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Tof sprijinul centrelor 
de închiriat mașini agricole
Ca rezultat al dezvoltării industriei grele, cit și a grijii 

partidului și guvernului față de ridicarea agricuilt'irii pe o 
treaptă superioară, în țara noastră au fost înființate pe lingă 
cooperativele de consum, centre de închiriat mașini și unelte 
agricole. Prin înființarea acestor centre, oamenii muncii de 
pe ogoare primesc un sprijin de seamă din partea Coopera
tivelor în ceea ce privește procurarea utilajului necesar spo
ririi producției agricole. Inohiriind producătorilor agricoli în 
condițiuni avantajoase oîi mai multe mașini și unelte agri
cole, cooperativele de consum contribuie pe această caile la 
strînigerea alianței dintre clasa muncitoare și țărănimea mun
citoare, 1a desfășurarea în bune condițiuni și la timp a tu
turor campaniilor agricole.

Pentru a veni în sprijinul țăranilor muncitori, în raionul 
nostru s-au înființat 4 centre și 10 subcentre de închi
riat, care au fost dotate cu un mare număr de pluguiri, gra
pe, semănători, vînturători, prășitoare și alte utilaje agri
cole. Da la aceste centre și subcentre, numai în campania de 
primăvară și de vară au fost închiriate țăranilor muncitori 
peste 70 de mașini și unelte cu ajutorul cărora s-a reușit 
să se efectueze lucrări agricole pe mari suprafețe de teren, 
să se curățe și să se trateze sute și mii de kilograme semințe 
de cereale, etc.

Cu toate că s-au obținut unele succese în această direcție, 
prin înzestrarea centrelor de închiriat cu tot felul de ma
șini și unelte agricole, în activitatea U.R.C.C. Hunedoara și 
a cooperativelor sătești se mai manifestă serioase lipsuri. 
Desconsiderând în mod cu totul nejust importanța pe care 
o au centrele de închiriat mașini și unelte ogriicole în spri
jinirea țăranilor muncitori, conducerea U.R.C.C. Hunedoa
ra (președinte Enghy Iuliiu) s-a mulțumit doar să înfiin

țeze centrele de închiriat, ca după aceea să nu se mai in
tereseze dacă mașinele și uneltele sînt sau nu folosite și în 
ce condiții sînt păstrate. Acest lucru reiese clar din faptul 
că de la începutul anului curent și pînă în prezent nici 50 
la sută din totalul utilajului existent nu a fost folosit, iar 
majoritatea mașinilor și uneltelor zac la cooperative sub 
cerul liber, murdare și nereparate. Această stare de lucruri, 
este cu atît mai gravă cu cit chiar în curtea Uniunii raio
nale stau în ploaie de multă vreme 10 semănători de porumb 
și cca 25.000 fiare de plug. Datorită lipsurilor ce se mani
festă în activitatea organelor U.R.C.C., unele comitete de 
conducere ale cooperativelor cum ar, fi ; „înfrățirea" din 
Hunedoara „Miun<Jitoruil“ Călan, „Vasile Roaită" din Sime- 
ria și altele, pe lingă că nu desfășoară o muncă intensă pen
tru popularizarea mașinilor ce se găsesc la centrele de în

chiriere și de a căror activitate răspund, nici nu se preo
cupă de starea în care sînt -păstrate. Din această cauză, unde 
unelte agricole stau în locuri necorespunzătoare, răspîndite 
prin diferite Curți și șoproane. Deși președintele cooperativei 
„înfrățirea" David Stelian dă de multe ori pe la restauran
tul „Lupu“, totuși nu vede cele aproape 30 de grape de fier 
ce se găsesc în curtea restaurantului, cu toate că tocul tor nu 
trebuie să fie acolo.

De asemenea, la majoritatea centrelor de închiriat nu 
există o evidență clară asupra folosirii mașinilor și unel
telor și nu se urmărește îndeaproape încasarea chiriilor pen
tru uneltele închiriate. Lipsurile ce se manifestă în această 
privință, se datoresc în primul rînd faptului că activitatea 
centrelor de închiriat din raion, nu a fost-analizată niciodată, 
io.r tovarășul Herț Dionise referent tehnic, care avea sar
cini în această direcție nu o fost tras la răspundere pentru 
munca necorespunzătoare pe care a depus-o în acest sector.

Pînă la începerea îns-ămânțărilor de toamnă mai sînt doar 
câteva zile. De aceia- conducerea U.R.C.C. Hunedoara să ie 
măsurile necesare, care să ducă la înlăturarea lipsurilor ce 
se manifestă în păstrarea, repararea și popularizarea mași- 
nelorșia uneltelor ex-istente la centrele de închiriat Co
mitetele de conducere ele Cooperativelor, trebuie să acorde 
o mare atenție centrelor de închiriat, preocupîndu-se îndea
proape de buna lor funcționare.

La rîndul lor, comitetele executive ele sfaturilor popu
lare au sarcina de a acorda mai multă atenție bunei func
ționări a centrelor de închiriat mașini și unelte agricole, să 
se îngrijească în permanență de repararea tuturor uneltelor, 
de starea în dare sînt întreținute și folosite de cei oare le 
închiriază. De asemenea, organizațiile de partid și UT.M, 
agitatorii și celelalte organizații de masă de la sate sînt che
mate să desfășoare o Largă și susținută mui.că de lămurire 
în rîndul țăranilor muncitori, arătînidu-le acestora avanta
jele închirierii mașinilor și uneltelor, eonvingindu-i că este 
în interesul lor de a folosi just aceste mijloace puse La dis
poziție pentru mărirea producției agricole.

DIN CUPRINSUL RAIONULUI NOSTRU
Crește numărul 
șarjelor rapide

Elaborarea șarjelor rapide nece
sită o cunoaștere temeinică a pro
cesului tehnologic. Numărul șarjelor 
de scurtă durată elaborate în pri
mele 10 zile ale lunii septembrie, ne 
dovedește că acest lucru nu ie lip
sește oțelaniitor de la cuptorul Nr. 2 
și 4. Ei au elaborat în această peri
oadă un număr de 44 șarje rapide. 
Oțetariii ce deservesc cuptorul -nr. 2 
din brigăzile conduse de priim-topi- 
torii Andru-ț Gheorghe, Bîrlea Tra
ian și Forțu Petru, au elaborat cele 
mai multe șarje rapide, depășindu- 
și în felul aceste sarcinile grafice 
în medie cu 2-15 ia sută. De aseme
nea și cele 3 brigăzi de la cuptorul 
nr. 4 au obținut rezultate frumoase 
în depășirea sarcinilor de plan. Nu
mai brigada condusă de prim-topi- 
torul Lăbuneț Vaier de pildă, a e- 
laborat 7 șarje rapide, înregistrând 
o -depășire a graficului de producție 
de 11,2 la sută, precum și cele de 
sub conducerea prim-topitorilor 
Stanciu Aurel și Costache Vasi'le de 
la același cuptor, care și-au depășit 
graficul! de producție cu 5, respec
tiv 3,1 la sută.

•
Fruntași în 
extracția minereului

Ca rezultat a mundii harnicilor 
minieri, zilnic sînt expediate din Te- 
liuc pentru furnalele din Hunedoa
ra și Călan, zeci și sute de tone de 
minereu, care asigură buna aprovi
zionare a acestor agregate cu ma
teria primă.

In perioada de la 1-12 septembrie, 
minerii din echipele conduse de 
Cioara Achim și Tuhuț Ioan de la 
sectorul nr. 3, au extras în plus ou 
18, respectiv 16 la sută mai mult 
minereu. La fel și echipele de sub 
conducerea tovarășilor Petrie Simi
an, Zăvoiian Gașpar de la sectorul 
nr. 1, Florineaș Ga-șpar, Andrei Mi

Poate mulți dintre locuitorii Hu
nedoarei, v-ați întrebat: încotro 
merg în fiecare seară zeci de tineri 
și tinere din oraș cu caiete și cărți 
la suibsoară ? Doar îi cunoașteți 1 
Lucrați împreună cu ei, la furnale, 
la forjă, în birou sau pe schelele 
unei mari construcții.

Atunci cînd' peste oraș se revarsă 
ultimiie raze de soare ale asfințitu
lui, acești zeci de tineri se îndreap
tă spre clasele școlii mediii serale 
din Hunedoara unde ascultă cu a- 
tenție tot ce profesorii se străduiesc 
să-i învețe.

Nu este ușor ca după orele de 
producție să stai 4—5 ore la școală. 
Dar dorința arzătoare de a cuceri 
tainele științei, este mult mal tare 
ca oboseala.

G1NDURI DE VIITOR
După ce clopoțelul a sunat, toți e- 

levii ies în curtea școlii, cei mai 
mulți sînt utemiștă. Să facem cu
noștință CU cîțiva dintre ei.

Tovarășul Popescu Vasile este lă
cătuș la complexul montaj I.C.S.H 

hai și alții, au expediat furna
lelor în această perioadă cu 4 pînă 
la li la sută mai multă limonită și 
suderită peste sarcinile planificate.

PUS NIOOLAE 
corespondent voluntar

Rezultatele unei 
munci rodnice

Nu de mult, obiectivul de muncă 
al gospodăriei „Minerul 4“ din Si
metria, a primit „Drapelul roșu" de 
producție, pentru gospodăria agro
zootehnică fruntașă pe țară, pe ra
mura industriei cărbunelui, lucru ce 
a constituit un puternic imbold în 
munca acestui colectiv care obține 
zi de zi rezultate tot mai frumoase 
în aprovizionarea mânerilor din Va
lea Jiiuflul cu legume, zarzavaturi, 
came, ouă și altele.

Priceperea de care a dat dovadă 
la îngrijirea culturilor a făcut ca 
produsele obținute în acest an să fie 
cu miu.lt superioare celor din anii 
precedenți. Astfel pînă în prezent ei 
au livrat oamenilor muncii din Va
lea Jiului peste 25 vagoane de car
tofi, roșii, ardei, varză de vară, cea
pă și multe altele. In obținerea aces
tor produse au depus o muncă în
suflețită tovarășii Ciomioi Costache, 
Turbatu Constantin, Pleșa Nicoliae, 
Pleșa Elena și alții, care și-au depă
șit cu mult normele de lucru.

Realizări de seamă au obținut și 
muncitorii din sectorul zootehnic al 
gospodăriei, secția Călan, care pînă 
în ziuia de 7 septembrie au expediat 
minerilor 22 de mînzați, 101 porci 
grași în greutate totală de 12.038 kg., 
682 grăsuni în greutate totală de 
12.590 kg., 30 buidăți bovine mari, 
ouă și însemnate cantități de lapte.

Sporesc acumulările 
socialiste

Colectivul de muncă din cadrul 
atel-ieretor centrale, sectorul tinere
tului de la I.C.S.H., continuă zi de 

zi bătălia pentru sporirea rentabili
tății întreprinderii.

E L U RI MĂREȚ
Are 25 de ani și acum e în clasa 
IX-a. Brigada din care face parte 
a realizat în luna trecută peste o 
normă și jumătate. Și la învățătură, 
acum la începutul anului dorește cu 
tot dinadinsul ca, la fel ca în pro
ducție, să întreacă pe Hanț Viorel, 
care lucrează la agtomerator, pe mai
strul electrician Vîlsan Marin, care 
a trecut clasa VUI-a cu succes în 
anul trecut. Cînd va termine școala 
vrea să plece la București, să ur
meze facultatea de electro-tehnică, 
ea să devină inginer. Vei putea de
veni inginer, tovarășe Vîlsan, por
țile celor ma.i înalte școli îți sînt des
chise numai să înveți așa de bine ca 
pînă acum.

Gînduri ca ale tale, au avut și 
alți elevi ca: Sînzian Gheorghe, 
Bența Mircea, Stelzner Francisc și 
alții, care au plecat să-și continue 
studiile în instituțiile de învățământ 
superior.

La sfârșitul anului viitor, — ne-a 
spus cu mândrie tovarășul Ludoșan 
Pavel directorul școlii — de pe băn-

Prin economiile realizate la dife
rite materiale ca, carburanți, lubre- 
fianți, ete. cât și prin depășirea pla
nului de producție, ei au asigurat 
statului în luna august acumulări 
socialiste peste plan în valoare de 
peste 109.000 lei, depășindu-și cu 
mult angajamentul luat. La realiza
rea acestor succese au contribuit în 
mare măsură brigăzile conduse de 
tovarășii Ghireș Wiilhelm de la sec
ția reparații auto, Oroș Vicențiu de 
la secția mecanică, care au realizat 
în luna august sarcinile de produc- 
ție în proporție de 210 respectiv 198 %ț 
iar în prima decadă a Irjnii septembrie 
au executat între 172-175 la sută 
mal multe lucrări peste cele plani
ficate.

Pentru oamenii muncii
Când treci prin fața unui magazin, 

curiozitatea te oprește locului. Te 
uiți în vitrină și admiri varietatea 
de obiecte ce sînt expuse cu mult 
gust. Ochii ți se opresc asupra unui 
costum de haine, asupra unei sticle 
de colonie, saiu a unei conserve 
gustoase. Inima te îndeamnă să in
tri în magazin. Ai intrat. Vînzătoa- 
rea Macavei Maria de la magazinul 
tricotaje, Pleșa Ana de Ia magazinul 
Confecții, parfumerie, Nușfeleanu 
Aurelia de la magazinul O.M. Tex
tile. Tomuș Elf.reac de la magazinul 
foto-sport și muzică, Ungureanu 
Magdalena, Hațeganu loan, Avra- 
m-escu Simion și alți vânzători din 
diferite magazine ale O.C.L-ului 
din orașul rastru, te întâmpină cu 
căldură și te îndeamnă să cum,peri 
de toate. După ce cumpărătorul este 
servit, el mulțumește și pleacă. E 
mândru că și-a cumpărat ceva nou, 
dar și vînzătorii sînt mîndrî. Au și 
de ce. Fiecare marfă vîd-ută contri
buie cu un prodent, le îndeplinirea 
planului de desfacere.

E
cile școlii noastre vor pleca spre por
țile facultăților un nou contigent de 
elevi merituoși. Alții, vor rămâne să 
muncească mai departe aici, în mă
reața cetate a industriei grele.

In clasa VTH-a A și B sînt elevi 
noi. Cîțiva ani ei au întrerupt școa
la, dar acum au început din nou să 
învețe. Gînidurile lor sînt aceleași 
ca și a colegilor lor.

Printre ei sînt montorii Garagan- 
cea Iile din brigada fruntașului în 
producție Verman Alexandru, Stan
ca Mihai, cocsiarul Bodică Victor, 
f uncționara Drăghici . Florica, sora 
Simeria Adela, electricianul Ionică 
Terente, f ochistul Dokățer Petru, La
borantul Pop Victor și alții.

Cînd elevii școlii medii dan Hune
doara se îndreaptă spre casele lor e 
noapte. Cerul este scăldat de mii de 
stele și peste oraș, luna îșî revarsă 
cu dărnicie razele-i palide.

Pentru ei s-a încheiat o nouă zi 
de muncă și de învățătură, o zi ce-i 
va duce spre îndeplinirea țelurilor 
lor, spre a fi cât mai de folos patriei.



_ In clocotul întrecerii foileton pjsța cu obstacole** din hala 0. S. M.
Zgomotul metalic al cio

canelor și mașinilor din 
secția Construcții metalice 
a combinatului siderurgic, 
se împletește strîns cu șuie
ratul locomotivelor, care 
fac naveta de la o secție la 
alta ducînd diferite materii 

prime și materiale.
Curiozitatea te atrage să 

vezi cu ochii ce se petrece 
acolo. Iată-ne în hala sec
ției Construcții metalice. O 
sală imensă, înzestrată Cu 
diferite mașini. Zeci și zeci 
de muncitori, lucrează de 
zor. Vîrstnioii se iau la în
trecere ou tinerii. Pe fața 
fiecăruia, se poate citi bu
curia muncii entuziaste. 
Strungurile, aparatele de 
sudură electrică sînt mânu
ite cu multă dibăcie de 
mîiniiile îndemânatice ale 
muncitorilor. Flăcări vibră- 
toare se profilează pe aco
perișul din capătul halei. 
Acolo, sudorița Eoaterina

Chițoran s-a luat la între
cere cu sudorul Beldeanu 
Vasile, pe care vrea să-1 
întreacă cu orice preț. A- 
parateie lor nu încetează o 
clipă. Suib flacăra multico
loră a aparatului, metalul 
se topește și conturează 
profilul piesei ce o exe
cută, conform desenului.

Tot aici, l-am cunoscut 
pe conducătorul echipei de 
Cazangii, Care Nicolae. To
varășul Oara este un munci
tor cu multă experiență în 
meseria pe care o practică 
de 38 ani. Dași, în părul său, 
au înflorit șuvițe albe to
tuși, el pare încă tânăr. 
Mișcările energice, conști
inciozitatea eu oare lucrea
ză în timpul orelor de ser
viciu, il caracterizează Ca pe 
un muncitor de frunte. In 
ziua cînd am vizitat această 
secție, l-am găsit expli- 
cînd oamenilor din echipă, 
tehnica mituirii cazonelor de

Artiștii operei (lin
Sîmbătă și duminică colectivul Operei 

de stat din Cluj a prezentat în orașul nos
tru două spectacole cu opereta „Ana Lu- 
gojana" de Alexandru Sahighian, Va
sile Timuiș și Petre Andreiescu, muzica de 
Filaret Barbu, Laureat al Premiului de 
stat, și opera „Rigoletto" de Giuseppe 
Verdi.

Opereta „Ana Lugoj ana", a cărei acțiune 
se petrece în Banat, în preajma anului 
1900, este scrisă după cunoscutul cîntec 
popular „Ana Lugojana". In cele trei acte, 
conflictul operetei aduce pe scenă persona
gii din diferite clase ale societății. Sandu, 
A.na și moș Toma, pe de o parte, sînt per
sonagii oare reprezintă istețimea, dra
gostea de muncă și de viață a țăranilor 
noștri muncitori, iar Vertherhazy Pfitzner, 
Fany, și Havaș, pe de altă parte, sînt re
prezentanți ai clasei exploatatoare, care 
prin manifestările tor, pline de cinism, a- 
roganță și îngâmfare devin personagii uirîte 
de marea masă de spectatori.

Muzica compozitorului Filaret Barbu, 
inspirată în mare parte din bogatul nos
tru folclor, este melodioasă și prin sim
plitatea ei cucerește spectatorii.

Așa de pildă, în actul I, în scena cînd 
feciorii din set sînt Chemați Ia cătănie, 
mamele surorile și iubitele acestora îi 
petrec pe flăcăi plîngînd, dar, Ana. le în
curajează cmtîndu-le:

Mereu
La tine va fi gînduil meu,
Si inima.
Cu drag ori cît eu te voi aștepta
Să te întorci din nou la draga ta.
Foarte puternic este scoasă în evidență 

dragostea pentru satul în care au cres
cut. Și atunci, cînd Tony fiul tont al ad-

Pe urmele materialelor publicate

Comitetul executiv al Sfatului popular 
raional, în scrisoarea de răspuns la foile
tonul : „Despre abateri grave și măsuri 
formaliste" publicat în „Uzina Noastră" 
nr. 38 din 29 a Vl-a a.c. ne informează că, 
articolul a fost dezbătut și analizat cu toți 
sialariații, iar colectorul Petre Constantin, 
ce se făcea vinovat pentru luarea de mită, 
a fost deferit instanțelor judiciare pentru 
a-și primi pedeapsa cuvenită.

'Ar
In articolul „Pentru o agitație vizuală 

plină de conținut" publicat în „Uzina

INFORMAȚIE

Examenele de admitere în Școala
Examenul de admitere în Școala Mi- 

titară Superioară de Marină se va ține la 
Constanța la 20 09. 1955.

Se primesc asbolvenți ai școlilor medii.
Disciplinele de examen sînt următoa

rele ■
1 Limba și literatura romînă ; 2. Geo

metria și trigonometria; 3. Algebra ; 4. 
Fizica ; 5. Istoria R.P.R. 

la macaralele cu aburi. Ex
plicarea verbală, a durat 
puțin timp. Apoi, prinse 
voinicește pistolul cu aer 
comprimat și le-a arătat 
practic, tehnica mituirii și 
a mînuinii lud. împărțirea 
lucrului, după puterea de 
muncă și gradul de califi
care al fiecăruia, a făcut 
posibil ca echipa pe oare o 
conduce, să execute în luna 
cugust cu 95 la sută mai 
multe lucrări de dazange- 
rie față de sarcinile plani
ficate.

Exemplul său, este ur
mat cu toată căldura și de 
cei care alcătuiesc echi
pele conduse de Mic Bo
rn plus și Anițescu Gheor- 
ghe. Volumul de lucrări 
executate de aceste echipe 
în luna trecută, se ridică la 
un procent de peste 80 la 
sută, peste plan.

ADRIAN OȚOIU 
corespondent voluntar

Chij la Hunedoara
ministnatorului moșiei, îi cerea mîna Anei, 
promlțîndu-i că de-1 va lua de soț o va 
face fericită, se vor plimba la Paris, Vie- 
na, etc., Ana îi răspundea acestuia că ni- 
căeri nu poate fi mai frumoasă viața ca în 
țara ta și-i cîntă :

Drag-mi-e satul, sătișor
Unde doina-i glas de dor
Și unde horele sînt mai cu foc
Cînd le jucăm noi voinicește.
Impresionantă este scena din actul III. 

cînd mai mulți muncitori vin să-și pe
treacă ziua de 1 Mai în frumosul sat Vii- 
șoara. Sătenii le fac acestora o primire 
călduroasă, frățească, știind că numai ă- 
lături de muncitori, lupta lor pentru o via
ță mai fericită va fi încununată de succes. 
In scenă apar muncitorii cîntînd hotărîți 
un marș revoluționar:

Sus muncitori și-nainte
Pe drumul marii biruinți
Cu un singur cîntec în minte
Și-n piept aceleași năzuință.
De pretutindeni să răsune
Crezul aceleiași credinți
Sus muncitori și-nainte
Pe drumul marea biruinți...
Și marșul revoluționar se aude tot mal 

puternic.
De un deosebit succes s-a bucurat 

și cpera „Rigoletto" de Verdi. Acțiunea 
tnagică a operei, scrisă după piesa lui Vic
tor Hugo , Regele se amuză“ a impre
sionat mult pe participanți.

Spectacolele prezentate au fost primite 
cu multă căldură de miile de spectatori 
prezenți în grădina de vară „I.C. Frimu" 
Interpretarea caldă, realistă a artiștilor 
clujeni, a făcut ca aceștia să primească a- 
plauze la scena deschisă.

MIRCEA T. NEAGU

Noastră" nr. 50 din 10 a VIII-a a. c. a 
fost criticat Comitetul de întreprindere și 
organizația de bază a minei de fier Teliuc. 
In răspunsul trimis redacției, Biroul or
ganizației de bază recunoaște justețea cri
ticii aduse și arată că au fost luate mă
suri de reorganizarea colectivului agitației 
vizuale, care a trecut la înlocuirea lozinci
lor vechi precum și la întocmirea unei ga
zete fulger „Urzica", care prin caricaturi 
să satirizeze deficiențele din întreprin
dere.

Militară Superioară de Marină
Cunoștințele cerute la examen cores

pund programelor analitice în vigoare 
pentru clasa a 10-a a școlilor medii teo
retice.

Pentru detalii candidații se vor adresa 
comisariatului militar în raza căruia do
miciliază, unde vor depune și cererile de 
înscriere.

Mai rar pistă de obstacole ca în hala de 
turnare a oțelăriei Simens Martin din 
combinatul siderurgic Hunedoara. Ca să 
poți trece peste mormanele cu urși de 
zgură, cu moloz de cărămidă refractară și 
alte materiale ce sînt împrăștiate în toată 
hala, trebuie să ai antrenament, nu glumă! 
Tovarășul Nisipeanu Iile, director tehnic 
adjunct de pildă, trece cu succes în fie
care zi peste aceste obstacole, reușind să 
se remarce ca un bun atlet, promițând ca 
în viitorul apropiat, să atingă performanțe 
valoroase. Dar tovarășul Mihuț Ioan di
rector tehnic adjunct sectorul furnale, se 
dă bătut ? Nu ! Luii i se datorește mai mult 
ca oricui pista de obstacole amenajată în 
hala de turnare. El și nu altul a înzestrat 
cu moloz și scoarțe de fontă, hale oțel a riei, 
care de cîteva săptămâni nu a mei fost 
curățită. Așa că... vedeți bine, are cu ce 
se „mândri", și cum s-ar zice, are toate 
șansele să-l întreacă pe tovarășul Nisi
peanu.

— Bun băiat și Mihuț al nostru, spune 
deseori tovarășul Nisipeanu. Păi ce, meri
tele mele și ale lui Scurtu (director al di
recției de transporturi) le-a uitat ? Ce e- 
goist!... Pe mine să mă Lase pe dinafară ?

— Mai lasă tovarășe Nisipeanu, nu știi 
că eu am meritul „absolut" pentru amena
jarea bazei sportive ? sare tovarășul Scur
tu Cornel Eu nu am dat vagoane pen trei 
transport Dacă nu eram eu, nu aveam 
pistă cu obstacole.

Pentru succesul alegerii noilor comitete 
sindicale mixte comunale

întărirea organizațiilor sindicale din me
diul rural are o importanță deosebită, ele 
fiind chemate să mobilizeze activ membrii 
de sindicat de la sate pentru întărirea le
găturii cu măselele țărani muncitori, pen
tru aplicarea în viață a politicii partidu
lui la sate, pentru întărirea alianței din
tre clasa muncitoare ’ și țărănimea mun
citoare.

Pentru a creea condiții organizatorice 
corespunzătoare în vederea mobilizării 
tuturor membrilor de sindicat de la sate 
în lupta pentru aplicarea hotărârilor parti
dului și guvernului, Prezidiul C.C.S. a 
hotărît ca în fiecare comună să se creeze 
o organizație sindicală de bază mixtă, Care 
să cuprindă membrii de sindicat din ra
murile : învățământ, sanitar, finanțe, sfa
turi, cooperative, gospodării comunale și 
industrie locală, P.T.T.R. și membri de 
sindicat din alte unități mici.

Organizațiile sindicale de bază mixte 
comunale vor avea sarcina să mobili
zeze și să antreneze toți membri de sin
dicat pentru îmbunătățirea muncilor pro
fesionale. pentru întărirea disciplinei în 
muncă, pentru participarea Cît mai acti
vă la viața obștească, pentru îndeplinirea 
exemplară a tuturor obligațiilor față de 
stat.

Ele au rolul să contribuie la mobiliza
rea și sprijinirea țărănimii muncitoare 
pentru sporirea producției agricole în ve
derea dezvoltării schimbului între sat și 
oraș, factor hotărâtor în întărirea alian-

Bazinul
Acum cîțiva ani oamenii muncii din Că- 

lan se mîndreau cu un modern bazin de 
înot, amenajat cu toate cele necesare : tram
bulină, cabine, culoare de înot și altele. De 
cîtva timp însă, acest bazin a fost lăsat în 
paragină. Trambulina s-a deteriorat, pereții 
au fisuri, iar pe fundul bazinului au cres
cut bălării de cînd nu a mai fost introdusă 
apa. Acest lucru a făcut ca sportivii din 
Călan să nu mai aibe unde să se antreneze, 
ca să-și treacă normele .G.M.A. La nume
roasele sezisări ale acestora, adresate con
ducerii uzinei „Victoria", comitetului de în-

— Fi mai modest că-ți stă mai bine ce cre
zi — spune tovarășul Mihuț — oare eu nu 
știu că Josan loan, șeful sectorului I, plim
bă vagoanele încoace și încolo fără rost 
că vagonul Nr. 558 stă pe linia moartă, 
încărcat cu scoarțe de fontă de mai mult 
de o săptămînă ?...

— Tovarășe, eu am deviza mea ! : „co
laborarea" e cheia succeselor. Eu nu mun
cesc sectar... spuneți dumneavoastră, ăsta 
nu-i merit ? — exclamă tovarășul Scurtu 
cu satisfacție.

— Păi bine Mihuțule, spuneai de Scurtu 
că e așa și pe dincolo, dar tu, nu ai aici 
pe Turbuc loan, care nu se ocupă de eva
cuarea molozului din hală ? Dacă vrei să 
știi, meritul este al luU că... a făcut băiatul 
treabă... — intervine tovarășul Nisipeanu.

— Dar tu, de ce te ascunzi după deget? 
Spui de mine și de Mihuț că avem ajutoa
re... dar tu nu ai pe inginerul Pediimonte? 
Asta e băiet dintr-o bucată ! Pentru el, 
starea în care se află hala de turnare a 
oțelăried, este egală cu zero, Ce mai în
coace și încolo, — exclamă tovarășul Scur
tu . Pentru noi nu există obstacole, noi, 
muncim în colaborare... nu-i așa ?

•fr

Nu trebuie să fiți neliniștiți tovarășilor, 
că nu ați primit și follaitări pentru munca 
depusă în această direcție. Credem că a- 
cum veți reveni la realitate și desigur veți 
înceta o astfel de „colaborare".

ței dintre clasa muncitoare și țărănimea 
muncitoare — temelie de neclintit a regi
mului nostru de democrație populară.

Organizațiile de bază mixte comunale ce 
se vor alege trebuie să organizeze munca 
cultural-educativă în rândul membrilor de 
sindicat și a țăranilor muncitori, pentru 
ridicarea permanentă a nivelului politic, 
ideologic și cultural.

In vederea aplicării formei organizato
rice noi în mediul rural, se va desfășura 
alegerea comitetelor sindicale comunale 
mixte.

Alegerea comitetului sindical comunal 
mixt trebuie să Constituie un eveniment 
important în viața politică a întregii co
mune.

In vederea asigurării unui nivel politic 
ridicat în pregătirea și desfășurarea alege
rilor sindicale în comune, trebuie dată o a- 
tenție deosebită folosirii tuturor mijloa
celor de agitație și propagandă, în așa fel 
încât alegerile să constituie un mijloc im
portant de mobilizare a satarraților de la 
sate pent.ru îndeplinirea și depășirea tutu
ror sarcinilor ce le revin.

Această acțiune se va desfășura în ca
drul comunelor în perioada de la 16 sep
tembrie — 20 octombrie 1955, de către co
misia provizorie sindicală raională mixtă., 
sub conducerea și cu sprijinul Comitetului 
raional de partid.

DĂNESCU TEODOR 
și CERVENCOVICI MIHAI

părăsit
treprindere și colectivului sportiv „Metalul", 
(președinte Delemia Iosif) sub a căror ad
ministrare se găsește bazinul, nimeni nu a 
luat nici o măsură.

Vara a trecut și situația a rămas aceiașî. 
Pe bună dreptate se întreabă muncitorii 
uzinei „Victoria", pînă cînd vor mai fi 
martori acestei nepăsări de care dă dovadă 
conducerea uzinei, comitetul de întreprindere 
și mai ales colectivul sportiv, față de a- 
ceastă importantă bază sportivă.

TIBI BRFU'R
corespondent voluntar

pent.ru


Colectivul uzinei „Victoria" Călan în lupta pentru îndeplinirea cincinalului
Planul cincinal, al cărui obiectiv este 

construirea bazei economice a socialismului 
în patria noastră, a pus în fața oamenilor 
muncii din întreprinderile raionului nostru 
sarcini mărețe. Călăuzindu-se în munca lor 
după aceste sarcini, muncitorii, tehnicienii 
și inginerii uzinei „Victoria" din Călan de
pun zi de zi o muncă consecventă pentru 
dobîndirea de noi succese pe drumul înfăp
tuirii primului nostru plan cincinal, înainte 
de termen.

Această măreață luptă este intens spriji
nită de colectivul de conducere al întreprin
derii, Care se preocupă de crearea condiții
lor favorabile desfășurării întregii munci 
în întreprindere. Totodată, comitetul de partid 
și organele sindicale desfășoară o susținută 
muncă politică de masă pentru dezvoltarea 
neîncetată a întrecerii socialiste. In urma 
acestor preocupări, cît și a elanului cu care 
se desfășoară întrecerea socialistă, succesele 
nu întârzie să se arate. Făcînd bilanțul rea
lizărilor din ultimul timp, colectivul uzinei 
se poate mîndri cu rezultatele obținute. Spre 
exemplu, toate secțiile și sectoarele au reu
șit să-și realizeze și chiar să-și depășească 
planul de producție, fapt în urma căruia 
valoarea producției globale pe uzină în luna 
august a fost realizată în proporție de 109 
la sută, iar planul fizic a fost realizat de 
asemenea în procent de 101,4 la sută.

Este firesc ca astfel de rezultate să se 
obțină acolo unde se creează cele mai bune 
posibilități pentru creșterea productivității 
muncii.

Călăuzindu-se după acest principiu, colec
tivul de muncă de Ia uzina „Victoria" Că
lan a reușit să sporească productivitatea 
muncii pe cap de muncitor în luna august 
cu 18.5 la sută.

Urmărirea zilnică a realizării planului de 
producție și creșterea sistematică a produc
tivității muncii a dat posibilitate colectivu
lui de conducere al acestei uzine să înlă
ture la timp unele deficiențe, asigurîndu-se 
o justă corelație între toți indicii de plan. 
In cele din urmă aceasta a dus la creșterea 
rentabilității uzinei prin sporirea acumulări

De curând în Editura de stat pentru li
teratură politică a apărut în colecția „In 
ajutorul agitatorului" o nouă broșură 
intitulată „Despre munca de agitație în 
întreprinderi".

In această broșură, cititorii, îndeosebi 
agitatorii, găsesc răspuns la cîteva din pro
blemele principale ale muncii de agitație 
dintr-o întreprindere, ca, de pildă • cum 
poate contribui un agitator la ridicarea 
continuă a productivității mrjncii ? ; cum 
poate un agitator să antreneze masele la 
luptă pentru reducerea prețului de cost ? ; 

lor socialiste peste plan în luna august cu 
568.436 lei.

La obținerea succeselor arătate mai sus 
a contribuit întreg colectivul de muncă al 
uzinei și în mod deosebit sectoarele de bază, 
care au stat în centrul preocupării conducerii 
în ce privește creearea condițiilor optime 
pentru folosirea întregii capacități de pro
ducție a utilajelor și agregatelor. La fur
nale de pildă, s-au asigurat condiții favo
rabile unei juste aplicări a metodei maistru
lui sovietic A. Filipov de către echipele de 
furnaliști, iar ca rezultat, indicii de utilizare 
a furnalelor a fost mărit cu 1,2 la sută. 
Aceasta a dus în mod implicit la realizarea 
planului de producție în proporție de 101,5 
la sută și reducerea declasatelor cu 20 la 
sută față de procentajul admis.

Un aport deosebit în această privință a 
adus tînărwl tehnician Pilly Nicolae, care 
în permanență a dat sprijinul necesar Jur
naliștilor în îndeplinirea planului de pro
ducție. In fruntea luptei pentru a da patriei 
cît mai multă fontă de bună calitate s-a 
situat echipa condusă de comunistul Mun- 
teanu Romolus de la furnalul nr. 2, care 
în luna august și-a depășit planul de pro
ducție cu 5,3 la sută reducînd declasatele 
cu 53 la sută. De asemenea, echipa de sub 
conducerea prim-topitorului BîHea Iosif de 
la furnalul nr. 1 și-a îndeplinit planul în 
proprție de 101,4 la sută, iar declasatele la 
acest furnal au fost reduse cu 56,3 la sută.

Cu deosebit elan au luptat pentru depă
șirea sarcinilor de plan și colectivul secto
rului turnătorii, unde tovarășul inginer Bu
cur Dumitru și maistrul șef Dudaș loan au 
avut o preocupare permanentă pentru bu
nul mers al producției, îndrumînd concret și 
controlînd fiecare loc de muncă în parte în 
scopul remedierii lipsurilor la timp. Aceasta 
a făcut, ca producția globală pe sector să 
crească cn 1,1 la sută, rebuturile să fie re
duse față de luna iulie cu 15,6 la sută, con
sumul specific să scadă cu 1 la sută iar 
prețul de cost operativ cu 4 la sută.

Rezultatele frumoase obținute în luna au
gust de acest sector sînt mărturie vie a ho- 
tărîrii cu care au muncit echipele de tur

RECENZIE

DESPRE MUNCA DE AGITAȚIE
IN ÎNTREPRINDERI

( întrebări și răspunsuri)

cum munceșe un agitator pentru îmbună
tățirea calității produselor ? ; cum trebuie 
să muncească un agitator pentru a infor
ma în mod operativ pe oamen.il muncii 
despre problemele politicii interne și inter
naționale ? De asemenea, pe baza hotărâ

nători, care s-au călăuzit în munca lor după 
minunatele metode sovietice Ciutkin și 
altele. Fruntașe s-au situat echipele 
conduse de tovarășii Bogoș Martin de fa 
sortimentul tucerie comercială, care și-a de
pășit planul de producție cu 82 la sută, Ga
bor Emeric, care a dat peste plan 50 de 
mașini de gătit, precum și brigada de sub 
conducerea tinerei Andorca Ema care și-a 
depășit zilnic planul între 15-25 la sută.

Dacă pînă acum cîteva luni în urmă, ca
binetul tehnic de la uzina „Victoria"1 Că
lan era lipsit de activitate. în urma ajuto
rului primit din partea organelor de con
ducere ale uzinei, din partea comitetului de 
partid și comitetului de întreprindere, situa
ția s-a îmbunătățit. Cabinetul tehnic și-a 
organizat munca în așa fel îneît în cursul 
lunii august au fost înregistrate un număr 
de 16 inovații, ceea ce reprezintă cel mai 
mare număr de inovații înregistrate într-o 
singură lună de la începutul acestui an.

Mobilizînd masele de muncitori și tehni
cieni în rezolvarea celor 27 de teme de ino
vații cuprinse în planul tematic pe anul 
1955, numai în luna august au sosit la ca
binet 7 propuneri de rezolvare, fapt ce do
vedește o preocupare mai activă a cabine
tului tehnic în această direcție. Economiile 
antecalculate în urma inovațiilor aplicate 
în această lună depășesc suma de 200.000 
lei. Printre cele mai importante teme pre
zentate se află ce-a a tovarășului Bucur 
Dumitru, care constă în modificarea proce
sului tehnologic de fabricare a oalelor de 
zgură pentru furnale, a tovarășilor Mun- 
teanu Ioan, Nelega loan și a multor alți 
inovatori cu care uzina se mîndrește.

Conștient de sarcinile ce-î revin în înde
plinirea primului nostru plan cincinal, colec
tivul de conducere al uzinei cu sprijinul co
mitetului de partid și a comitetului de în
treprindere, se angajează să depună toate 
eforturile pentru dezvoltarea pe mai departe 
a succeselor dobîndite pînă în prezent, făcînd 
ca uzina „Victoria" Călan să-și îndeplinea
scă înainte de termen sarcinile ce-i revin.

DANILA NICOLAE

rilor și instrucțiunilor C.C. al P.M.R. și a 
experienței dobîndite în munca politică de 
masă se dau răspunsuri la unele probleme 
cu privire La formele și metodele agitației 
politice în întreprinderi.

Prin răspunsurile și sugestiile sale, bro
șura contribuie la stimularea inițiativei 
organizațiilor de bază și a agitatorilor din 
întreprinderi în activitatea lor de antre
nare a maselor în lupta pentru îndepli
nirea și depășirea plenului de producție, 
pentru construirea socialismului în Patria 
noastră.

Din scrisorile 
i corespondenților voluntari 

★ ★ ★
j întrecerea constructorilor
i

După ziua de 23 August, muncitorii de Ia 
I.C.S.M. Călan au continuat să muncwxă 
cu același avînt pentru a termina construc
țiile planificate, înainte de termen. Nume
roase brigăzi de săpători, dulgheri, fierari 
betoniști și altele, au obținut în primele 
6 zile ale lunii septembrie remarcabile de
pășiri de normă. Printre ele, brigăzile con
duse de loan Bordeaș, Gheorghe Bodea, Va- 
sile Pîrvu și echipa de fierari betoniști con
dusă de Gheorghe Boboi și-au depășit nor
mele între 35-140 la sută.

Asemenea succese au obținut și unii mun
citori ce execută individual anumite lu
crări'. Astfel lăcătușii loan Vătmănescu și 
Vasile Lăcătuș, montorii Aurel Negură, șî 
Dumitru Simota, dulgherii loan Gaia șî 
Ion Sioican, zidarul Radu Negru și alții', 
și-au îndeplinit normele de producție în 
procente cuprinse între 175-199 la sută.

GHEORGHE TAUTAN

----- O------

Zile de odihnă

Anul acesta, alături de miile de oameni 
ai muncii, mi-am petrecut concediul de 
odihnă în una din frumoasele stațiuni bal- 
neo-climaterice din țară, la Sovata. In acest 
colțișor minunat, cu mult soare, flori, ver
deață și tot felul de frumuseți ale naturii, 
m-am simțit minunat. Zonele verzi, clubu
rile și diferitele locuri de recreiere, dove
desc fiecăruia grija și dragostea cu care 
sînt înconjurați astăzi oamenii muncii, pen
tru a-și reîmprospăta forțele pe cînd se 
vor reîntoarce la locurile de producție.

Zilele care le-am petrecut pe meleagurile 
Sovatei îmi vor rămîne multă vreme înti
părite în minte. Acum, cînd m-am reîntors 
la locul de muncă cu forțe proaspete, voi 
depune toată strădania mea pentru ca sarci
nile ce mi se vor încredința să le îndepli
nesc cu promptitudine, să răsplătesc astfel 
grija acordată de partid și guvern.

IUDITA SCHMIDT

Abonați-vă la ziarele și revistele 
sovietice pe anul 1956

D O R I N T I ÎMPLINIT E J
La Sfatul popular raional Hunedoara, so

sesc zilnic fel de fel de propuneri și cereri. 
Subiectele lor sînt fapte mărunte, dar im
portante în viața de fiecare zi. Sînt zeci 
și zeci de cereri pe cît de variate, pe atît 
de îndreptățite. Unii vor lumină electrică, 
alții conducte de apă, străzi pavate, rețea 
de difuzoare și altele. Pentru îndeplinirea 
lor pun toți umăr la umăr și ajutați de Sfa
tul popular raional le realizează rînd pe 
rînd. *

*
Primul tablou l-am întîlnit la uzinele 

„Victoria" Călan. Aici la bufetul din inte
riorul uzinei se servește bine. Vânzătorul 
este respectuos și atent. Treaba nu a mers 
însă totdeauna așa. O întâmplare scurtă, dar 
cu urmări de efect înregistrate în cîteva cu
vinte în registrul de cereri și reclamații, ex
plică totul. Un grup de cetățeni au sezisat 
că la bufetul din cadrul uzinei vînzătoarea 
Biru Maria nu se poartă, corect. Mai mult, 
încasa la unele mărfuri supraprețuri. Și pe 
fila următoare rezolvarea: Responsabilul uni
tății Gheghi loan împreună cu vînzătoarea 
Biru Maria înlăturați din serviciu. Pînă la 
urmă atît responsabilul bufetului, cît șî 
conducerea U.R.C.C. s-au convins că nu e 
de glumit cu interesele oamenilor muncii de 
aici. Același lucru s-a petrecut și cu bru
tarii de la fabrica de pîine din orașul Hu

nedoara, care fabricau pîine de slabă cali
tate, cu toate că aveau creiate toate condi
țiile optime pentru fabricarea pîinii de bună 
calitate. Cererea, trimisă de cetățeni sfa
tului popular, a avut darul să pună ordine 
în munca brutarilor și să ducă, la îmbună
tățirea calității pîinii.

Cetățenii din orașul muncitoresc au cerut 
înființarea unor unități comerciale aprozar 
precum și o farmacie. Deputatul lor a fă
cut cunoscut sfatului popular dorința ale
gătorilor săi. Chioșcurile de aprozar au și 
luat ființă. Delegații secției comerciale și ai 
spitalului au venit la fața locului. Au căutat 
loc potrivit pentru local și în scurtă vreme 
și această dorință a cetățenilor s-a realizat, 
prin înființarea „Farmaciei nr. 26" din O.M.

La sfatul popular raional și orășenesc, 
toate aceste fapte sînt sintetizate scurt în
tr-o formulă : cererea nr.... Cererea e docu
mentul care pune în mișcare oameni, deter
mină studii și măsurători, transporturi de 
materiale, freamăt de muncă pe străzi. 
Acestea firește dacă sfatul popular știe să 
vadă în ea o filă din viața de fiecare zi a 
raionului, a orașului. Știți ce înseamnă, de 
pildă, cererea cetățeanului Fanu Marin ? 
înseamnă că în satul Nandru țăranii mun
citori își clădesc prin autoimpunere un că
min cultural. E greu citind această cerere, 
prin care se solicită ajutorul Sfatului popu

lar raional și regional, să întrevezi frămîn- 
tarea care a stat și stă încă în spatele ei. 
Aici cele peste 60 de familii de țărani mun
citori nu au putut să strîngă prin autoimpu
nere pe anul 1954 decît suma de 2.460 lei, 
care nu este suficientă pentru ridicarea con
strucției căminului cultural. Sfatul popular 
raional înțelegînd greutățile ce le întîmpină 
a dat posibilitate cetățenilor să-și valorifice 
prin vînzări din pădurea satului 100 care 
de lemne de foc și suma încasată să fie 
folosită pentru continuarea lucrărilor aces
tui edificiu cultural. Pe lîngă aceasta li s-a 
acordat de către secția învățămînt a sfa
tului popular raional 40 metri pătrați uși 
șl geamuri, tot pentru acest locaș de cul
tură.

Printre scrisorile și reclamațiile sosite 
aici se află și scrisoarea tovarășei Laco 
Ana din satul Răcăștia. Această tovarășă a 
cerut să fie îndreptățită în ce privește a- 
cordarea unor drepturi de care se bucură 
mamele cu 8 copii și de care încă ea nu se 
bucură, cu toate că are 8 copii în viață. In 
urma acestei scrisori. Sfatul popular raio
nal, în urma constatărilor făcute, i s-a a- 
cordat tovarășei Laco Ana distincția „Glo
ria Maternă" și toate drepturile de care se 
bucură mamele cu 8 copii.

O altă scrisoare înregistrată aci, este și 
aceia a cetățenilor din satul Cerbăl, care 
nu-și puteau explica faptul de ce primesc 
poșta cu întîrziere și cîteodată deloc. Pînă 
la urmă s-a descoperit că factorii poștali 
Ciocozan Nicolae și Rădoane Drăgan nu-și 

fac datoria în mod conștiincios. Aceștia de 
multe ori în timpul serviciului comiteau di
ferite abateri de la disciplina muncii, din 
care cauză scrisorile, nu ajungeau la desti
nație. Sezisat fiind sfatul popular despre 
aceste lucruri, s-au luat măsurile necesare. 
Ca urmare, acești factori poștali au fost 
mulați disciplinar la alte oficii și înlocuiți 
cu alții mai conștincioși, iar cetățenii pri
mesc la timp atît corespondența cît și presa 
la sare sînt abonați.

La Sfatul popular raional cu toate că 
sosesc și o serie de reclamații și cereri, 
care în aparență sînt mărunte și fără prea 
mare importanță, ele totuși găsesc rezolva
rea, justă și la timp. De pildă gestionara 
Mighet Cristina de la T.A.P.L. a venit cu 
o reclamație jn care cerea să fie îndreptă
țită în privința acordării compensației bă
nești pe care nu a primit-o din luna ianua
rie a.c., cu toate că a lucrat tot timnul Ia 
T.A.P.L. Intr-adevăr, în urma unor cerce
tări efectuate de organele în drept, s-a con
statat că sezisarea este justă și întreprin
derea a fost obligată să plătească toate 
drepturile, inclusiv pe lunile trecute.

Rezolvarea cererilor și propunerilor venite 
de jos trebuie să stea și pe mai departe 
în centrul activității conducătorilor sfatu
rilor populare, pentru că ele exprimă ne
voile oamenilor muncii și ca atare consti
tuie probleme a căror buna rezolvare are 
imnortanță deosebită în strîngerea legătu
rilor partidului și statului cu masele.

oamen.il


Tratativele dintre delegațiile guvernamentale ale U.R.S.S. și R.F. Germane
MOSCOVA (Agerpres). — TASS trans

mite : După cum s-a mai anunțat în comu
nicatul cu privire Ia tratativele dintre de
legațiile guvernamentale ale Uniunii Repu
blicilor Sovietice Socialiste și Republicii Fe
derale Germane, la cea de a doua ședință 
din 10 septembrie N. A. Bulganin, conducă
torul delegației sovietice, a făcut o decla
rație.

Cancelarul K. Adenauer, care a prezidat 
ședința, a declarat că înainte de a da cu- 
vîntul ministrului Afacerilor Externe al R.F. 
Germane, el ar vrea să insiste asupra unor 
puncte din declarația conducătorului dele
gației sovietice. Cancelarul s-a oprit asupra

Presa din străinătate despre tratativele de la Moscova
MOSCOVA (Agerpres).
„Izvestia" publică spicuiri din presa 

străină în legătură cu unele probleme care 
se discută în prezent în cadrul tratativelor 
de la Moscova dintre delegațiile guverna
mentale ale Uniunii Sovietice și Republicii 
Federale Germane.

Numgroase ziare, scrie „Izvestia"', subli
niază modul realist al Uniunii Sovietice de 
a aborda problema stabilirii de relații di
plomatice, comerciale și culturale directe în
tre U.R.S.S. și R. F. Germană, constatînd 
că nu există argumente serioase care să 
justifice amînarea normalizării relațiilor din
tre cele două state.

In presa vest-europeană și americană se 
întîlnesc însă numeroase declarații de acest 
fel, care creează impresia că anumite cer
curi din Occident, printre care și din Ger
mania occidentală, născocesc diferite pre
texte pentru a împiedica crearea unei at
mosfere de muncă pozitivă în jurul tratati
velor de la Moscova. Să luăm de pildă de
clarațiile care au apărut zilele acestea în 
coloanele unor ziare din Occident, care sus
țin că cu Uniunea Sovietică ar trebui să se 
vorbească „de pe poziții de forță". Aseme
nea declarații nu pot fi privite decît cu iro

Arestarea unor spioni
PEKIN (Agerpres). China Nouă transmi

te :
Organele securității publice din orașele 

Port-Arthur și Dalnîi au arestat recent trei 
spioni americano-ciankaișiști.

După cum s-a stabilit în cursul cercetă
rilor, în trecut arestații Gorțzin-Fu și Van- 
Da au colaborat în mod activ cu instituțiile 
polițienești din Japonia. După zdrobirea

S.U.A. intenționează să ajute 
guvernul Portugaliei 

în problema teritoriului Goa
DELHI (Agerpres). — TASS transmite: 
Corespondentul ziarului „Delhi Times" 

anunță că S.U.A. intenționează să acorde o 
sumă de 7 milioane de dolari pentru „chel
tuielile legate de apărarea teritoriului Goa 
și a celorlalte posesiuni portugheze din In
dia". Acest ajutor este acordat „în legătură 
cu ultimele evenimente cauzate de conflic
tul cu guvernul Indiei". Potrivit unor știri, 
o mare parte din această sumă va fi folosi 
tă în scopul reorganizării „corpului de vo
luntari", care în scurt timp, va fi transfor
mat în trupe militare regulate.

Ziarul arată de asemenea că pentru 
înarmarea acestor unități a fost pus la dis
poziție armament american.

Delegația agricolă sovietic'ă care a 
vizitat Canada a plecat spre patrie
OTTAWA (Agerpres). TASS transmite:
Da 10 septembrie, delegația agricolă so

vietică, care a vizitat timp de do-uă săp- 
tămînl Canada, a părăsit Ottawa, ple
ci nd pe calea aeruluii spre patrie, via New 
Y ork-Paris—Prega.

Delegația a fos* condusă la aeroport de 
D.S. Ciuvahin, ambasadorul Uniunii Sovie
tice în Canada, și de colaboratori ai am
basadei sovietice din Ottawa. 

problemei „prizonierilor de război" sau, 
după cum s-a exprimat el, a persoanelor 
„reținute" precum și asupra cîtorva probleme 
de politică externă a R. F. Germane.

Apoi a făcut o declarație H. von Brentano, 
ministrul Afacerilor Externe al R. F. Ger
mane. care a subliniat din nou că delegația 
Republicii Federale Germane consideră ca 
avînd o importanță primordială problema 
persoanelor „reținute" și a unificării Germa
niei. El a declarat în continuare că fără re
zolvarea problemei persoanelor „reținute", 
normalizarea relațiilor dintre R. F. Germană 
și Uniunea Sovietică î se pare delegației 
R. F. Germane foarte dificilă.

nie și în numeroase organe de - presă ele 
sînt ironizate.

Ziarul vest-german „Rheinische West- 
fălische Nachrichten" critică cu vehemență 
pe amatorii de politică „de pe poziții de 
forță" din Germania occidentală, subliniind 
întreaga șubrezenie a argumentației lor. 
Ziarul ajunge la concluzia că este nerealist 
de a trata problema reunificării Germaniei 
„de pe poziții de forță", avînd „în buzunar 
tratatul N.A.T.O.".

Aceste declarații sînt extrem de semnifi
cative, scrie „Izvestia". Ele dovedesc cît de 
nerezonabile sînt considerate de către cei 
mai lucizi observatori din Germania occi
dentală încercările de a condiționa normali
zarea relațiilor dintre Republica Federală 
Germană și Uniunea Sovietică, de rezol
varea problemei privind unificarea Germa
niei.

Nu sînt lipsite de interes nici aprecierile 
acelor observatori politici care pun la îndo
ială faptul că anumite cercuri sînt gata să 
abordeze în mod concret problema unifi
cării Germaniei.

Numeroase organe ale presei străine sub
liniază că este absurdă formularea unor 
„condiții preliminare" pentru normalizarea 
relațiilor între Republica Federală Germană

americano-ciankaișiști la
imperialismului japonez în China, ei s-au 
angajat în detașamentele de pedepsire ale 
jandarmeriei ciankaișiste. După eliberare, 
menținînd legături cu agenți ai spionajului 
cianka'ișist rămași în China, acești spioni 
culegeau informații secrete despre construc
țiile defensive din regiunea Port-Arhur și 
Dalnîi, despre dislocarea unităților militare, 
întocmeau hărți amănunțite ale liniilor de 
comunicație, culegeau informații despre mij-

PE SCURT
• La 10 septembrie, la invitația Ministe

rului Ocrotirii Sănătății al U.R.S.S., a sosit 
la Moscova o delegație medicală din Anglia, 
condusă de Mary Stuart, conferențiară la 
Universitatea din Oxford. Din delegație 
fac parte 15 persoane — oameni de știință 
și specialiști în domeniul ocrotirii sănătă
ții.

• La 10 septembrie, potrivit hotărîrii Con
siliului de stat al R. P. Chineze au fost 
reduse prețurile cu amănuntul la diferite 
unelte agricole.

Prețurile la pluguri cu două-brăzdare și 
cu roți, secerătoare, semănătoare, roți hi
draulice și cultivatoare au fost reduse cu 
15-40 la sută.

• Tribunalul Republicii Populare Chineze 
și organele administrative de resort au ho
tărît să elibereze înainte de term-- și să 
expulzeze din țară 10 americani care fuse
seră condamnați pentru violarea legilor Chi
nei.

• Editura muzicală de stat din Moscova 
a publicat o culegere de cîntece ale cunos
cutului cîntăreț american Paul Robeson, 
luptător neobosit pentru pace.

In legătură cu cuvîntările cancelarului 
K. Adenauer și H. von Brentano a luat apoi 
cuvintul N. S. Hrușciov.

In continuare a luat cuvîntul V. M. Mo
lotov.

Cancelarul K. Adenauer a luat apoi cu
vîntul pentru a doua oară.

Au mai luat de asemenea cuvîntul N. A. 
Bulganin, W. Hallstein și N. S. Hrușciov.

In încheierea ședinței s-a hotărît să se 
considere ca încheiat schimbul de păreri 
între delegații în problemele de ordin gene
ral. Miniștrilor Afacerilor Externe ai celor 
două țări li s-a încredințat sarcina să se 
ocupe cu pregătirea unor propuneri concrete, 
ținînd seama de schimbul care a avut loc.

și Uniunea Sovietică. Acest lucru, scrie zia
rul „New York Times", a fost recunoscut 
în cursul tratativelor de la Moscova și de 
către delegația Republicii Federale Germane. 
Totuși, ziarul american nu poate să nu 
sublinieze că o asemenea recunoaștere nu 
este întărită prin fapte, deoarece, așa cum 
se exprimă ziarul, din partea R. F. Germane 
a urmat de fapt „precizarea" că normaliza
rea relațiilor dintre cele două state „re
clamă reglementarea" și a altor probleme.

Din păcate, ziarul „New York Times" mi 
înclină să tragă de aici concluzii juste, ci 
dimpotrivă, sprijină o atitudine vădit nerea- 
lislă de a aborda problema stabilirii rela
țiilor diplomatice, comerciale și culturale în
tre R. F. Germană și U.R.S.S.

Tratativele de la Moscova sînt comentate 
pe larg de presa statelor iubitoare de pace, 
între care și presa din Polonia și Republica 
Democrată Germană.

După cum arată ziarul „Berliner Zeitung". 
succesul tratativelor „depinde de faptul dacă 
cancelarul Adenauer va răspunde la propu
nerile clare ale Uniunii Sovietice cu privire 
la normalizarea relațiilor prin eforturi co
respunzătoare". Justețea unei asemenea re
marci nu poate fi tăgăduită.

Port-Arthur și Dalnîi
loacele de transport din această regiune. 
Sin Țzu-țzi, agent americano-ciankaișist, a 
primit din partea uneia din centrele de 
spionaj american misiunea să fotografieze 
construcțiile defensive din Port-Arhur și să 
culeagă date despre efectivul flotei maritime 
militare sovietice din această regiune.

In curînd, spionii ciankaișiști vor compa
re 'în fața tribunalului popular.

• In Maroc continuă urmărirea pârtiei- 
panților la recentele tulburări.

Potrivit relatărilor ziarului „Le Figaro", 
în Africa de nord continuă să sosească 
puternice întăriri de trupe. Ziarul „Libera
tion" scrie că efectivul trupelor franceze în 
Maroc se va ridica în curînd la 80.000 de oa
meni.

• După cum anunță agenția France 
Presse, a fost creată o nouă grupare de for
țe armate-, condusă de comandantul forțe
lor armate din Europa ale Uniunii Atlanti
cului de nord. Această grupare va fi canto
nată în Italia de nord. Ea va cuprinde apro
ximativ 5.000 de soldați, în cea mai mare 
parte militari americani retrași din Austria.

Această grupare va fi denumită „forțele 
armate operative ale Uniunii Atlanticului de 
nord în zona de sud a Europei".

• In Brazilia a avut loc recent un con
gres al reprezentanților diferitelor pături ale 
populației din nord-estul țării. Congresul 
a discutat problemele exploatării bogățiilor 
naționale ale regiunilor din nord - estul 
țării, pentru a salva aceste vaste regiuni de 
înapoierea care dăinuie de veacuri, de foa
mete și mizerie, Participanții la congres au 
discutat mai ales problema infiltrării socie
tăților americane în economia acestor re
giuni.

SPORT

Constatări după un meci 
de fotbal

Spectatorii care au asistat duminică după 
masă la meciul de fotbal dintre echipele me
talurgiste din Hunedoara și Baia Mare au 
fost plăcut impresionați de lupta sportivă 
desfășurată pe teren de componenții celor 
două echipe. La sfîrșitul celor 90 de mi
nute de joc metalurgiștii hunedoreni au reu
șit să învingă cu scorul de 3-1.

Acest rezultat cu toate că nu le-a îmbu
nătățit momentan situația în clasament, to
tuși, deschide perspective echipei să reintre 
în plutonul fruntaș, mai ales că liderul se
riei „Progresul' Oradea a fost învins de 
„Minerul" l.upeni.

Pentru aceasta însă întregul lot trebuie 
să se pregătească cu seriozitate, ca în cele 
9 etape ce au mai rămas să se dispute în 
cadrul returului, să obțină rezultate bune, 
mai ales că majoritatea meciurilor grele le 
are acasă.

In jocul cu „Metalul" Baia Mare, jucă
torii hunedoreni au demonstrat o voință re
marcabilă de a învinge și, datorită acestui 
lucru au și cîștigat. Pe lîngă aceasta, linia 
de halfi a funcționat mai bine, alimentînd 
înaintarea cu mingi utilizabile, din care de 
altfel, s-au înscris și golurile. Linia de fun
dași cu excepția lui Paul Florea, s-a com
portat mai slab ca în meciul amical cu „Fla
mura roșie" Arad. înaintarea în schimb, s-a 
dovedit puțin mai închegată, mai ales că 
Titi Popescu în prima repriză, a muncit 
mult pentru a crea situații de marcare, iar 
Marin Apostol, după aprecierea unanimă a 
spectatorilor, a fost cel mai bun jucător de 
pe teren.

După aceste relatări, trebuie să fie anali
zate și unele aspecte negative ale jocului 
prestat, pentru ca ele să fie remediate.

Este necesar ca de acum înainte să se 
insiste mai mult în cadrul orelor de antre
nament asupra șutului la poartă, care este 
executat de majoritatea înaintașilor impre
cis și slab. Tot în această privință trebuie 
subliniat faptul că atacanții caută prea 
mult poziția de șut și astfel dau posibilitate 
apărătorilor adverși să intervină și să de
gajeze. Aceasta impune ca stilului de joc 
să i se dea un caracter modern cu pre
luări din viteză și șuturi directe.

Un alt aspect negativ al jocului este fap
tul că înaintarea nu păstrează mingea și 
astfel apărarea este mereu hîrțuită de ata
canții adverși și nevoită să cedeze atunci 
cînd întîlnește o linie de atac rapidă. Acest 
lucru se datorește șl faptului că înaintarea 
noastră nu este bine închegată și astfel pa
sele nu sînt executate, cu precizie, din vi
teză, pentru ca apărătorii adverși să nu le 
poată intercepta.

Aceste cîteva constatări trebuie să fie un 
obiectiv în pregătirea colectivă și indivi
duală a jucătorilor pentru ca echipa să ob
țină rezultate mai satisfăcătoare mai ales 
că pînă la primul clasat nu mai sînt atîtea 
puncte...

T. OI.ARIU

Grecia nu va participa 
la manevrele militare de 

toamnă ale forjelor N.A.T.O.

ATENA (Agerpres). — Agențiile de pre
să occidentale relatează că Grecia, care a 
anunțat că nu va participa la manevrele 
militare ale NATO prevăzute pentru 22 sep
tembrie, nu va participa nici la manevrele 
militare terestre ale NATO care se vor des
fășura în luna octombrie pe teritoriul grec 
și nici la manevrele aero-navaie care se vor 
desfășura tot în luna octombrie și la care 
vor participa unități navale ale flotei a 6-a 
americană.

De asemenea, comitetul grec pentru jocu
rile olimpice a declarat că nu va participa 
la competițiile sportive la care vor participa 
și sportivi turci.
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