr. 4, ca
re aplicînd cu succes metoda oțelarului 
sovietic Matulineț, au dat peste prevede
rile planului aproape 43 tone oțel de 
bună calitate. Antrenați în întrecerea so
cialistă și muncitorii din .sectorul laminoa
re, pe lîngă că și-au realizat planul de 
producție, au mai dat peste plan cu 6,O3O/o 
mai multe produse laminate.

Aplicarea și extinderea minunatelor 
metode sovietice și-au găsit un loc de 
cinste în cadrul întrecerii socialiste și la 
la uzina „Victoria” CăLan. Aici, muncitorii 
de la furnale, în întrecere cu cei de la 
serviciul transporturi, au dat cu l,7°/o 
mai multă fontă peste sarcinile planului 
de producție, echipa condusă de fruntașul 
în întrecere socialistă Todoran Ioan de la 
secția turnătorie și-a întrecut planul cu 
44»/o, iar cea a lui Toacă Ignat de la 
sortimentul tuburi cu 40«/o. Acest lucru 

i a făcut ca productivitatea muncii pe cap 
de salariat să crească pe întreaga uzină 
în luna mai cu 3,4%)

Deși întrecerea socialistă s-a dovedit a 
fi o pirghie principală în lupta pentru 
creșterea producției și productivității 
muncii, realitatea arată că nu peste tot 
ea este organizată și condusă în mod con
cret în ceea ce privește împingerea pro
ducției înainte, realizarea de oît mai mul
te economii, etc. Dacă la Combinatul si
derurgic din Hunedoara, unele secții și 
sectoare au reușit să-și îndeplinească sar
cinile de plan, nu trebuie să scăpăm din 
vedere celelalte secții cum ar fi: tuburi, 
și altele, care datorită muncit birocratice 
depuse de comitetele de secții și comite
tul de întreprindere, nu și-au realizat 
planul de producție pe luna mai.

Numărul celor aflați în întrecere din 
cadrul combinatului, nu consituie nici pe 
departe un succes în munca grupelor 
sindicale și a comitetului de întreprinde
re. Unii președinți de secții ca: Popa 
Gheorghe de la garaj, Buday Andrei de 
la C.F.U., Tegana Aurel de la exploatări 
electrice, Sibișan Nicolae de la turnătorii 
și ca ei încă mulți alții, desfășoară o 
muncă de mântuială, necorespunzătoare, 
față de sarcinile încredințate. In aceste 
secții, muncitorii nu sînt sprijiniți și aju
tați în luarea de angajamente concrete

(Continuare în pag. 2-a)

PENTRU BUNA ÎNGRIJIRE A CULTUKTLOR Șl 
PREGĂTIREA STRÂNSULUI RECOLTEI

Ploaia care începuse cu cîteva ore mai 
înainte, încetase. De după norii grei și 
plumburii care încă nu părăsiseră cerul, 
soarele își mai desfăcu odată genele, apoi 
dispăru pe nesimțite, lăsînd totul pe sea
ma amurgului, care furișindu-se pe ne
văzute, punea stăpînire pe lumina zilei.

In acel timp, pe ulițele presărate cu 
ochiuri de apă, de pe urma ploii, ale 
satului Cristur, grupuri răzlețe de țărani 
muncitori romîni și maghiari din întovă
rășirea agricolă și cu gospodării indivi
duale, se îndreptau către școala elemen
tară.

Orele 21,30.
Rînd pe rînd, băncile erau ocupate de 

fruntașii recoltelor bogate, care după o zi 
de muncă se adunau să discute unele 
probleme legate de activitatea lor. Dvpă 
ce și-au împărtășit unii altora din expe
riență, tov. Iacob Ladislau, activist al 
eomitetului raional de partid Hunedoara, 
începu să prelucreze hotărârea partidului 
și guvernului cu privire la executarea 
muncilor agricole de vară. Cu cit vocea 
activistului accentua unele probleme mai 
importante din hotărîre, cu atît mai mult, 
pe fețele înăsprite de arșița soarelui a 
celor din sală, se puteau citi bucurie și 
încredere în cuvîntul partidului.

Intr-un tîrziu de tot, când negura nop
ții învăluise de-a binelea întregul sat, 
iar discuțiile aprinse pe marginea hotă- 
rîrii luară sfîrșit, membrii întovărășirii 
agricole „16 Februarie”, la propunerea co
mitetului de conducere, au hotărît să che
me la întrecere socialistă toate întovără
șirile agricole din raionul nostru.

Președintele întovărășirii, se ridică în 
picioare și citi cu glas tare:

Paralel cu executarea lucrărilor pentru 
o bună îngrijire și întreținere a culturi
lor, țăranii muncitori din satul Cristur se 
pregătesc temeinic și în vederea campa
niei de recoltat și treieriș.

Cu ajutorul celor 4 centre de reparație 
din sat care funcționează permanent, s-a 
reușit ca pînă acuma cîteva zale, să se

--------------*

Să folosim prășitoarea pentru sporirea producției la porumb
O prașilă făcută la timp prețuiește cit o ploaie bună. Dar pentru 

ca prășitul să aducă adevărat sporuri mari de recoltă, el tre
buie făcut la vreme și ori de câte ori este nevoie.

Prășitul cu mina intîrzie mult muncile și este greu de făcut. 
Din această cauză mulți țărani muncitori se mulțumesc să pră
șească cu sapa o singură dată și apoi să dea cu rarița.

Rărițatul aduce pagube mari de recoltă, prin Înlesnirea pierderii 
apei din pămînt și tăerea rădăcinilor la plantele de porumb.

Pentru ca prășitul să se facă bine și ia timp, atunci cînd pă- 
mîntul prinde scoarță, sau apar buruieni, trebuie să folosim 
prășitoarea cu tracțiune animală.

In cazul cînd nu avem prășitoare, putem transforma rarița și 
plugul în prășitoare.

Transformarea plugului și rariței in prășitoare, se face cu aju
torul grupurilor de piese de schimb, ce pot fi făcut de oricare 
fierar.

Țăranii muncitori! Nu mai folosiți rarița! Prășiți porumbul cu 
prășitoarea, la timp și ce) puțin de 3—4 ori.

Folosind prășitoarea, veți face prășitul de bună calitate și 
intr-un timp mai scurt, obținind sporuri mari de recolte.

țț?"

CHEMARE
la întrecere socialistă a țăranilor muncitori din întovărășirea 

agricolă ,,16 Februarie" din satul Cristur
Cunoscind îndeaproape mărețele sarcini pe care hotărîrea Consiliului de Miniștri al 

R.P.R. și a C. C. al P.M.R., cu privire la executarea lucrărilor de îngrijire a culturilor, 
recoltat, dezmiriștit, treierat, însămînțări și arături adinei de toamnă 
privire ia realizarea planului de colectări pe anul 1954 le pune i 
oamenilor muncii din agricultură pentru obținerea unei recolte 
an. noi membrii intovărășiriî agricole „16 Februarie” din
chemăm la întrecere socialistă toate întovărășirile agricole din raionul nostru, pe baza 
următoarelor criterii:

— Executarea plivitului la toate culturile păioase și a celor în rînduri și in cuiburi, 
ori de cite ori va fi nevoie,,

— Să facem prășitul mecanic cu tracțiune animală la toate culturile prășitoare de trei 
ori, iar la sfecla furajeră de patru ori.

— Pentru strîngerea recoltei și executarea treierișului la timp, să reparăm și să punem 
în stare de funcționare toate uneletele și utilajele pe care le avem, pînă în ziua 
de 17 iunie.

— Să încheiem contracte cu S.M.T.-urile p entru lucrările de recoltat și de pregătire 
a însămînțărilor de toamnă și primăvara anului 1955, pînă la 15 iunie.

— In vederea preîntîmpinării pierderilor prin scuturare, să luăm toate măsurile ne
cesare pentru terminarea campaniei de recoltare, cu 7 zile înainte de termen.

— In tot timpul campaniei de recoltare și treieriș, să organizăm echipe de zi și noapte, 
pentru securitatea recoltelor.

Să executăm dezmirîștitul pe întreaga suprafață cultivată cu păioase, cel tîrziu du
pă două zile de ia terminarea recoltatului.

— Să predăm întreaga cotă de cereale cuvenită statului, chiar din prima zi de treieriș, 
cereale care să fie de cea mai bună calitate.

— Să încheiem contracte de întrecere socialistă între toate grupele existente din ca
drul întovărășirii, cu obiective concrete.

Pentru traducerea in viață a obiectivelor din chemare și a sarcinilor reeșite din ho
tărîrea partidului și guvernului, comitetul de conducere sub îndrumarea organizației 
de bază, va organiza munca în așa fel, neît întovărășirea noastră să-și aducă întrea
ga ei contribuție la asigurarea pîinii poporului muncitor.

Ropote de aplauze izbucniră în sală.
Luând cuvîntul numeroși țărani întovă- 

rățiți, printre care Zăvălaș Vasile, Furca 
Rozalia (Balaj) Szenteș Ana și alții, s-a<u 
angajat că vor munci cu toate forțele pen
tru executarea lucrărilor de întreținere, 
recoltat, dezmiriștit și treierat La timp și 
în cele mai bune condiții agrotehnice. In 
cuvîntul de încheiere, tovarășul Peter 

Pregătiri pentru campania agricolă de vară
facă revizuirea și repararea unditelor 
pentru strîngerea recoltei și a utilajului 
de transport, în proporție de 950/0. De 
asemenea prin măsurile luate din timp de 
membrii comitetului executiv al sfatului 
popular comunal, s-a reușit să se repare 
două batoze și-un tractor.

Tot în acest sat, formația voluntară de 
pompieri, care este compusă din 30 ță

precum și cu 
in fața 
bogate

satul

tuturor 
in acest 
Cristur.

★
Ioan, președintele întovărășirii, a arătat 
importanța pe care o prezintă reușita 
deplină a campaniei din vara acestui an 
pentau economia noastră națională și ri
dicarea nivelului de trai al celor ce mun
cesc, angajîndu-se să sprijine din plin 
orice acțiune întreprinsă în scopul obți
nerii unei producții sporite la hectar.

rani muncitori, se pregătește intens în 
vederea prevenirii incendiilor, pe tot tim
pul campaniei agricole de vară. Printre 
cei mai activi pompieri voluntari, care 
iau parte regulat la lecțiile teoretice și 
practice, sînt țăranii muncitori: Ghilea 
Iosif, Bar Alexandru, Maniul Ladislau, 
Furca Iosif (Andrei) și Furca Ioslf (Peci).

★ '



Pag. 2-a UZINA NOASTRĂ

Gazetele de perete să sprijine munca de 
întreținere a culturilor

FOILETON

O analiză, ea . . .
Acum, cind pe ogoare se duce o luptă 

dirză în vederea întreținerii în cele mai 
optime condiții a culturilor, gazetele de 
perete de la sate constituie un mijloc im
portant de mobilizare a maselor de țărani 
muncitori în această luptă, care nu poate 
suferi amânări, și de reușita căreia de
pinde în bună măsură obținerea unei re
colte sporite la hectar.

Majoritatea colectivelor de redacție ale 
gazetelor de perete din comunele și satele 
raionului nostru, care au înțeles impor
tanța sarcinilor imediate ce le revin în 
această direcție, desfășoară ou succes în 
rîndul țăranilor muncitori o vie activitate 
mobiilizatoare-educativă.

Astfel în comuna Cristur, colectivul de 
redacție al gazetei de perete a organi
zației de bază P.M.R., și a sfatului popu
lar comunal. din care fac parte tovarășii 
Neagu Vaier, Bar Iosif, și alții, 
prin conținutul de actualitate al 
articolelor publicate, se străduiește să 
imprime în conștiința țăranilor munci
tori convingerea, că numai respectând cu 
strictețe regulile agrotehnice, pot obține 
o recoltă îmbelșugată .In numărul de fa
ță al gazetei de perete, colectivul de re
dacție și-a concentrat întreaga activitate 
în direcția susținerii muncilor de între
ținere a culturilor, dînd sfaturi pentru fo
losirea cu pricepere a timpului prielnic și 
popularizând pe cei care se găsesc în 
fruntea acestor munci, cum ar fi întovă- 
rășitul Peter Ioan, țăranul muncitor cu 
gospodărie individuală Furca Iosif (Mân
tui și alții. In felul acesta, gazeta de pe
rete din comuna Cristur își trăiește ade
vărata viață, antrenând pe toți țăranii 
muncitori în lupta pentru asigurarea pîinii 
celor ce muncesc.

Cu toate rezultatele obținute, în activi
tatea gazetelor de perete de la sate mai 
există încă lipsuri însemnate. Acestea se 
datoresc atît nepăsării de care dau dova
dă unele colective de redacție, cît și orga
nizațiilor de bază și comitetelor executive 
ale sfaturilor populare, care nu sprijină 
și nu îndrumă activitatea acestora.

Colectivul de redacție al gazetei de pe
rete „Secera” organ al organizației de ba
ză P.M.R. și al sfatului popular din co
muna Băcia, neglijind sarcinile ce-i revin 
în această campanie — menține la gazetă 
articole dare și-au pierdut actualitatea Și 
nu se ocupă cîtuși de puțin de problemele 
cele mai arzătoare, care frămîntă pe ță

ranii muncitori în munca de întreținere 
a cultu..lor. Muncind astfel, tov. Tbrok 
Gavril, Lula Viorel și ceilalți care fac 
parte din acest colectiv, s-au rupt com
plet de realitate, lipsindu-i în același timp 
pe țăranii muncitori de sprijinul prețios, 
care ar fi fost normal să-l primească în 
această perioadă.

Asemănătoare este și munca desfășura
tă de colectivul de redacție al gazetei de 
perete din satul Tâmpa. Aci există încă 
articole din luna aprilie, a. c., care tra
tează problema grăbirii însămânța rilor în 
cinstea zilei de 1 Maj. Evident că acest 
lucru, nu face altceva decît să oglin
dească cu tărie inactivitatea acestui colec
tiv, cît și pasivitatea condamnabilă a or
ganizației de bază P.M.R. și a sfatului 
popular comunal.

In același timp, există unele colective 
ale gazetelor de perete, care nu lucrează 
cu dragoste șa ea urmare, desfășoară o 
muncă de mântuială, fără să țină seama 
dacă rezultatele muncii lor sînt bune sau 
rele. Printre acestea se numără și colecti
vul de redacție al gazetei de perete a sfa
tului popular din Hășdat, care cu toate Că 
a publicat un singur articol în legătură cu 
întreținerea culturilor, totuși nu poate fi 
citit de nimeni. Aceasta din cauza că ga
zeta este așezată într-un loc izolat, a- 
vînd în față chiar și un șanț cu apă.

Mult mai gravă se prezintă situația în 
satul Zlaști, unde nici nu există cel pu
țin gazetă de perete. Vina în această di
recție, o poartă în întregime comitetul e- 
xecutiv al sfatului popular orășenesc 
Hunedoara, dare subapreciază rolul presei 
ca agitator, mobilizator și organizator co
lectiv, la locul de muncă.

Este cît se poate de clar, că existența 
acestor lipsuri în activitatea colectivelor 
de redacție a gazetelor de perete de la 
sate, dăunează în rău muncilor de între
ținere a culturilor. De aceea, organiza
țiile de bază și comitetele executive ale 
sfaturilor populare comunale, trebuie să 
privească gazetele de perete ca un ajutor 
prețios în munca loz de zi cu zi, și ba
zați pe acest considerent, să acorde tot 
sprijinul colectivelor de redacție, pentru 
lichidarea lipsurilor existente. Numai în 
felul acesta gazetele de perete vor putea 
mobiliza pe țăranii muncitori în jurul sar
cinilor de mare răspundere ce le revin, 
pentru asigunaea pîinii poporului mun
citor.

In una din încăperile spațioase în care 
funcționează SANEPID-ul raional, era zar
vă mare. Discuții aprinse, rîsete pline de 
satisfacție inundau curtea, strecurîndu-se 
prin fereastra intre-deschisă. Din cînd în 
cină, se revărsau în curte cîteva dezacor
duri muzicale, emise de coardele unei chi
tare fără noroc. Pînă la urmă, aceste dez
acorduri culminau cu niște vibrații infer
nale, ilustrînd cu precizie intensitatea bî- 
țăielilor de care era cuprins chinuitorul a- 
cestui frumos instrument și care fără în
doială, era un adorator al muzicii deca
dente (!). înăuntru plutea un fum gros 
de țigară, iar în jurul unei mese se lăfă- 
iau felcerii Iordache N., Constantin Petre 
șl chimistul Radu Ene.

— Nu fraților! nu trebuie să ne luăm 
după gura unuia și a altuia, care spun că 
nu avem activitate — exclamă la un mo
ment dat Radu Ene, despicînd cu latul 
palmei stratul de fum. Noi știm cite pro
bleme avem pe cap și cu cîtă sudoare le 
descurcăm. Am avut multe de aran
jat ; cu curățenia orașului, ba cu igiena 
din magazinele alimentare și cite altele! 
Insă dacă am muncit, iată că toate merg 
bine. Asta înseamnă o mare victorie pen
tru noi și ca de obicei, trebuie serbată, 
mai ales că avem și ocazia.. Uitați, sin
gurul lucru care ne-a mai rămas este a- 
naliza produselor alimentare. Deci toată 
lumea pe teren, pentru material de „ana
liză”. Insă, aveți grijă că analiza este cam 
preț'"" !oasă...

Trecuse abia o oră, de cînd băieții ple
caseră, și iată-i din nou în jurul aceleiași 
mese, pe care aranjau după categorii pro
dusele alimentare gata de... analiză. Și 
după cum analiza era destul de preten
țioasă, băieții ridicaseră de la restauran
tul „Metalul” nici mai mult nici mai pu
țin decît 2 kg. vin de masă, 2 sticle apă 
minerală, niște sticle cu bere, două fran
zele, cîteva porții „pretențioase” de icre, 
salam rusesc, salată de beuf, de la res
taurantul „Cerna” 1 kgr. brînză, 4 sticle 
cu bere, de la cofetării vreo 12 prăjituri, 
iar de la alimentare cîteva conserve de 
pește, de porc, pate de ficat, etc. ,etc. 
Radiind de fericire, Iordache se adresă 
lui Radu Ene îmbrățișînd cu priviri la
come bunătățile de pe masă:

— Cu ce să începem tov. Radu?
— Păi, eu propun să începem cu țuica 

de prună, ce ziceți?
— Ptiu fir-ar să fie de treabă... toc

mai asta ne lipsește tov. Radu! Mă miram 
eu de ce nu miroase a complet materialul.

Dar nu-i nimic, imediat aducem și sorti
mentul acesta.

Și într-adevăr după 10 minute sosi și 
țuica. w

— Ei, începem, îi îndemnă pe ceilalți 
tov. Radu, cînd simți apropierea țuicii.

— Un moment! îl întrerupse Constantin 
Petre. Vreau să zic... că trebuie să ne 
acomodăm situației, știți... nu avem 
„eprubete” și în cazul acesta, sîntem ne- 
voiți să analizăm țuica, fiecare pe rînd, 
direct din sticlă. De acord? Rîsetele stîr- 
nite, demonstrau asentimentul tuturor. 
Ca urmare, în cîteva secunde sticla de 
țuică a fost analizată pînă la fund. Rînd 
pe rînd, au trecut apoi prin „laboratorul” 
digestiv al fiecăruia, brînza, icrele, sa
lamul rusesc, vinul de masă, berea, etc.

Dacă la început discuțiile „eroilor" noș
tri decurseseră la un slab nivel de clari
tate, adică vorbeau cu vioiciune toți de 
odată, apoi după ce „analiza” și-a făcut 
efectul, s-a schimbat situația. Nu mult, 
dar s-a schimbat. Și anume: de data a- 
ceasta vorbeau toți deodată, însă fie
care din colțul și pe limba lui. In
tr-un cuvînt bolboroseli, gemete și 
sughițuri moleșite. Astfel, după cum la 
analiză un corp compus se desface în 
părticele componente, tot așa s-a întîm- 
plat și cu SANEPID-ul în acel moment, cu 
singura deosebire că aci, părticelele se 
depuseseră la voia întîmplării: pe sub bi
rouri, pe sub scaune, în dosul ușii, în 
fine, care pe unde-l apucase. De remarcat 
însă este faptul, căci cu toată slăbirea 
survenită în urma acestei „analize”, to
tuși părțile componente ale SANEPID-ului 
mai aveau puterea să tragă individual, 
concluziile asupra calității materialelor a- 
nalizate, fiecare grăia între două sughi
țuri :

— Gu... gust hîc... plăcut, miroos hîc... 
caracterissstic hîc... corespund... hîc... dir 
punct de vedere chi... chimic... hîc...

ir
Noi insă sîntem de altă părere. Di

recția SANEPID-ului in frunte cu tov. 
Goțe Gheorghe, trebuie să facă de în
dată o analiză (de data aceasta, o ana
liză adevărată) a muncii desfășurată de 
către personalul în subordine, și acele 
impurități, sau părticele care se constată 
că au gust de... rămășițe ale trecutului, 
miros caracteristic de... putreziciune și 
calificativ ce nu corespunde din punct de 
vedere al cinstei, să fie eliminate din 
componența SANEPID-ului.

S. OLTEANU

Să desfășurăm larg întrecerea socialistă pentru 
îndeplinirea sarcinilor de plan

(Urmare din pag 1) 
specifice fiecărui loc de producție, cu toa
te că sînt dornici să-și aducă întreaga lor 
contribuție la mărirea producției și îmbu
nătățirea calității produselor.

Formalismul și comoditatea care s-au 
cuibărit în munca comitetului de secție 
din cadrul sectorului furnale vechi, a dus 
pînă acolo, încât comitetul să nu aibă 
plan de muncă pe luna mai, iar tov. pre
ședinte Guță Nicolae se mai miră de ce 
lucrurile merg anevoios. Din cele 23 grupe 
sindicale de la furnale, doar cinci organi
zatori își țin grupele în mină, iar restul 
nu-și trăiesc viața decît pe hîrtie. Conside
rând că problema întrecerii este o treabă 
numai a organelor sindicale, șeful secției 
furnale tov. Mircea Alexandru nu cola
borează cu ingineii și tehnicienii, mun
cește sectar și nu sprijină desfășurarea 
întrecerii socialiste, mentalitate care tre
buie combătută eu toată tăria.

Subapreciind rolul și importanța comi
tetului de întreprindere, serviciul cadre 
de la C. S „Gh. Gheorghiu-Dej”, schim
bă pe unii conducători sindicali de la 
un loc la altul de muncă, fără știrea a- 
cestuia. Un astfel de caz este acela al 
tov. Cismaș Remus, președintele comite
tului de secție de la furnalul 6, care a fost 
mutat la aglomerator.

Cu aceeaș' lipsă de răspundere este pri
vită problema întrecerii și de către con
ducerea și comitetul de întreprindere de 

la I.C.S.H. In această întreprindere, în
trecerea socialistă se desfășoară la voia 
întîmplării, fapt, oare este concretizat prin 
neîndeplinirea planului de producție la 
complexul montaj și secția transporturi 
auto. Graficele de producție nu sînt com
pletate la zi, nu se urmăresc realizările 
obținute de muncitori în întreceri, iar 
munca de teren este înlocuită cu munca 
formală de birou. Așa se explică faptul 
că un vagon încărcat încă de la data de 
12 februarie cu grătare pentru aglome
rator, stă și astăzi în depozit.

O situație asemănătoare privind organi
zarea și conducerea întrecerii socialiste, 
se poate întîlm și la Trustul 4 construcții 
din Hunedoara, grupul minelor de fier 
din Ghelar și Teliuc, precum și la alte în
treprinderi din raionul nostru, unde con
ducerile și organele sindicale sânt inac
tive în această direcție. Spre exemplu, 
la minele de fier Ghelar. de la începutul 
anului și pînă în prezent, în contractele 
de întrecere ale muncitorilor și funcțio
narilor nu se găsesc decît aceleași angaja
mente vagi: „să folosim cele 480 minute 
de lucru”, „să facem economii”, „vom re
duce rebuturile”, „vom păstra curățenia 
la locul de muncă”, etc.

Acum, cînd colectivele de muncitori, 
ingineri și tehnicieni din întreprinderile 
patriei noastre își iau angajamente spo
rite în cadrul întrecerii în cinstea zilei de 
23 August, comitetele de partid și organi

zațiile de bază din întreprinderile raio
nului nostru, au datoria să analizeze te
meinic felul cum este sprijinită și condusă 
întrecerea, trăgînd în același timp aspru 
la răspundere pe acei ce frânează buna 
desfășurare a întrecerii, pe acei care des
consideră importanța pe care o are în
trecerea socialistă, în lupta pentru con
struirea societății socialiste.

Experiența și practica anilor trecuți, au 
dovedit pe deplin că întrecerea socia
listă nu poate suferi lanțurile birocra
ției, ci ea își croește drum înainte, cu 
toate că unele organe sindicale consideră 
problema întrecerii ca o campanie de se
zon, fără a i se da importanța cuvenită.

Comitetele de întreprindere, au sarci
na, ca sub conducerea comitetelor de 
partid, să lupte cu toate eforturile lor 
și pe toate căile pentru a da întrecerii un 
Caracter permanent, să sprijine și să în
drume zi de zi munca și activitatea gru
pelor sindicale, să facă din organizatorii 
de grupe adevărați pioni ai dezvoltării și 
conducerii întrecerii socialiste.

Sarcina principală care trebuie să stea 
în permanență în centrul activității tutu
ror organelor sindicale, este aceea de a 
se ocupa în mai mare măsură de pro
blema întrecerii socialiste, căci întrece
rea socialistă s-a dovedit a fi cea mai 
bună metodă comunistă de construire a 
socialismului, a vieții noi pe care poporul 
nostru muncitor și-o făurește cu succes.

IN EDITURA DE STAT PENTRU
ARHITECTURĂ ȘI CONSTRUCȚII

Au apărut
CULEGERE DE PROBLEME IN LEGĂTURA 
CU ORGANIZAREA Șl PLANIFICAREA 

PRODUCȚIEI DE CONSTRUCȚII 
de N. I. PENTCOVSKI

Cartea cuprinde o culegere de proble
me în legătură cu organizarea și plani
ficarea lucrărilor de construcții, după me
tode înaintate ; se dă rezolvarea probleme
lor, precum și variante pentru rezolva
re independentă.

In această lucrare se reflectă cele mai 
noi succese ale inovatorilor din sectorul 
construcțiilor, precum și problemele cu 
privire la mecanizarea și industrializarea 
construcțiilor

ORGANIZAREA SISTEMULUI 
DISPECER IN CONSTRUCȚII 

de Ing. S. COGAN
Lucrarea expune principiile generale 

ale dispecerizării construcțiilor, istoricul 
introducerii dispecerizării în U.R.S.S., 
structura organizatorică a sistemului de 
conducere dispecer în construcții, plani
ficarea și urmărirea operativă în con
strucții, se arată funcțiunile și atribuțiile 
dispecerului și tehnica lui de lucru și se 
subliniază operativitatea acestui sistem.

Autorul indică mijloacele de care se 
servește dispecerul în executarea misiu
nii sale : documentele și formularele, jur
nalul dispecer, panourile operative, etc.
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La îngrijirea loturilor cu 
legume și zarzavaturi

Oțelarul Bîrlea Traian nu numai că este 
un bun muncitor la locul său de produc
ție, dar este și un bun gospodar. El are 
o grădină de oca. 300 m.p. în care a culti
vat tot felul de legume și zarzavaturi.

Aproape în fiecare zi, oțetarul Bîrlea 
după ce iese din serviciu, muncește cu 
multă tragere de inimă în grădina pe ca
re și-a amenajat-o ps lotul primit de la 
întreprindere.

Straturile aliniate cu grijă, au îmbră
cat acuma haina verde, asigurîndu-1 că anul 
acesta va avea din belșug legume, zarza
vaturi, din care cea mai mare parte car
tofi.

Lucrate cu aceeași tragere de inimă ,fru
moase și roditoare sînt și grădinile celor
lalți muncitori, care au primit loturi in
dividuale.

— De două săptămâni aproape — spune 
gospodina Marțel Maria al cărei soț lu
crează la întreținerea cuptoarelor indus
triale — nu am crimpărat nici o legumă 
de pe piață. Consumul necesar familiei 
noastre, îl avem asigurat de pe acest lot, 
care ni s-a dat prin grija partidului și gu- 

I vemului nostru.
Cu multă dragoste muncesc pe loturile 

individuale ce le-au fost repartizate pen
tru grădini de legume și zarzavaturi și 
gospodina Tocaci Maria, muncitorul Len
hart Front, gospodina Iașcnisin Maria 
și mulți alții.

Au terminat prima 
prășită

Cu toate că, comuna Teliuc este situată 
în partea de munte a raionului nostru și 
lucrarea pământului se face mult mai 
greu ca în regiunea de șes, totuși munca 
de întreținere a culturilor continuă cu 
mult spor.

Țăranii muncitori din această comună, 
înțelegând importanța aplicării regulilor 
agrotehnice în sporirea producției agri
cole, se ocupă îndeaproape de îngrijirea 
și întreținerea culturilor, atît a celor ce 
se coc timpuriu cît și a celor de toamnă.

Astfel, pînă la data de 7 iunie, s-a pli
vit 250 ha. cu grîu, ovăz, secară și s-au 
prășit totodată 160 ha. Cu porumb și 60 
cu cartofi.

Fruntași pe comună în aceste munci, 
sînt țăranii muncitori din satul Cerna, 
care pe lîngă faptul că au terminat pli- 
vitul și prașila I-a la porumb și cartofi, 
au mai prășit și a doua oară 20 ha cu 
cartofi.

In primele rânduri pentru obținerea u- 
nei recolte sporite la hectar, se mai gă
sesc și țăranii muncitori Herban Ghe- 
orghe din satul Teliuc, precum și G-alfi A- 
lex, și Orășeanu loan, din satul Cinciș.

___ •____

O consfătuire cu inovatorii
In ziua de 6 iunie a. c-, a avut loc în 

cadrul Combinatului siderurgic „Gheor- 
ghe Gheorghiu-Dej” din Hunedoara o 
consfătuire cu inovatorii, la care au fost 
invitați și inovatorii și tehnicienii de la 
celelalte întreprinderi din raion.

Luînd cuvântul, tov. Balint Alexandru 
responsabilul cabinetului tehnic din com
binat, a dat citire raportului de activi
tate pe primele cinci luni ale anului 1954, 
în urma căruia au urmat discuții. Dis
cuțiile purtate au scos la iveală o serie de 
realizări și lipsuri. S-a accentuat îndeo
sebi îndepărtarea greutăților întâmpinate 
în executarea prototipurilor. S-a arătat de 
asemenea îmbunătățirea muncii de ino
vații și că numai la I.C.S.H. au avut loc 
în cursul lunii mai 42 propuneri, din care 
32 au fost acceptate, iar 5 în curs de ac
ceptare.

Trecîndu-se la punctul 2 din ordinea de 
ti, s-a făcut recompensarea inovatorilor 
n înmînarea certificatelor de inovatori.

In încheierea ședinței, tov. Bălan, se- 
retarul comitetului de întreprindere CSH 

dat citire chemării la întrecere, lan- 
ată de Combinat pe perioada 1 iunie— 

noiembrie.

Autoimpunerea — mijloc de 
satelor noastre

ridicare a
In anii regimului de democrație popu

lară, politica partidului și guvernului nos
tru a fost îndreptate spre ridicarea nive
lului de viață a celor ce muncesc.

In satele noastre s-au construit din fon
durile statului, școli, cămine culturale, 
dispensare, s-a introdus lumină electrică 
și multe altele.' Toate acestea au făcut 
ca nivelul politic-cultural al țărănimii 
muncitoare să se îmbunătățească simți
tor. Pe lîngă aceste realizări, țărănimea 
muncitoare sub îndrumarea permanentă 
a partidului, a dovedit că este dornică 
să-și vadă satele, pe zi ce trece tot mai 
înfloritoare. Prin muncă voluntară s-au 
amenajat diferite drumuri, podețe și alte 
ludrări de interes local.

Partidul și guvernul prin hotărârea din 
ianuarie 1952, — privind autoimpunerea 
— stimulează și încurajează această ini
țiativă creatoare a țărănimii muncitoare. 
Astfel, frumoasele realizări din raionul 
nostru dovedesc că autoimpunerea consti
tuie un însemnat mijloc pentru ridicarea 
nivelului de viață al țărănimii muncitoa
re. O dovadă vie în acest sens, sînt că
minele culturale din Răpăitul Mare, Pe- 
treni, Orișeni, oare sînt terminate, sau 
cele din Nandru, Strei și altele cari sînt 
în plină construcție. Țăranii muncitori 
din satele comunei Bunila, au hotărât în 
adunările populare să-și construiască un 
nou local pentru sfatul popular comunal, 
care să corespundă întru totul cerințelor. 
Acest local în scurt timp va fi terminat.

O măsură care
Mulți din cei care iubesc fotbalul au ră

mas dezamăgiți de rezultatele slabe ob
ținute de echipa „Metalul” Hunedoara, 
care pînă acuma nu a reușit să se ridice 
la nivelul cerut unei echipe de divizia A.

Cărui lucru se datoresc aceste rezultate? 
Explicația este, că în această echipă au 
domnit obiceuiuri nesănătoase, concepții 
retrograde despre fotbal, ceea ce a dus 
inevitabil la. scăderea prestigiului echi
pei și la zdruncinarea încrederii muncito
rilor hunedorend, în ea. Jucători ca: Tor- 
neanschi, Salam și Raniță, pe lingă faptul 
că nu au căutat cu perseverență să-și ri
dice măiestria sportivă, dădeau dovadă de 
îngîmfare și vedetism, nepermis unor ju
cători noi, cărora li s-au creat toate po
sibilitățile, pentru a lupta necontenit să 
îmbunătățească situația echipei, printr-o 
comportare cît mai sportivă.

Toate acestea au fost posibile, fiindcă 
în colectivul sportiv au pătruns elemente 
care au sprijinit îngâmfarea și vedetismul 
și au mers pe linia de a pune în joc ele
mente chipurile cu „experiență”, cu „cali
tăți” în șut și joc dur (cazul Salam, Tor- 
neanschi), desconsiderînd elementele tine
re cu perspective, în stare să facă față 
chiar celor mai grele jocuri.

Antrenorul Kotormăny Rudolf care a 
înfiripat în rândul unor jucători îngîmfa
rea și vedetismul, a ajuns pînă acolo în
cât să influențeze și pe conducătorii co
lectivului și să privească ca ceva inevi
tabil înfrângerile suferite, una după alta.

Oare antrenorul Kotormăny credea că 
ridică moralul echipei, cînd. după meciul 
cu Locomotiva Timișoara, pierdut cu 5-0, 
a spus în fața jucătorilor că este mul
țumit de rezultat ?! Cu siguranță că nu 
In loc să întrebuințeze din plin critica și 
autocritica, și-a creat în jurul său o „fa- 
miliuță” din jucătorii „excelenți” în frun
te cu*  Raniță, slăbindu-și autoritatea de 
conducător tehnic, în rândul jucătorilor 
buni.

Lipsa de preocupare a antrenorului pen
tru promovarea cadrelor tinere și pe de 
altă parte simpatia față de Salam, Raniță,

In scopul creerii unor condiții bune 
pentru învățătura tinerelor- noastre vlăs
tare, s-au ridicat o serie de construcții 
pentru localuri de școli, ca cele din: Va- 
dul-Dobrii, Poenița-Voinii, Cemișoara-Flo- 
resei, Ruda, Hășdău, Chitid și altele, care 
sînt în plină construcție.

Pe fiecare zi ce trece se înfăp
tuiesc lucrări din ce în ce mai 
importante și mai folositoare. Prin 
autoimpunere și cu ajutorul munci
torilor din întreprinderile raionului nostru, 
s-au electrificat multe sate, ca de pildă: 
Cinciș, Toplița, Sîncrai, Teliuc, Mînerău 
Răcăștie, Ruda, Plop, Călanul Mic și se lu
crează intens pentru electrificarea sate
lor de munte Cerișor, Lingina și altele.

Au început adunările populare pentru 
votarea autoimpunerii pe anul 1954. Co
mitetele executive ale sfaturilor popula
re comunale, în această perioadă vor tre
bui să-și facă o analiză temeinică asupra 
activității lor în această acțiune și în 
adunările populare ce se vor desfășura, 
să arate toate realizările obținute, să 
nu se ferească a-și arăta lipsurile și Cau
zele acestora. Va trebui ca tovarășii de- 
putați să aibă o strânsă legătură cu mase
le care i-au ales și în consfătuirile ce le 
vor avea cu aceștia, să lămurească necesi
tatea votării autoimpunerii și să se orien
teze asupra acelor lucrări care sînt mai 
necesare și se pot executa cu materiale 
procurate pe plan lobai.

NARIȚĂ ION 
corespondent voluntar

Cu privire la echipa „Metalul"

va da rezultate
Tomeaschi, etc., a făcut ca acești jucători 
care nu corespund jocului modern, în 
forță, să fie menținuți în echipă, pe cînd 
jucătorii tineri și de valoare ca: Pantea, 
Biro, Gheg, Culenco și alții, erau ținuți 
departe de echipă. Intrebuințînd jucători 
necorespunzători jocului modem, depă
șiți în viteza de adversari, a început să 
slăbească și disciplina sportivă pe teren, 
comițîndu-se nenumărate faulturi, țineri 
de tricou și loviri intenționate.

Slaba comportare a echipei, se mai ex
plică și prin faptul că unii din jucători 
nu erau pătrunși de dragostea pentru 
colectivul din care făceau parte, nu lup
tau ou toate forțele pentru apărarea cu
lorilor lui, privind fotbalul ca o profesie 
și nu ca un sport, care contribuie la întă
rirea fizică. Aceasta se datorește faptului 
că, conducerea colectivului nu s-a îngri
jit de educația politico-cetățenească a ju
cătorilor, a neglijat faptul că pe lîngă ri
dicarea măiestriei sportive, nivelul lor 
politico-ideologic trebuia să fie ridicat 
necontenit, nu a ținut seama că pregăti
rea profesională trebuie să meargă mina 
în mină cu cea politico-cetățenească.

In urma analizei făcute în cedrul co
lectivului „Metalul”, s-a ajuns la conclu
zia că trebuie luate măsuri urgente pen
tru înlăturarea lipsurilor, pentru ca echi
pa de fotbal să se ridice la înălțimea cu
venită. Ca primă măsură a fost înlătura
rea jucătorilor. Salam, Tomeaschi, Mioc, 
Raniță și a antrenorului Kotormămy, a 
întineririi echipei, prin introducerea ju
niorilor buni.

Aceste măsuri s-au dovedit a fi bune, 
lucru ce-1 oglindește comportarea fru
moasă a juniorilor întrebuințați în meciul 
cu „Flamura Roșie” Arad.

De acuma înainte, în fața conducerii 
colectivului și al noului antrenor al echi
pei „Metalul”, Anghel Marinescu stau sar
cini mari, sarcini care vor trebui duse la 
îndeplinire pentru ca echipa să se ridice 
la înălțimea cuvenită, la înălțimea unei 
echipe de divizia A.

O. SILVESTRU

Ni se semnalează că...
... In Cadrul sectorului electrotehnic 

I.C.S.H., se obișnuiește ca întrecerea so
cialistă să se organizeze numai la „zile 
mari”.

Contractele de întrecere socialistă în
cheiate între muncitori, nu conțin obiecti
ve concrete, care să se poată urmări, în 
ce măsură au fost realizate, la sfîrșitul 
lunii. Aceasta denotă că și consfătuirile 
de producție se țin formal și în cadrul 
lor nu se discută sarcinile de plan, pe lu
na respectivă. Lipsă serioasă în această 
privință are grupa de partid, împreună 
cu comitetul sindical, care dovedesc o sla
bă preocupare pentru intensificarea în
trecerii socialiste.

Datorită acestor lipsuri, nici rezultatele 
în producție nu sînt satisfăcătoare, fiindcă 
maiștrii nu supraveghează cum sînt exe
cutate anumite lucrări. Astfel, lăcătușul 
Stelică Petru sub conducerea maistrului 
Voicu E., a confecționat un dulap de fier, 
făcînd un lucru de proastă calitate, care 
a fost refăcut ulterior de altă echipă, plă- 
tindu-se manoperă în plus. Cazuri asemă
nătoare a avut și echipa de muncitori 
condusă de tov. Cocea Vasile, care con- 
fecționînd jghiaburi din tablă galvanizată, 
ulterior au fost refăcute și acestea, 
astfel că prețul de cost a depășit cu 
mult devizul.

Față de cele semnalate, organele com
petente trebuie să ia măsuri severe impo- 
triva celor vmovați.

UJEUCA PETRU
j corespondent voluntar

★

... Tov. dr. Vasiliu Ada care face ser
viciul la Policlinica Hunedoara — cabine
tul pediatrie, refuză să facă copiilor bol
navi tratamentul prescris de medicul con
sultant. Asemenea caz ni s-a întâmplat în 
ziua de 2 iunie, cînd am dus copilul la 
policlinică, pentru a-i face o injecție. Tov. 
dr. Vasiliu Ada „motivând” că este cam 
greu să sterilizeze o siringă pentru a face 
injecție cu penicilină, a refuzat să facă 
tratamentul. întrebată fiind cine face tra
tamentul prescris de medic, a răspuns 
foarte absentă „nu știu”. Probabil că 
acest răspuns a fost dat așa, deoarece tov. 
dr. Vasiliu Ada s-ar fi gîndit că un 
„efort” pe care l-ar mai putea face, nu 
îi mărește beneficiile.

Ne întrebăm atunci; cum se asigură 
asistența sanitară a tinerelor vlăstare dacă 
la policlinică, unde trebuie făcute trata- 
.mentele, acestea sînt rezultatele, iar micii 
paciienți sînt purta ți cu temperatură 
prin oraș la căutarea unui medic con
știincios ?

Răspunsul sânt convins că mi-1 va da 
Conducerea policlinicii din Hunedoara în 
mod favorabil.

BELOIU MIHAI 
corespondent voluntar

★

...Cluibul „11 Iunie” care funcționează pe 
■lângă uzina „Victoria” Călan stă mai mult 
închis. Deseori, în orele libere muncitorii 
vor să meargă la club pentru a juca o 
partidă de șah, sau să citească o carte, 
revistă, etc. In ultimul timp însă această 
■posibilitate le este răpită de către direc
torul acestui club, tov. Drăgan Alexandru, 
care ține clubul mai mult închis. Deși mun
citorii au insistat în repetate rânduri să li 
se deschidă clubul, totuși susnumitul di
rector plictisit de această muncă, spunea 
că lui nimeni nu-i plătește ore suplimen
tare ca să țină clubul deschis.

Față de această atitudine, comitetul de 
întreprindere trebuie să ia măsuri de în
dreptare a situației.

TOLAZZI PAVEL 
corespondent voluntar



Politica de „embargo14 suferă eșec
Cu prilejul conferinței de presă a de

legației Republicii Populare Chineze la 
conferința de la Geneva, consacrată dez
voltării economiei și comerțului exterior 
al Republicii Populare Chineze, Lei Jen- 
min, membru al delegației, a declarat că 
încă in anul 1952 poporul chinez a ter
minat refacerea economiei sale naționale. 
Principalele eforturi ale poporului chinez 
au fost îndreptate spre avîntul indus
triei grele — baza dezvoltării tuturor ce
lorlalte ramuri ale economiei țării. Ca 
urmare, în 1953, în comparație cu anul
1952, valoarea globală a producției indus
triale a crescut cu 3O«/o. S-a ridicat con
siderabil nivelul de trai al populației. In
1953, puterea de cumpărare a fost ou 56°/,) 
mai mare decît în 1952.

Cifrele și faptele citate la conferința de 
presă sînt o mărturie clară a faptului că 
economia Republicii Populare Chineze se 
dezvoltă vertiginos. Totodată, aceste date 
sînt o dovadă indiscutabilă a eșecului 
faimoasei politici americane de „embar
go”

„Bumerangul economic”. In mai 1951, 
Adunarea Generală a O.N.U., sub presiu
nea Statelor Unite, a adoptat rezoluția 
cu privire la aplicarea „embargoului”, a- 
dică interzicerea comerțului cu China 
populară. Cercurile agresive din S.U.A. 
sperau că Republica Populară Chineză, 
ruptă de piața mondială capitalistă, nu 
va putea să-și refacă și să-și dezvolte e- 
conomi-a, care a suferit mult de pe arma 
războiului îndelungat. Dar aceste spe
ranțe s-au desumflat ca un balon de 
săpun Realitatea arată că poporul chinez 
nu numai că a refăcut în timp scurt e- 
conomia sa, dar a și realizat succese în
semnate în dezvoltarea ei.

De ce suferă eșec politica de „embar
go” ?

Răspunsul la această întrebare îl dă zia
rul chinez „Jenminjibao”. Unul din fac
torii principali ai luptei cu succes a Chi
nei împotriva politicii americane de ,.em- 
gargo” și „blocadă” — scrie ziarul — sînt 
legăturile ei economice strînse eu U.R.S.S. 
și țările de democrație populară”.

China populară este o oarticipantă ac
tivă la noua piață mondială democrată. 
Volumul comerțului Chinei cu Uniunea 
Sovietică și cu țăriie de democrație popu
lară crește continuu

De exemplu, în 1953, comerțul cu a- 
ceste țări a crescut de 3,5 ori față de a- 

de A. BATURIN

nul 1950 și a constituit patru cincimi din 
întregul comerț exterior al Republicii 
Populare Chineze. Potrivit acordurilor 
comerciale, China primește din Uniunea 
Sovietică, precum și din Cehoslovacia, 
Polonia, Romînia și din alte țări de demo
crație populară utilaj industrial, automo
bile, mașini pentru industria construcțiilor 
și mașini agricole, produse petrolifere, 
adică tot ce îi este necesar pentru dezvol
tarea cu succes a economiei naționale.

Astfel, politica americană de „embargo” 
nu a reușit să submineze economia națio
nală a Chinei. Totodată, această politică a 
constituit o lovitură puternică dată eco
nomiei acelor țări care o duc, deoarece 
ea a devenit un .bumerang economic”. A- 
ceste țări au pierdut, prin pierderea Chi
nei populare, o piață de mane capacitate 
pentru desfacerea mărfurilor lor, precum 
și o sursă bogată de materii prime va
riate. Ca urmare, ele încearcă serioase 
dificultăți de export.

Să luăm, de pildă, Anglia. O importan
tă sursă pentru completarea fondurilor 
valutare engleze este vînzarea cositorului 
și cauciucului din Malaya. Insă după in
trarea în vigoare a „embargoului” asupra 
exportului acestei materii prime în Chi
na. încasarea de valute de către Anglia 
a scăzut considerabil. „Embargoul” a pro
vocat o mare creștere a rezervelor de 
cositor și cauciuc rămase nevalorificate 
în Malaya. Monopolurile americane — 
principalele cumpărătoare de materii pri
me din Malaya — s-au folosit de acest 
prilej pentru a reduce prețul cauciucu
lui și cositorului. Oa urmare, Anglia a 
pierdut numai în anul trecut 200.000.000 
de dolari.

De pe urma politicii de „embargo” are 
de suferit și Japonia.

Datorită ruperii legăturilor economice 
tradiționale cu China populară și în urma 
orientării unilaterale pe piața dolarului, 
balanța comerțului exterior al Japoniei 
suferă un deficit cronic. In 1953, acest 
deficit a fost de peste 1.000.000.000 de do
lari

„O mare și interesantă piață”
In ultimul timp, cercuri tot mai largi ale 

opiniei publice, ale oamenilor de afaceri 
și ale oamenilor de stat din țările capi
taliste se conving de desavantajul conti
nuării politicii americane de „embargo”. 
In țările capitaliste răsună tot mai puter

nic voci care cer stabilirea de relații co
merciale normale cu China populară. Mi
nistrul comerțului exterior al Italiei Mar
tinelli, a declarat de curînd la consfă
tuirea națională a industriașilor că „Italia 
dorește să facă comerț cu China”.

El a exprimat dorința ca China „să 
obțină posibilitatea de a participa pe sca
ră mai largă în comerțul internațional". 
Cercurile de afaceri din Franța, Anglia, 
Germania occidentală. Egipt. Pakistan și 
din alte țări cer dezvoltarea legăturilor 
comerciale cu Republica Populară Chi
neză.

Chiar și în Statele Unite, pe măsură ce 
apar noi fenomene de criză, anumite cer
curi de afaceri se pronunță pentru nor
malizarea și lărgirea comerțului ou China 
populară. Astfel, unul dintre conducăto
rii marii firme americane „Chrysler” de 
construcții de automobile — Thomas, du
pă cum relatează ziarul „Der Spiegel” din 
Germania occidentală, a declarat că există 
o singură ieșire din situația grea în ceea 
ce privește exportul american de automo
bile, și anume: vînzarea de automobile 
Chinei populare. „China — a subliniat 
Thomas — ar fi pentru Statele Unite o 
piață mare și interesantă”. Schimbul de 
mărfuri dintre Republica Populară Chine
ză și lumea capitalistă se înviorează sim
țitor. Anul trecut, de pildă, el a depășit 
aproape cu 30®/0 nivelul din 1952 Re
publica Populară Chineză face comerț cu 
Japonia, Germania occidentală, Franța, 
Anglia; exportul englez în China a crescut 
în 1953 aproape cu o treime, iar exportul 
de mărfuri chineze în Anglia — de 3,5 ori 
față de anul precedent.

Se lărgesc și se întăresc legăturile eco
nomice ale Chinei cu țările din Asia de 
sud-est. Republica Populară Chineză a în
cheiat acorduri comerciale cu Birmania, 
Indonezia, Ceylon. Aceste acorduri, în-, 
chelate pe bază de avantaj reciproc și de 
respectare reciprocă a intereselor, sînt 
îndeplinite cu succes în ciuda faptului că 
cercurile guvernante din Statele Unite 
ale Americii se străduiesc prin toate mij
loacele să împiedice acest lucru

In ciuda politicii americane de „embar
go”, în țările capitaliste se intensifică în
cercările de consolidare și dezvoltare a le
găturilor comerciale cu China populară și 
cu celelalte țări din lagărul democrat.

(Agerpres)

Conferința de la Geneva
GENEVA (Agei'pra.).
Marți a avut loc o ședință plenară în 

legătură cu cel de al doilea punct al or
dinai de zi: restabilirea păcii în In
dochina.

La această ședință au Imit cuvîntul de
legații Franței, Cambodgie.i, Republicii 
Democrate Vietnam., Uniunii Sovietica, 
Angliei, S.U.A. și delegatul baodaist.

Primul a luat cuvîntul ministrul aface
rilor externe al Franței, Bidault, oare a 
expus o sene de puncte de vedere, care 
au format obiectul propunerilor sale an
terioare.

Șeful delegației Republicii Democrate 
Vietnam, Fam Van Dong, a făcut în cu- 
vîntarea sa o serie de propuneri.

In ampla cuvîntare pe Care a rostit-o 
apoi ministrul afacerilor externe al Uni
unii Sovietice, Viaceslav Mihailovici Mo
lotov, el a expus printre altele punctul 
de vedere al delegației sovietice în pro
blema sarcinilor comisiei neutre și a oo- 
misiMor mixte.

In continuarea ședinței a luat cuvîntul 
ministrul de externe al Angliei, Eden, care, 
între altele, a propus ca comisia neutră de 
supraveghere a aplicării armistițiului să 
fie formată din cele 5 puteri asiatice care 
au participat la conferința de la Colombo.

Bedell Smith în cuvînbarea lui n-a fă
cut altceva decît să repete afirmația că în 
Laos și Cambodge ar exista o situație 
distinctă de cea din Vietnam și s-a pro
nunțat din nou împotriva formării unei 
comisii neutre de armistițiu .

___ •___

pe: scurt

D!N ȚĂRILE CE BEMOCRAȚIE POPULARĂ
Succese în domeniul agriculturii
Gospodăria silvică din Seghedin a li- 

xvrat pînă în prezent 15 milioane de puieți 
pentru înpădunrea părții de sud a șesului 
Ungariei Un număr de 6 milioane din 
acești puieli vor fi folosiți la împăduri
rea pămînturilor nisipoase din județul 
Csongrăd In jurul orașelor Seghedin și 
Hodmezdvăsărhely se va crea o perdea 
forestieră lată de 30 -40 metri.

; Pepiniera din Seghedin va mai livra 
în cursui acestui an alte 38 milioane de 
puieți printre care 7 milioane de meste
ceni albi.

Lupta pentru creșterea producției 
agricole

Guvernul popular distribuie anul a- 
cesta țăranilor muncitori dm China de 
nord-est 3.000 de complete de unelte agri
cole de tip nou cu tracțiune animală, 
încă din prima jumătate a lunii.aprilie a 
început distribuirea unui mare număr de 
grape și pluguri cu tracțiune animală.

In cursul ultimiior patru ani țăranii 
din această regiune a țării au primit apro
ximativ 4 600 complete de unelte, cea ce 
le-a dat posibilitatea să-și mărească con
siderabil producția.

Anul trecut, pe suprafețele cultivate cu 
ajutorul uneltelor agricole de tip nou s-a 
obținut o recoltă de grîne la hectar cu 
250-500 kg mai mare decît recolta obținută 

prm folosirea vechilor unelte. Astfel mem- 
>rii cooperativei agricole de producție din lo
calitatea Kaokan, regiunea Mukden, au 
strîns o recoltă de două ori mai mare de
cît țăranii din eași localitate care au 
folosit unelte agricole de tip vechi.

R. P. Polona
Uzinele constructoare de mașini agri

cole din R. P. Polonă își sporesc în 
permanență producția și aprovizionează 
S.M.T.-urile cu un număr din ce în ce mai 
mare de mașini și unelte agricole.

Anul acesta, de pildă, uzina „Kraj” din 
Ankutno. voevodatul Lodz, va produce 
16.400 semănătoare în rînduri în compa
rație cu producția din 1952 care a fost 
de 7.855 mașini Muncitorii acestei uzine 
și-au îndeplinit planul pe primul tri
mestru al acestui an în proporție de 
102,90/(1.

S.M.T.-urile din voevodatul Szezecin au 
fost de curînd înzestrate cu un mare nu
măr de tractoare „Ursus” și cu 120 pluguri 
fabricate de uzina constructoare de ma
șini agricole din Grudzianz Aceste SMT- 
uri au primit de asemenea 30 plantatoare 
de cartofi. 6 secerătoare și 15 semănă
toare.

In ultimele săptămîni, S.M.T.-urile din 
voevodatul Zielona Gora au primit 27 
tractoare „Ursus”, 7 secerătoare și peste 
200 de alte mașini agricole

Odihna de vară a copiilor in Republica 
Democrată Germană

Guvernul Republicii Democrate Ger
mane -acordă o mare atenție odihnei de 
vară a copiilor. In vederea organizării 
odihnei copiilor în timpul viitoarei va
canțe de vară, guvernul și sindicatele au 
alocat suma de 47 milioane de mărci. 
Sute de mii de elevi din Republica De
mocrată Germană își vor petrece vara 
în taberele de pionieri de pe litoralul Mă
rii Baltice, în pădurile Turingiei, în a- 
propierea lacurilor din Brandenburg și în 
alte regiuni pitorești ale republicii. In 
prezent se termină lucrările în vederea 
organizării unor noi tabere de vară pen
tru copii. In orașe se utilizează numeroa
se terenuri de sport pentru copii.

Anul acesta în taberele pentru copii din 
Republica Democrată Germană își vor 
petrece vacanța de vară zeci de mii de 
elevi oare vor sosi din Germania occiden
tală Recent, guvernul Republicii Demo
crate Germane a chemat pe cetățenii din 
Germania occidentală să-și trimită copiii 
să petreacă vacanța în Republica Demo
crată Germană. Această chemare a gu
vernului Republicii Democrate Germane a 
găsit un viu răsunet în Germania occi
dentală Au și început să sosească răs
punsuri de la copiii din Germania occi
dentală, care vor veni să petreacă vacanța 
în R. D. Germană.

Orașele și satele coreene se refac cu • 
ajutorul țărilor prietene

Căile ferate și gările din regiunea ora
șelor Phenian, Hînam, și Cihoncijin din 

R. P. D. Coreană, sînt reconstruite cu 
materiale primite din Uniunea Sovietică, 
R. P Chineză și țările de democrație 
populară. Fabricile de șine de cale fe
rată au primit noi mașini-unelte, iar lo
comotivele din R. P. Chineză transportă 
materiale și mărfuri pe toate liniile în 
funcțiune

R. P. Chineză a livrat 70 locomotive și 
peste 190 vagoane de cale ferată, în afară 
de o mare cantitate de materiale de con
strucții, combustibil, articole de uz cas
nic, gresie și alte mărfuri.

Oțelarii din Trinec (R. Cehoslovacă) 
au obținut Drapelul roșu al apără

torilor Stalingradului
Oțelarii din regiunea Ostrava sînt an

gajați de doi ani în întrecerea pentru ob
ținerea Drapelului roșu acordat metalur- 
giștilor din Ostrava de eroicii apărători ai 
Stalhngradului.

In primul trimestru al anului, acest 
drapel a fost dobîndit de muncitorii sec
ției nr. 3 oțelărie a uzinei metalurgice 
„V. M. Molotov” din orașul Trinec. Pla
nul ■ trimestrial de producție a oțelului a 
fost îndeplinit de colectivul acestei secții 
în proporție de 106!,/(>; în secție s-a reali
zat o reducere considerabilă a prețului de 
cost, iar productivitatea muncii a sporit 
cu 16,4O/o La adunarea festivă a meta- 
lurgiștilor fruntași din orașele Trinec, Vit- 
kovice, Kuneoice și Bohunin, Drapelul ro
șu al apărătorilor Stalingradului a fost 
înmînat inginerului Slihal, șeful secției 
oțelărie, care a ieșit învingătoare în în
trecere .(Agerpres)
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• La 8 iunie a sosit la Geneva, venind 
de la Londra, ministrul Afacerilor Externe 
al Marii Eritanii, Eden. Ministrul Aface
rilor Externe englez a avut la Londra 
consultări cu membrii guvernului în le
gătură cu desfășurarea lucrărilor confe
rinței de la Geneva.

<* Primul Congres național al femeilor 
din India și-a încheiat lucrările consti
tuind Congresul Național al femeilor in
diene — prima organizație pe întreaga 
Indie din istoria mișcării democratice a 
femeilor din această țaiă.

• Pînă la 6 iunie au fost arestate în Pa
kistanul de est 621 persoane. Polițiștii, au 
sigilat sediul central al Frontului Unit.


