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Oameni ai muncii Țintimpinați cea 
de-a Xl-a aniversare a eliberării Ro- 
tnîniei cu noi succese în lupta pentru 
îndeplinirea înainte de termen a pri
mului nostru plan cincinal, pentru dez
voltarea cu precădere a industriei gre
le, mîndria poporului muncitor, teme
lia înfloririi patriei noastre dragi!

Delegatul de batoză — factor important 
în realizarea campaniei de treieriș 

și colectări
Pe ogoarele raionului nostru se desfășoară acum marea 

bătălie a campaniei agricole de recoltare și treieriș.
Concomitent cu treieniișul, s->a început și campania de co

lectare a produselor cerealiere, campanie de mare impor
tanță economică și politică. Predarea cotelor către stat este 
o îndatorire de cinste a țăranilor muncitori. Prin colectări, 
statul nostru asigură hrana oamenilor muncii de Ia orașe și 
centrele industriale, asigură o parte din materiile prime ne
cesare industriei noastre socialiste în plină dezvoltare. Rea
lizarea în întregime și la timp a planului de colectări, întă
rește alianța dintre clasa muncitoare și țărănimea munci
toare, temelia statului nostru democrat-popular.

Pentru buna organizare a treiierișulul și a colectărilor, de
legatul de batoză are un rol de seamă. De aceea se cere ca 
delegatul de batoză să cîștige prin comportarea lui, stima, 
încrederea și dragostea țăranilor muncitori, să muncească cu 
toată voința și cu mult spirit de răspundere pentru ducerea 
la bun sfârșit a campaniei agricole de treieriș și colectări.

Experiența muncii din anul trecut la arii, a dovedit că aco
lo unde munca a fost temeinic organizată, rezultatele au fost 
bele așteptate. Bunăoară în comunele Cristur, Rapoltul Mare, 
Băcia și altele, delegații, cu sprijinul organizațiilor de bază 
și a comitetelor executive ale sfaturilor populare comunale, 
au asigurat condițiile necesare ca treierișul să decurgă în 
condiții bune și datorită acestui lucru și campania de colec
tare a produselor cerealiere, a fost îndeplinită CU succes.

In anul acesta timpul nefavorabil a împiedicat într-o oare
care măsură desfășurarea în bune condiții a treierișului, 
însă cu tot timpul neprielnic, acolo unde delegații de batoză 
au primit sprijinul organelor de stat și a celor de partid, 
fiind în permanență în mijlocul țăranilor muncitori, in- 
demnîndu-i, să folosească pentru treieriș orice moment bun 
de lucru, acolo treierișul este înaintat, iar cotele sânt predate 
la timp. De pildă, datorită muncii conștiincioase depuse de 
delegații de batoză, Horvath Fnancisc și Dirijman Aurel din 
satul Băcia, Bl idea Dumitru din satul Cărpiniș, Rusu loan și 
Raț Martin din satul Cristur, Rusu Simion din satul Bîrcea 
Mică, Petroiescu Iulian» din Tîmpa și Pădureanu Iosefina 
din satul Streiohaba, odată cu treierișul au fost predate sta
tului și cotele obligatorii.
Cu toate succesele obținute, mai există însă și o serie de lipsuri 

în campania de treieriș și colectări, care în majoritate se da
torase în primul rînd delegaților de batoză, ce nu se achită 
conștiincios de sarcinile încredințate.

Este știut că odată cu treierișul trebuie echitate și cotele 
obligatorii, stabilite prin lege. Aceasta nu înseamnă însă 
că delegatul de batoză trebuie să se mărginească numai la 
aplicarea pur și simplu a legii, ci în activitatea sa, trebuie 
să desfășoare o temeinică muncă de agitație în landurile 
țăranilor muncitori. Ori, acest lucru nu se poate spune des
pre delegații de batoză, Adarnuț Viorel din satul Sărflești, 
Munteanu Maria din Biscaria-Simeria și alții, care în Iod să 
fie în permanență în mijlocul țăranilor muncitori de la arie 
vin târziu la lucru, iar batozele stau, împiedecând astfel tre
ierișul. Pe lingă acest fapt, ei neglijează și organizarea tran
sporturilor cotelor obligatorii de la batoză la baza de re
cepție. Așa se fiare că cetățenii care au treierat, transportă 
cotele individual, fără a fi însoțiți de delegatul de convoi, cu 
care delegații de batoză nu țin legătura.

Pentru 6a munca de treieriș și colectări să decurgă în 
cît mai bune condiții, este nevoie ca organele de partid și de 
stat să dea toată atenția acestei munci. Mai sînt unele co
mitete executive ale sfaturilor populare comunale, cum ar 
fi cele diin Băcia (președinte, Deheleenu loan) și Cătan (pre
ședinte Latzho Ștefan), care nu asigură condiții bune de mun
că delegaților de batoză. Aceste sfaturi populare nu s-au în
grijit nici mădar de angajarea delegaților de convoi. Astfel, 
neasigunînd condiții optime de muncă delegaților de ba
toză, neavînd delegați de convoi, colectările în aceste co
mune nu se desfășoară în același ritm cu treierișul.

In scopul ca treierișul și colectările să se desfășoare în 
condiții bune, comitetele executive ale sfaturilor populare 
comunale trebuie să tragă învățăminte din lipsurile existente, 
să treacă imediat la lichidarea lor. De asemenea, organele 
locale ale puterii de stat, trebuie să dea un ajutor mai cali
ficat delegaților de batoză, ca ei la rândul lor să cunoască 
în amănunțime principalele legi, în așa fel, în cît să poată 
da explicațiile necesare țăranilor muncitori.

Odată colectate, cerealele nu trebuie lăsate multe zile pe 
arie, ci trebuie transportate, fără întârziere la baza de re
cepție din apropiere. Delegatul de batoză trebuie să pre
dea întreaga cantitate de cereale colectată delegatului de 
convoi, care are sarcina de a conduce convoiul să predea în
treaga cantitate de cereale la baza de recepție și să pri
mească sumele de bani Cuvenite pent ru care să le predea pro
ducătorilor. ■;

= La mitingul aviatic din Saulești ——
Șoimii patriei — 

mîndria întregului popor
Duminică 14 august, pe aeropor

tul din Săulești, mii și mii de oa
meni ai muncii din regiunea Hune
doara au urmărit eu multă admira
ție pe îndrăzneții zburători, care 
cu prilejul mitingului aviatic închi
nat glorioasei zile de 23 August, au 
demonstrat pe diferite tipuri de 
avioane și planoare, executând exer
ciții de înaltă măiestrie acrobatică.

Cea mai însorită zi din acest an, 
natura a dăruit-o șoimilor patriei, 
vitejilor aviatori care se avântă pe 
aripile aero-navetor spre bolta se
mnă a cerului, pentru a sta de ve
ghe muncii pașnice a poporului nos
tru muncitor. Aviatorii, sînt fii și 
fice crescuți de popor, care luptă 
necontenit să ridice tot mai sus fai
ma aviației românești, urmând pil
da primilor pionieri ai aviației noas

tre, neînfricații zburători Aurel 
Vlaieu și Traian Vuia.

*
Din zorii dimineții, au început să 

vină spre aeroport oameni cu bi
ciclete, motociclete, căruțe, mașini și 
trenuri speciale. Printre cei care au 
venit, erau sâderurgiști, constructorii 
mineri și funcționari. Toți erau a- 
nimați de aceeași dorință: să pri
vească pe curajoșii pitoți ai avia
ției sportive de la eero-dubul cen
tral el Asociației Voluntare pen
tru Sprijinirea Apărării Patriei 
(A.V.S.A.P.), Cum vor demonstra la 
acest miting aviatic înalta lor teh
nică de zbor.

In înălțimi
Orhestra a început să intoneze im

nul de stat al RP.R. Peste câteva se
cunde după ce eu răsunat ultimele 
acorduri, din depărtare se aude 
zgomot de avioane. Cu mîna streși
nă la ochii, mii de spectatori pri
veau cum se apropie două avioane. 
Primul, poartă drapelul de stat al 
R.P.R., al doilea drapelul A.V.SA.P.

In îmbunătățirea continuă a ni
velului de viață a minerilor din 
importantul bazin carbonifer — 
Valea Jiului, o contribuție de sea
mă o aduc muncitorii agricoli din 
cadrul gospodăriei agrozootehnice 
„Minerul IV" din Simeria. Infrun- 
tind cu dîrzenie toate obstacolele 
create de condițiile climaterice ne
favorabile din acest an, ei au reu
șit să sporească în mod simțitor 
producția de legume și zarzavaturi, 
carne, lapte și alte produse, care 
au făcut ca hrana minerilor să de
vină mei bună și mai consistentă.

In urma succeselor obținute, a- 
ceastă gospodărie și-a căpătat un 
renume deosebit și anume, acela de 
gosopdărie agrozootehnică fruntașă 
pe ramura industriei cărbunelui.

★
14 august 1955. La gospodăria a- 

grozootehnică „Minerul IV" din Si
meria era zarvă mare. Inbrăcați 
în haine de sărbătoare, muncitorii 
agricoli se adunaseră pentru a-și 
primi răsplata muncii pe care au 
depus-o în vederea sporirii pro
ducției de legume și zarzavaturi, 
came, lapte și alte produse. Nu era 
o zi în care să se împartă salariul, 
sau premii. De data aceasta era 
vorba de primirea „Drapelului Ro

Ele trec cu repeziciune deasupra ae
roportului și dispar în zarea albas
tră. De pe aeroport sînt lansate ae- 
romodele Construite de tinerii și 
pionierii din cercurile de aeromo- 
dele ale asociației. Ele plutesc în 
zbor lin și se ridică Ia înălțime, a- 
poi, după ce colindă puțin prin aer, 
coboară spre pământ. In acest timp 
decolează un planor „Icar“, remor
cat de cablul unui automosor. După 
aeromodelism, zborul fără motor, 
adică planorismul, dezvoltă spiritul 
de curaj al pilotului și îl face să-și 
perfecționeze măiestria aero-nauitică. 
Puțin timp după aterizarea planoru
lui „Icar“, de pe soi decolează un 
avion ce trage după el un planor de 
performanță, care va executa exer
ciții de acrobație. S-a ridicat sus de 
tot. Pilotul declanșează cablul și 
planorul rămâne plutind în aer. Face 
cîteva viraje, cîșbigă viteză și... se 
răstoarnă! Execută virajul la cuțit...

Pe sol au fost pornite motoarele a- 
vioanelor „Zlin“ 22 și 381. Au de
colat. Ele execută acrobații ce ui
mesc pe spectatori. Primul avion 
execută zborul pe spate, se anga
jează în vrie, apoi se îndreaptă ver
tiginos spre pământ. Cîteva fracțiuni 
de secundă și avionul poate intra în 
pământ. Dar, el își schimbă brusc 
direcția. Acum, plutește în zbor-lin. 
Pilotul salută pe spectatori. Izbuc
nesc ropote de aplauze. Sus, al doilea 
avion execută „lopinguri", adică în
toarceri peste cap...

După ce avioanele „Zlin" 22 și 
381 au aterizat, cinci avioane în for
mația „Carusel" au și luat înăl
țime. Ele execută tancuri, viraje și 
alte genuri de acrobație aeriană. Se 
urmăresc. Primul avion coboară în 
picaj, face un viraj restrâns, iar ce
lelalte îl urmează. După ranversare, 
pilotul ambalează. Cu motoarele în 
plin, se ridică din nou în înaltul 
văzduhului. Această urmărire era 
foarte captivantă. Miile de specta
tori, priveau cu admirație zborul ce
lor cinci avioane în formația „Caru

Mîndria gospodăriei
șu" de producție pentru gospodăria 
agrozootehnică fruntașă din Mi
nisterul industriei cărbunelui.

Orele 10,30. In sala frumos pa
voazată cu lozinci și ghirlande, 
domnește cîteva minute o liniște 
de nedescris. Apoi, aceasta se tran
sformă în ovații puternice, unde 
cei prezenți aplaudă prelung apa
riția la tribună a prezidiului. După 
deschiderea ședinței festive, pri
mul care a luat cuvîntul a fost in
ginerul șef Antoci Vasile, care a 
făcut un scurt raport în legătură 
cu rezultatele obținute de munci
torii gospodăriei. Din cele expuse, 
a reieșit că de la începutul aces
tui an și pînă în prezent, colecti
vul de muncă al gospodăriei agro
zootehnice „Minerul IV" Simeria 
a livrat minerilor din Valea Jiu
lui 170.800 kilograme legume și 
zarzavaturi în stare proaspătă, un 
număr de 82 porci grași, 484 gră
suni, o mare cantitate de lapte, pă
sări, ouă și altele, care au făcut ca 
planul de livrări pe primul se
mestru să fie depășit cu 6 la sută.

In urma raportului prezentat de 
inginerul Antoci, din partea or
ganizației gospodăriilor agrozooteh
nice din București, a vorbit di
rectorul Lazăr Dom, care a înmî- 

sel", oare necesită o cunoaștere per
fectă a aparatului de zbor de către 
pilot, mult curaj și în același timp 
pasiune.

Sar parașutiștii

...Start! Avionul a pornit alune
când cu repeziciune pe iarbă. Din 
acest avion se vor lansa mai muiți 
parașutiști. După el a decolat al doi
lea avion. Din el vor sări patru pa- 
rașutiști în cădere liberă.

Din al doilea avion, care plutea l>a 
o înălțime de aproximativ 1000 de 
metri, s-a desprins un punct negru. 
Acest punct crește și coboară ver
tiginos spre pământ. Nu se deschide 
parașuta !... Respirația spectatorilor 
emoționați este întretăiată. Dar— 
iată că parașuta s-a deschis. Balan
sat de smucitura ei. parașutistiul pa
re că dansează. A deschis și a doua 
parașută. Spectatorii răisiuflă ușu
rați. La fel au sărit și ceilalți trei.

Acum, se apropie de aeroport 
vionuil din care vor face salturi cu 
deschidere automată, cei 12 parașu- 
tiști din diferite orașe ale regiunii 
Hunedoara. Primuil a sărit. După el 
sar pe rînd și ceilalți. Una după al
ta, parașutele multicolore asemenea 
unor flori minunate se deschid. Ce 
priveliște minunată ! Cum strălu
cesc' în bătaia razelor de soare cu
lorile purpurii ale parașutelor! Pa- 
rașutiiștii se apropie de pământ. Bu
fe de spectatori se îndreaptă să-i 
îmbrățișeze. Mamele, frații și priete
nii lor îi întâmpină cu zîmbete, unii 
chiar cu lacrimi de bucurie.

★
După spectaculoasa lansare a pa- 

rașutiștilor, mitingul aviatic a luat 
sfîrșit. Miile de participanți au avut 
prilejul să cunoască înalta măies
trie a aviatorilor sportivi, care an 
dat dovadă la execuția Complexelor 
game de acrobații, de multă iscu
sință.

I. ROȘIANU

nat unei delegații formate din: 
Nagy Petru directorul gospodăriei. 
Kiss Mihai tractorist fruntaș, Mă- 
gurean I. secretarul organizației 
U.T.M., Manda Maria, fruntașă în 
muncă și alții, „Drapelul Roșu" de 
producție. Cită bucurie era în a- 
cele clipe în mijlocul întregului co
lectiv, care privea cu satisfacție 
la culoarea frumoasă a drapelului 
— mîndria gospodăriei lor!

— Acest drapel — a spus direc
torul gospodăriei Nagy Petru. îl 
vom păstra ca lumina ochilor noș
tri, iar prin munca noastră, a tu
turora. vom căuta să răsplătim prin 
fapte înalta distincție ce ne—a fost 
acordată.

Cu ocazia discuțiilor care au 
avut loc, numeroși muncitori din 
cadrul gospodăriei, precum și re
prezentanți din alte gospodării, care 

au participat la festivitatea î.nmt- 
nării drapelului, s-au angajat că 
vor lupta și mai mult pentru spori
rea producției de legume și zar
zavaturi, came, lapte, etc., contri
buind prin aceasta la îmbunătăți
rea aprovizionării minerilor din 
Valea Jiului, la ridicarea nivelu
lui de trai al acestora.

BALINIȘTEANU ANANIA -



Pentru o bună deservire a populației 
în unitățile comerciale

1 Sporesc elaborarea șarjelor rapide

' In anii puterii populare, poporul nostru 
muncitor, sub îndrumarea partidului, a ob
ținut realizări deosebite în dezvoltarea 
economiei naționale, în sporirea produc
ției industriale și agricole, ceea ce a dus 
nemijlocit la o tot mai bună aprovizio
nare a populației cu tot felul de mărfuri 
necesare consumului de zi du zi.

Desființarea sistemului de aprovizionare 
pe bază de certele și nații, reducerea de 
prețuri le unele produse, precum și măsu
rile luate de partid și guvern în vede
rea creșterii producției de mărfuri indus
triale și alimentare, volumul mărfurilor 
ce urmează a fi predate populației crește 
pe zi ce trece. Aceasta cere însă din par
tea organizațiilor comerciale de stat și 
cooperatiste, cit și a organizațiilor de par
tid și de stat, să-și îndrepte toată aten
ția asupra felului cum se organizează și se 
desfășoară munca în comerțul socialist.

Pentru ducerea la îndeplinire a acestei 
sarcini, este necesar ca organizațiile co
merciale de stat și cooperatiste să asigure 
unităților de desfacere cu amănuntul o 
aprovizionare ritmică și cu un sortiment 
cît mai bogat și variat de mărfuri.

Acest lucru este posibil numai atunci 
când conducerile acestor unități comerciale 
studiază temeinic cererea de consum a 
populației, cînd se urmăresc caietele de 
sugestii și propuneri pentru consumatori, 
ce trebuie să existe în fiecare unitate de 
desfacere.

De asemenea, o contribuție de seamă în 
ducerea la îndeplinire a acestor sarcini, 
trebuie să o aducă comisiile de control ob
ștesc de pe lingă comitetele sindicale din 
întreprinderi care în urma controalelor 
ce le fac. vin cu propuneri și sugestii, în 
vederea îmbunătățirii aprovizionării și a 
deservirii oamenilor muncii.

Acolo unde a existat o bună preocupare 
din partea conducerilor organizațiilor co
merciale, cît și a gestionarilor și respon
sabililor magazinelor de desfacere, poporul 
muncitor, atât de la orașe cît și de la sate, 
a fost bine aprovizionat cu tot felul de 
produse iar cerințele consumatorilor au 
putut fi satisfăcute în mare măsură.

Astfel, în cadoul raionului nostru, 
O.C.L „Alimentara" O.C.L. „Produse in
dustriale", O.C.L. „Aprozar", Comraicoop 
Hunedoara și T.A.P.L., datorită măsurilor 
luate au lichidat într o oarecare măsură 
lipsa unor mărfuri din magazinele de des
facere, ce erau cerute de consumatori și 
care în magaziile centrale se găseau din 
abundență. In bună parte s-a îmbunătă
țit și deservirea în cadrul acestor maga
zine, prin înființarea a numeroase bri
găzi de bună deservire, lucru ce a dus la 
creșterea numărului consumatorilor și 
prin aceasta la depășirea sarcinilor de 
plan Astfel, s-a întâmplat da unor unități 
de desfacere să le lipsească de multe ori 
unele mărfuri ca : marmeladă, paste fă
inoase. apă minerală, sare, diferite le
gume, zarzavaturi și altele, cu toate că 
acestea se găsesc în meri cantități în ma
gaziile centrale ale unităților.

Faptele unor brigăzi
' Muncitorii secției construcții metalice 
din combinatul siderurgic, intensificând 
întrecerea socialistă în cinstea zilei de 23 
August, reușesc să obțină zi de zi rezul
tate tot mai frumoase în îndeplinirea sar
cinilor de plan, cît și în sporirea acumu
lărilor socialiste. Folosind cît mai rațio
nal materialele, brigăzile conduse de to
varășii Merț Remus, Gherman Iosif și Eng

, RECENZIE -----
INDUSTRIA GREA — BAZA DEZVOLTĂRII ÎNTREGII ECONOMII NAȚIONALE

Colecție „In ajutorul propagandiștilor"
Editura pentru literatură politică

Această broșură tratează în prima parte 
necesitatea dezvoltării cu precădere a pro
ducției mijloacelor de producție față de 
producția mijloacelor, de consum ca lege 
a reproducției lărgite.

A doua parte a broșurii prezintă lupta 
partidului nostru pentru industrializarea 
țării.

Broșura analizează esența politicii de 
industrializare socialistă în lumina ce

Sînit unele magazine ele O.GL-urilor, 
ca cete din orașul nou din Hunedoara și 
Simeria, magazinul „Universal" și Alimen
tar cooperatist din Călan, magazinul 
nr. 1 din Simeria, filialele din satele Boj, Ra- 
politul Mare, Săulești și altele^ ai căror 
gestionari sînt preocupați de sarcinile ce 
le revin în buna aprovizionare a popu
lației, au reușit să obțină succese frumoa
se. Curățenia ce domnește aci, felul cum 
este expusă marfa în rafturi și vitrină, 
corectitudinea cu care servesc vânzătorii 
și varietatea sortimentelor, atrag atenția 
consumatorilor.

Mal sânt însă gestionari, atât în co
merțul de stat, cît și în cel cooperatist, 
care lipsiți de spiritul de răspundere al 
îndeplinirii sarcinilor ce le-au fost încre
dințate, nu se îngrijesc de buna aprovi
zionare a oamenilor muncii și răspund 
obraznic. In magazinele lor domnește de
zordinea și murdăria. Magazinele de multe 
ori stau închise din cauza nerespectării 
orarului de funcționare. Aceste lucruri se 
manifestă în special în sectorul comerțu
lui cooperatist, la filiale. Acest fel de com
portare ai gestionarilor, face ca magazi
nele pe care le deservesc să fie ocolite de 
către consumatori și acest fapt să aibă re- 
percursiuni asupra îndeplinirii planului de 
desfacere al unității din care fac parte.

Astfel de lucruri se petrec la filialele 
din Simeria-Veche, Govăjdia, Cristur, 
Streisîngeorgiu și altele.

Lipsurile ce se manifestă în acest do
meniu, se datorase faptului că organiza
țiile de partid și cele sindicale precum 
și organele de control și îndrumare ale 
acestor organizații comerciale, au neglijat 
educarea socialistă a lucrătorilor din co
merț și necesitatea pregătirii unui comerț 
civilizat. Organizațiile de partid, în prea 
puține rînduri au analizat felul în care se 
duce munca în acest sector și nu au tras la 
răspundere conducerile unităților comer
ciale pentru lipsurile ce se petrec.

Pentru remedierea acestor lipsuri, este 
necesar să se treacă imediat la analiza 
muncii ce se desfășoară în sectorul co
mercial și să se ia urgente măsuri de în
drumare. Sfaturile populare trebuie să 
analizeze periodic activitatea organizații
lor comerciale, să le îndrume pentru a 
lua măsurile ce le mai practice, în vede
rea asigurării aprovizionării și a bunei de
serviri a populației cu tot felul de măr
furi specifice locului și sezonului.

Conducerile organizațiilor comerciale 
trebuie să fie îndrumate să organizeze cît 
mai multe consfătuiri cu consumatorii și 
să studieze cererile lor de consum. Acti
vizând comisiile de control obștesc, educân- 
du-le pentru a putea da un ajutor cît mai 
calificat organizațiilor comerciale, avînd 
sprijinul comisiilor permanente și acti
velor de cetățeni, precum și crearea de 
noi brigăzi de bună deservire, se va ajun
ge la îmbunătățirea aprovizionării și a de
servirii populației de la orașe și sate.

MOȚIU PAVEL i

Dumitru, au economisit în luna iulie ma
teriale în valoare de peste 3.000 lei. depă- 
șindu-și în același timp și sarcinile de 
producție între 56 și 124 la sută.

Succese frumoase în depășirea norme
lor de producție au obținut și brigăzile 
conduse de tovarășii Mai Petru și Bartiș 
Titus, care au executat cu 53 și 98 la sută 
mai multe lucrări peste cele planificate.

rințelor legilor economice obiective care 
acționează în economia națională și arată 
însemnătatea succeselor obținute de po
porul român în lupta pentru înfăptuirea 
liniei generale a partidului de industria
lizare a țării.

Studierea problemelor dezbătute în a- 
ceastă broșură constituie un real ajutor 
dat cadrelor de propagandiști pentru în
țelegerea învățături! marxist-leniniste des
pre industrializarea socialistă și a modului 
cum ea se aplică în țara noastră.

32 pag., 55 bani.

AjunS la oțelărie, m-am abătut pe la 
colțul roșu. Aici, am găsit pe tovarășul 
Toma Adam, membru în biroul organiza
ției de partid, care tocmai se pregătea să 
plece.

— Bine că ai venit — îmi spuse el bu
curos, fără a-mi răspunde l>a salut, și în
cepu deîndată să-mi povestească despre 
realizările oțetarilor din ultimile zile.

— Ce a fost greu a trecut! Repararea 
cuptoarelor a fost executată înainte de 
termen, iar acum munca merge cu mult 
mai bine.

După ce tovarășul Toma îmi povesti 
despre ultimele succese din luna aceas
ta, mi-am dat seama că bucuria ce se 
manifesta pe fața sa, era pe deplin jus
tificată. In periooda 1—14 august, de pil
dă, brigada condusă de prim-topitorul 
Jecu Gheorghe de la cuptorul nr. 4 a

Produse mai multe și
Tinerii turnători de la uzina „Victoria" 
Călan au reușit să întărească spiritul co
lectiv de muncă ai brigăzilor, să întrețină 
mai bine locul de producție și uneltele, 
ceea ce a făcut ca între brigăzi și schim
buri să existe o strînsă colaborare în pre
darea și preluarea schimbului din mers. 
Lucrând în felul acesta, roadele muncii 
lor au sporit simțitor în cinstea zilei de 23 
August. Tânărul Năsăudeanu Ioan, de pil
dă, cunoscut în întreaga uzină ca unul 
dintre cei mai destoinici tineri turnători, 
în primele 10 zile ale lunii curente a

Peste 20.000 lei acumulări socialiste
La intensa activitate de sporire a acu

mulărilor socialiste ce se desfășoară în 
cinstea zilei de 23 August, în cadrul com
binatului siderurgic participă cu mult suc
ces și colectivul de muncitori, tehnicieni 
și ingineri din sectorul turnătorii. Acest 
colectiv s-a angajat să asigure patriei pâ
nă la 23 August acumulări socialiste peste 
plan în valoare de 47.000 lei.

Prin economiile făcute la materii auxi

Folosesc resursele locale
Pe șantierul 3 construcții industriale din 

cadrul Trustului 4, muncitorii și tehnicie
nii desfășoară viu întrecerea pentru re
ducerea prețului de cost, prin realizarea 
de economii la materiale. Ei și-au propus 
să realizeze economii de materiale pînă la 
sf ieșitul anului, în valoare de 782.000 lei, 
iar prin creșterea volumului de lucrări față 
de deviz, 154.000 lei acumulări socia
liste. Pentru realizarea acestor obiective, 
folosirea resurselor locale a constituit o 
preocupare permanentă. La lucrările de 
construcții au fost întrebuințate mari can

Economii de
„Cît mai multe trenuri remorcate cu su- 

pra-tonaj, mai multă atenție folosirii com
bustibilului șî materialelor de reparații"....
Acestea sînt doar cîteva din angajamentele 
ce șî le-au luat muncitorii și tehnicienii de
poului de locomotive Simeria, în cinstea 
măreței sărbători a eliberării patriei noa
stre. Prin munca de zi cu zi a harnicilor 
feroviari, angajamentele au început să de
vină fapte. Astfel, brigada ce deservește 
locomotiva nr. 230.257 condusă de tovară
șii Barbu Ioan șt Prisăcan Ioan, au obținut 
o depășire a planului de producție pe luna 
iulie cu 24 la sută, economisind în același 
timp peste 28 de tone combustibil conven
țional. Asemenea lor, și brigăzile de pe lo
comotivele 230,192 și 230.310, conduse de 
mecanicii Erdely Pavel', Popa Cornel, Pc- 

înregistrat o depășire a graficului de pro
ducție de 23 la sută, elaborând în acelaiși 
timp și 19 șarje rapide. La fel, cea con
dusă de prim-topitorul Brânzei Dumitru a 
obținut o depășire de 23 la sută, elabo
rând 14 șarje rapide, iar brigăzile de sub 
conducerea prim-topitorilor Costache Va- 
sile și Mihai Dumitru au elaborat cu 17, 
și respectiv cu 9 la sută, mai mult oțel 
peste sarcinile grafice.

Numai în ziua de 14 august s-a obți
nut o depășire a graf icului de producție 
pe sector cu 5,3 la siută și s-au elaborat 
un număr de 6 șarje rapide. Printre bri
găzile dare au contribuit mai mult la ob
ținerea acestui succes, se numără cele 
conduse de prim—topitorii Bârlea Traian, 
Brânzei Dumitru, Marișca Partenie și al
tele, care au depășit sarcinile de producție 
în acea zi, între 14—-24 la sută.

DANILA N.

de mai bună calitate
turnat în medie câte 4 cazane, în loc de 2 
cît prevedea planul. De asemenea, utemis- 
tul Alexiuc Mihai de la sortimentul ma
șini de gătit, a depășit planul cu 47 la 
sută, iar rebuturile le-a redus cu 3 la 
sută față de admis. Urmînd exemplul a- 
cestora și utemistui Buițan Vasile a îm
bunătățit calitatea pieselor cu 8 la sută, 
i'ar Ciupar Arpad și Gheți Andrei, au tur
nat cu peste 60 la sută mai multe radia
toare.

TAUTAN GHEORGHE 
corespondent voluntar

liare, materiale, combustibil și energie 
electrică, ei au realizat acumulări socia
liste, numai în luna iulie, în valoare de 
peste 20.000 lei. In fruntea acțiunii de 
sporire a acumulărilor socialiste, s-au si
tuat brigăzile conduse de tovarășii Ghibu 
Gheorghe de la turnătoria de fontă, Ca
zan Alexandru de la turnătoria de bronz, 
Suiciu Lazăr de la turnătoria de oțel și 
altele, care au obținut în același timp și 
depășiri de norme între 113—139 la sută.

tități de balast de Cema, fier vechi pentru 
înlocuirea oțelului-beton, iar materialul 
lemnos a fost folosit de mai multe ori, 
realizându-se pînă în prezent economii de 
peste 47.000 lei. Rezultate deosebite în 
realizarea acestor economii a abținut bri
gada de zidari condusă de Cumpănașu 
loan, decorat cu „Medalia Muncii", cea 
de dulgheri condusă de Covalenco P., bri
gada utemostă condusă de Mureșan I. și a 
linioruilui Picu loan.

CORNEA GHEORGHE 
corespondent voluntar

combustibil
trean Sabin și Tamaș Vasile, au obținut un 
indice de depășire a planului, între 13-14 
la sută, iar economiile de combustibil în
registrate de ei, depășesc suma de 11.000 
lei.

Rezultatele obținute în luna trecută, au 
făcut ca planul global pe depow să fie de
pășit cu 19,5 la sută, productivitatea mun
cii să crească cu 23,57 la sută, și să se rea
lizeze economii de peste 240.000 lei.

Succese asemănătoare continuă să obțină 
șî în luna august. Numai în prima decadă 
a acestei luni, sarcinile de plan pe depou 
au'v fost depășite cu 7 la sută, realizîndu-se 
șî o economie de 180 tone combustibil con
vențional. La acestea au contribuit în mare 
măsură brigăzile conduse de mecanicii Csî- 
bi Ludovic, Anghel Avram, Plenar Petru, 
llondea Augustin și altele. •



Să îmbunătățim activitatea cabinetelor tehnice
Una din căile deosebit de importante 

care duce la sporirea acumulărilor socia
liste în întreprinderi, o constituie larga ac
țiune desfășurată de colectivele cabinetelor 
tehnice în rîndul muncitorilor, tehnicienilor 
și inginerilor, pentru însușirea și răspîn- 
direa tehnicii înaintate, pentru extinderea 
și folosirea pe scară largă a metodelor a- 
vansate de muncă. Inițiativele creatoare și 
voința nestrămutată de a contribui din 
plin la descoperirea a cît mai multor re
zerve interne, în scopul realizării sarcini
lor planului cincinal, au dovedit că ino
vatorii și raționalizatorii aduc o imensă con
tribuție la perfecționarea tehnicii, mecani
zarea și automatizarea utilajelor și agre
gatelor.

Acolo unde cabinetele tehnice din între
prinderi au format colective bine închegate 
și unde au avut sprijinul organelor tehnice 
și administrative, al subfilialelor și cercuri
lor A.S.I.T., numărul inovatorilor a crescut 
necontenit.

Numai în Combinatul siderurgic „Gh. 
Gheorghitt-Dej”, de pildă, inovațiile apli
cate au contribuit în mare măsură la ri
dicarea producției de fontă, oțel și laminate, 
la îmbunătățirea proceselor tehnologice și 
a operațiunilor de producere a acestora.

Aplicarea inovației de utilizare a masei 
carbonice la jgheaburile de evacuare a oțe
lului din cuptoarele Martin, concepută de 
un colectiv de ingineri, compus din tova
rășii Stănescu Dumitru, Nisipeanu llie, 
Popescu Mircea, are o deosebită însemnă
tate în producție. Ea aduce combinatului 
economii anuale de peste 3 milioane leî. 
Tot la oțelărie a fost aplicată inovația de 
modificare a parametrilor constructivi ai 
cuptorului nr. 1 Siemens Martin, prin care 
se realizează economii anuale de peste 
1.820.000 lei. Modificarea cilindrilor la caja 
de blocuri a laminoarelor aduce economii 
de 281.000 lei. Acestea, alături de celelalte 
sute de inovații ce se aplică în cadrul 
combinatului siderurgic, aduc o deosebită 
contribuție la asigurarea a cît mai multor 
acumulări socialiste peste plan.

In comparație cu aceeași perioadă a anu
lui trecut, anul acesta inovațile acceptate 
și aplicate au crescut cu 49 la sută, iar eco
nomiile antecalculate pînă acum, au ajuns 
la 8.550.347 lei. Creșterea numărului de 
propuneri de inovații și raționalizări se 
explică prin faptul că, pe lîngă brigăzile 
de inovatori existente, anul acesta au maî 
fost create încă două. Cabinetul tehnic a 
editat o broșură în cîteva mii de exemplare, 
cuprinzînd cele mai importante teme de 
inovații, pe care comitetele de secții le-au 
distribuit grupelor sindicale pentru ca a-

întrecerea grupelor sanitare ale Crucii Roșii
Grupele sanitare ale Crucii Roșii din 

țara noastră, create după modelul drujine- 
Ior sovietice, au menirea să contribuie la 
realizarea măsurilor de igienă, profilaxie și 
la acordarea primului ajutor la locul de 
muncă.

Pentru -a se verifica gradul de pregătire 
și organizare al grupelor sanitare, Comi
tetul Central al Crucii Roșii a hotărît or
ganizarea în vara aceasta a unui concurs 
între aceste grupe.

In vederea acestui concurs, grupele sa
nitare din cadrul raionului nostru s-au pre
gătit din timp. Cu ocazia pregătirii lor, 
grupa sanitară nr. 1, din Combinatul si
derurgic „Gh. Gheorghiu-Dej”, condusă de 
tovarășa Penleker Heda, a participat la o 
seamă de acțiuni de curățenie. Așa de pil
dă, fiind sezisată că în O.T. curățenia lasă 
mult de dorit, grupa sanitară din care fac 
parte tovarășele Rădulescu Stela, Ma’ea 
Georgeta, Coloji Doina și altele, în ziua de 
30 iulie s-a deplasat la fața locului, unde 
timp de mai multe ore au desfășurat o lar
gă muncă de lămurire în mijlocul locatari
lor, lămurindu-î de necesitatea curățeniei 
pentru sănătatea lor. In urma muncii de lă
murire desfășurată de la om la om de către 
membri? grupei sanitare, locatarii din ta
băra tineretului au început să dea o aten
ție -friai mare menținerii curățeniei. Astfel, 
murdăria aruncată la voia întîmplării în 

cestea să fie cunoscute de toți muncitorii, 
tehnicienii și inginerii combinatului.

Cu toate că în munca cabinetului tehnic 
al combinatului s-au obținut frumoase re
zultate, totuși în activitatea sa mai există 
și lipsuri. Un număr de 13 inovații stau 
nerezolvate de anul trecut. Printre acestea 
sînt: „Obținerea decarburantului pentru 
oțelărie prin brichetarea măruntului din mi
nereul „Crivoirog", „Perfecționarea sistemu
lui de evacuare a țundărului de la lami
noare", „Automatizarea încărcării furnale
lor vechi" și altele. De condamnat este fap
tul că sînt inovații acceptate de multă 
vreme și neaplicate, pentru care cabinetul 
tehnic împreună cu comisia tehnică de ino
vații nu au luat nici un fel de măsuri. Ast
fel, o propunere de inovație din anul tre
cut, acceptată în ședința comisiei de inova
ții din 9 februarie 1955, nu a fost aplicată 
nici pînă acum. Este vorba de valorificarea 
cocsului mărunt de la furnale și folosirea 
Iui pentru locomotive și la fabrica de dolo- 
mită, inovație care ar economisi 25 la sută 
din consumul de cărbune obișnuit. Cabi
netul tehnic nu a organizat schimburi de 
experiență sau consfătuiri cu inovatorii. Toc
mai datorită acestui fapt, unele brigăzi de 
inovatori ca cea de la furnale, în prima 
lună a concursului de inovații nu a reușit 
să mărească numărul propunerilor făcute, 
cu toate că temele lansate sînt îndreptate 
în direcția îmbunătățirii muncii la furnale.

Lipsuri cu mult mai grave se manifestă 
la uzina „Victoria" Călan. Aici colectivul 
cabinetului tehnic lipsit de preocupare și 
subapreciind rolul inovatorilor și raționali- 
zatorilor, nu s-a bazat în activitatea lui 
pe masa de muncitori și tehnicieni. Lipsa 
unei strînse legături între cabinetul tehnic 
șt muncitorii din secții, a dus pînă acolo, 
în cît numărul de inovații înregistrate de 
cabinet în semestrul 1 al anului 1955 să 
scadă cu 60 la sută față de aceeași pe
rioadă a anului trecut.

Nu este de mirare cazul turnătorului mo
delist Hummel Francisc care spune: „ori 
cît ne-am strădui noi pentru a face propu
neri de inovoții, ele totuși nu sînt rezol
vate". Și pe drept cuvînt are dreptate. Do
sarul cu nr. 35 privind inovația: „Ramifi
cație pentru fazoane cu un singur piepten 
la turnarea conductelor din fontă pentru 
construcții" nu este rezolvat nici acum, deși 
această inovație a fost dată spre a fi a- 
plicată în anul 1952.

Cu asemenea „cazuri" petrecute, cabine
tul tehnic se „scuză" că dosarul nu s-a 
putut încheia, deoarece serviciul de post- 
calcul — respectiv tovarășul Voicescu Ni- 
colae — nu a calculat încă beneficiile pe 
care le aduce inovația. Adevărul este altul.

jurul locuințelor, a fost strînsă și depozi
tată în lăzi speciale, etc.

Grupe, care in vederea concursului au 
pus un accent deosebit pe pregătirea prac
tică, sînt grupele nr. 1 și 2 de la uzina 
„Victoria" Călan, conduse de tov. Boicescu 
Nicolae și Comănescu Ana, participînd în 
mod activ în campaniile de vaccinare TAB, 
salubritate și curățenie în această perioadă. 
La fel și grupa nr. 1 de la Ghelar s-a do 
vedit a fi activă, sprijinind orice acțiune 
întreprinsă de organele superioare ale Cru
cii Roșii, evidențiindu-se în mod deosebit 
tovarășele Cernănțeanu Elena, Rusu Oltea 
și altele.

Insușindu-și prin practică cunoștințe vaste 
pe tărîmul apărării sănătății oamenilor 
muncii, grupele sanitare s-au prezentat în 
cea mai mare parte bine pregătite la con
cursul pentru faza raională ce a avut loc 
în ziua de 7 august la Călan.

In cadrul acestui concurs au luat parte 
un număr de 12 grupe sanitare din toate 
colțurile raionului nostru, care în fața a 
sute de spectatori, au prezentat cu multă 
măiestrie exercițiile sanitare.

Concursul a fost cîștigat de grupa nr. 1 
a Combinatului siderurgic „Gh. Gheorghiu- 
Dej", care s-a dovedit a fi cea mai bine 
pregătită șî căreia i-a fost acordat dra
pelul și diploma de grupă sanitară frun

Cabinetul tehnic și serviciul postcalcul nu 
au „calculat" nepăsarea și formalismul cu 
care tratează obligațiile ce le revin din ar
ticolul 129 din regulamentul de inovații. Un 
alt fapt care a dus la descurajarea inova
torilor își găsește expresia în superficiali
tatea cu care au fost tratate propunerile 
de inovații. Inovația „Matriță de coturî 
pentru tuburi de scurgere cu un singur 
piepten" a fost acceptată de comisia de ino
vații anul trecut, la care s-a și construit 
atunci matrița, însă cutia de miez și șa- 
siurile nu au fost construite nici pînă azi, 
pe motivul că întreprinderea „nu dispune 
de fondurile necesare". Datorită muncii de
fectuoase a cabinetului tehnic, din cele 24 
de propuneri de inovații nerezolvate anul 
trecut, anul acesta au fost rezolvate doar 
3. Ori. în felul acesta cabinetul tehnic și 
conducerea tehnică a uzinei, pot participa 
la sporirea acumulărilor socialiste peste 
plan ?

Acestea sînt numai cîteva din cazurile 
care fac ca și concursul de inovații să fie 
aproape inexistent la uzina „Victoria" Că
lan. Cabinetul tehnic lipsit de îndrumarea 
organelor de conducere, nu a organizat 
conferințe legate de activitatea inovatorilor, 
iar subfiliala A.S.I.T., al cărei președinte 
este tovarășul Dobra Iosif — inginerul șef 
al uzinei — nu a sprijinit cîtuși de puțin 
cabinetul tehnic.

La existența acestor lipsuri a contribuit 
în mare măsură și conducerea uzinei, care 
în decurs de 3 luni a schimbat 3 respon
sabili la cabinetul tehnic.

Comitetul de întreprindere, care trebuia 
să acorde îndrumarea cuvenită cabinetului 
tehnic, a stat pasiv față de toate aceste 
lipsuri ce frînează dezvoltarea' mișcării de 
inovații.

Este de datoria conducerii uzinei — di
rector tovarășul Oltyan Iosif — și a comi
tetului de întreprindere — președinte tova
rășul Spăriosu Gheorghe — să ia de urgen
ță măsurile necesare pentru întărirea ac
tivității cabinetului tehnic, care să folosea
scă inițiativa creatoare a masei de munci
tori, tehnicieni, ingineri și funcționari Ia 
perfecționarea tehnicii și folosirea ei în toa
te secțiile, în scopul creșterii producției și 
productivității muncii.

Comitetul de întreprindere îndrumat de 
comitetul de partid, trebue să intesifice 
controlul pentru a verii în ajutorul cabi
netului tehnic, ca acesta să devină un pun
ct important în cadrul uzinei, unde mun
citorii și tehnicienii să discute problemele 
ce îi frămîntă în activitatea lor profesiona
lă, găsind căile cele mai juste de rezolva
re. •

GARA1ACU IOAN

tașă pe raion. Pe locurile următoare s-au 
clasat grupa nr. 1 de la minele de fier 
Ghelar și grupa nr. 2 de la combinatul 
din Hunedoara. Faptul că pe primele 3 lo
curi s-au clasat 2 echipe din combinat și 
echipa minerilor din Ghelar, dovedește că 
în aceste întreprinderi ele au primit spri
jinul necesar, atît din partea organelor sa
nitare, cît și din partea organelor de par
tid și sindicale.

Nu același lucru putem spune despre 
grupele din Complexul C. F. R. Simeria; 
Trustul 4 construcții și altele, care s-au 
clasat pe ultimele 3 locuri și anume; 10, 
11 șî 12. Grupele acestea au dovedit la 
concurs că sînt pregătite sub nivelul po
sibilităților lor. Ele au manifestat nesigu
ranță și neîndemînare, în executarea ac
țiunilor, fapt care a făcut să fie clasate 
codașe. Cauzele ce au determinat ca aceste 
grupe să se prezinte slab pregătite la con
curs, se datoresc în primul rînd faptului că 
organele sanitare din unitățile respective 
s-au mulțumit că acestea există pe hîrtie, 
fără să le dea sprijinul necesar, lăsîndu-le 
să desfășoare munca la voia întîmplării. In
succesul grupei sanitare de la Trustul 4 
construcții, de pildă, se explică în mare 
măsură prin aceea că medicul întreprinderii 
Dr. Mincu a neglijat complet urmărirea 
activității grupei, desconsiderînd necesita
tea atașării ei la unitatea sanitară din în
treprindere. La fel. nici îndrumătorul teh
nic tov. Dr. Vlad nu s-a achitat în mod

In satele de munte 
secerișul este în toi

In satele de munte ale raionului nostru, 
muncile de strîngere a recoltei sînt în toi. 
îndrumați îndeaproape de organizațile de 
bază cît și de comitetele executive ale sfa
turilor populare, țăranii muncitori din a- 
ceste sate, dau bătălia de a termina în cît 
mai scurt timp secerișul păioaselor.

Printre cei care au terminat primii sece
rișul, situîndu-se în felul acesta fruntași la 
strînsul recoltei, se numără țăranii mun
citori Poanta Petru (Bilescu), Poanta Su- 
sana (Bușea) din satul Cerișor, comuniștii 
Pasăre Gheorghe (Mîțu), Mușa Ambrozie 
(Luca), din satul Lelese și mulți alții.

POANTA GHEORGHF 
corespondent voluntar

Un lucru așteptat de mulf
Se împlinesc deja trei ani în curtând, de 

când prin satul Sîncrai din raionul Hune- 
doana, n-a mai dat nici o caravană căne- 
matognatică. Țăranii muncitori de aici, 
continuă totuși să aștepte doar, doari, iși 
vor aminti cei de la întreprinderea. Cine
matografică Regională și de ei. Până acum 
însă, nu e nici un semn cum că s-ar putea 
întâmpla un asemenea lucru. Să vedem 
de-acum dacă n-o fi. S. MUNTEANU

corespondent vofluntar

Din sălile tribunalului
Tribunalul popular ăl raionului Hune

doara, în ședința publică din ziua de 3 
august, a condamnat în baza artiootalui 
236 din Codul penal, la 9 ani închisoare 
corecițională și 3 ani interdicție corecțio- 
naiă, pe inculpatul Pnediulesau Petru, pen
tru faptul că, în calitate de magazioner la 
oficiul P.T.T.R. Hunedoara a sustras suma 
de 109.395 lei, cheltuind o parte din acești 
bani.

Pe urmele materialelor publicate
In „Uzina Noastră" nr. 43 (329 din 16 

iulie 1955 a apărut articolul: „Pentou îm
bunătățirea transporturilor în combinaitBl 
siderurgic „Gh. Gheorgbiui-Dețj" din Hu
nedoara. Acest articol analiza starea de 
lucruri care au dus la folosirea nenațăo- 
nală a parcului de material rulant, depă
șirea mediei de staționare a vagoanelor, 
creșterea locațiilor, etc.

In urma apariției acestui antictol, Direc
ția de Transportuiri din combinat, prin 
răspunsul trimis redacției, apreciază jus
tă critica adusă de ziar și arată o serie 
de măsuri care s-au luat pentru înlătu
rarea lipsurilor. Printre altele se arată că 
articolul a fost prelucrat temeinic în ca
drul organizației de partid, în grupele 
sindicale și de conducerea Direcției tran
sporturi, unde s-au fădut propuneri pre
țioase în scopul îmbunătățirii activității 
transporturilor în combinat.

conștiincios de sarcinile încredințate, lăsînd 
grupa neinstruită săptămîni de-a rîndul.

Desconsiderînd cu totul aportul pe care 
pot să-l aducă grupele sanitare la ocroti
rea sănătății oamenilor muncii, tovarășul 
Dr. Brătăcescu de la minele Teliuc, nu a 
făcut nimic în scopul activizării grupei sa
nitare, fapt care a dus la încetarea activi
tății ei, chiar după înființare. Cu toate că 
în această grupă sînt multe elemente dor
nice să contribuie la ocrotirea sănătății mi
nerilor, totuși ea nu primește sprijin nici din 
partea organelor sindicale, nici din partea 
conducerii administrative a minei. Neavînd 
nici un fel de activitate, această grupă nu 
a putut participa la concurs.

Desfășurarea concursului grupelor sani
tare din raionul Hunedoara, a prilejuit o 
amplă analiză asupra gradului de pregătire 
a acestora, ceea ce a demonstrat că acolo 
unde organele sanitare au avut o preocu
pare față de această problemă, le-au spri
jinit și îndrumat zi de zi activitatea, re
zultatele au fost satisfăcătoare.

De aceea, datoria tuturor organelor sa
nitare existente pe lîngă întreprinderi, insti
tuții șî șantiere, este de a da tot sprijinul 
grupelor sanitare, să îndrume zi de zi ac
tivitatea acestora, în scopul ca ele să con
tribuie din plin la lupta pentru apărarea să
nătății celor ce muncesc.

ȘTEFANESCU M.
Secretarul Comitetului raional de 

Cruce Roșie Hunedoara



Poporul coreean pășește cu încredere pe drumul 
refacerii și unificării pașnice a țării

La 15 august a.c., poporul croeean a săr
bătorit cea de a X-a aniversare a eliberării 
patriei sale de sub jugul cotropitorilor ja
ponezi, de către Glorioasa Armată Sovietică.

Incepînd cu 15 august 1945, poporului co
reean i s-au deschis perspective luminoase 
în lupta pentru făurirea unui stat liber, in
dependent și democratic. Astfel, în partea 
de nord a țării, unde se aflau trupele so
vietice eliberatoare, poporul condus de 
Partidul Muncii în frunte cu tovarășul Kim 
Ir Sen, luîndu-și soarta în propriile sale 
mîini, a proclamat în anul 1948 Republica 
Populară Democrată Coreeană. Nu același 
lucru s-a întîmplat în partea de sud a ță
rii, unde se aflau trupele americane, care 
au instaurat regimul lui Li Sîn Man, regim 
pornit pe calea jefuirii poporului și a pre

Eroica luptă antiepidemică desfășurată de poporul coreean, a zădărnicit planurile 
imperialiștilor americani. Datorită măsurilor eficace adoptate de guvernul coreean, 
^patriotismului poporului coreean și abnega ției de care au dat dovadă muncitorii sa
nitari, epidemiile au putut fi preîntîmpinate.

In foto: Un aspect din activitatea muncitorilor sanitari.

gătirii războiului împotriva R. P. D. Co
reene.

Poporul coreean din nordul țării, stăpîn 
pe soarta sa, a pornit pe, drumul făuririi 
unei vieți fericite. Pînă la 1 ianuarie 1947, 
în Coreea de nord s-au reconstruit și pus 
în funcțiune 822 întreprinderi, iar în anii 
1947 și 1948 planul bienal al economiei 
naționale a fost îndeplinit cu succes, tre- 
cîndu-se în anii 1949 la îndeplinirea unui 
nou plan bienal. Neprecupețid nici un efort 
în lupta pentru reconstruirea țării, oamenii 
muncii din Coreea au reușit ca în primul 
trimestru al anului 1950 să depășească cu 
26.3 la sută nivelul producției anului 1949.

Și în agricultură acest brav popor a ob
ținut succese însemnate. Ca urmare a re
formei agrare înfăptuită în luna martie a 
anului 1946, mari întinderi de pămînt, care 
aparținuseră înainte colonialiștilor japonezi 
și moșierilor autohtoni, au fost împărțite 
în mod gratuit poporului, împropietărindu- 
se astfel un număr de 720.000 țărani săraci. 
Datorită acestei măsuri, prin care țăranii au 
devenit stăpînii pămîntului, în anul 1948 
producția de cereale a depășit cu mult 
producția anului 1939, considerată cea mai 
mare în timpul dominației japoneze. Odată 
cu creșterea producției agrare, s-a îmbună
tățit și nivelul de trai al țăranilor din 
Coreea de nord, care în scurt timp au 
reușit să-și ridice peste 10.000 de case.

In anul 1949 numărul școlilor elementare 
s-a mărit de L8 ori, numărul școlarilor, de 
1.7 ori mai mult față de anul 1948, iar 
numărul gimnaziilor, liceelor și al școlilor 
medii tehnice a crescut de 20 de ori. Tot

Puternică mișcare revendicativă a oamenilor muncii din Germania occidentală
BERLIN (Agerpres). — Presa vest- 

germană relatează că mișcarea pentru spo
rirea salariilor a cuprins aproape trei mi
lioane de oameni ai muncii de diferite pro
fesii. Astfel, numai în Saxonia inferioară 
1.300.000 de muncitori au denunțat tari
fele de salarizare. Printre aceștia se află 
muncitorii fabricilor de cărămzi, cei din 

în același an au luat ființă 15 instituții 
de învățămînt superior, între care și uni
versitatea „Kim Ir Sen".

Această muncă pașnică a poporului co-., 
reean a fost întreruptă însă în luna iunie 
1950 de războiul dezlănțuit de clica lui 
Li Sîn Man, ajutată de cercurile imperia
liste americane. Poporul care dăduse do
vadă de atîta eroism în munca pentru re
facerea țării, a pus mîna pe arme și alături 
de eroicii voluntari chinezi a apărat liber- 
latea și pămîntul patriei, învingînd forțele 
unite ale intervenționiștilor. Cauzei pentru 
care a luptat poporul coreean, s-au alăturat 
toate forțele păcii din lumea întreagă, și în 
urma inițiativelor de pace ale Uniunii So
vietice, R. P. Chineze și a celorlalte țări 
de democrație populară, tratativele pentru 

încetarea focului în Coreea au fost încu
nunate de succes.

Pagubele pricinuite de război acestui po
por, după date incomplete, depășesc suma 
de 420 milioane de voni. Au fost distruse 
8700 uzine și fabrici, precum și 600.000 
case de locuit, în decursul celor trei ani 
de război. După terminarea războiului, în 
fața poporului coreean s-au ivit sarcini 
mari, de a consolida armistițiul, de a pre
găti unificarea pașnică și democratică a 
țării și de a mobiliza toate forțele pentru 
refacerea economiei distruse de război. Sub 
conducerea Partidului Muncii, [toporul co
reean a trecut din nou la munca pașnică 
cu și mai mult avînt ca înainte de război.

In decursul celor doi ani care au trecut 
de Ia încheierea armistițiului, s-au înves
tit în toate domeniile economiei naționale 
42.800 milioane de voni. S-au refăcut și 
au intrat în funcțiune peste 60 de uzine și 
fabrici, s-a refăcut hidrocentrala din Sup- 
hun, iar peste 230 de uzine au fost recon
struite total sau parțial.

Muncind din răsputeri, poporul coreean a 
reușit să obțină mari succese în industrie. 
Astfel. în primul semestru al anului 1955, 
producția globală a întreprinderilor indus
triale de stat și a cooperativelor, a cres
cut de două ori față de primul semestru al 
anului 1953.

Succese însemnate au fost obținute și în 
domeniul agriculturii, pentru a cărei refa
cere s-a învestit în primul semestru al 
anului 1955, un capital de 5,6 ori mai mare 
față de primul semestru al anului 1953. 
Suprafața de pămînt arabil s-a mărit con

industria pentru prelucrarea hîrtiei, mun
citorii din construcții, din industria fores
tieră. lucrătorii din comerțul cu alimente 
și alții.

Presa arată că în fruntea mișcării re
vendicative se află sindicatul salariaților 
din instituțiile publice și transport, care 
a denunțat tarifele de salarizare pentru 

siderabil și au fost refăcute și construite 
51 bazine cu lungimea zăgazurilor de peste 
334 kilometri, totalizînd o suprafață de 
38.000 de zăngbo (măsură agrară coreeană).

Toate aceste realizări obținute pe tărî- 
mul industriei și agriculturii, a făcut po
sibil să se ridice nivelul de trai ai popo
rului și în cursul celor doi ani de la ter
minarea războiului, să se facă patru redu
ceri de prețuri la mărfuri. Salariile munci
torilor și funcționarilor s-au ridicat în me
die cu 31 la sută față de anul 1953. Nu
mărul școlilor s-a înmulțit, și astăzi un 
număr de 1.830.000 elevi și studenți în
vață în diferite școli elementare, medii și 
instituții de învățămînt superior.

Grija pentru sănătatea poporului a preo
cupat îndeaproape partidul celor ce mun
cesc din Coreea de nord, ajungîndu-se ca 
în prezent să existe 276 spitale, înzestrate 
cu 15.700 paturi și 248 policlinici.

La aceste înfăptuiri mărețe ale poporu
lui coreean, o contribuție de seamă a adus-o 
Uniunea Sovietică, Republica Populară Chi
neză și celelalte state de democrație popu
lară. Astfel, numai în primul trimestru al 
acestui an, Uniunea Sovietică a livrat 
R.P.D. Coreene utilaj și materiale în va
loare de 190 milioane de ruble, trimițînd 
în același timp și specialiști sovietici care 
au ajutat la refacerea economiei țării. De 
asemenea R.P. Chineză a livrat R.P.D. Co
reene, în aceeași perioadă, utilaj și mate
riale în valoare de 180 milioane iuani.

Dacă în Coreea de nord s-au obținut re
zultate importante în toate domeniile, în 
Coreea de sud situația se prezintă jalnic. 
Economia țării, complet distrusă, a dus 
populația în cea mai neagră mizerie, care e 
lipsită și de orice drept politic. Pentru remi- 
litarizarea țării și pregătirea unei noi agre
siuni împotriva R.P.D. Coreene, guvernul 
lui Li Sîn Man a alocat peste 70 la sută 
din întregul buget.

In Coreea de sud au fost puse în func
țiune în anul 1950 un număr de uzine și 
fabrici cu 15 la sută sub nivelul anului 
1944, iar producția a scăzut cu 30 la sută 
față de același an. Nici economia agricolă 
nu are o situație mai bună. In anul 1954 
suprafața arabilă s-a micșorat cu 44.000 
de zînbo, iar în anul 1953 deficitul de ce
reale pentru aprovizionarea populației a 
fost de 340 de milioane kilograme și în 
anul 1954 — de 434 milioane de kilograme.

După datele oficiale, în Coreea de sud, 
în ianuarie 1955 prețul mărfurilor de larg 
consum a crescut de 1000 de ori față de 
anul 1945, salariile rămînînd aceleași ca 
în timpul ocupației japoneze, iar în prezent 
există peste 2 milioane șomeri și peste 
1 milion de țărani flămînzl.

Clica lui Li Sin Man dîndu-șî seama cît 
este urîtă de poporul coreean și că tere
nul pe care stă este atît de șubred, chiar 
zilele acestea, cînd situația internațională a 
slăbit în urma conferinței de la Geneva, a 
pornit o serie de încălcări ale acordului de 
armistițiu și s-a dedat la acțiuni provoca
toare, în special împotriva Comisiei de ar
mistițiu din Coreea.

Populația coreeană aflată în partea de 
sud a țării își dă bine seama că adevărata 
libertate a poporului nu o aduce Li Sîn 
Man și clica lui și de aceea privește cu tot 
mai multă încredere Partidul Muncii în 
frunte cu Kim Ir Sen.

Lupta poporului coreean pentru refacerea 
și unificarea cît mal grabnică a țării pe 
cale pașnică, va fi încununată cu succes, 
fiindcă alături de acest eroic popor, care 
a servit o bună lecție cercurilor imperialiste, 
stau toate forțele iubitoare de pace din lu
mea întreagă.

P. NUȚESCU

cei 800.000 de membri ai săi. Au mai ce
rut sporirea salariilor 400.000 de metalur- 
giști din Baden-Wurttemberg, 270.000 de 
feroviari, 34.000 de muncitori din industria 
chimică din Baden-Wurttemberg, 18.000 de 
salariați din comerț, bănci și asigurări din 
Hessen.

Declarajia comandamentului 
armatei a 8-a americane

SEUL (Agerpres). — Agenția Associated 
Press anunță că comandamentul armatei a 
8-a americane a informat autoritățile lisîn-4 
maniste că vor apăra pe membrii comisiei 
neutre de supraveghere a armistițiului în 
Coreea împotriva oricăror acte de violență. 
Trupele americane au primit ordin să tragă, 
dacă acest lucru va fi necesar, pentru a1 
asigura securitatea membrilor comisiei neu
tre de supraveghere a armistițiului din 
Coreea.

Precizarea reprezentantului 
Ministerului de externe 

englez
LONDRA (Agerpres).
După cum transmite Biroul central de 

informații al Marii Britanii, luînd cnvîn- 
tul la 12 august în legătură cu evenimen
tele din Coreea de sud, un reprezentant al 
Ministerului Afacerilor Externe din Anglia 
a amintit declarațiile anterioare în care 
se sublinia că guvernul englez acordă o 
atenție excepțională menținerii armistițiului 
în Coreea. Guvernul consideră de asemenea 
că răspunderea pentru scuritatea membri
lor comisiei neutre de supraveghere a ar
mistițiului revine comandamentului trupe
lor O.N.U.

“ 11 •—“
A intrat în vigoare planul de 

muncă pe 1955, privind 
colaborarea culturală dintre 
R. P. R. și R. P. D. Coreeană
In vederea lărgirii relațiilor culturale 

dintre R.P.R. și R.P.D. Coreeană, zilele 
acestea a intrat în vigoare Planul de muncă 
privind colaborarea culturală dintre R.P- 
Romînă și R.P.D. Coreeană, pe anul 1955.

Acest plan prevede, în afară de primiri 
și trimiteri de delegații, schimb de publi
cații între academiile celor două țări, 
schimb de material din domeniul învăță- 
mîntuiui, artei și culturii, organizarea de 
expoziții documentare, schimb de filme și 
jurnale documentare, precum și de mate
riale din domeniul radiofoniei.

Planul prevede de asemenea traducerea: 
unor lucrări reprezentative din literatura 
fiecărei țări.

PE SCURT

• Ambasadorii S.U.A. și R. P. Chineze 
au ținut la 13 august la Geneva cea de - 
a 6-a ședință a lor. S-a continuat discuta
rea primului punct de pe ordinea de zi a ' 
tratativelor (repatrierea de către ambele 
părți a persoanelor civile). S-a hotărît ca 
următoarea ședință să aibă loc la 16 au
gust.

• La 11 august, o delegație a R. P. 
Chineze, condusă de Ciu De, vicepreșe
dinte al R. P. Chineze, a părăsit orașul 
Pekin plccînd spre R.P.D. Coreeană pen- 
(ru a participa la cea de a 10-a aniver
sare a eliberării Coreei de către armata 
sovietică.

• La 10 august a.c. s-a deschis la Bue
nos Aires o expoziție de artă populară 
remînească. La inaugurare au participat 
reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Ex
terne al Republicii Argentina, membri aî 
corpului diplomatic, oameni de cultură.

• După cum relatează ziarele din Tokio, 
la 11 august poliția japoneză a arestat trei 
fruntași ai Partidului Comunist din Japo
nia pe baza vechii ordonanțe „cu privire 
la controlul organizațiilor", care nu mai este 
în vigoare de la încetarea regimului de 
ocupație.

Cei trei fruntași comuniști sînt: Sanzo 
Nosaka, Sigeo Șida și Jojiro Konno.

• A fost publicată lista noului guvern 
al Pakistanului în care primul ministru, 
Mohammed Aii Choudkuri, deține și mi
nisterele Apărării, Afacerilor Externe, pro
blemelor Commonwealthului, Finanțelor șî 
Economiei; Fazlul Hak este ministru al 
Afacerilor Interne.
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