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Comitetul Central al Partidului Mun
citoresc Romîn și Consiliul de Miniștri al 
R.P.R.,

analizând modul și condițiile în care își 
desfășoară muncă maiștrii în diversele 
ramuri ale economiei naționale,

considerând că maistrul trebuie să de
țină rolul de principal organizator și con
ducător al producției la locul de muncă, 

ținînd seama că prin „Hotărîrea Comi
tetului Central al Partidului Muncito
resc Romîn și a Consiliului de Miniștri 
al R.P.R. cu privire la organizarea șco
lilor profesionale de ucenici, a școlilor 
tehnice și a școlilor tehnice de maiștri", 
din ianuarie 1955, au fost create condi
țiile pentru o mai bună pregătire profe
sională a maiștrilor,

Hotă
1. Maistrul este conducătorul unic al 

sectorului de lucru ce-i este încredințat 
și poartă răspunderea pentru îndeplinirea 
sarcinilor la toți indicii primiți.

Sarcina fiecărui maistru este de a 
lupta cu consecvență pentru a asigura 
condițiile îndeplinirii ritmice a planului 
la toți indicii, înlăturând cauzele care 
duc la dezorganizarea producției și la 
stagnări, imprimând o disciplină strictă în 
desfășurarea procesului de producție. Prin 
această autoritatea sa în fața colectivu
lui său de muncă crește.

Nimeni în afară de maistru nu are 
dreptul să dea dispoziții muncitorilor care 
lucrează pe locuirile de lucru, din secto
rul său. Toate dispozițiile șefului de sec
ție se trasmit muncitorilor numai prin 
maistru.

Maistrul este direct subordonat șefului 
secției din care face parte sectorul, sau, 
după caz, atelierul sau șantierul său, iar 
acolo unde există maistru principal sau 
șef de schimb maistrul este direct sub
ordonat acestuia.

întreprinderile sînt obligate să repar
tizeze maiștrilor, prin șefii ierarhici ai 
acestora, cu cel puțin cinci zile înainte 
de începerea lunii, sarcinile de producție, 
fondul de salarii corespunzător și alți 
indici tehnico-economici, stabiliți pentru 
sectorul pe care-1 conduce maistrul și să 
asigure din timp documentația, materia 
primă, materialele și sculele necesare.

Lucrările de evidență vor fi astfel or
ganizate, încît efectuarea lor să ceară 
maiștrilor numai o mică parte din timpul 
lor de lucru, iar acolo unde sectoarele de 
activitate ale maiștrilor sînt deosebit de 
mari sau de complexe, se va putea 
aproba, dacă este cazul, înființarea unui 
post de calculator care să se ocupe cu 
ținerea evidențelor și cu alte lucrări de 
natură administrativă.

Pentru mai buna cuprindere de către 
maistru a problemelor sectorului său, 
pentru repartizarea lucrărilor între mun
citori și asigurarea locurilor de muncă cu 
materiale și scule se va putea înființa, la 
dispoziția maistrului, acolo unde este ca
zul, un post de ajutor de maistru.

Atribuțiile maistrului cuprind condu
cerea întregului sector de muncă încre
dințat și în primul rînd repartizarea justă 
și rațională a muncitorilor la locurile de 
lucru, distribuirea lucrărilor în mod 
corespunzător calificării muncitorilor, 
asigurarea locului de lucru cu materiale 
si tot ce este necesar producției, precum 
și controlul executării în dele mai bune 
condiții a lucrărilor.

Maistrul este dator să instruiască pe 
muncitorii de c..b conducerea sa atît în

în vederea înlăturării lipsurilor actuale 
în munca maiștrilor, cauzate mai ailes de 
condițiile nesatisfăcătoare în care mai
ștrii sînt puși de cele mai multe ori să-și 
desfășoare activitatea, de slaba pregătire 
profesională și tehnico-edonomică a mul
tor maiștri, precum și de insuficienta co
interesare materială a maiștrilor în pro
ducție,

în scopul de a se crea condițiile favo
rabile pentru creșterea contribuției mai
ștrilor la îmbunătățirea organizării pro
ducției, corespunzător cerințelor crescute 
ale stadiului actual de dezvoltare a teh
nicii, astfel încît să se obțină o creștere 
neîntreruptă a productivității muncii, o 
reducere sistematică a prețului de cost și 
o îmbunătățire substanțială a calității 
producției,
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vederea executării lucrărilor atribuite, cît 
și în general pentru ridicarea neconte
nită a calificării lor, acordînd o grijă deo
sebită tinerilor muncitori și ucenicilor.

In activitatea sa în producție maistrul 
este chemat să sprijine introducerea teh
nicii noi, a tehnologiei și a metodelor de 
muncă înaintate. El trebuie să sprijine 
realizarea propunerilor juste ale inovato
rilor, să acorde atenție mecanizării și 
micii mecanizări, care ușurează munca și 
o fac mai productivă, precum și folosi
rii raționale a capacităților de producție.

Maistrul răspunde pentru respectarea 
de către muncitori a tehnologiei stabilite, 
pentru calitatea lucrărilor efectuate, luptă 
cu hotărîre pentru prevenirea rebuturilor 
și ia măsuri pentru respectarea disciplinei 
muncii în sectorul său.

Maistrul trebuie să se preocupe să rea
lizeze economii la costurile de producție 
normate pentru sectorul său, prin folo
sirea rațională a materiilor prime și a 
materialelor, prin evitarea oricăror chel
tuieli neproductivei cît și prin organiza
rea producției corespunzător procesului 
tehnologic stabilit, cu respectarea fondului 
de salarii planificat sectorului condus de 
el. Maistrul răspunde pentru folosirea cît 
mai deplină și cît mai productivă a zilei 
de muncă de către toți muncitorii pe 
care-i conduce, trebuie să combată lipsu
rile muncitorilor de la lucru și să ia mă
suri concrete oentru înlăturarea lor. El 
trebuie să lupte pentru introducerea nor
melor de muncă cu motivare tehnică în 
locul celor statistice experimentale, să ur
mărească și să sprijine îndeplinirea lor de 
către toți muncitorii.

Sub îndrumarea șefilor de secție și în 
conformitate cu directivele primite de la 
inginerul șef, maiștrii conducători ai sec
toarelor de lucru sînt obligați să verifice 
în permanență tehnica și tehnologia fo
losită în întreprindere față de nivelul 
tehnic atins în ramura respectivă și să 
participe la introducerea măsurilor pen- 
taru lichidarea oricărei rămâneri în urmă, 
pentru introducerea tehnicii noi.

Maiștri sînt obligați să-și ridice necon
tenit nivelul lor tehnic profesional și să 
cunoască cele mai noi realizări ale teh
nicii în ramura lor de producție. Minis
terele vor îngriji ca să se trimită la în
treprinderi documentația și literatura teh
nică de specialitate, care să le țină la 
curent cu progresul tehnic în ramura lor. 
Directorul tehnic sau inginerul șef al în
treprinderii, împreună cu restul ingineri
lor și tehnicienilor specialiști, sînt obli
gați să prelucreze cu maiștrii aceste ma
teriale, pentru a-i ține la curent cu nive
lul tehnicii înaintate.

Se recomandă ca tehnologii, construc
torii, metalurgiiștii etc. să se consulte cu 
maiștrii principali și maiștrii cei mal bine 
pregătiți și cu mare experiență, la ela
borarea proiectelor, proceselor tehnologice 
și altor documentații tehnice pentru pro
ducție.

Pe baza dispozițiilor de mai sus, minis
terele sînt obligate să detalieze atribuțiile 
și obligațiile maistrului și să elaboreze re
gulamente adaptate la condițiile Concrete 
ale ramurilor de producție.

2. Pe baza regulamentelor pe ramurii, 
ministerele și organele centrale vor orga
niza, în termen de cel mult 6 luni, verifi
carea cunoștințelor profesionale și tehni- 
co-eoonomice ale tuturor maiștrilor în sco
pul selecționării acestora, în conformitate 
cu prevederile Hotărârii Comitetului Cen
tral al Partidului Muncitoresc Romîn și 
Consiliului de Miniștri al Republicii Popu
lare Romîne cu privire la organizarea 
școlilor profesionale de ucenici, a școlilor 
tehnice și a școlilor tehnice de maiștri, 
din ianuarie 1955.

Verificarea cunoștințelor profesionale șl 
tehnico-economice ale maiștrilor va fi 
efectuată de comisii pe întreprinderi sau 
grupe de întreprinderi, formate din cadre 
tehnice de înaltă calificare, conduse de 
delegați ai ministerelor sau organelor Cen
trale tutelare.

3. Se va revizui actuala structură orga
nizatorică a sectoarelor de producție și se 
vor elabora normative pe ramuri pentru 
stabilirea numărului maiștrilor principali, 
maiștrilor și ajutorilor de maiștri, în func
ție de procesul tehnologic, de complexita
tea utilajelor sau instalațiilor, numărul 
muncitorilor conduși etc. Aceste norma
tive vor fi întocmite de ministere în co
laborare cu Comitetul de Stat al Plani
ficării, Ministerul Finanțelor și Consiliul 
Central al Sindicatelor și puse în aplicare 
în termen de cel mult 6 luni de la date 
prezentei hotărâri. La stabilirea normati
velor se va ține seama de caracteristicile 
producției fiecărei ramuri, pornind de 
la necesitatea înlăturării actualei fracțio
nări excesive a sectoarelor de producție 
conduse de maiștri principali sau maiștri. 
In acest scop, la unitățile de producție 
mijlocii, maiștrii principali vor putea de

FUNCȚIA GRUPA DE RAMURI
I II III

Maistru principal 
Maistru cl. I 
Maistru
Ajutorul de maistru

850—1.400
750—1.250
700—1.150 
650— 800

800—1.300
700—1.210
650—1.050
600— 750

750—1.200 
650—1.100 
600—1.000 
550— 700

încadrarea maiștrilor din întreprinderi- 
le fiecărei ramuri de producție se va 
face pe baza clasificării secțiilor de pro
ducție și sectoarelor conduse de maiștri, 
făcută de ministerul tutelar, cu salarii ta
rifare, a căror limite minime și maxime 
se vor stabili în colaborare cu Comitetul 
tde Stat al Planificării, Ministerul Fi
nanțelor și Consiliul Central al Sindicatelor 
cu respectarea cadrului de salarizare de 
mai sus.

Se aprobă împărțirea ramurilor indus
triale pe cele trei grupe de importanță, 
conform tabelului anexat.

Comitetul de Stat al Planificării, în co
laborare cu Ministerul Finanțelor și Con
siliul Central al Sindicatelor, va putea 
face complectari și precizări acestui ta
bel, ținînd seama de perspectiva dezvol
tării ramurilor de producție și de con
dițiile de muncă ale unor sectoare izolate 
din cadrul ramurilor sau cu specific co
mun mai multor ramuri. 

veni șefi de secții productive, la cele midi 
secțiile vor fi conduse direct de maiștri, 
iar la întreprinderile foarte mici maistrul 
principal sau maistrul va putea fi chiar 
conducătorul tehnic.

In posturile de maiștri principali, mai
ștri și ajutori de maiștri, stabilite con
form normativelor, se vor încadra numai 
elemente corespunzătoare, după verifica
rea cunoștințelor punctului precedent, în 
ceea ce-i privește pe ceilalți urmând să se 
aplice prevederile Hotărârii Oomitetuluril 
Central al Partidului Muncitoresc Romîn 
și a Consiliului de Miniștri al R.P.R. cu 
privire la organizarea școlilor profesionale 
de ucenici, a școlilor tehnice și a șdolilor 
tehnice de maiștri, din ianuarie 1955.

4. Se stabilește că maiștrii vor putea 
propune premierea muncitorilor pentru 
realizări deosebite în producție în afara 
premiilor prevăzute în regulamentele de 
premiere. Aceste premii se vor putea acor
da numai din economiile realizate la fon
dul de salarii planificat pentru munci
torii din sectorul maistrului respectiv, cu 
cote variind între 2—4°/o din acest fond, 
ce se vor stabili concret de către ministere 
cu avizul Consiliului Central al Sindica
telor, în funcție de specificul ramurii eco
nomice și de numărul de muncitori aflați 
sub Conducerea maistrului

5. Maiștrii au dreptul de a sancționa 
disciplinar muncitorii în subordine care 
încalcă disciplina muncii și desorganizea- 
ză producția, cu sancțiunile „observație", 
„mustrare" și „mustrare cu avertisment"; 
celelalte sancțiuni prevăzute de regula
mentele de ordine interioară sau statutele 
disciplinare vor putea fi aplicate, la pro
punerea maiștrilor, Conform prevederilor 
în vigoare.

6. Se va îmbunătăți salarizarea maiștri
lor în scopul asigurării unui cîștig supe
rior câștigului mediu realizat de munci
torii cei mai calificați din sectorul res
pectiv, pe baza introducerii salariilor tari
fare pe funcțiuni, precum și prin îmbu
nătățirea sistemului premiali.

Salariile tarifare lunare pe funcțiuni vor 
fi diferențiate în funcție de importanța 
economică a ramurilor și Condițiilor de 
muncă astfel:

Pentru maiștrii principali, maiștrii sau 
ajutorii de maiștri care lucrează perma
nent în subteran, în ateliere cu tempe
ratură ridicată sau condiții vătămătoare, 
salariile tarifare de mal sus vor putea fi 
majorate cu 5—SO’/o pe baza avizului Con
siliului Central al Sindicatelor pentru fie
care ramură în parte.

Titlul de maistru cl. I-a și salariul tari
far corespunzător se vor acorda maiștri
lor avînd o înaltă calificare și un stagiu 
în funcția respectivă de cel puțin 5 ani, 
pe bază de examen, în conformitate cu 
prevederile Hotărârii Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Romîn și a 
Consiliului de Miniștri al R.P.R. cu pri
vire la organizarea școlilor profesionale 
de ucenici, a școlilor tehnice și școlilor 
tehnice de maiștri, din ianurie 1955, cu 
prevederile prezentei hotărâri, precum și 
cu regulamentele pe ramuri, elaborate pe 
baza hotărârilor menționate.

(Continuare in pag. 2-a) '•
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Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn și a Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Romîne privind ridicarea rolului maiștrilor în producție
(Urmare din pag. I-a)

Introducerea salariilor tarifare pe func
țiuni se va face pe măsura introducerii 
normativelor prevăzute ia punctul 3. dan 
prezenta hotărâre și a verificării cunoș
tințelor profesionale și tehnico-economice 
ele actualilor maiștri, numai pentru 
aceia oare, la aceste verificări, corespund 
condițiilor cerute. Reîncadrarea maiștrilor 
se va efectua pe baza prevederilor stabi
lite pentru fiecare ramură în parte, prin 
ordinul ministrului sau conducătorului 
organului cenitoal respectiv.

Salariile tarifare pe funcțiuni, stabilite 
prin prezenta hotărâre, se vor plăti maiș
trilor de la data reîncadrării lor.

7. îmbunătățirea actualelor regulamente 
de premiere pe ramuri de producție va fi 
făcută prevăzîndu-se pentru maiștri pre
mii stimulative pentru :

a) îndeplinirea și depășirea planului 
sectorului pe ciare-1 conduc și

b) pentru reducerea costurilor de pro
ducție normate pentru sectorul lor, cu 
cote de până la 15% din valoarea econo
miilor realizate.

Cotele de premiere pentru maiștri din 
industrie pentru îndeplinirea și depășirea 
ptanului vor rămâne în limitele actuale.

Premiile pentru îndeplinirea și depăși
rea planului de producție se vor acorda 
menștrilor în contul fondului de salarii și 
independent de realizările obținute pe în
treaga întreprindere, cu condiția respec
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Răspund inițiativei patriotice

Să dăm patriei cît mai multe acumulări socialiste peste plan I — • g sa: ::::::::::::
Contribuția întreprinderii de panificație

Răspunzând inițiativei patriotice pornită de colectivele unor în
treprinderi industriale din regiunea Stalin, zilele trecute co
lectivul întreprinderii miniere-Hunedoara și-a analizat posibi
litățile și rezervele de care dispune, în scopul realizării a cât 
mai multe acumulări socialiste.
Bazat pe posibilitățile existente, colectivul s-a angajat ca 

pînă la sfârșitul anul ud să realizeze peste plan beneficii in va
loare de 147.630 lei, din care 78.200 lei până la 23 August.

In această acțiune, în centrul preocupării muncitorilor și 
tehnicienilor va sta problema folosirii întregii capacități de 
producție a utilajelor și a rezervelor interne ce se găsesc în în
treprindere, care să ducă la creșterea producției și producti
vității muncii, la reducerea prețului de cost. La secția prepa
rare se vor aduce modificări sistemului de cernut, prin care se 
va reduce simțitor Consumul de site, iar sistemul de măcinare 
al minereului se va îmbunătăți prin aplicarea unei inovații Ia 
roțile de măcinat.

Alături de colectivele celorlalte întreprinderi din raionul 
nostru, muncitorii și tehnicienii de la întreprinderea de panifi
cație din Hunedoara, au primit cu deosebită bucurie chemarea 
celor 26 de întreprinderi din regiunea Stalin pentru a da pa
triei cît mai multe acumulări socialiste. Analizînd factorii care 
au dus la sporirea producției în primul semestru al anului 1955, 
când sarcina planificată a fost realizată pe întreprindere în pro
porție de 105,79 la sută, iar productivitatea muncii a crescut cu 
6,54 la sută, colectivul de muncă din întreprinderea noastră 
și-a propus ca și în viitor să lupte pentru a da Cît mai multe 
acumulări socialiste peste plan.

Astfel, și-a luat angajamentul ca pînă la 23 August să dea 
peste plan acumulări socialiste în valoare de 10.000 lei, iar 
pînă la sfârșitul anului să le sporească cu încă 30.000 lei.

ILLEȘ V. ZOLTAN 
corespondent voluntar

... Echipa lui Brânzei Dumitru și-a rea
lizat planul cu 116,03 la sută ...a lui Lă- 
buneț Vaier cu 115,77 la sută, a lui Cos- 
tache Vasile cu 112,74 la sută, fapt în 
urma căruia pe întregul sector oțelarii 
noștri au dat cu 2,23 La sută mai mult 
oțel peste plan...

Realizările oțetarilor din Combina
tul siderurgic „Gh. Gheorghiu-Dej “ privi
toare la îndeplinirea planului pe luna 
iunie, răsună cu tărie în sala colțului 
roșu, unde cei ce dăduseră viață acestor 
cifre țineau obișnuita consfătuire de pro
ducție Din când în când, tovarășul 
Oprea I. președintele comitetului de 
secție — care ținea referatul asupra 
muncii desfășurate în luna trecută, se 
oprea din citit și făcea unele comple
tări.

— Vedeți tovarăși — se adresă el ce
lor din sală — munca însuflețită și pe 
deplin conștientă desfășurată de marea 
majoritate a muncitorilor noștri, a con
tribuit în foarte mare măsură la reali
zarea și depășirea planului lunar pe în
treg sectorul. Mai muri, odată cu to
nele de oțel date peste plan, au crescut 
și câștigurile acestora. Astfel, Brânzei 
Dumitru, Lăbuneț Vaier, Costoche Va

tării fondului de salarii planificat pentru 
sectorul condus de maistrul respectiv și 
a calității producției. —

Șeful de secție are dreptul de a reduce 
sau anula premiile maiștrilor — cu apro
barea conducerii întreprinderii respective 
— în cazul producției de proastă cali
tate, a unui procent necorespunzător de 
rebuturi și deșeuri sau altor deficiențe în 
producției, precum și pentru încălcarea 
disciplinei și a ordinei în muncă.

8. Maiștrii și tehnicienii de control teh
nic și maiștrii constatatori vor primi pre
mii până la 7O°/o din salariul tarifar, pen
tru contribuția lor la creșterea producției 
de bună calitate.

9. Se acordă directorului de întreprin
dere dreptul ca din economiile realizate 
la fondul de salarii planificat să premieze 
pe maiștrii came ajută în mod direct pe 
muncitori să-și însușească noile procese 
tehnologice, stabilite da atare de direcția 
generală tutelară, cu pînă la un salariu 
tarifar pentru întreaga perioadă de însu
șire.

10. Pentru punerea în aplicare cu înce
pere de la 1 iulie 1955 a prevederilor de 
mai sus, ministerele cu avizul Consiliului 
Central ai Sindicatelor vor introduce mo
dificările corespunzătoare în regulamen
tele de premiere pe ramuri, împreună cu 
Comitetele Centrale ale sindicatelor din ra
murile respective.

♦
Organizațiile de partid, sindicale și de 

Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Romîne

Gh. Gheorghiu-Dej
•

Prim-secretar al Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Romîn

Gh. Apostol

CUVÎNTUL OȚEL ARI LOR ______
sile și alții ,au obținut pe luna iunie 
salarii între 1700—2200 let..

* ★
După ce au dezbătut pe larg cele mai 

arzătoare probleme legate de realizările 
obținute, precum și de lipsurile mani
festate în procesul de producție, în cea 
de a 2-a parte a consfătuirii, oțelarii 
combinatului au luat în discuție che
marea celor 26 întreprinderi industriale 
din regiunea Stalin, pentru a da patriei 
cît mai multe acumulări socialiste peste 
plan. Rînd pe rând au luat cuvântul o- 
țetari, lăcătuși și maiștri printre care 
Forțu Petru, Costoche Viasile, Herlea 
Aurel și alții. Exprimîndu-și dorința de 
a răspunde chemării lansate de unele în
treprinderi industriale din regiunea Sta
lin, ei și-au luat frumoase angajamente 
și au făcut propuneri prețioase- în sco
pul îmbunătățirii muncii de fabricație a 
oțelului, în scopul măririi rentabilității 
sectorului. In focul discuțiilor purtate 
pe această temă, oțelarii au scos la ivea
lă resursele și posibilitățile existente în 
cadrul sectorului O.S.M.. și în baza cal
culelor efectuate și-a.u fixat ca obiectiv 
principal, în perioada de la 1 iulie — 31 

U.T-M. sânt obligate să acorde o atenție 
deosebită întăririi autorității maiștrilor 
în producție și să-i sprijine la aplicarea 
în practică a măsurilor pe care le iau 
în exercitarea atribuțiilor și drepturilor 
ce le revin — în calitate de conducători 
unici la locul de muncă.

Comitetele regionale și raionale de par
tid trebuie să îndrume organizațiile de 
partid și conducerile întreprinderilor 
și să controleze permanent felul în dare 
acestea își îndeplinesc sarcinile ce decurg 
din prezenta hotărâre, pentru întărirea ro
lului și autorității maiștrilor și pentru 
continua ridicare a nivelului lor profesio
nal, tehnic, economic și politic.

Consiliul Central al Sindicatelor și Co
mitetele Centrale ale sindicatelor de ra
mură vor sprijini ministerele și organele 
centrale la aplicarea prevederilor prezen
tei hotărâri.

Comitetul Central al Partidului Munci
toresc Român și Consiliul de Miniștri al 
Republicii Populare Române își exprimă 
convingerea că aplicarea măsurilor prevă
zute în prezenta hotărâre va asigura 
maiștrilor roiul conducător în producție 
la locul de muncă, va ridica răspunderea 
lor pentru organizarea muncii și va con
tribui la crearea condițiilor necesare pen
tru îndeplinirea și depășirea planului de 
producție, creșterea productivității mun
cii, reducerea prețului de cost și îmbu
nătățirea -calității produselor.

decembrie 1955, să dea peste plan patriei 
acumulări socialiste în valoare de 
3.428.800 lei, dintre Care 1.006.800 lei 
pînă la 23 August, ziua celei de a 11-a 
aniversări a eliberării patriei noastre.

Pentru atingerea acestui obiectiv, co
lectivul de muncă al sectorului oțelărie 
și-a luat printre altele următoarele an
gajamente : depășirea planului de stat 
anual cu 1,5 la sută, realizarea de eco
nomii la fiero-mangan în valoare de 5 
la sută, reducerea consumului de mag- 
nezită granulată cu 10 la suită a cără
mizilor de magnezită cu 5 la sută rea
lizarea de economii în valoare de peste 
124 000 Iei prin folosire® dolomitei brută 
la pragurile cuiptoarelar, reducerea pro
centajului de rebut cu 60 la sută și altele.

înțelegind importanța deosebită pe 
care o prezintă creșterea acumulărilor 
socialiste în dezvoltarea economie: na
ționale și a ridicării nivelului de trai al 
poporului muncitor, oțelarii combinatului 
au început încă din primele zile ale 
lunii iulie lupta hotărâtă pentru respec
tarea angajamentelor luate, care să ducă 
la mărirea rentabilității sectorului lor, 
la realizarea peste plan a cît mai multe 
acumulări socialiste.

La luptă pentru 
pîinea poporului !

A început treierișul
In ultimul timp, muncitorii din cadrul 

gospodăriei anexe „Minerul IV“ secția Că- 
lan, au pornit cu toate forțele la recolta
tul orzului. Folosind întreaga capacitate 
de lucru a secerătorilor-legători, ei au re
coltat în numai cîteva zile peste 50 ha., 
cultivate cu orz.

După recoltare, Ia această gospodărie a' 
început imediat treierișul, pînă în ziua de 
9 iulie treierîndu-se 15.000 kilograme de 
orz. In urma calculelor făcute, a reieșit că 
producția medie la hectar este în acest an 
de 2.600 kilograme, față de 1.300 kilograme 
cît era planificat. Această victorie în spo
rirea producției agricole, se datorește în 
primul rînd faptului că toate lucrările au 
fost executate cu mijloace mecanizate și 
după cele mai înaintate reguli agrotehnice. 
Printre cei care s-au evidențiat în mod 
deosebit la treieriș, se numără Capstan 
Constantin, Turbatu Constantin, Ungureanu 
Ioan, Pleșa Nicolae, precum și muncitoarele 
Turbatu Maria și Mărunțelu Anica.

Fruntași la seceriș și dezmiriștit
In aceste zile, pe ogoarele comunii Cris- 

tur muncile agricole au luat o amploare și 
mai mare. In timp ce unii țărani munci
tori grăbesc lucrările de întreținere a cul
turilor prășitoare, alții muncesc de zor Ia 
recoltatul orzului, sau la dezmiriștitul su
prafețelor recoltate.

Munca plină de avînt pe care țărănimea 
muncitoare din această comună o desfă
șoară în vederea asigurării succesului de
plin al campaniei agricole de vară, a făcut 
ca pînă în ziua de 9 iulie pe întreaga co
mună să se execute a 2-a și a 3-a prașilă 
pe o suprafață de peste 550 ha., iar sece
rișul orzului să fie terminat pe o suprafață 
de aproape 17 ha. Primii care au început 
și terminat secerișul orzului sînt membrii 
întovărășirii agricole „16 Februarie" din 
satul Cristur, urmați fiind de țăranii mun
citori cu gospodărie individuală; Furca 
Iosif (Mantu), Șoș Samoilă și Furca I. 
(Ciobanu) din același sat, Artean Vaier, 
Artean I. (Iancu) din Sîntandrei, precum 
și de țăranul muncitor Anghel loan din 
satul Bîrcea Mare.

Mulțî dintre cei care au terminat sece
rișul orzului au trecut imediat la dezmiriș
tit, executînd această lucrare pe o suprafață 
de 3 ha. In fruntea lucrărilor de dezmiriș
tit, s-a situat întovărășitul Peter Ioan, ță
ranul muncilor cu gospodărie individuală 
Furca Iosif (Mantu) și alții.

Pentru o producție sporită 
de porumb la hectar

Anul trecut, membrii întovărășirii agricole 
„Zori noi“ din suburbia ZIaști au obținut 
de pe cele 27 ha. cultivate cu porumb o 
producție medie de peste 2.400 kilograme 
porumb boabe la hectar. Obținerea unei ast
fel de producții, se datorește faptului că în- 
tovărășiții au aplicat întocmai și la timp 
întregul complex de lucrări agricole, pre
cum și cele mai avansate reguli agroteh
nice. - ii

Pentru ca în acest an producția de po
rumb să fie și mai mare, în prezent înto
vărăși ții folosesc cu pricepere fiecare oră 
bună de lucru. Deși în ultimul timp ploile 
au căzut din abundență, împiedicînd des
fășurarea lucrărilor agricole, totuși țăra
nii muncitori din această întovărășire au 
reușit ca pînă în ziua de 11 iunie să exe
cute 2 prașile pe întreaga suprafață cultf- 
vată cu porumb. Intrucît ploile au favorizat 
creșterea buruienilor, eî au hotărît să exe
cute a 3-a prașilă. iar dacă va fi nevoie 
chiar și a 4-a.

Intovărășiții Bîrcean Tovică, Dragota Ni
colae, Simeria Lenuța, Scurtu Nicolae, Fi
lip Sinefta, Simeria Nicolae și alții, au fost 
printre primii care au terminat prașila 2-a, 
executînd lucrări de bună calitate.



Să asigurăm o bună râsplndîre a presei în mese
Presa ca arma cea mai ascuțită a parti

dului are o importanță covîrșitoare în mo
bilizarea oamenilor muncii din patria noas
tră la îndeplinirea mărețelor sarcini ce le 
stau în față. Presa din țara noastră, în 
frunte cu presa de partid, s-a dezvoltat de 
la an la an. Tirajul ziarelor s-a ridicat ne
încetat. Tot mai mulți oameni ai muncii au 
devenit abonați permanenți la diferite zia
re și publicații. Aceasta dovedește influ
ența crescîndă a presei în mase, prețuirea 
și dragostea de care se bucură ea in rîn- 
dul celor ce muncesc.
' In raionul nostru, față de anii trecuți, 
prin munca organizațiilor de partid, prin 
crearea unei rețele largi de difuzori vo
luntari, munca cu presa în întreprinderi s-a 
îmbunătățit, ducînd la mărirea numărului 
de cititori. Comuniștii s-au preocupat în
deaproape de mărirea numărului abonamen
telor și de buna difuzare a presei, fiind 
agitatori neobosiți în această direcție. In 
felul acesta, numărul de abonamente la 
Trustul 4 Construcții, Complexul C. F. R. 
Simeria, minele de fier Ghelar și altele, a 
crescut comparativ cu anul trecut, în pro
porție de 50 la sută.

Totuși față de posibilitățile existente în 
raionul nostru, numărul de abonați la ziare 
este încă nesatisfăcător. Aceasta se explică 
prin faptul că unele organizații de partid, 
de U.T.M. și sindicale din întreprinderi, nu 
au pus în centrul activității lor- ridicarea 
continuă a numărului de abonamente la 
presa de partid și îmbunătățirea difuzării 
ei. De exemplu la LC.S.H., care are un 
însemnat număr de muncitori, există nu
mai 373 de abonamente la ziarele de partid.

Care este explicația acestui lucru ?
In primul rînd organizatorii de grupă de 

partid nu s-au preocupat de mărirea numă
rului de abonamente și îmbunătățirea difu
zării presei pe șantierele respective. Exem
ple semnificative le prezintă grupele de 
partid ai căror organizatori sînt Palcău I., 
Apostol Gh.. Covaci E și alții, unde nu
mărul de abonamente este foarte redus. Mai

Cu ajutorul metodelor sovietice
In cadrul serviciului de exploatări fero

viare Simeria, un număr tot mai mare de 
muncitori aplică cu succes prețioasele me
tode de muncă ale feroviarilor sovietici. 
Datorită acestui fapt, planul global pe se
mestrul I a. c., a fost realizat în proporție 
de 108,75 la sută, prețul de cost a fost re
dus cu 0,37 la sută, iar productivitatea mun

mult, munca de difuzare a presei în com
plexul III se desfășoară defectuos. Aici, 
ziarele abonaților stau nedifuzate zile de-a 
rîndul. Față de această situație, grupa de 
partid a stat pasivă și nu a luat nici o 
măsură de îndreptare. Asemenea aspecte 
de lipsă de preocupare în ce privește spo
rirea numărului de abonamente și îmbunătă
țirea difuzării presei, există și în alte între
prinderi și instituții cum sînt: Combinatul 
siderurgic „Gh. Gheorghiu-Dej“, I.C.S.M. 
Călan, cooperativa „înfrățirea" și altele.

Față de lipsurile existente, o mare parte 
de vină revine centrului raional de difuzare 
a presei, prin felul defectuos cum își or 
ganizează munca de îndrumare și control. 
Centrul de difuzare a presei nu a dat un 
sprijin eficace difuzorilor voluntari în mări
rea numărului de abonamente și buna difu
zare, prin însuși faptul că nu are o evi
dență clară a numărului de abonamente și 
nu controlează sistematic difuzarea. Plani
ficarea trimestrială a ședințelor de instru
ire a difuzorilor voluntari a fost nerespec
tată și în felul acesta C.D.P.-ul a neglijat 
sprijinul ce-1 putea primi într-o mai bună 
organizare a muncii cu abonamentele și di
fuzarea presei.

Pentru remedierea acestor lipsuri, orga
nizațiile de bază, grupele de partid din în
treprinderi și instituții, au datoria să-și in
tensifice munca în direcția măririi numă
rului de abonamente. Birourile organizații
lor de bază, organizatorii de grupe de par
tid, au datoria să-și aducă aportul în in
struirea și controlarea difuzorilor voluntari, 
în așa fel ca ei făcîndu-și conștiincios da
toria, ziarele să ajungă la abonați în ziua 
apariției. Fiecare comunist trebuie să fie 
un agitator neobosit în rîndul oamenilor 
muncii, pentru ca toți să devină abonați Ia 
ziare.

Procedînd în felul acesta, în raionul nos
tru se va putea ajunge la o creștere simți
toare a numărului de abonamente și la o 
mai bună difuzare a presei în rîndul mase
lor de muncitori. 1. TEODOR 

cii a crescut cu 8,9 la sută.
La obținerea acestor succese a contribuit 

întregul colectiv de muncitori de Ia servi
ciul exploatări, dar în mod deosebit s-au 
evidențiat operatorii R. C.; Chirașcă Vla
dimir, Munteanu Petru, Ardeleanu loan 
precum și tovarășii Bălai Ion, Andrica 
Emil, Țîrlea Alexandru și Ștefan Abel.

FOILETON

__  im. kee ,
In secția O.R.L. a poli

clinicii din Hunedotira 
era întuneric. Alături, un 
grup de muncitori aștepta 
nerăbdător vizita medi
cală. Liniștea era din cînd 
în cînd străbătută de glasul 
strident al medicului care 
trimitea pacienții în cău
tarea unui bec. Muncitorii 
stăteau nedumeriți. Nu 
știau ce să creadă Să nu 
existe un bec în toată po
liclinica pentru secția ORL? 
Nu, 'nu se poate. Dacă ar 
fi fost vorba că nu-i ad
ministrator, asta ar fi cre-

, zut. De altfel interiorul po-
1 liclinicii inspiră acest lu
cru. Dar un bec ?! un bec 
atît de necesar unei con
sultații medicale ?!

Staicu Iosif muncitor de 
la I.C.S.H. care se afla în 
sală descurcă situația. Avea 
un bec în buzunar, adus 
de acasă anume pentru vi
zita medicală. Mai pățise el 
de astea. Și punîndu-și 
mina „pîlnie" la gură, stri
gă. :

— Tovarășe doctor... to
varășe doctor... poftim un 
bec... l-am adus de acasă... 
hai consultă-mă.

Doctorul Mălai Ioan în
șuruba becul in „fasung", 
apueîndu-se bucuros de lu
cru. Primul consultat era 
proprietarul becului. Ală
turi se mai găseau alți 15 
muncitori. Toți erau nerăb
dători, nu știau dacă tova
rășul Staicu va mai lăsa 
becul pînă la terminarea

Oamenilor muncii, mai multe legume și zarzavaturi
Pentru a satisface nevoile oamenilor 

muncii unitățile „Aprozar" și cooperativa 
„Înfrățirea" au desfăcut pe piața orașului 
nostru cantități însemnate de legume și zar
zavaturi, depășind cu mult pe cele din anul 
trecut. Astfel, în cursul trimestrului II al 
anului acesta, „Aprozarul" a desfăcut mai 
mult ca în anul trecut cu 300 la sută cea
pă, 98 la sută rădăcinoase, 140 la sută car
tofi, 98 la sută legume, 200 Ia sută fasole 
uscată, o cantitate însemnată de cireșe, etc., 
iar cooperativa „înfrățirea" mai mult cu 
350 Ia sută fructe, 302 la sută ceapă, 400 
la sută varză, 200 la sută diverse legume și 
zarzavaturi.

Cu toate că s-au obținut realizări în acest 
domeniu, totuși mai există o serie de lip
suri care trebuie remediate imediat. însem
nate cantități de legume și zarzavaturi se 
alterează, datorită proastei organizări a 
desfacerii, cît și a depozitării în magazii. 
Așa s-a întimplat la cooperativa „înfrăți
rea" care primind 500 kilograme varză Ie-a 
aruncat într-un colț al depozitului, fără să 
scoată pe piață decît mici cantități. Tova
rășul Bîc Ioan șeful depozitului de legume 
și zarzavaturi al cooperativei arată o mare 
nepăsare față de marfă, aruneînd-o Ia în- 
tîmplare, iar expedierea ei pe piață se face 
numai la orele 10 dimineața. In ziua de 
4 iulie o cantitate de 646 kilograme cireșe 

consultațiilor. Și pentru a 
preveni orice inconvenient, 
unul dintre muncitori dădu 
fuga la redacția noastră 
pentru a cere un bec îm

prumut și a ne sezisa des
pre această situație.

I-am împrumutat un bec 
tovarășului, pentru a-și fa
ce vizita medicală și i-am 
promis că o să scriem des
pre aceste lucruri de nein- 
găduit, dacă nu se vor lua 
măsuri corespunzătoare.

Pînă în prezent situația 
nu s-a schimbat. La secția 
O.R.L. a policlinicii, nici 
acum nu arde becul. Nu 
arde, pentru că tovarășul 
Țopan loan care răspunde 
de această sarcină, tot tim
pul arde... „gazul"...

C. TlRGOCNEANU

de la U.R.C.C. Brad, depozitînd-o prost, a 
trebuit ca a 2-a zi să pună întreaga canti
tate la fermentat, cu toate că nu erau al
terate nici 10 la sută.

Conducerea cooperativei „înfrățirea" (pre
ședinte David Stelian) nu se interesează de 
depozitarea și desfacerea legumelor și zar
zavaturilor. iar referenții tehnici Borza loan 
și Caraiman Nicador își duc munca din bi
rou. în loc să meargă pe piață să vadă 
care este situația și felul cum se face de
pozitarea mărfurilor.

De această nepăsare profită gestionara 
Marcu Brîndușa care în ziua de 9 iulie a 
vîndut ceapă amestecată cu pămînt, iar în 
ziua de 11 iulie avea afișate prețurile la 
ridichi 2 lei kilogramul, în loc de 1 leu 
cît era prețul fixat, iar la fasolea verde 1.60 
lei kilogramul în Ioc de 1.50 lei. La „Apro
zar" cu toate că marfa este depozitată mai 
bine, totuși este ținută în magazii prea 
mult timp, fapt care duce la alterarea ei.

Este de datoria acestor unități care au 
sarcina de a aproviziona orașul nostru cu 
legume și zarzavaturi, să ia măsuri pentru 
expedierea imediată a mărfurilor pe piață, 
atunci cînd le sosesc în cantități mari, pu- 
tîndu-se astfel oferi oamenilor muncii le
gume și zarzavaturi proaspete, curate și 
la prețuri reduse.

Să pregătim temeinic consfătuirile de producție
BALAN VICHENTE

secretar al Comitetului de întreprindere 
C. S. „Gh. Gheorghiu-Dej"

Consfătuirile de 
producție sînt mijlocul 
important care înles
nește atragerea mase
lor de muncitori, tehnicieni, ingineri și func
ționari în scopul participării lor active la 
realizarea sarcinilor economice puse în fața 
fiecărei întreprinderi socialiste.

Luînd parte la consfătuirile de producție, 
muncitorii și tehnicienii iau cunoștință de 
sarcinile de plan și le supun unei analize 
atente și multilaterale. Ei dezbat cu acest 
prilej greutățile pe care le întîmpină în 
munca lor și propun măsuri tehnice și or
ganizatorice necesare pentru asigurarea în
deplinirii și depășirii planului de produc
ție. Cu acest prilej activiștii sindicali și 
conducătorii administrativi au posibilitatea 
de a cunoaște mai temeinic situația din 
atelier, secție sau intreprindere, au posibi
litatea de a afla care sînt neajunsurile ce 
frînează munca în diferite sectoare de pro
ducție.

Numai pe baza unei astfel de analize Ia 
care participă masele largi de oameni aî 
muncii se asigură o dezbatere temeinică și 
profundă a tuturor problemelor, se pot lUa 
măsuri eficace care să ducă într-adevăr la 
o îmbunătățire sistematică și permanentă a 
proceselor de producție.

Colectivele de muncitori din combinatul 
nostru au acumulat o bogată experiență 
în muncă. Ele au învățat cum trebuie orga
nizată producția, cum trebuie luptat împo
triva lipsurilor pentru ca ele să fie înlă
turate. Această experiență constituie un te
zaur neprețuit de învățăminte pe care unele 
grupe sindicale și comitete sindicale de

secții din cadrul com
binatului, au știut să 

le îmbine cu experien
ța acumulată de mase 

și astfel să ridice la un nivel mai înalt 
munca practică de zi cu zi.

La secția furnale 1—4, în cadrul consfă
tuirilor de producție se ridică probleme 
legate de creșterea producției și producti
vității muncii, reducerea prețului de cost, 
etc. Intr-o astfel de consfătuire ținută în 
luna iunie, fnrnaliștii au discutat problema 
aplicării la furnale a învățămintelor pe 
care le-au acumulat prin studierea în co
lectiv a broșurei „Mai mult metal". Parti- 
cipanții la consfătuire au scos la iveală o 
serie întreagă de probleme care au deter
minat comitetul de secție și conducerea sec
ției să întocmească un plan de măsuri teh- 
nico-organizatorice, dînd astfel posibilitate 
furnaliștilor să aplice în practică cele învă
țate din broșură.

Linele organe sindicale apreciind însem
nătatea ce o au consfătuirile de producție 
în dezbaterea amănunțită a diferitelor pro
bleme care se pun în fața colectivului de 
muncă, au organizat consfătuiri de produc
ție ori de cîte ori se simțea nevoie. In 
luna iunie, comitetul sindical din secția 
mecanică a organizat o astfel de consfătuire 
în cadrul căreia au fost discutate și promo
vate cele mai înaintate metode de muncă 
folosite de strungarul Erou al Muncii So
cialiste, Constantin Vasilache de la uzinele 
„Gh. Gheorghiu-Dej” din Tîrgoviște. Odată 
cu aceasta au fost stabilite și măsurile 
practice ce trebuie luate pentru aplicarea 
acestor metode în secția mecanică.

Comitetul de întreprindere a organizat 
consfătuiri de producție între secții și sec
toare care se deservesc în timpul procesu
lui de producție unele pe altele. In aceste 
consfătuiri s-au dezbătut pe larg cele mai 
principale probleme care frămîntă secția 
sau sectorul respectiv și anume; calitatea 
produselor, aprovizionarea ritmică cu ma
terii și materiale, etc. In felul acesta, co
mitetul de secție din sectorul laminoare de 
pildă, a avut o consfătuire de produc
ție între sectorul laminoare și oțelăria Sie
mens Martin, unde s-a analizat problema 
calității oțelului livrat laminoarelor. Ca re
zultat, în luna iunie calitatea oțelului s-a 
îmbunătățit în mod simțitor.

Consfătuiri de producție bine pregătite au 
fost organizate la secția furnale, construcții 
metalice și în alte secții, unde organizatorii 
de grupă Țîmpău Constantin, Negru loan 
și Doschițanu Nicolae s-au prezentat cu 
rapoarte bine întocmite, fapt în urma căruia 
participanții au putut discuta pe larg cele 
mai importante probleme legate de reali
zarea planului, calitatea produselor, redu
cerea prețului de cost, realizarea de econo
mii, disciplina socialistă a muncii, etc. De 
asemenea în aceste consfătuiri muncitorii 
au fost ajutați să-și formuleze și să-și ia 
angajamente concrete, specifice locului de 
muncă.

Deși au fost obținute unele succese în 
ceea ce privește pregătirea și desfășurarea 
consfătuirilor de producție în combinatul 
nostru, totuși mai există secții unde con
sfătuirile sînt organizate slab, iar în unele 
cazuri nu participă cadrele de conducere, 
maiștrii, normatorii șefi, planificatorii și 
inginerii. Lucru asemănător s-a întîmplat 
la oțelăria Siemens Martin, unde la cons
fătuirea de producție pe secție, ținută în 
luna curentă nu au participat inginerul 

economist Cepeu- loan, planificatoarea Mun
teanu Maria, normatorul șef Corpaci Aurel 
și alții. La această consfătuire, inginerul 
economist al secției Cepeu loan trebuia să 
pună în discuția maselor problema consu
murilor specifice de dolomita calcinată, lin- 
gotiere, încărcătura metalică pe tona de 
oțel, care sînt cu mult depășite față de 
indicii planificați, probleme de care răspunde 
personal, iar normatorul șef Corpaci Aurel 
trebuia să răspundă oțelarilor din ce cauză 
nu sînt completate graficele la zi, îneît 
fiecare oțelar să-și cunoască realizările zil
nice.

In unele secții cum ar fi de pildă forjă, 
atelierul electric, apă, aburi, gaz și altele, 
datorită faptului că aceste consfătuiri de 
producție sînt slab pregătite, participanții 
nu discută în spirit critic și autocritic asu
pra lipsurilor existente în procesul de pro
ducție, și ca urmare nici angajamentele 
muncitorilor nu sînt concrete.

Existența acestor lipsuri se datorește în 
mare parte și comitetului de întreprindere 
al combinatului care s-a lăsat antrenat în 
alte probleme, neglijînd sprijinul pe care 
trebuia să-l dea președinților comitetelor de 
secții, care Ia rîndul lor erau datori să a- 
jute organizatorii grupelor sindicale în or
ganizarea consfătuirilor de producție.

Ținînd seama de importanța pe care o 
prezintă buna organizare a consfătuirilor 
de producție, cît și de lipsurile care se mai 
manifestă în această privință, Comitetul de 
întreprindere din Combinatul siderurgic „Gh. 
Gheorghiu-Dej" va căuta ca în cel mai 
scurt timp să ia măsurile corespunzătoare 
care să asigure în tbate secțiile organiza
rea temeinică a consfătuirilor de produc
ție, și pe această cale să contribuie la lupta 
muncitorilor ce o desfășoară pentru reali
zarea sarcinilor de plan.



In pofida intereselor 
poporului german

Neținînd seama de protestele cercurilor 
largi ale opiniei publice vest-germane, gu
vernul Republicii Federale Germane a pre
zentat recent Bundesratului (Camera supe
rioară) un proiect de lege care prevede re
crutarea de voluntari pentru tortele armate. 
De fapt acest proiect de lege contravine con
stituției de la Bonn, care nu prevede norme 
juridice pentru formarea armatei. Aprobarea 
acestui proiect ar permite guvernului vest- 
german să înceapă constituirea Wehrmach- 
tului înainte ca parlamentul să fi adoptat 
legislația militară a cărei discutare nici nu 
a început.

Deși coaliția guvernamentală dispune în 
Bundesrat de o majoritate absolută, Camera 
superioară a refuzat să aprobe proiectul de 
lege și l-a restituit spre „definitivare". Ar
tur Străter, referentul in această problemă, 
care în treacăt fie zis este membru al Uni
unii creștin-democrate ce face parte din 
guvern, a declarat că, propunînd nebulosul 
său proiect de lege, guvernul a trădat o 
grabă care contrazice toate vechile uzanțe 
și obiceiuri.

N-a trecut dCcît o săptămînă și guvernul 
a hotărît să prezinte Bundestagului (Came
ra inferioară) proiectul de lege fără nici 
un fel de modificări, cerînd ca cele trei 
citiri obligatorii să aibă loc înaintea vacan
telor parlamentare, adică pînă la mijlocul 
lunii iulie.

Astfel, a devenit evident că guvernul vrea 
cu orice preț să pună țara și pe participan- 
ții la conferința de la Geneva a celor patru 
în fata faptului împlinit al începerii for
mării armatei vest-germane.

Luînd cuvîntul înaintea începerii dezba
terilor în Bundestag, Blank, ministrul apă 
rării, a dat asigurări că legea prevede re
crutarea a numai 6000 de voluntari. Totuși, 
deputății și-au dat seama că guvernul ur
mărește scopuri mult mai vaste și că este 
împotriva oricărui control din partea parla
mentului.

Zilele de 28 și 29 iunie — cînd au avut 
loc în Bundestag dezbaterile în această pro
blemă — au fost, după cum arată ziarul 
„Telegraph" din Berlinul occidental, zilele 
cele mai triste pentru guvernul federal:

— Legea sa cu privire la voluntari a fost 
primită cu palme și ghionti din toate păr
țile.

Ollenhauer, liderul social-democraților, a 
reamintit în cuvîntarea sa că și Bundes- 
ratul a caracterizat proiectul de lege ca 
nedemocratic și anticonstituțional și a ce
rut să fie scos de pe ordinea de zi. El a 
arătat că, în prezent, există probleme mai

Duminică echipa de fotbal „Metalul" Hu
nedoara a susținut primul joc oficial din 
întrecerea ce se dă pentru cîștigarea „cu
pei R.P.R.". Sarcina metalurgiștilor nu a 
fost deloc ușoară, dacă ținem seama că 
formația „Avîntul" Sebeș este alcătuita din 
jucători cu multă experiență.

„Metalul” Hunedoara intră pe teren cu 
formația; Pătrașcu, Hornea, Mălăieru, Gos- 
tian. Raniță, Gheg, Tătaru V., Darie, Me- 
szaros, Costea, Huzum.

Jucătorii hunedoreni încep jocul rapid. 
Întreaga echipă și în special linia de atac 
este în mare vervă de joc. Se combină fru
mos cu pase scurte la om, ceea ce duce 
la crearea unor situații clare de gol. Chiar 
în minutul 4 Huzum scapă singur printre 
2 apărători adverși, trage puternic, dar 
portarul de la „Avîntul” reține cu greu.

Atacanții metalurgiștî — susținuți admi
rabil de cei 2 halfi — Raniță și Gheg — 
insistă din ce în ce mai mult pentru a des
chide scorul. Lucrul acesta se întîmplă în 
minutul 12, cînd Darie îl lansează pe Cos
tea, care de ia aproximativ 12 m. trage im- 
parabil; 1-0

. DIN VIAȚA INTERNAȚIONALA =====
importante decît înarmarea și a subliniat că 
dezbaterile în problemele militare sînt în 
contradicție cu politica necesară care ar co
respunde intereselor unificării Germaniei.

Împotriva proiectului de lege cu privire 
la voluntari au protestat și deputați ai par
tidelor guvernamentale Creștin-democratul 
Richard Jaeger, președintele comisiei, pen
tru problemele securității (adică al comisiei 
militare) și vice președinte al Bundestagu
lui, a declarat adresîndu-se cancelarului:

„Acest proiect de lege trebuie modificat, 
însuși guvernul ar trebui să-1 modifice, din 
moment ce e limpede că stîmește obiecțiuni 
din partea tuturor fracțiunilor parlamen
tare".

In legătură cu aceasta, corespondentul a 
genției Asociated Press subliniază că 
„ruptura fățișă dintre Jaeger și Adenauer 
poate spulbera speranța guvernului că pro
iectul de lege va fi aprobat înaintea va
canțelor de vară".

După dezbateri deosebit de furtunoase, 
deputății majorității guvernamentale, fără 
a accepta cererea social-democraților ca 
proiectul de lege ră fie respins, au votat 
prin ridicare de mîini ca el să fie trimis 
spre examinare comisiei pentru problemele 
securității, comisie al cărei președinte este 
tocmai Jaeger.

Comenfind această hotărîre, Cook, cores
pondentul ziarului „New York Herald Tri
bune", arată că de șase ani de cînd există 
parlamentul vest-german nu s-a putut con
stata în sînul acestui organ legislativ o 
nemulțumire atît de profundă față de gu
vern ca în această siiuație.

Rădăcinile acestei nemulțumiri pot fi gă
site cu ușurință. In momentul în care po
porul german este preocupat de problema 
unificării tării, orice încercări de a complica 
situația trecîndu-se la formarea Wehrmach- 
tului vest-german apar ca o provocare la 
adresa opiniei publice.

De ce sînt lăudați liderii 
congresului trade-unionurilor 
britanice

La 4 iulie a luat sfîrșit greva docherilor 
englezi. Cu cîteva zile înainte au încetat 
greva marinarii din flota comercială. Djcă 
marinarii au fost nevoiți să reia lucrul in 
urma represaliilor guvernului (Monckton, 
ministrul muncii, le-a suspendat amînările 
de incorporare și 200 de marinari au primit 
ordine de chemare), greva docherilor a fost 
spartă de clica conducătoare a Congresului 
trade-unionurilor britanice (CTUB).

Pentru recunoașterea drepturilor lor sin
dicale au luptat eroic timp de șase săotă- 
tnîni aproape 20.000 de marinari din I on-

SPORT
încurajați de acest gol, înaintașii meta- 

lurgiști, și în special tripleta Darie-Mesza- 
ros-Costea, forjează jocul care ia o alură 
mai rapidă. In minutul 29 Tătaru îl lansea
ză pe dreapta pe Darie. Acesta face o cursă 
splendidă, driblează pe Traian Vasile, pe 
Orban și trage puternic. Portarul nu poate 
retine și respinge, dar Darie atent, reia plasat 
și înscrie ; 2-0. La numai 3 minute, Costea în 
urma unei combinații, la care a participat 
întreaga înaintare, urcă scorul la 3-0.

La 3-0 gazdele nu se descurajează și ac
ționează prin contra atacuri periculoase, ta 
un astfel de contra atac, (min. 44) Hornea 
scoate mingea de pe linia porții.

In partea a doua a meciului, jocul se 
echilibrează. Pe de o parte, metalurgiștii 
par mulțumiți de rezultat și slăbesc alura, 
iar pe de altă parte jucătorii de la „Avîn
tul" au intrat hotărîți de a schimba rezul
tatul, forțînd ritmul jocului. Așa se face 
că în minutul 48 gazdele reduc scorul la 
S-l prin Constantinescu, iar în minutul 49 

dra, Liverpool, Birkenhead. Garston, Man
chester și Hull. Timp de șase săptămîni, or
ganele reacționare ale presei engleze au îm
proșcat pe greviști cu torente de invective 
și amenințări. De astădată, liderii CTUB au 
depus mai mult zel ca oricînd pentru a 
scinda rîndurile docherilor greviști și pen
tru a pune astfel capăt grevei. Ln un 
moment dat se părea că au izbutit; docherii 
din Londra au fost convinși să consmtă 
provizoriu ca greva să înceteze în ziua de 
27 iunie. Dar la 26 iunie, Agenția Reuter a 
constatat următoarele:

„Speranțele că în rîndurile celor 19.000 
de docheri greviști englezi sciziunea se va 
lărgi și se va putea pune repede capăt gre
vei care durează de 34 zile s-au spulbe
rat...”

Nereușind să zădărnicească greva cu aju
torul manevrelor de culise, liderii de dreapta 
ai Consiliului general al CTUB au hotărît 
sa dea o lovitură frontală. La 29 iunie, con
ducerea CTUB a dat ordin să se înceteze 
greva și 10.000 de oameni să fie excluși 
din sindicatul național al hamalilor și do
cherilor. Această hotărîre a organului sin
dical conducător a silit pe greviști să de
pună armele și să reia lucrul.

Poate că niciodată presa conservatoare, 
care oglindește interesele patronilor, nu a 
înălțat atîtea osanale la adresa Consiliu
lui general al CTUB ca după acest act sa
mavolnic. Ziarul „Daily Mail", de pildă, 
și-a exprimat recunoștința personală față de 
Geddes, președintele Consiliului general, iai 
ziarul „Daily Telegraph and Morning 
Post", ridicîndu-i în slăvi pe liderii CTUB. 
a prezentat activitatea lor aproape ca un 
punct de cotitură în istoria mișcării sindi
cale engleze. Ziarul a scris că consiliul ge
neral al CTUB a cules pînă acum de două 
ori cele cuvenile „pentru serviciile (I) pe care 
le-a adus recent prin tentativele de a determina 
pe greviști să reia lucrul. Din nefericire. — 
a fost nevoit să recunoască mai departe zia
rul — eforturile sale nu au fost încununate 
de un prea mare succes, însă CTUB a creat 
un precedent important care denotă un nou 
mod de a-și înțelege obligațiile. La noi a- 
pare o forță nouă, care va putea fi de mare 
folos pe viitor".

Poate că ziarul nu greșește punîndu-șî 
speranța în „serviciile” pe care liderii sin
dicali de dreapta Ie vor aduce pe viitor. 
Dar aceasta nu va constitui nicidecum „un 
nou mod de a-și înțelege" obligațile față 
de capitaliști. Chiar „Daily Telegraph and 
Morning Post * a scris recent că acțiunile 
„liderilor sindicali supremi" îndreptate îm
potriva muncitorilor „au devenit un lucru 
aproape banal".

(Din „Timpuri Noi")

I ucaci. interul dreapta al echipei „Avîntul", 
reduce scorul la 3-2.

Din acest minut jocul este mai dîrz, de 
multe ori presărat cu durități. Echipa „Avîn
tul" mereu în atac, egalează în minutul 60 
prin Kulcear. Se părea că jocul va fi pre
lungit. Dar în minutul 75 în urma unei ac
țiuni personale Huzum înscrie încă un 
punct, urcînd scorul la 4-3. Și totuși ega- 
larea putea veni în minutul 90 cînd Cons
tantinescu a tras la o învălmășeală, dar 
Pătrașcu reține cu greu. Astfel că rezul
tatul final este de 4-3 pentru metalurgiștii 
hunedoreni. Din echipa „Metalul" a jucat 
mai bine. Darie, Meszaros, Costea și Tă
taru în prima repriză.

Echipa metalurgiștilor în forma ei de 
duminică, se poate spune că a mers bine. 
Cele două elemente tinere Tătaru și Gheg 
au dat rezultate bune, dovedind că merita 
locul în prima formație. Colectivul sportiv 
„Metalul" trebuie să meargă pe linia acea
sta de a introduce elementul tînăr în prima 
formație, deoarece în meciul cu „Avîntul" 
Sebeș această metodă și-a spus cuvîntul.

MIRCEA T. NEAGU

Vizita grupului de participant 
la Adunarea Mondială a Păcii 

în Uniunea Sovietică 
infîlnirea cu reprezentanții 
viefii publice din Moscova

MOSCOVA (Agerpres). — TASS trans
mite :

De patru zile se află la Moscova un 
grup numeros de participanți la Adunarea 
Mondială a Păcii, care a sosit în U.R.S.S. 
la invitația Comitetului sovietic pentru a- 
părarea păcii, V.O.K.S.-ului și a altor or
ganizații obștești. Oaspeții se bucură pre
tutindeni de primirea cordială a locuitorilor 
Moscovei.

La 9 iulie, în Sala Coloanelor a Casei 
Sindicatelor a avut loc o întîlnire a repre
zentanților vieții publice din Moscova cu 
participanții la Adunarea Mondială a Păcii.

Reuniunea a fost deschisă de A.A. Surkov, 
prim-secretar al conducerii Uniunii scriito
rilor sovietici, membru al Biroului Consiliu
lui Mondial al Păcii.

La tribună a urcat apoi profesorul Ko- 
sambi, conducătorul delegației indiene, mem
bru al Consiliului Mondial al Păcii. El a 
transmis poporului sovietic un fierbinte sa
lut din partea popoarelor Indiei și a spus 
că majoritatea participanților la Adunarea 
Mondială a Păcii au dorit nespus de mult 
să viziteze Uniunea Sovietică.

Profesorul Kosambi a chemat la luptă 
mai activă pentru pace și a spus că în 
această luptă popoarele Indiei pășesc umăr 
la umăr cu oamenii sovietici.

A urmat apoi la cuvînt profesorul Ikuo 
Oyama, președintele Comitetului japonez 
pentru apărarea păcii, laureat al Premiului 
International Stalin „Pentru întărirea păcii 
între popoare”. El a spus că poporul ja
ponez este ferm hotărît să împiedice cu 
orice preț războiul atomic și să se salveze 
pe sine și întreaga lume de nenorocirile 
groaznice ale unui asemenea război. Prof. 
Ikuo Oyama a subliniat că Adunarea Mon
dială a Păcii va contribui la slăbirea în
cordării internaționale. Ikuo Oyama a de
clarat că în lupta pentru pace, victoria poate 
fi obținută dacă partizanii păcii din în
treaga lume îșî vor strînge și mai mult rîn
durile, dacă îșî vor uni forțele.

S. V. Obrazțov, artist al poporului din 
U.R.S.S., a vorbit despre impresiile culese 
în timpul vizitei la Helsinki în zilele lu
crărilor Adunării Mondiale a Păcii.

Cuvîntarea lui Nguen Van Hoa, membru 
al Comitetului Executiv al Confederației 
Generale a Muncii din Vietnam, reprezen
tant al eroicului popor vietnamez, a fost 
întîmpinată cu căldură.

La adunare au luat de asemenea cuvîn
tul Z. A. Lebedeva, vicepreședintă a Comi
tetului sovietic pentru apărarea păcii din 
U.R.S.S.

In încheiere a avut loc un mare con
cert.

PE SCURT
U.R.S.S. — Răspunzînd invitației Minis

terului Justiției al U.R.S.S. și Asociației 
unionale pentru legăturile culturale cu stră
inătatea, o delegație de juriști chinezi în 
frunte cu Și Lian, ministrul Justiției al 
R. P. Chineze, a vizitat Uniunea Sovietică 
timp de trei luni.

La 9 iulie, delegația juriștilor din Repu
blica Populară Chineză a părăsit Moscova 
plecînd cu avionul spre patrie.

• La 9 iulie a părăsit Moscova, plecînd. 
în Iugoslavia, ansamblul coregrafic „Be- 
rioska" din Moscova. Intr-un viitor apropiat 
va sosi în Uniunea Sovietică pentru a da 
spectacole ansamblul de dansuri populare al 
Republicii Federative Populare Iugoslavia, 
„Kolo”.

ANGLIA. — Potrivit relatărilor presei. 
Consiliul general al Congresului sindica
telor din Scoția a hotărît să accepte invi
tația Consiliului Central al Sindicatelor 
din U.R.S.S., de a trimite o delegație în 
Uniunea Sovietică în cursul acestui an.

Redacția și Admmisu ația Piața Liberia țu. m. n etaj r— ielele n 257 Tiparul :i întreprinderea Foligraiicâ DEVA Str Gh. Barițiu nr. 13.


