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Alai multă atentie 
activității căminelor culturale

Cu citeva zile în urmă a început și in 
raionul Hunedoara strînsui recoltei. Ță
ranii muncitori în frunte eu comuniștii au 
pornit cu deosebit avînt lupta pentru tra
ducerea în viață a hotărârii partidului și 
guvernului nostru, cu privire la desfășu
rarea campaniei agricole de vară, fiind 
hotărîți să execute în cele mai bune con
diții și să termine înainte de timp recol
tatul păioaselor. Antrenați în această lup- 

»tă, de a cărei reușită, depinde în mare mă
sură creșterea nivelului de trai al poporu
lui muncitor, țăranii muncitori nu precu
pețesc nici un efort în muncă, manifes- 
tîndu-și prin noi succese dragostea lor 
fierbinte față de asigurarea pîinii poporu
lui muncitor.

De aceea, în această perioadă trebuie 
să se pună un accent deosebit pe intensi
ficarea și îmbunătățirea conținutului politic 
al muncii cultural-educative, desfășurată 
de instituțiile culturale sătești.. Căminelor 
culturale care se găsesc în centrul muncii 
culturale la sate, le revine principala sar
cină ca sub îndrumarea și cu sprijinul 
organizațiilor de partid și a sfaturilor 
populare, să desfășoare o vie activitate în 
rîndul țăranilor muncitori, contribuind 
astfel la creșterea conștiinței politice, la 
menținerea și împrospătarea elanului însu
flețit al acestora.

Majoritatea colectivelor de conducere 
ale căminelor culturale din raionul nostru, 
cum ar fi: cele din Rapolt, Sîntandrei, 
Timpa, Cinciș, Hășdat și altele, care s-au 
bucurat de sprijinul și îndrumarea organi
zațiilor de partid și a sfaturilor populare, 
au reușit ca, printr-o largă propagandă 
agricolă, desfășurată prin intermediul con
ferințelor, bibliotecilor, schimburilor 
de experiență, etc. încă din timpul pregă
tirii campaniei agricole de vară, să impri
me în rîndul țăranilor muncitori convin
gerea că, respectarea normelor științifice 
de strângere a recoltei, pe lîngă faptul că 
constituie o datorie patriotică, aduce și 
însemnate sporuri de produse agricole. 
Repertoriul echipelor artistice din cadrul 
acestor cămine, conținînd cîntece ver
suri și scenete legate de cele mai actuale 

\ probleme specifice satelor respective, a 
contribuit din plin la mobilizarea activă a 

W țăranilor muncitori în lupta pentru obți
nerea unei recolte bogate.

Cu toate rezultatele pozitive obținute de 
căminele culturale în munca cultural-edu- 
cativă de masă, mai există totuși colecti
ve de conducere ale căminelor culturale, 
care desfășoară încă o activitate slabă. In 
multe comune și sate, căminele culturale 
sînt prea mult timp închise, nu au direc
tori care să fie animați de dorința de a 
munci, nici local corespunzător. Principa
lele lipsuri în această direcție provin din 
faptul că unele comitete executive ale 
«sfaturilor populare comunale, precum și 
secția culturală a sfatului popular raional, 
siibapreciază importanța muncii culturale 
în perioada actuală, neglijînd sarcinile ce 
le revin in organizarea și controlarea ac
tivității căminelor culturale.

O atitudine cu totul inadmisibilă a a- 
vut-o comitetul executiv al sfatului popu- 

P Iar din comuna Streisîngeorgiu care, ne- 
văzînd în căminul cultural un sprijin te
meinic în îndeplinirea sarcinilor din do
meniul economic, a transformat localul a- 
cestuia în bodegă. De atunci și pînă în 
prezent, munca cultural-educativă în a- 
ceastă comună a fost pusă la pământ. Echi
pele artistice au fost desființate, iar con
ferințe, prin care să se popularizeze agro- 
mipimul și rezultatele obținute de unită
țile socialiste în urnaa aplicării regulelor 

agrotehnice nu au mai avut loc. Mai grav 
este însă faptul că, comitetul executiv a 
lipsit pe țăranii muncitori de aci, de prin
cipalul mijloc de educație cetățenească, 
creînd astfel teren prielnic uneltirilor 
chiaburești, care băgînd vrajbă între na
ționalitățile conlocuitoare romîni și ma
ghiari, caută să-i abată pe țăranii munci
tori de la lupta pentru asigurarea pîinii 
poporului.

De asemenea comitetul executiv al sfa
tului popular Călan, avînd o concepție 
greșită in ceea ce privește importanța 
muncii cultural-educative în perioada de 
strîngere a recoltei, nu a luat nici un fel 
de măsuri, în scopul activizării căminelor 
culturale din Călanul mic, Sîntămăria de 
Piatră și Sîncrai, care nu sprijină cu ni
mic muncile agricole de vară, deoarece tot 
timpul sînt închise. Astfel de neglijențe și 
delăsări, mai există încă în cadrul multor 
comitete executive, care considerînd mun
ca culturală ca lipsită de importanță, se 
lipsesc pe ele însăși de un prețios ajutor.

■ De o pasivitate condamnabilă a dat do
vadă în acest timp și secția culturală a 
sfatului popular raional, care deși cunoștea 
aceste stări de lucruri nu a intervenit la 
timp pentru a pune capăt acestor negli
jențe și delăsări, mulțumindu-se doar să 
transmită directive venite de sus.

In perioada actuală, sfaturile populare 
au sarcina deosebit de importantă, de a 
mobiliza pe țăranii muncitori în lupta 
pentru strîngerea la timp și fără pierderi 
a recoltei. Cu mult mai ușor va fi de în
deplinit această sarcină, dacă activitatea 
căminelor culturale va fi folosită din plin. 
In acest scop, comitetele executive , cu 
sprijinul organizațiilor de partid, trebuie 
să se preocupe îndeaproape de organizarea 
și intensificarea muncii desfășurate de 
căminele culturale, pentru ca acestea la 
rîndul lor să devină un puternic mijloc de 
lămurire a țăranilor muncitori, asupra e- 
xecutării muncilor agricole la timp și a 
aplicării metodelor agrotehnice avansate, 
un mijloc de educare a țăranilor muncitori 
în spiritul vigilenței revoluționare. In ca
drul conferințelor și diferitelor adunări 
ținute la căminele culturale, trebuie popu
larizați cu regularitate țăranii muncitori, 
care s-au evidențiat în decursul strângerii 
recoltei, precum și metodele bune pe care 
ei le-au întrebuințat, demascind in același 
timp uneltirile chiburești, care urmăresc 
împiedicarea bunului mers al muncilor de 
recoltare.

O atenție deosebită trebuie acordată, 
programelor artistice prezentate în cadrul 
căminelor culturale, în cuprinsul cărora 
să predomine bucăți muzicale, poezii, dia
loguri, etc. legate de cele mai arzătoare 
probleme Care îi frământă pe țăranii mun
citori.

In acest sens, ajutorul învățătorilor din 
sat, precum și al elevilor din cadrul șco
lilor medii care se găsesc în vacanță, 
este cit se poate de prețios.

Pentru comitetele executive ale sfatu
rilor populare comunale din raionul nos
tru, trebuie să fie clar că. sarcina strîn- 
gerii recoltei în cele mai bune condiții, 
poate fi îndeplinită cu mai multă ușurință 
atunci cînd este folosită principala pîrghle 
cultural-educativă de la sate, care este 
căminul cultural. Tocmai de aceea, orga
nele locale ale puterii de stat trebuie să 
lichideze neîntîrziat atitudinea de indife
rență față de căminele culturale și cu spri
jinul organizațiilor de partid și al secției 
culturale a sfatului popular raional, să 
facă din acestea un adevărat mijloc de 
mobilizare a țăranilor muncitori în lupta 
pentau obținerea unei recolte îmbelșugate.

IN CINSTEA ZILEI DE 23 AUGUST 

înainte, spre noi succese în industrie 
și agricultură

* *

Mai multa dolomita Dește plan
Muncitorii și tehnicienii carierei de do-

lomită a minelor Teliuc, se străduiesc 
ca zi de zi cuptoarele oțelâriei Siemens 
Martin ale Combinatului siderurgic „Gh. 
Gheorghiu-Dej“ din Hunedoara, să fie bine, 
aprovizionate cu dolomita, pentru oa ele să 
poată merge din plin.

Munca lor neobosită a făcut ca în ziua 
de 2 iulie, să fie extrasă dolomita în con
tul lunei februarie a anului 1955. In frun
tea întrecerii socialiste se situează echipa 
fruntașului în producție Lup Iancu, care 
își depășește zilnic planul de producție cu

Fruntașă sectorului electrotehnic al 1. C. S. II.
In lupta pentru respectarea angajamen

telor luate în cinstea zilei de 23 August, 
se găsesc și electricienii din echipele con
duse de Stan Cornel. Todea Aron, Ghi- 
gorța loan, care și-au depășit indicii de 
instalații pe luna trecută între 3-0 la sută

De asemenea, antrenați în întrecere so
cialistă care zi de zi cuprinde mai mulți 
muncitori, electricienii din echipele con-

Realizările constr uctordor
întrecerea socialistă in cinstea zilei de 

23 August, prinde viață din ce în ce mai 
mult pe șantierele întreprinderii 401 con
strucții. Zi de zi, la temelia noului oraș 
se pun mii de cărămizi, se toarnă mii de 
kilograme beton și se depune o muncă 
neobosită, pentru ca în cinstea aniversării 
a 10 ani de la 'eliberarea patriei noastre, 
să fie date în folosință noi blocuri munci
torești.

In lupta pentru depășirea planului fizic 
și valoric, sînt antrenate zeci de brigăzi 
care lucrează pe șantierele Hunedoarei 
noi, brigăzi care prin elanul lor în muncă 
au reușit să îndeplinească și să depășească 
sarcinile de plan. Astfel, brigada comple
xă condusă de fruntașul în întrecerea so-

A înc e p ut
Timpul frumos din ultima săptămână a fa

vorizat coacerea păroaselor și în special a 
orzului. Țăranii muncitori din raionul 
nostru .pentru a strînge la timp și fără 
pierderi noua recoltă, au început imediat 
secerișul. Astfel, în comunele Cristur și 
Hășdat în ziua de 5 iulie a fost secerată o 
suprafață de un hectar și 10 arii cu orz.

In fruntea lucrărilor de seceriș se gă
sesc țăranii muncitori din comuna Cristur: 
Furca Ludovic, care a secerat 16 arii. Ghi- 
lea Iosif 18 arii, Lăscău Miron 16 arii și

Arii electrificate
Urmărind ca treieratul recoltei »să se 

facă fără pierderi și în cel mai scurt timp, 
sfatul popular raional prin secția so agri
colă, a luat din timp măsuri pentru ca a- 
colo unde există posibilități, ariile să fie 
electrificate. ,

Analizând situația de pe teren, s-a con
statat că în raionul nostru se pot amenaja 
19 arii de acest fel, din care 3 în orașul 
Hunedoara. Pentru ca pînă la 20 iulie a.c. 
toate aceste arii să fie date în folosință, 
încă do pe acum au început lucrările de 
amenajare a lor.

33 la sută Demne de remarcat sînt și re
zultatele obținute de echipele lui Mateș 
Vasile și Dănilă Torente, care obțin o 
depășire medie de 2 la sută

Pe lîngă faptul că planul de producție a 
fost îndeplinit și depășit, echipele de mun
citori din cadrul mimai au realizat și în
semnate economii, prin justa întrebuin
țare a materialelor explosive și a energiei 
electrice. Numai în cursul lunei iunie au 
fost realizate economii în valoare de 5017 
lei.

duse de Shuster Petru și Dulghereacu I. au 
obținut rezultate deosebite depășind indi
cii de instalații între 1,88 și 2,11 la sută.

Pe lingă faptul că ei și-au depășit cu 
regularitate normele, printr-o atentă mî- 
nuire a materialului și o conștiincioasă 
muncă de montare a lui. au dat în folo
sință lucrări de bună calitate.

cialistă Olteanu Ioan, care lucrează la 
construcția blocului nr. 41 și-a depășit 
zilnic planul fizic cu 30 la sută și planul 
valoric cu 40 La sută.

Printre fruntașii în executarea lucrări
lor, se numără și membrii brigăzii lui Ri- 
zea Nicolae, fruntaș în întrecerea socialistă, 
care execută lucrări de zidărie și planșe 
prefabricate la construcția blocului nr. 40, 
obținînd o depășire a planului de 28 la 
sută

Rezultate frumoase au obținut și munci
torii care compun brigada condusă de 
Bîrlea Damian, depășindu-și planul la 
zidărie și turnări de beton armat la blo
cul nr. 62, cu 46 la sută

secerișul
țăranii muncitori din comuna Hășdat 
Nagy Alexandru Care a sti'îns orzul de pe 
30 arii și Elek Alexandru de pe 20 arii și 
alții.

Odată cu strîngerea orzului de pe aceste 
suprafețe, țăranii muncitori din comuna 
Cristur au și pornit la dezmiriștitul lot. In 
prima zi ei au reușit să dezjrniciștească o 
suprafață de 60 de arii.

FURCA ILONCA, LUPU IOSIF
corespondenți voluntari

Demn de remarcat este faptul că din 
totalul acestor arii, se va termina înainte 
de termen amenajarea celor dm Timpa, 
Simeria veche și Băcia. La aria model din 
satul Timpa, oare va fi terminată în 
ziua de 9 iulie, secția agricolă a sfatu
lui popular raional organizează o demon
strație practică, pentru a arăta țăranilor 
muncitori cum se organizează o arie în 
bune condiții și de a le prezenta avanta
jele unei astfel de arii.



/ oată atenția întreținerii și justei folosiri a utilajelor!
— Raid-ancheta organizat de ziarele „Drumul Socialismului" și „Uzina Noastră" --

lupta pentru buna întreținere și justa folosire a utilajelor din întreprinderile orașu
lui Hunedoara, a constituit una din sarcinile de seamă a organizaților de partid și or
ganelor sindicale, a conducerilor întreprinderilor și a fiecărui om al muncii. Tot mai mult 
se simte grija față de utilaj din partea muncitorilor în majoritatea sectoarelor de acti
vitate. in ultimul timp, însă, din cauza abundenței de mașini și utilaje ce sosesc în în
treprinderile orașului Hunedoara, se manifestă o delăsare din partea unor șefi de sectoare 
în ceea ce privește îngrijirea și justa folosire a acestora.

In urma acestui fapt, ziarele „Drumul Socialismului” și „Uzina Noastră” au între
prins un raid-anchetă pentru a scoate la ive ală deficiențele în această direcție.

Publicăm mai jos constatările făcute pe teren :

Pînă cînd atîta nepăsare față de utilaje ?
In unele sectoare din cadrul întreprin

derii de construcții siderurgice Hunedoara 
(ICSH), un mare număr de utilaje stă ne
folosit, prost adăpostit, lăsat să se dis
trugă Capacitatea mașinilor basculante, 
atît de necesare, in special la căratul pă
mântului rezultat din escavații nu este fo
losită din plin. In asemenea situație se 
găsesc și escalatoarele.

Dacă se analizează producția realizată 
de escavatorul nr 17, ce lucrează la com
plexul nr. 2. se va putea vedea că din 
cele 208 ore afectate producției pe luna 
iunie, acest excavator a lucrat numai 46 
de ore, restul timpului stînd, din cauza de
fecțiunilor mașinilor basculante, etc.

Ce rost are să se iaude conducerea sec
torului utilaje, că a organizat brigăzi com
plexe, brigăzi formate din escavatoriști și 
șoferi de pe auto-basculante ? Ce folos că 
escavatoriștii Puiu Sava și Cristea Nicolae 
de pe escavatorul nr. 25, Firulete Constan
tin și Marin Păuna de pe escavatorul nr. 
35 și alții ca ei muncesc cu toată bună
voința, dacă nu sînt ajutați și restul de 
escavatoriști și șoferi să muncească la fel? 
Șoferii Toader Aurel și Rotea Gheorghe, 
au realizat în luna iunie un indice de 132 
la sută rulaj mediu zilnic. Dar de ce nu
mai aceștia au obținut asemenea rezultate, 
din cîți șoferi sînt 7 Pentrucă nu se ex
tinde peste tot metoda celor buni. Condu
cerea sectorului de exploatare a utilaje
lor a găsit de cuvință, că-i destul să ia 
unele măsuri împotriva a cîțiva șoferi, care 
din neglijență și-au distrus mașinile, fără 
ca împreună cu comitetul sindical de 
secție, grupa deL partid și organizația de 
bază U T M. să se ocupe în mod sistematic 
de educarea lor. msuflîndu-le prin multi
plele metode, dragostea față de utilaje și 
de meseria ce o practică.

Dar atitudinea nepăsătoare față de uti
laje se manifestă și sub alte aspecte. 
Intr-unui din depozite, două remorci cu 
seriile de inventar nr. 81077 și 81078 stau 
pradă intemperiilor. La una din ele lip
sesc două cauciucuri iar platformele de 
lemn ale acestor remorci au putrezit. 
Cum au ajuns ele acolo, nu știe mici to
varășul Szmuk Zoltan șeful sectorului.

La fabrica de betoane, două betoniere 
stau nefolosite cu săptămânile, iar alta 
nouă, nu lucrează de 6 luni (adică de cînd

Adrese si circulare în 9
In m.uite ședințe operative ținute cu 

șefii de sectoare din Combinatul siderurgic 
„Gh. Gheorghiu-Dej“ se dezbate problema 
folosirii raționale a utilajelor, îngrijirea 
lor, se dau dispoziții verbale, urmate de 
adrese și circulare, etc. Cu toate acestea, 
aspectele sub care se prezintă problema 
folosirii raționale și îngrijirea utilajelor în 
unele sectoare din combinăt, dovedesc pe 
deplin slaba preocupare în această pri
vință a organelor de conducere.

De pildă, în sectorul turnătorii se gă
sesc utilaje, care au fost în funcțiune, iar 
în momentul de față sînt degradate, gă- 
sindu-se într-o stare intolerabilă. In a- 
ceastă situație se afla un mare strung 
adus de la Mo reni și montat în hala tur
nătoriei de tuburi, unde pe lingă faptul 
că a prins rugină, i-au fost distruse roțile 
dințate și cutia de viteză. Aceeași soartă o 
are și presa pentru încercarea tuburilor 
curbe la presiune, (unica în secție) peste 
care sînt aruncate cochile și diferite tu
buri. incit două brațe i-au fost rupte, fă- 
cînd-o neutilizabilă.

Iri turnătoria de fontă, există 6 mașini 
pentru format, acționate cu aer compri
mat, în prezent neutilizate și de a căror 

a fost adusă pe șantier), pentru „motivul” 
că instalația electrică este neeorespunză- 
toare.

Se știe că fiecare sector al ICSH-ului 
are o secție de exploatare a utilajelor, cu 
conducători în fruntea lor, care au sar
cina să se ocupe de justa folosire a uti
lajelor. Conducătorul secției utilaje de la 
complexul nr. 2, tov. Nainer Ștefan, nu-și 
face datoria. Nu vede, că betonierele nu 
produc, că un aparat de sudură electrică 
defect, cu numărul de inventar 79, stă de 
mult înămolit, neacoperit și nu-1 duce ni
meni să-1 repare ; un troliu stă răsturnat, 
etc. In sectorul montaj, o serie de utilaje 
printre care și un troliu cu motor de mare 
tonaj, sînt lăsate neacoperite și plouă pa 
ele. Tovarășul Ghedeon Alexandru, șeful 
sectorului, nici nu a știut de soarta mul
tora dintre ele, pînă acum cîteva zile.

Conducerea tehnică a I.C.S.H. (director 
tov. Hascal Herman) manifestă un dis
preț boieresc față de unele inovații pre
țioase. cum ar fi inovația tovarășului Mal- 
nov Nicolae, care a conceput construirea 
unui malaxor spumogen, folositor la pre
pararea și turnarea în mod mecanizat a 
betonului spongios, necesar diferitelor pre
fabricate de beton. Un an și mai bine s-a 
tărăgănat confecționarea acestui malaxor, 
din cauză că șeful secției mecanice, iov. 
Talfeș Horia, a împiedicat în mod siste
matic construirea lui. In sfîrșit, inovația 
a reușit cu toate piedicile. La proba de 
experimentare, a dat rezultate minunate. 
Malaxorul spongios nu este încă dat pro
ducției. Referatul cabinetului tehnic, în 
care se arată că inovația este bună și că 
malaxorul pc-ate scuti eforturile muncito
rilor. stă • în sertar la tovarășul Hascal 
Herman.

întreaga conducere a întreprinderii, în 
frunte cu tov. Cogan Alexandru, comi
tetul de întreprindere, pînă cînd și biroul 
organizației de bază sînt în stare să nu 
mai țină seama de celelalte sectoare și să 
se concentreze numai la complexul nr. 1 
de construcții siderurgice, ceea ce duce la 
unilateralism și sectarism. întreprinderilor 
noastre socialiste nu le sînt proprii aseme
nea practici dăunătoare și nu pot fi lă
sate lipsite de îndrumare și control com
plexe de lucrări, importante în economia 
noastră națională

toc de muncă practica
îngrijire nu se ooupă nimeni. Tot aici se 
mai găsește și mașina pentru format piese 
mari, care este nouă, a cărei instalare deși 
a fost urgentată cu un an în urmă. în 
momentul de față are aceeași soartă: zace 
în rugină, plină de pămînt. Această situ
ație, arată că nu a trezit pînă în prezent 
simțul de răspundere al conducerii secto
rului (inginerii Bărbulescu loan, Cioara 
Vasile) și a unui întreg ș;r de maiștrii, 
față de aceste bunuri.

Lipsuri serioase în problema folosirii 
raționale și îngrijirii utilajelor, se con
stată și la sectorul transporturi uzinale. 
Deși se resimte lipsa de vagoane, totuși 
cele existente nu sînt îngrijite cum tre
buie In sectorul 1 „Bătaga" și în alte 
părți se găsesc vagoane deraiate, eu uși 
și tampoane rupte, etc.

Cazuri și mai grave se constată la va
goanele basculante încărcate la refuz, a 
căror cutii de grăsime de la osii, conțin 
praf și apă, în loc de ulei. Așa sînt va
goanele basculante C.F.R. cu seriile 
701525. 00233, 701515 și multe altele.

La depoul nou C.F.U. a fost adusă de 
curînd de la Reghin o brigadă complexă 
U.T.M. pentru reparații capitale la loco

motive. Elanul de muncă al tinerilor ute- 
miștd din această brigadă este disprețuit 
de inginerul Oaibași Dumitru, care nu dă 
nici un sprijin acestei brigăzi. Nu se de
plasează nici odată în mijlocul lor, să 
vadă greutățile și lipsurile de scule nece
sare reparațiilor.

Față de aceste lipsuri. Direcția tran-

Cînd nepăsarea 
stă ta loc

Nefolosiaea dm plin a utilajelor, duce 
după sine la neîndeplinirea planului fizic 
și valoric, la cheltuieli inutile, ele. Acest 
lucru este cît se poate de bine dovedit, de 
felul cum folosește utilajele întreprinderea 
3 construcții din Hunedoara, care prin 
planificarea și organizarea proastă a uti
lajului și locului de muncă, pe lingă fap
tul că unele din ele lucrează doar eu c 
mică parte din capacitatea lor, altele nu 
sînt întrebuințate de loc, stînd cu lunile 
de zile Înțepenite pe diferite șantiere. Ast
fel, escavatoarul 236—218 de pe șantierul 
„Gara mică” în loc să lucreze 16 ore zilnic, 
din cauza organizării proaste a transpor
turilor, lucrează de abia 4—5 ore. Aceeași 
soartă o are și escavatorul 236—215 care 
lucrează la garnituri C.F., in Combinatul 
siderurgic „Gh. Gheorghiu-Dsj” și care în 
loc să realizeze 5 garnituri in 8 ore, din 
cauza ritmului de descărcare extrem de 
încet, realizează doar 3—4 garnituri în 
16 ore. Mai tristă se prezintă situația ce
lor două dragline „Maxima", care de două 
luni de zile sînt neîntrebuințate, cu toate că 
lipsa lor se resimte pe diferite șantiere. 
Risipa inutilă de bani plătiți pentru Închi
rierea acestor utilaje, este mai bine scoa
să în evidență de faptul că, escavatorul e- 
lectric cu o capacitate de 1000 metri cubi 
pe 8 ore și escavatorul „Demag” 331003, 
închiriate din luna octombrie 1953, n-au

Bunurile poporului se
Sutele de muncitori din orașul Hune

doara, care trec zilnic pe strada Ghorghe 
Barițiu , sînt indignați de felul cum este 
îngrijit utilajul din remiza Trustului 4 
construcții, de felul cum acest utilaj, în 
parte nou, se degradează, expus intempe
riilor naturii. Astfel, două macarale dife- 
rențiare și una R.P.U. stau neîntrebuințate 
și înnămolite. Două motoare electrice noi, 
de 55 K.W sînt aruncate la marginea re
mizei și îngropate pe jumătate în noroi. 
O mașină de îndreptat și fasonat beton stă 
în aer liber, în bătaia ploii, în timp ce 
șantierul „Restaurant" are nevoie de ea.

Acestea sînt numai cîteva aspecte ale 
neglijenței și condamnabilei nepăsări a 
conducerii Trustului 4 construcții și mai 
ales a șefului bazei de utilaje, inginerul 
Grama Daniel, care nu se îngrijesc de 
buna lor întreținere, ci doar de evidența 
contabilă a încasărilor reieșite din închi
rierea mașinilor existente pe șantiere. 
Mai mult, nici utilajele aflate pe șantiere

CONCLUZII
Din constatările făcute pe teren cu ocazia raidului anchetă, a reeșit că acolo unde 

problema întreținerii și folosirii juste a utilajelor a constituit o preocupare de seamă pen
tru conducerile întreprinderilor, pentru organele de partid și sindicat, sarcinile planului de 
producție au fost îndeplinite și chiar depășite.

Exemple de acest fel găsini la întreprinderea „T.Li.G." unde pentru întreținerea uti- 
' lajului in cele mai bune condițiuni de funcționare ,au fost înființate ateliere mobile dc 

reparații înzestrate cu tot aparatajul necesar. De asemeni la turnătoria .Patria” secțiile 
laminoare și O.S.M. din cadrul combinatului siderurgic „Gh. Gheorghiu-Dej" la Comple
xul 1 I.C.S.H. datorită îngrijirii și folosirii raționale a utilajului, colectivele dc munci
tori reușesc să-și îndeplinească cu succes angajamentele luate în cinstea zilei de 23 
August.

Raidul anchetă a scos însă la iveală cu deosebită claritate că în unele sectoare din com
binatul siderurgic, I.C.S.H.. Trustul 4 Construcții și din alte întreprinderi ale orașului 
Hunedoara, conducerile acestora, organele de partid și sindicat manifestă un total desin- 
teres iață de utilajele cu care sînt înzestrate, uitînd că acestea reprezintă un bun al între
gului popor.

Lipsurile stabilite cu ocazia raidului anchetă trebuie să constituie sarcină imediată a 
conducerilor întreprinderilor vizate. Organele de partid sînt datoare să vegheze ca aceste 
lipsuri să fie lichidate cît mai grabnic și în același timp să tragă la răspundere pe cei ce 
se fac vinovați de proasta întreținere și folosire a utilajelor. De asemeni sub îndrumarea 
organizațiilor de partid, comitetele sindicale trebuie să cultive în rîndul maselor de mun
citori dragostea față de utilaje și să împrime în conștiința fiecăruia răspunderea pe care 
trebuțe să o aibă față de acestea. Nu mai in felul acesta vor putea fi înlăturate deterio
rările și degradările utilajelor, fapt care influențează negativ asupra procesului de producție.

sporturi (director tov. Sourtu Cornel) nu a 
luat măsuri pînă î-n prezent și mai mult 
decît atît, nu a tras încă la răspundere pe 
inginerul Cabași Dumitru pentru cele 4 
escavatoare noi „Progresul", care sosite de 
o lună de zile nu au intrat în exploatare, 
cu toate că se resimte lipsa lor în mai 
multe sectoare.

față de utilaje 
de ^cinste*

fost folosite la escavarea unui singur me
tru cub de pămînt. Un simplu calcul ne 
arată că, dacă aceste escavatoare lucrau 
din plin, puteau aduce beneficii serioase 
întreprinderii și nu cheltueli fără rost.

Acestea sînt doar cîteva aspecte ale ri
sipei inutile de timp și valori, pe care 
le face întreprinderea 3 construcții, al 
cărei director este tovarășul Trattner A- 
lexandru și șef al escavațiilor inginerul 
Hasler, risipă care scoate în relief lipsa 
oricărui simț de răspundere din partea 
acestor doi conducători ai întreprinderii, 
în mânuirea banilor poporului. Această 
„risipă a dus la neîndeplinirea planului de 
lucru, ia sistarea unor lucrări pe motivul 
„lipsei de fonduri" Oare tovarășul Tratt
ner poate invoca acest motiv, cînd zilnic 
se cheltuiesc pe timpi morți mii de lei?

Cu siguranță că nu. Explicația este că 
tov. Trattner și inginerul Hasler, nu s-au 
interesat niciodată de risipa inutilă de 
fonduri, nu și-au pus niciodată problema 
ca utilajul închiriat să lucreze din plin. Ei 
s-au mulțumit doar să închidă ochii în fața 
acestei situații, să se înfunde în birouri 
și hîrtii fără să se gîndească că această 
stare de lucruri aduce pagube enorme sta
tului nostru. Pe bună dreptate se poate 
pune întrebarea: Pînă cînd va maâ domni 
această stare de lucruri în cadrul între
prinderii 3 construcții?

>?odihnesc* în noroi
nu sînt întreținute în bune condiții, îm- 
piedicînd in acest fel ritmul normal al 
muncii de construcții pe diferite șantiere. 
Exemple concrete în această privință se 
găsesc destul de multe. Astfel, malaxorul 
de pe șantierul „Restaurant" nu lucrează 
de o lună de zile, pentru că îi lipsește un 
pinion. Din cauza lipsei de intens în ceea 
ce privește procurarea de cablu de sarcină 
la macaraua „Pionier" de pe șantierul 
O.M. și mai ales a cablului trifazic, lucru 
care se resimte pe mai multe șantiere. îm
piedică utilizarea din plin a acestor utilaje 
și în aceiași timp ritmul de construcții.

Aceste constatări dovedesc că, atît con
ducerea trustului cît și inginerul Grama 
Daniel șeful bazei de utilaje, Dud I. res
ponsabil cu întreținerile, privesc cu un to
tal dezinteres problema îngrijirii utilaje
lor. a folosirii și întreținerii lor. dezinte
res care echivalează cu atitudine dușmă
noasă față de bunurile poporului.



Pentru întărirea
Principala pîrghie de antrenare a mase

lor la gospodărirea treburilor obștești, o 
constituie sfaturile populare, organe lo
cale ale puterii de stat. Noua formă de 
organizare a mișcării de femei din țara 

^noastră — adunarea delegatelor alese de 
Bnasa femeilor de la orașe și sate și în
drumate direct de sfaturile _ populare — 
creiază depline posibilități de cuprindere 
a celor mai largi mase de femei în vederea 
antrenării lor la gospodărirea orașelor și 
satelor.

Formate din cele mai active femei din 
toate domeniile de activitate, adunările 
delegatelor se bucură de sprijinul larg al 
tvturor femeilor de la orașe și sate. Comi
sia de femei și adunările delegatelor dau 
o însemnată contribuție la mobilizarea fe
meilor în jurul sfaturilor populare, la 
sprijinirea acestora în înfăptuirea mă
surilor luate de partid și guvern în vede
rea ridicării nivelului de trai al celor ce 
muncesc.

In raionul Hunedoara cu ocazia recentei 
alegeri ale delegatelor de femei, un nu
măr important de gospodine au fost mo
bilizate la diferite acțiuni pentru valori
ficarea resurselor locale, pentru buna 

■uneționare a așezămintelor culturale și 
unităților sanitare, ca și pentru buna în
treținere a fondului de locuințe. Delega
tele de femei din Băcia. Bunila, Rapolt, 
etc. au antrenat un număr mare de gos
podine la munca culturală. In aceste co
mune peste 150 de femei participă la 
toate acțiunile întreprinse de căminele cul
turale. In comuna Hășdat gospodinele fiind 
antrenate de către delegatele de femei în 
acțiunea construirii unui cămin cultural 
prin autoimpunere, ele au adunat o sumă 
de 8400 lei evidențiindu-se în mod deose
bit Pădureanu Maria. Irlea Klara, Galfi 
Etelca și altele, iar In comuna Băcia dato
rită muncii de lămurire depusă de dele
gatele Albu Cornelia, Hălălai Ortensia și 
Szas Iuliana, prașila Il-a la culturile pră- 
șitoare a fost terminată cu 5 zile înainte 
de termen.

îndatoriri de deosebită importanță revin 
delegatelor de femei în ceea ce privește 
antrenarea femeilor în comisiile de con
trol obștesc, pentru buna deservire și 
aprovizionare a oamenilor muncii. Dele
gatele de femei din comisia de control ob
ștesc, care activează la Ghelar au contri
buit prin sezisările lor la luarea unor mă
suri în vedera îmbunătățirii aprovizionării 
centrului muncitoresc Ghelar. cu bunuri 
de larg consum.

Să asigurăm oamenilor muncii o bună 
aprovizionare cu lemne de foc

Iama trecută, datorită muncii superfi
ciale a organelor ce au avut sarcina apro
vizionării populației cu lemne de foc, a 
făcut ca numeroși cetățeni să fie aprovi- 

Izionați greoi, cu mari întîrzieri așteptînd 
uneori chiar săptămîni dearîndul, deși în 
pădurile raionului nostru stăteau netran
sportați în depozite zeci și zeci de mii de 
metri steri de lemne. Dar iată că iarna 
anului 1953 a trecut, iar odată cu ea, lem
nele au rămas tot în pădure.

Lipsurile de anul trecut în aproviziona
rea populației cu lemne de foc, nu au con
stituit un învățământ pentru I.F.E.T., 
„Combustibil", comitetele executive ale 
sfaturilor populare comunale și cel raio
nal, Care și în prezent manifestă tendința 
de a efectua transportarea materialului 
lemnos atunci cînd '.'roa va bate la 
ușă.

Aceasta o dovedește faptul că, pînă în 
ziua de 3 iulie abia 9,12 la sută din popu
lația întregului oraș a primit lemnele cu
venite pe tranșa I-a. Pentru a-și motiva 
lipsa de preocupare ce o are față de buna 
aprovizionare a populației, atît comitetul 

executiv al sfatului popular raional, I.F.E.T., 
cît și „Combustibilul” susțin că în pădurile 
raionului nostru nu există lemne tăiate 
suficiente să satisfacă cerințele populației 
și a întreprinderilor din localitate. Reali
tatea este însă cu totul alta. De anul tre
cut zac și astăzi peste 20.000 metri steri în 
parchetele existente Ele stau putrezind în 
pădure, pe motivul că I.F.E.T -ui nu a avut 
nici-o preocupare pentru ‘'ornăm re a lor. 
Pe lingă aceste cantități de lemne, mai 
zac în parchetele Valea Ghiliei, Tătăuși,

muncii politice în rîndurile femeilor
De mare importanță este aportul pe care 

sânt chemate să-1 aducă delegatele de 
femei la ’ sate în acțiunea de sporire a 
producției agricole și de dezvoltare a creș
terii animalelor. La mobilizarea femeilor 
în Campania agricolă de vară, numeroase 
delegate de femei ca de pildă Balcău Doina 
din satul Mînerău au desfășurat o rodnică 
muncă de lămurire pentru achitarea la 
timp a cotelor de colectare și impozitelor.

Cu toate aceste succese trebuie scos la 
iveală că largile posibilități asigurate de 
puterea populară în vederea atragerii fe
meilor la activitatea obștească sînt încă 
insuficient folosite. In multe comune, co
mitetele executive ale sfaturilor populare 
dau dovadă de muncă sectară, birocratică 
în ceea ce privește activizarea maselor 
de femei. O cauză principală a lipsurilor 
sfaturilor populare în ceea ce privește fo
losirea posibilităților locale, în vederea 
dezvoltării economiei și a ridicării nive
lului de trai al oamenilor muncii constă 
în subaprecierea atragerii femeilor în 
diferite acțiuni de interes obștesc, în 
activitatea comisiilor permanente, etc.

Comitetul executiv al sfatului popular 
comunal din Călan. în frunte cu preșe
dintele Luca loan nu folosește marele 
sprijin pe care i l-ar putea da adunările de 
delegate în campania aceasta, ba mai mult 
desconsideră activitatea acestora prin fap
tul că nici pînă în prezent în această co
mună nu s-a efectuat alegerea delegatelor 
de femei, iar atunci cînd președintele a 
fost întrebat de ce nu acordă atenția cu
venită acestei probleme a răspuns cu in
diferență că „femeile mai mult încurcă 
treburile sfatului1'. Astfel de atitudini de 
desconsiderare a forței femeilor trebuie 
combătute de organele în drept, cu cea 
mai mare seriozitate.

O atitudine cu totul greșită a manifes
tat față de alegerea delegatelor de femei 
și comitetul executiv al sfatului popular 
comunal din Răcăștie, prin aceea că în 
loc să convoace o adunare la sfatul popu
lar la care să participe toate femeile mun
citoare din sat, în scopul alegerii delega
telor. această adunare a fost amânată de 
pe o zi pe alta, iar atunci cînd președin
tele sfatului popular Krasay M. a fost tras 
la răspundere de către organele compe
tente pentru iipsa de activitate în angre
narea femeilor la treburile obștești și-a 
întocmit la repezeală o situație trandafirie 
în care au fost numite delegate de femei, 
fără ca ele să aibă cunoștință de acestea.

Hășdău, etc. alte zeci de mii metri steri, 
iar cei de la I.F.E.T., motivează „că nu au 
brațe de muncă".

Iată, însă căci nici acest argument nu 
poate sta în picioare și adevărata cauză se 
oglindește în lipsa de preocupare a I.F.E.T.- 
lui față de angajații care deseori nu sînt 
plătiți la timp, și purtați pe drumuri. Spre 
exemplu, casierul Bejan Vaier nu se de
plasează pe teren pentru a efectua plata 
muncitorilor forestieri și cărăuși, aștep
tînd ca aceștia să se deplaseze singuri du
pă bani, pierzând astfel timp prețios din 
câmpul muncii. Nu rareori se -întîmplă ca 
oamenii căutînd pe casier să nu-1 gă
sească și să plece înapoi fără bani.

De multe ori, I.F.E.T. Hunedoara. în 
dorința de a scăpa de obligațiile ce-i re
vin în asigurarea materialului lemnos la 
drumuri accesibile, face fel și fel de pro
misiuni. De pildă, în ziua de 8 iunie sec
torul I.F.E.T. Hunedoara s-a angajat prin 
tovarășii Martin loan și Tincula Aron, că 
începînd cu data de 12 iunie va asigura 
zilnic de la punctele Hășdău și Valea 
Ghiliei „Combustibilului” un număr de 
80 metri steri lemne de foc, pentru a fi 
repartizate populației De atunci, a trecut 
n*t; bine de o lună de zile, timp in care 
angajamentele nu au fost respectate.

Toate lipsurile manifestate In munca 
I.F.E.T.-ului Hunedoara, nu sînt întîmplă- 
toare, ci ele se datorase în mare parte și 
conducerii I F.ET.-ului Simeria (director 
Horia Grațian), care dirijînd cu mare o- 
perativitate hîrțoagele din care nu-și mai 
scoate nasul, a uitat c>. organ de condu
cere, că are unități, sub otemto _«re tre

Astfel de metode greșite au fost între
buințate și de către comitetul executiv al 
sfatului popular din Toplița al cărui pre
ședinte este Vitez Samoilă.

De toate aceste lipsuri în munca femei
lor este vinovat și comitetul executiv al 
sfatului popular raional, care în loc să 
execute un control temeinic asupra felului 
cum se desfășoară alegerile delegatelor de 
femei din comunele noastre, s-a lăsat an
trenat în alte munci. Astfel membrii comi
tetului executiv ca de pildă Nagy Bela, 
Ciucescu Stelian, Băieșan Sabin și alții 
nu s-au deplasat decât o singură dată în 
comunele de care răspund și atunci în 
loc -să controleze sfaturile populare în 
privința aceasta au găsit de cuvință să 
treacă pe acolo ca „voiajori", ca și cînd 
n-ar fi avut nimic cu munca sfaturilor 
populare. Și secretarul sfatului popular ra
ional Roșea loan își are vina lui în pri
vința slabei activități ce desfășoară feme
ile în raionul Hunedoara. El în loc să tragă 
Ia răspundere pe acei membri ai comite
tului executiv care subapreciază această 
latură a muncii pe care trebuie s-o des
fășoare sfaturile populare, s-a mulțumit 
să întocmească situații și para situații, să 
dea directive și să înregistreze cauzele 
lipsurilor .fără a lua măsurile cuvenite.

Dacă așa se prezintă munca cu femeile 
în numeroase comune ale raionului nostru, 
apoi nici în activitatea comitetului execu
tiv al sfatului popular orășenesc această 
muncă nu ocupă un loc de cinste. Aici 
președintele Adespi Vasile și secretarul 
Vasile loan desconsideră ou totul necesita
tea îndrumării muncii comisiilor de fe
mei. Nu este de mirare deci că în orașul 
Hunedoara sfatul nu-și poate îndeplini 
decît în mică măsură sercinile ce-i revin 
In acțiunea pentru îmbunătățirea condi
țiilor de trai ale populației.

Activizarea comisiilor de femei și adună
rile delegatelor trebuie să constituie o 
preocupare de seamă a organelor de partid 
care au datoria să îndrume comitetele e- 
xecutive ale sfaturilor populare spre 
desfășurarea unei acțiuni sistematice în 
vederea stimulării inițiativei, creatoare și 
spiritului gospodăresc al femeilor. Organele 
de partid trebuie să tragă la răspundere 
pe membrii de partid -din conducerea sfa
turilor populare care subapreciază sarcina 
antrenării femeilor în acțiunile obștești. 
Trebuie pus capăt desconsiderării pe care 
o au unele sfaturi populare față de impor
tanța muncii politice în rândul femeilor.

buiesc controlate și îndrumate în munca 
lor. De aceea nu e de mirare că lipsit de 
controlul'te trebuia efectuat de I.F.E.T.-ul 
Simeria, cei de la I.F.E.T.-ul Hunedoara, 
continuă să-și neglijeze sarcinile încredin
țate.

Și astăzi ca și anul trecut, comitetul 
executiv al sfatului popular raional Hu
nedoara manifestă aceeași atitudine de 
nepăsare față de asigurarea transportului 
materialului lemnos. In comunele și satele 
raionului nici 50 la sută din atelajele pla
nificate pentru transportul lemnelor de 
foc nu sînt folosite. Spre exemplu, în 
comuna Peștișul Mic, din cantitatea de 
lemne planificată pe trimestrul I .s-a rea
lizat doar 22 la sută. Deși comitetul exe
cutiv al sfatului popular raional, în frunte 
cu tovarășul secretar Roșea Ioan a cunos
cut situația din această comună și lipsu
rile în care se scaldă comitetul executiv, 
s-a mărginit să trimită doar o adresă: 
„Luați măsuri pentru îndeplinirea planu
lui l-a transportul lemnelor". Despre felul 
cum au fost luate măsurile, despre control 
nici nu poate fi vorba. In comuna Peștișul 
Mic nu s-a transportat nici un lemn, cu 
toate că această comună dispune de un 
număr de 346 atelaje în stare de funcțio
nare. In alte numeroase comune, cum ar 
fi Teliuc, Bunila și altele, planul transpor
tului lemnelor de foc nu a fost îndeplinit 
decît în proporție foarte mică, departe de 
cifra de plan. In aceste localități, îndru
marea și controlul comitetului executiv al 
sfatului popular raional, s-a făcut din 
goana mașinii.

De repetate ori. conducerea „Combusti
bilului" din Hunedoara a apelat la spri
jinul sfatului, sezisîndu-1 că în depozit n-a 
intrat de luni de zile nici-o bucată de 
lemn de foc. Promisiuni au fost multe, 
ch'ar foarte multe din partea sfatului 
popular raional, fapt care a făcut ca „Com

In EDITURA TINERETULUI a apărut:

Povestiri din anii grei
de A. G. Vaida

Volumul de față înmănunchează o serie 
de povestiri scrise de A.G. Vaida între anii 
1949—1951.

Fiecare povestire reprezintă un docu
ment al luptei dusă de popor sub condu
cerea partidului nostru în anii cruntei ile
galități, anii de asuprire,și mizerie pentru 
oameni muncii din țara noastră.

Eroii povestirilor sînt luptători comu
niști și uteciști educați de partid în spiri
tul dragostei față de patrie și urii neîm
păcate împotriva dușmanilor poporului.

„Tipograful ilegal” ilustrează munca de
pusă de ilegaliști pentru tipărirea de ma
nifeste, care să îmbărbăteze și să mobi
lizeze poporul.

In povestirea „Soarele din anii grei”, au
torul arată importanța învățăturii și con
dițiile în care ilegaliștii studiau.

In închisori și lagăre, „Cursul scurt de 
istorie a Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice", asemenea soarelui, încălzea și 
dădea forță luptătorilor pentru sdrobirea 
dușmanului.

Volumul coprinde și povestiri Ca „Micul 
patriot" unde sînt arătate acțiunile și 
ajutorul pe care copiii l-au dat în lupta 
dusă împotriva exploatatorilor. Din lectura 
acestor povestiri, micii cititori vor cu
noaște lupta părinților și fraților lor mai 
mari, vor învăța să fie curajoși, vor urî 
pe dușmanii poporului nostru și în deosebi 
vor învăța să iubească patria și partidul 
clasei muncitoare.

INFORMAȚIE

La tragerea din 4 iulie 1954, care 4 avut 
loc la Petroșani, au ieșit câștigătoare libre
tele de economii C.E.C. ou câștiguri, ale 
căror numere au următoarele terminații: 
306 cîștigă 250%, 524 cîștigă 200% iar 144, 
201, 473, 631, 705, 865, 979, 040 cîștigă 100%.

Depunătorii ai căror librete de economii 
au terminațiile de mai sus, sânt rugați a 
trece pe la unitatea emitentă, spre a li se 
înscrie câștigurile în librete.

bustibilul" să repartizeze oamenilor muncii 
din orașul Hunedoara bonuri, care în 
prezent au întrecut cu mult cifra de 1700. 
Bonuri s-au dat și se mai d-a>u, dar co
mitetul executiv al sfatului popular raio
nal nu a luat nici un fel de măsuri de 
impulsionare a transportului materialului 
lemnos. Bune-nțeles că nici I.F.E.T.-ul nu 
este ajutat și controlat în muncă de către 
comitetul executiv raional. Cauzele izvo
răsc din lipsa de nepăsare și din prestarea 
unei munci neorganizate de către aparatul 
raional de stat, care se complace a se 
scălda numai în lipsuri ce sânt străine li
niei partidului nostru.
Tendinței dăunătoare oare stă la baza 

întregii activității a sfatului popular ra
ional, trebuie să i se pună capăt. Ip acest 
scop iu cimbrii comitetului executiv. îm
preună cu cei ai secției combustibil din 
cadrul sfatului, au datoria de a trece de 
îndată la acțiunea de impulsionare a tran
sporturilor lemnelor de foc' în comunele 
râmase în urmă. In- această direcție să se 
acorde comunelor mai mult sprijin efec
tiv, prin antrenarea deputaților și a țăra
nilor muncitori fruntași, astfel îneît cu 
ajutorul lor, planul materialului lemnos 
de încălzit să fie îndeplinit în cel mai 
scurt timip.

OțeJarii, furnaliștii, laminatorii și cei
lalți oameni ai muncii din orașul Hune
doara, care luptă din răsputeri pentru în
deplinirea și depășirea sarcinilor de plan, 
cer ca problema lemnelor de foc să fie 
rezolvată în cel mai scurt timp. Ei mai cer 
ca comitetul executiv al sfatului popular 
raional să-și îndeplinească la rîndul său 
obligația și sarcina ce-i revine de'a rezol
va această cerință principală a fiecărui 
muncitor și funcționar din orașul Hune
doara, iar „Combustibilii!" «ă treacă la dis
tribuirea fermelor de foc în eufl mai scurt 
ti mn



Pe marginea evenimentelor din
După ce au presărat pământul Coreei de 

ruine, după ce au căutat să zădărnicească 
aspirațiile spre libertate ale poporului 
vietnamez, imperialiștii setoși de singe 
omenesc, au pornit în căutarea unui nou 
cîmp de acțiune, pe care l-au găsit pe pă
mântul Guatemalei.

Guatemala este o țară relativ mică din 
America Latină, Suprafața ei este apro
ximativ egală cu a Belgiei, Olandei, Dane
marcei luate împreună și are o populație 
de vreo 3.800.000 locuitori. Munca pașnică 
a locuitorilor acestei țărișoare, se desfă
șoară mal mult pe plantațiile de banane, 
c.cre în majoritate® lor aparțineau mari
lor monopoluri nord-americane. întreaga 
producție de fructe era monopolizată de 
trustul „United Fruit Company” sau 
„monstrul verde” cum îl numește populația 
Americii Centrale.

In timp ce trustmanii huzureau din su
doarea poporului guatemalez, muncitorii de 
pe plantații duceau o viață de mizerie, lo
cuind în barăci, în oondiții neomenești.

Bolile și foamea făceau ravagii în rân
durile populației, fără să mai vorbim de 
neștiutorii de carte, care formau majorita
tea populației

Pentru a putea menține dominația a- 
ceste) țări, monopolurile americane adu
ceau la putere marionetele lor, care apă
rau interesele celor ce-i susțineau. Astfel, 
oînd ..United Fruit Company” a avut ne
voie de mai multe brațe de muncă, gene
ralul (Jbiko (unealtă a monopoliștilor) a 
promulgat așa numita „lege pentru vaga
bonzi” Datorită acestei legi, țăranii care 
aveau mai puțin de 3 ha. pământ, erau 
obligați să facă 150 zile de clacă pe an. 
Coi care nu se supuneau acestei legi erau 
declarați vagabonzi și trimiși cu forța 
pentru a munci la lucrările publice.

Lupta poporului guatemalez împotriva 
acestei stări de lucruri, a reușit prin ve
nirea la conducere® țării a unui guvern 
democrat Guvernul democrat intruchi- 
pînd expresia voinței poporului, a pus în 
aplicare legea eu privire la reforma agrară 
în anul 1952, Prin aplicarea acestei re
forme, au fost expropiate și 95.000 ha. de 
plantații ale trustului „United Fruit Com
pany”, lucru care a atras ura imperialiș
tilor.

Nu trebuie uitat că, printre principalii

hcotari ia comunăcafui cm privire la punerea în funcțiune în U.R.S.S. 
a primeii cenUrtale electrice pe baxă de energie atomică

ROMA (Agerpres). — Ziarul „Unita”, 
comentând punerea în funcțiune în 
U.R.S.S. a primei centrale electrice pe 
bază de energie atomică, scrie: „...Uniunea 
Sovietică a întrecut cu mult toate țările 
în privința folosirii în scopuri pașnice a 
celei mai puternice energii din cîte au 
fost puse vreodată la dispoziția omului, 
și aceasta în fapte, nu în vorbe... Aceasta 
reprezintă o victorie a științei pusă în 
slujba omului, a științei care lucrează

PEKIN (Agerpres). — China Nouă tran
smite :

In după amiaza zilei de 6 iulie a sosit 
la Pekin Ciu En-lai, șeful delegației chi
neze la conferința de la Geneva, premie
rul Consiliului Administrativ de Stat și 
ministru al Afacerilor Externe al R. P. 
Chineze, după o întrevedere avută cu 
Ho Și Mm, președintele Republicii Demo
crate Vietnam, la frontiera dintre cele 
două țări

Cu același avion a sosit la Pekin Hoan 
Van Hoan. ambasadorul R. D. Vietnam în 
R. P. Chineză.

Pe aerodromul din Pekin, premierul 
Ciu En-lai a fost întâmpinat de Ciu De, 
Liu Siao-ți, Sun Cin-lin și Li Ci-șen, vice
președinți ai Guvernului Central Popular 
al R P. Chineze, Lin Po-ciu. secretar ge

Tratativele dintre reprezentanții celor două comandamente în Vietnam
HANOI. (Agerpres). — După cum trans

mite agenția France Presse. la 5 iulie a 
r.vwt loc la Nung Jia o ședință ordinară 
a conferinței militare a reprezentanților 
celor două comandamente din Vietnam. 

acționari ai acestui mare crust, se numără 
John Foster Dulles secretarul departa
mentului de stat, Cabot Lodge adjunctul 
lui Dulles și reprezentant al S. U. A. la 
O.N.U.. Sinclair Weeks ministrul comer
țului, Sherman Adams asistentul prezi
dențial și Robert adjunct special al pre
ședintelui S.U.A.

Datorită pierderilor suferite, atât pe tă- 
rîm economic cit și politic, cercurile gu
vernamentale din S.U.A. ai căror compo
nență, care după cum am văzut, erau în 
același timp și principali acționari ai 
trustului care domina Guatemala, au in
spirat, pregătit și pus în aplicare atacul 
banditesc împotriva Guatemalei. In acest 
scop, ei s-au folosit de o clică de dușmani 
ai intereselor poporului guatemalez, în 
frunte cu fostul colonel Castillo Armas.

Bandele de mercenari puse în slujba 
monopoliștilor și înzestrate cu armament 
de către aceștia, au pornit să distrugă 
realizările micului popor guatemalez, care 
sub orînduirea democrată făcuse o coti
tură istorică, apucînd pe drumul libertă
ții și prosperității.

Oricît ar căuta diplomații S.U.A. să a- 
rate lumii că nu au nici un amestec în 
această invazie, sînt dați de gol de fapte. 
Avioanele „țării necunoscute” și arma
mentul care ucidea femeile și copiii, s-au 
dovedit a fi de proveniență americană.

Pentru a grăbi ritmul acaparării Gua
temalei, guvernul S.U.A. nu s-a sfiit să 
întrebuințeze nici activitatea complotistă, 
pentru răsturnarea guvernului guatemalez, 
venit la putere pe bază de alegeri libere.

Pentru aplicarea acestei lovituri de stat, 
spionajul american a recrutat un grup de 
ofițeri trădători ai propriului lor popor, 
care au răsturnat guvernul democrat Ar
benz și au instaurat dictatura unei junte 
militare.

După demiterea lui Arbenz, puterea a 
trecut în mâinile colonelului Diaz coman
dantul suprem al armatei guatemaleze. Ca 
să nu trezească bănuieli în sinul poporu
lui, această lovitură de stat a fost înfă
țișată ca un act voluntar al guvernului 
Arbenz, iar Diez a fost pus să declare 
că va continua lupta împotriva interven- 
ționiștilor In fond, trădătorul Diaz a în
ceput să colaboreze imediat cu bandele 
intervenționiste și a emis decrete de in- 

pentru popor și își soarbe forța din 
popor”.

CARACI (Agerpres). — Ziarul „Pa
kistan Times” publică un articol redacțio
nal consacrat folosirii energiei atomice 
în scopuri pașnice, în care salută pu
nerea în funcțiune în Uniunea Sovietică 
a primei centrale electrice pe bază de 
energie atomică. In condițiile „temerilor 
și nesiguranței provocate de amenințarea 
unui război atomic — scrie ziarul — de

Sosirea hai Cin En-lai la
neral al Guvernului Central Popular, Tun 
Pi-vu. Go Mo-jo, Huan Ien-pei și Den 
Siao-pin, vicepreședinți ai Consiliului Ad
ministrativ de Stat : Sen Ciun-ju și Cen 
Șu-tun, vicepreședinți ai Comitetului Na
țional al Consiliului Consultativ Politic 
Popular; de membri ai Consiliului Guver
namental Central Popular; de membri ai 
Consiliului Administrativ de Stat , de 
membri ai Comitetului Permanent al Co
mitetului Național al Consiliului Consul
tativ Politic Popular; de comandanți ai 
Armatei Populare Chineze de Eliberare;, 
de miniștri adjuncți ai Afacerilor Externe; 
de membri de frunte ai comitetelor, mi
nisterelor, comisiilor și departamentelor 
Guvernului Central Popular ; ofițeri su
periori ai Armatei Populare Chineze de

După ședință s-a dat publicității urmă
torul comunicat comun:

„La 5 iulie, conferința militară de la 
Tung Jia a discutat principiile și condi
țiile de predare a prizonierilor de război 
răniți și bolnavi pentru a traduce în

Guatemala
terzicere a Partidului Muncii din Guate
mala, de înlăturare a membrilor acestui 
partid și în general a elementelor demo
crate de a ocupa funcții în organele de 
stat.

Nu mult după înscăunarea lui Diaz, pu
terea a fost preluată de către clica mili
tară fascistă a colonelului Monzon, care 
a dizolvat imediat Adunarea Națională și 
a pornit la arestarea tuturor membrilor 
partidelor democrate.

După ce a căutat să înăbușe rezistența 
poporului, Monzon a început tratativele 
cu căpetenia intervenționiștilor Costillo 
Armas. In felul acesta s-a ajuns la înche
ierea unui acord, care prevede crearea 
unui guvern alcătuit din 3 persoane, în 
frunte cu Monzon. Din guvern vor mai 
face parte Castillo Armas și colonelul 
Diaz care a condus prima junta ce a ve
nit la putere după răsturnarea președin
telui Arbenz. Un rol important în agre
siunea împotriva Guatemalei, l-a avut 
Foster Dulles, care a ieșit destul de lim
pede la iveală, atunci cînd diplomația a- 
mericană a torpilat în cadrul Consiliului 
de Securitate adoptarea unor măsuri pri
vitoare la restabilirea păcii în Guatemala. 
Conducerea efectivă a complotului a re
venit însă ambasadorului S.U.A. in Gua
temala, Peurifoy, care a avut rolul prin
cipal în schimbările guvernamentale și 
care a luat parte în calitate de „consilier” 
la realizarea acordului cu privire la for
marea guvernului Monzon-Armas-Diaz.

Poporul guatemalez însă nu uită ex
ploatarea nemiloasă la care a fost supus de 
către imperialiști pînă în 1950, anul ve
nirii la conducerea țării a guvernului de
mocrat Arbenz. Bărbați și femei, bătrîni 
și copii au luat arma în mînă și sub con
ducerea Partidului Muncii din Guatemala, 
au pornit lupta și mai dîrză împotriva, a- 
celora care vor să-i readucă pe drumul 
mizeriei și regresului.

Cauza poporului guatemalez va triumfa, 
fiindcă alături de el nu sînt numai țări\ 
din America, ci întreaga omenire care s-a 
convins pe deplin că, imperialismul cel 
mai odios dușman al lumii nu precupe
țește nici o mîrșăvie, nici sînge omenesc, 
pentru a-și atinge scopurile lui mîrșave.

P. NUȚESCU

clarația guvernului sovietic că va con
tinua să folosească energia atomică în 
scopuri pașnice dă omenirii noi spe
ranțe”.

Ziarul subliniază în continuare că pu
nerea în funcțiune în Uniunea Sovietică 
a centralei electrice pe bază de energie 
atomică constituie „un prim pas concret 
pe calea folosirii constructive a uriașelor 
posibilități pe care le oferă energia ato
mică”.

Pekin
Eliberare, reprezentanți ai partidelor de
mocratice și ai organizațiilor de masă, re
prezentanți ai minorităților naționale; 
membri de frunte ai diferitelor institute de 
învățămînt superior din Pekin, precum și 
de reprezentanți ai Asociației pentru prie
tenia dintre China și India și ai Asociației 
pentru prietenia dintre China și Birmania.

Pe aerodrom se aflau de asemenea re
prezentanții diplomatici ai U.R.S.S., R.P. 
Romîne, R.P. Polone. R.P. Ungare. R.P. 
Bulgaria, R.P. Mongole, R.D. Germane. 
R.P D. Coreene, R.D. Vietnam, ai Indiei, 
Birmaniei, Suediei, Indoneziei, Danemar
cei, Pakistanului, Noii Zeelande, Norve
giei.

Pionieri din Pekin au oferit buchete de 
flori premierului Ciu-En-lai.

viață hotărîriile conferinței de la Geneva. 
Cele două delegații au căzut de acord 
asupra principiilor și condițiilor acestei 
predări. Predarea primului grup de prizo
nieri a fost fixată pentru 14 iulie”.

Conferința deia Geneva
GENEVA. (Agerpres). — La 6 iulie a 

avut loc la Geneva o ședință restrânsă, 
consacrată examinării problemei restabi
lirii păcii în Indochina.

Următoarea ședință va avea loc la 9 
iulie.

Situația 
din Guatemala

GUATEMALA. CITY. (Agerpres). —
După cum anunță agenția Reuter, junta 

guvernamentală instaurată la putere în 
Guatemala a anunțat suspendarea refor
mei agrare înfăptuite de fostul guvern 
Arbenz, în cadrul căreia marile latifundii, 
printre care și acelea ale societății ame
ricane „United Fruit”, fuseseră expro
priate și distribuite țăranilor săraci.

De asemenea, junta a anunțat că de la 
răsturnarea guvernului Arbenz au fost 
arestate și închise circa 2.000 de persoane. 
Purtătorul de cuvânt al juntei a precizat 
că arestările vor continua.

Mendes-France 
invitat la Washington

NEW YORK. (Agerpres). — TASS tran
smite:

După cum transmite corespondentul din 
Geneva al ziarului „New York Times”, 
Callender, primul ministru al Franței, 
Mendes-France, a acceptat invitația de a 
se întîlni cu președintele S.U.A.. Eisen
hower, la Washington.

In legătură cu activitatea de 
spionaj dusă de atașați 

militari ai S.U.A. în U.R.S.S.
MOSCOVA. (Agerpres). — TASS trans

mite:
Organele sovietice au stabilit că locote- 

nent-colonelul H. Felchlin. atașat militar 
adjunct al Statelor Unite, și maiorul W. 
McKinney, atașat militar adjunct al avia
ției al Statelor Unite, au folosit șederea 
lor în U.R.S.S. pentru ducerea unei acti
vități de spionaj și au desfășurat în felul 
acesta o activitate incompatibilă cu statu
tul lor diplomatic. In legătură cu aceasta, 
locotenet-colonelul H. Felchlin și maio
rul W. McKinney au fost declarați „per
sona non grata” (străini indezirabili) și 
Ministerul Afacerilor Externe al U.R.S.S 
a cerut ambasadei S.U.A. din Moscova să 
ia măsuri ca aceștia să părăsească imediat 
Uniunea Sovietică.

După cum a comunicat ambasada S.U.A., 
locotenent-colonelul H. Felchlin va părăsi 
neîtîrziat teritoriul U.R.S.S.. iar maiorul 
W. McKinney, care se află în prezent în 
concediu, nu se va mai întoarce în 
U.R.S.S

PE SCURT

• Intre 4—7 iulie are loc la Wartburg 
(R.D. Germană) un congres al poeților din 
întreaga Germanie, care discută probleme 
legate de creația artistică, precum și de 
lupta scriitorilor germani pentru .unitatea 
patriei lor

• Federația oamenilor de știință ameri
cani a dat publicității un comunicat în 
care critică procedura urmată în cazul cu
noscutului savant atomist american Ro
bert Oppenheimer și cere președintelui 
Eisenhower să numească o comisie com
pusă din „cetățeni de răspundere, printre 
care și oameni de știință, pentru a reexa
mina programul de securitate al guver
nului”.

• Agenția Reuter anunță că beiul Tu
nisiei a primit în mod oficial demisia pri
mului ministru Mzali. După cum se știe, 
criza în sînul cabinetului Mzali impus de 
colonialiștii francezi a izbucnit acum câte
va săptămâni, cînd patru miniștri au 
demisionat.

• După cum anunță France Presse. în 
munții Trentin (Italia) a început să ningă, 
stratul de zăpadă atingînd în unele locir
o grosime de 35 cm.


