
Hune

Organ al Comitetului Raional P. M. R. Hunedoara și al Sfatului Popular Raional

ANUL VII Nr. 67 (353) SIMBĂTĂ 8 OCTOMBRIE 1955

IN INTERIORUL. ZIARULUI

— Printre minerii din TeQiuc (pag. 2-<a)
— Vești de pe ogoare (pag. 2-a)
— Problema campaniei agricole de toamnă 

și impulsionarea colectărilor — în dis
cuția sesiunii Sfatului popular raio
nal (pag. 3-a)

— Scrisori către „Uzina Noastră"
(pag. 3-a)

— Oamenii munci'i din R.D. Germană își 
construiesc cu entuziasm tînărul lor 
stat (pag 4-a)

4 pag. 20 bani

Lucrările celei de a 7-a sesiuni 
a Marii Adunări Naționale a R. P. R*

Luni dimineața au avut loc lucrările 
celei de-a 7-a sesiuni a Marii Adunări Na
ționale a R.P.R.

Ora 10. In tribune se află membri ai 
corpului diplomatic, numeroși ziariști ro
mâni și străini; oameni ai muncii din Ca
pitală.

In sala de ședințe a Mării Adunări Na
ționale intră conducătorii partidului și gu
vernului. întreaga asistență, în picioare, îi 
saluită prin aplauze furtunoase, îndelung 
repetate.

Tovarășii Gh. Gheorghiu-Dej, Chivu 
Stoica, I. Chișinevschi, Gh. Apostol, Al. 
Moghioroș, Miron Constan tinescu, general 
de armată Emil Bodnănaș, P. Borilă, AL 
Urăghici, O. Caliu, D. Petrescu, S. Bughici 
și alți membri ai guvernului iau loc în 
loja guvernamentală.

In loja Prezidiului au luat loc președin
tele Prezidiului Marii Adunări Naționale, 
tovarășul dr. Petru Groza, vicepreședinții 
Prezidiului Marii Adunări Naționale, M. 
Sadoveanu, M. Mujic, și membri ai Prezi
diului

Președintele Marii Adunări Naționale, 
tov. C. Pîrvulescu, declară ședința des
chisă

înainte de a începe lucrările sesiunii, 
președintele Marii Adunări Naționale a 
evocat amintirea deputaților Lotar Rădă- 
ceanu, președintele Comisiei de afaceri 
externe a Marii Adunări Naționale, și acad. 
Ștefan Vencov, încetați din viață în pe
rioada dintre cele două sesiuni.

Cei prezenți ari păstrat un moment de 
reculegere în memoria celor doi dispă
ruți.

Marea Adunare Națională a adoptat 
apoi ordinea de zi a sesiunii .

1. Ratificarea decretelor emise de Prezi
diul Marii Adunări Naționale a R.P.R. în 
perioada de la 30 mai pînă la 3 octombrie 
1955

2. Alegerea președintelui Comisiei de 
afaceri externe și a președintelui Comisiei 
de propuneri legislative

Deputatul Avram Bunaciu, secretar el 
Prezidiului Marii Adunări Naționale, a dat 
citire proiectului de lege pentru ratificarea 
decretelor emise de Prezidiu] Marii Adu
nări Naționale în perioada de la 30 mai 
pînă la 3 octombrie

Marea Adunare Națională e votat în 
unanimitate proiectul de lege pentru rati
ficarea decretelor emise în intervalul din
tre sesiuni.

Din partea Consiliului împuternici ții or. 
deputatul Emil Mazilu a propus alegerea 
ca președinte al Comisiei de afaceri ex
terne a Marii Adunări Naționale a depu
tatului Teodor Iordăchescu, din edreums- 
cri.pția electorală O clești, regiunea Pitești.

Scrtsoarea președintelui Consiliului de 
Dej, către președintele Marii

Tovarășe președinte,
Vă rog să supuneți Marii Adunări Na

ționale a R.P.R. următoarele : Ședința ple
nară a Comitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Romîn din 30 septembrie-1 oc
tombrie a.c. a constatat că în ultimii ani ac
tivitatea guvernului în domeniul industriei, 
agriculturii, științei, vieții de stat, s-a îm
bunătățit in mod serios, iar cadrele eon- 
ducătoare din guvern au acumulat o bună 
experiență în ce privește activitatea ad

GH. GHEORGHIU-DEJ, CHIVU STOICA
prim-secretar al Comitetului Central al P. M. R. președintele Consiliului de Miniștri al R. P. R

Marea Adunare Națională a ales in una
nimitate pe deputatul Teodor Iordăchescu 
ca președinte al Comisiei de afaceri ex
terne a Marii Adunări Naționale

De asemenea, deputatul Emil Mazilu a 
propus eliberarea deputatului C Paras- 
chivescu-Bălăceanu din funcția de preșe
dinte al Comisiei de propuneri legislative 
îo legătură cu primirea altor însărcinări. 
Marea Adunare Națională a aprobat pro
punerile făcute. In baza propunerilor Con
siliului Imputerniciților, Marea Adunare 
Națională a ales ca președinte al Comisiei 
de propuneri legislative pe deputatul Ste- 
lian Nițulescu, membru al Comisiei de 
propuneri legislative

După o scurtă pauză Marea Adunare 
Națională își reia lucrările

Președintele Marii Adunări Naționale 
dă citire scrisorii pe care a primit-o din 
partea tovarășului Gh. Gheorghiu-Dej. 
președintele Consiliului de Miniștri al 
R.PR.

Mînișiri, Gh. Gheorghiu* 
Adunări Naționale a R. P. R.
rainistrației de stat. Ținînd seamă de ne
cesitatea întăririi conducerii de partid în 
legătură eu creșterea continuă a rolului 
conducător al partidului în viața statului 
nostru democrat-popular, plenara Comite
tului Central al Partidului Muncitoresc 
Român m-a ales prim-secretar al C.C. al 
P.M.R. Ca urmare a celor arătate, rog Ma
rea Adunare Națională a Republicii Popu- 
iere Romîne să mă elibereze din funcția 
de președinte al Consiliului de Miniștri.

Președintele Consiliului de Miniștri al R-P.R.
GH. GHEORGHiU-DEJ

Marea Adunare Națională a aprobat în 
unanimitate eliberarea tovarășului Gh. 
Gheorghiu-Dej din funcția de președinte 
a) Consiliului de Miniștri al R.P.R.

Președintele Marii Adunări Naționale dă 
cuvîntui! tovarășului Gheorghe Gheorghta-

Cuvînfu? tovarășului Gh. Gheorghiu-Dej
Tovarășe președinte, tovarăși deputați.
Comitetul Central al Partidului Munci

toresc Romîn și Consiliul Imputerniciților 
m-au însărcinat să prezint Marii Adunări 
Naționale propunerea privind desemnarea 
în funcția de președinte al Consiliului de 
Miniștri a tovarășului deputat Chivu 
Stoica. Tovarășul Chivu Stoica este 
cunoscut poporului nostru încă din anii 
grei ai regimului burghezo-moșieresc și 
dictaturii fasciste. încă de pe atunci el s-a 
dovedit un fiu credincios al partidului nos
tru, un luptător dîrz și vrednic pentru in
teresele clasei muncitoare și poporului. De 
aceea guvernele burghezo-moșierești l-au 
ținut aproape 12 ani în închisoare După 
eliberarea țării, tovarășul Chivu Stoica a 
fost însărcinat de Comitetul Central al 
Partidului Cu diferite munci de răspundere 
în conducerea mișcării sindicale. în func-

In unanimitate Marea Adunare Națio
nală a votat alegerea tovarășului Chivu 
Stoica în funcția de președinte al Consi
liului de Miniștri al R.P.R R.PR.

Cuvînfarea tovarășului Chivu Stoica, 
președintele Consiliului de Miniștri

Tovarăși deputați.
Mulțumesc Marii Adunări Naționale 

pentru marea cinste ce mi-a făcut-o prin 
numirea în postul de președinte al Con
ciliului de Miniștri Asigur Marea Adu

Dej Sala răsună de aplauze furtunoasa 
Deputății Marii Adunări Naționale și asis
tența din lojile de invitați se ridică în pi
cioare, salutînd pe primul secretar al C.C.
al P.M.R.

ția de ministru al Căilor Ferate și cea de 
ministru al Metalurgiei, apoi în funcția de 
prim-vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, coordonînd activitatea unei grupe de 
ministere industriale. Tovarășul Chivu 
Stoica s-a dovedit un tovarăș cu experien
ță, un harnic și priceput organizator, un 
bun gospodar Tovarășul Chivu Stoica este 
membru al Biroului Politic al Comitetu
lui Central al Partidului Muncitoresc Ro
mîn, un luptător hotărît pentru înfăptuirea 
liniei partidului- Sînt ferm convins că 
Marea Adunare Națională va desemna pe 
tovarășul Chivu Stoica în funcția de pre- 
ședințe al Consiliului de Miniștri și că to
varășul Chivu Stoica își va îndeplini cu 
cinste sarcinile ce revin președintelui 
Consiliului de Miniștri. (Aplauze, deputății 
Marii Adunări Naționale, in picioare, a- 
plaudă îndelungat)

★
Primit cu aplauze îndelungate de depu

tați, ia cuvîntui tovarășul Chivu Stoica, 
președintele Consiliului de Miniștri al

nare Națională că voi munei cu toată sîr- 
guința pentru a îndreptăți încrederea ce 
mi se acordă. Spriji.nindu-se pe succesele 
mari obțin'Jite, guvernul R.P.R. va continua

(Continuare in pag. 2-a)
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eu aceeași fermitate ca și pînă acum a- 
plicarea liniei partidului, linie de con
struire a socialismului în patria noastră 
și de apărare a păcii (Aplauze).

In politica internă guvernul se va preo
cupa și pe viitor de întărirea orinduirii 
democrat-popula.re și de consolidarea sta
tului nostru. Așa cum a arătat tovarășul 
Gh. Gheorghiu-Dej în cuvîntarea sa cu 
prilejul celei de-a 11-a aniversări a eliberă
rii României, sarcinile mări care ne stau 
toi fată cer întărirea continuă a statului 
nostru democrat-popular, dezvoltarea func
țiunilor sale economico-organizatorice și 
cultrjrel-eduicative. îmbunătățirea organi
zării și activității aparatului nostru de 
stat în domeniul economiei.

Guvernul, călăuzindu-se neabătut de în
vățătura leninistă cu privire la industria
lizarea socialistă, va acorde ca și pînă 
acum o atenție deosebită dezvoltării indus
triei grele și, odată eu aceasta, creșterii con
tinue a producției de bunuri de larg con
sum și a construcțiilor de interes economie 
și social-cultural. Este necesar să depunem 
eforturi continue pentru extinderea teh
nicii noi, mai ales în ramurile principale 
ale industriei, să muncim pentru neînce
tata sporire a productivității muncii și 
scădere a prețului de cost al producției in
dustriale. In agricultură, partidul și gu
vernul vor desfășura o muncă permanentă 
în vederea reconstrucției socialiste a agri
culturii, singurul drum spre belșug și bu
năstare, pe calea întăririi economico-orga
nizatorice a gospodăriilor agricole colec
tive și întovărășirilor agricole și a spri
jinirii țăranilor m.'mei tori în înfăptuirea 
de noi întovărășiri de lucrare în comun 
« pământului și gospodării colective. Odată 
cv aceasta, partidul și guvernul vor acorda 
sprijin țărănimii muncitoare individuale 
pe calea cointeresării ei materiale la spo
rirea producției vegetale și animale. Un 
factor însemnat a] întăririi economiei na
ționale este dezvoltarea comerțului socia
list de stat și cooperatist în orașe și sate, 
stimularea schimbului între oraș și sat, 
care va forma și pe Viitor obiect de preo
cupare atentă a guvernului. Paralel cu 
dezvoltarea economiei naționale. în țara 
noastră are loc dezvoltarea culturii de
venită bun al celor mai largi mase ale po- 
poruled. Vom continua să manifestăm cea 
mai mare grijă și dragoste pentru avîntul 
culturii în țara noastră. Sub conducerea 
Partidului Muneitoresc Român oamenii 
muncii din patria noastră își încordează 
forțele pentru îndeplinirea și depășirea 
prevederilor planului de stat pe 1055 și 
totodată pentru îndeplinirea prevederilor 
primului plan cincinal de dezvoltare a 
economiei naționale a R.P.R. pe drumul 
socialismului.

înfăptuirea acestor sarcini este temelia 

ridicării continue a nivelului de trai ma
terial și cultural al oamenilor muncii.

Proiectul de directive pentru al doilea 
plan cincinal 1956—1960. care este în curs 
de definitivare, exprimă clar faptul că în 
centrul politicii partidului și guvernului 
stă sarcina întăririi puterii economice a 
patriei noastre și ridicării nivelului de trai 
material , și cultural al oamenilor muncii 
din țara noastră.

Tovarăși deputați, în ceea ce privește 
politica noastră externă, ea a fost expusă 
recent cu deplină claritate în cuvîntarea 
tovarășului Gh. Gheorghiu-Dej la 22 au
gust a c. In această cuvîntare se arată că 
politica noastră de strângere a legăturilor 
de prietenie și frăție cu țările lagărului 
socialist în frunte cu Uniunea Sovietică, de 
dezvoltare a relațiilor de pace cu toate ță
rile, de apărare a suveranității naționale 
a patriei noastre, de vigilență față de u- 
neltirile dușmanului, politică călăuzită de 
grija continuă pentru întărirea puterii pa
triei noastre, se bucură de sprijinul însu
flețit al întregului nostru popor. Aceasta 
este cea mai bună garanție a continuității 
și consecvenței politicii noastre externe. 
(Aplauze)

Poporul nostru și guvernul R P. R sânt 
pătrunse de hotărîrea de a-și aduce con
tribuția la micșorarea încordării interna
ționale, la dezvoltarea relațiilor de colabo
rare și intensificarea schimburilor co
merciale și Culturale între țări, la asigu
rarea unei păci durabile. Asigur Marea 
Adunare Națională că guvernul va face 
totul pentru aplicarea fermă a politicii 
partidului și statului nostru democrat- 
popular, pentru succesul deplin al operei 
de construire a socialismului și de întă
rire a păcii. (Aplauze furtunoase, îndelung 
repetate)

După o scurtă pauză, ședința Marii A- 
dunări Naționale se redeschide

Tovarășul Chivu Stoica. președintele 
Consiliului de Miniștri, supune aprobării 
deputaților modificările în componența gu
vernului.

Marea Adunare Națională a aprobat eli
berarea tovarășului I. Chișinevschi din 
funcția de prim-vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, întrucît a fost ales în 
funcția de secretar al C.C. al P.M.R.

Marea Adunare Națională a aprobat în 
unanimitate ■

Numirea ca prim-vicepreședinți ai 
Consiliului de Miniștri a tovarășilor : Emil 
Bodnăraș, Petre Borilă, Miron Constanti- 
nescu. eliberîndu-i din funcțiile pe care 
le dețineau pînă în prezent în guvern. In 
felul acesta, Consiliul de Miniștri va avea 
ca prim-vicepreședinți pe tovarășii : Emil 
Bodnăraș, Petre Borilă. Miron Constanti- 
nescu și Alexandru Moghioroș.

Numirea ca vicepreședinți ai Consi
liului de Miniștri a tovarășilor Simion 
Bughici, Dumitru Petrescu și Alexandru 

Bîrlădeanu, eliberîndu-i din funcțiile pe 
care le dețineau piuă în prezent în gu
vern.

Numirea ca ministru al Afacerilor 
Externe a tov. Grigore Preoteasa, ca mi
nistru al Forțelor Armate aie R.PR. a tov. 
general colonel Leontin Sălăjan, ca minis
tru al Industriei Metalurgice și Construc
țiilor de Mașini a tov. ing. Popa Gherasim, 
ca ministru el Comerțului Interior a tov. 
Ștefan Voitec, eâiberind din această func
ție pe tov. Mircea Oprișan, ca președinte 
al Comitetului de Stat al Planificării a 
tov. Alexandru Bîrlădeanu, ca ministru al 
Finanțelor a tov. Manea Mănescu, ca mi
nistru al Industriei Alimentare a tov. 
Constantin Teodoru.

Celelalte ministere vor fi condtuse de 
actualii miniștri.

Marea Adunare Națională a aprobat 
Cererea deputaților Nicolae Ceaușescu și 
Liuba Chișinevschi, de a fi eliberați din 
funcția de membri ai Prezidiului Marii 
Adunări Naționale.

Președintele Marii Adunări Naționale, 
tovarășul C. Pîrvuiescu a propus alegerea 
tovarășului Gh Gheorghiu-Dej ca membru 
al Prezidiului Marii Adunări Naționale

Propunerea tov. C. Pîrvuiescu este pri
mită de deputății Marii Adunări Națio
nale cu mare însuflețire Toți se ridică în 
picioare și ovaționeză îndelung.

Marea Adunare Națională, în unanimi
tate, a ales pe tovarășul Gh. Gheorghiu- I 
Dej membru ai Prezidiului Marii Adunări 
Naționale.

Din însărcinarea Conslliulun Imputemi- 
eițitor, deputatul Emil Mazilu a propus 
ca membru în Prezidiul Marii Adunări 
Naționale pe tov. Constantin Paraschives- 
cu-Bălăceanu, deputat al circumscripției 
electorale Rîmnieu-Săirat, regiunea Ploești. 
Propunerea a fost votată în unanimitate.

Tov. C. Pîrvuiescu, președintele Marii 
Adunări Naționale, a rostit apoi cuvîntul 
de închidere a sesiuniii :

„Tovarăși deputați și deputate, sesiunea 
noastră a luat hotărâri importante care 
decurg din faptul că plenara Comitetului 
Centrai al P.M.R., ținând seama de necesi
tatea întăririi continue a rolului conducă
tor al Partidului, l-a ales pe tovarășul Gh. 
Gheorghiu-Dej, în funcția de prim-secre- 
tar al Comitetului Central al P.M.R.

Sesiunea a ales în funcția de președinte 
al Consiliului de Miniștri al R.P.R. pe to
varășul Chivu Stoica, și a aprobat o se
rie de alte schimbări în componența gu
vernului.

Să muncim cu toții pentru a aduce o 
contribuție activă la aplicarea fermă a po
liticii partidului și statului democrat-popu
lar, politică de construire a socialismului 
și de apărare a păcii".

Cu acesta lucrările celei de a 7-a se
siuni a Marii Adunări Naționale au luat 
sfârșit. (Agerpres).

Vești de pe ogoare
★ ★ ★

Au terminat însămînfatu! 
grîuhui de toamnă

In anul acesta, membrii gospodăriei a- 
gricole colective „23 August" din comuna 
Rapolt, au obținut la hectar o producție de 
grîu ce depășește cu 300-500 kilograme cea 
realizată de țăranii muncitori întovărăși țf 
și cu gospodării individuale din raza comu
nei lor. Acest succes, se datorește în pri
mul rînd faptului că membrii gospodăriei) 
au lucrat pămîntul, de la însămînțări și 
pînă la recoltare, după reguli agrotehnice 
avansate.

Pentru ca în anul viitor să obțină o pro
ducție de grîu și mai mare, membrii aces
tei gospodării, au trecut din vreme la pre
gătirea terenului și a seminței necesare 
Primind ajutorul tractoriștilor de la S.M.T. 
Orăștie, ei au executat arături adinei peni 
tru însămînțări pe o suprafață de 22 ha. 
teren, pe care înainte l-au îngrășat cu 
însemnate cantități de îngrășăminte natu
rale. O atenție deosebită au acordat colec
tiviștii și alegerii seminței de grîu, pe care 
cu ajutorul unui selector au curățit-o de 
corpuri străine, tratînd-o apoi cu substanțe 
chimice.

Avînd terenul și întreaga cantitate de 
sămînță pregătite, colectiviștii au reușit ca 
intr-un timp scurt să termine însămînțatul 
griului în -rinduri încrucișate. Printre mem
brii gospodăriei, care au muncit intens în 
vederea însămînțării griului se numără co
lectiviștii Lăscău loan, Bozero Anton, Lăs 
cău Sofia și alții.

L. BELEHUZ 
corespondent voluntar

Folosesc timpul prielnic 
la însămînfări

De cîteva zile, țăranii muncitori din co
muna Hășdat au trecut cu toate forțele la 
efectuarea însămînțărilor din toamna aces
tui an. Folosind cu pricepere întreaga ca
pacitate a atelajelor existente, ei au reu
șit ca pînă în seara zilei de 5 octombrie 
a.c. să însămînțeze peste 15 ha. cu grîu 
și 2 ha. cu secară. Un sprijin prețios în 
executarea însămînțărilor la timp și după 
regulile agrotehnice, îl primesc țăranii mun
citori din partea tînărului tehnician Jude 
Laurean care le dă numeroase sfaturi și îi 
învață cum să smulgă pămîntului recolte 
din ce în ce mai mari.

Pînă la aceiași dată, cele mai mari su
prafețe au fost în.sătnînțate de țăranii mun
citori Nagy Francisc (Lai) și Kiș Ludovic 
din Hășdat. In satul Nădăștia Inferioară, 
țăranii muncitori Prodan Carol, Ungur Ioan, 
Frențoni Carol și Stanciu loan (Amariei) 
se situează fruntași, terminînd printre pri
mii însămînțarea griului de toamnă.

TOMA IORDAN
corespondent voluntar

PRINTRE MINERII DIN TELIUC
De mult tiinp ma hotărîsern cu un prie

ten de nrin părțile locului, - să vizităm mi
nerii din Teliuc. Esie un vechi obicei al 
nostru, ca după ce ieșim din uzină să vi
zităm Hunedoara și împrejurimile ei. Și 
îată-ne, acum pe un deal din apropierea 
Teliucului. Privim în jos La picioarele 
noastre curge Cetna. De o parte și de alta, 
case vechi cu acoperișuri căciulite, blocuri 
de curind construite, oameni...

Am ajuns în Teliuc.
Ne interesează oamenii. De aceia am 

trecut mai întîi pe la organizația de partid, 
unde am găsit o femie măruințică. „Pe ’to
varășii de, aici îi găsiți maî tot timpul în 
mină. Ei sint peste tot, acolo unde se 
simte nevoia de ajutorul și sfatul lor", ne 
spuse femeia.

Dar cînd să ieșim, ne întîmpînă în ușă 
un tînăr înalt, slăbuț, cu o carte în mînă. 
Era secretarul organizației U. T. M. din 
mină. Făcurăm cunoștință și după ce i-am 
spus că sîntem delegați din partea ziarului 
să scriem cite ceva, ne împrietenirăm re
pede.

— Apoi dacă doriți să vizitați mina și 
să cunoașteți oamenii de la noi, vom 
merge împreună — se oferi secretarul, îna- 
poindu-ne delegațiile pe care le prezenta
sem.

înainte de a intra în mină am ținut mult 
să-l cunoaștem pe baci Luca, despre care 
ne vorbise între timp secretarul. Urcăm 
pe bolovani grei de minereu și ajunserăm 
lîngă el. Este un om trecut de mult timp 
de anii tinereții, cu fața asemenea unef 
scoarțe de copac, dar ochii sclipind parcă 
de o tinerețe nouă. Bătrînul este vorbăreț, 
așa că putem afla multe de la el. Se adu
naseră în jurul nostru și alți mineri care 
se așezaseră pe bulgări de minereu, fumîn- 
du-și liniștiți țigările și ascultind tăcuți pe 
baci Luca.

BACI LUCA POVESTEȘTE

Maî trase odată aer mult în piept, oftă 
adînc, aprinse apoi încă o țigară „spaima 
nemților" cum spune el la „Mărășești" și 
continuă ;

— Da măi feciori... așa a fost pe atunci. 
A trebuit să treacă multă apă pe Cerna 
pînă să mă pot angaja ca miner. Și după 
ce m-am angajat în 1937... viață de cîine. 
Lucram 2-3 zile pe săptămînă și bani... ioc. 
Pînă a mă angaja, slugărisem în sat la 
Herman Fleci, că eram 6 frați și... nici pe
tec de pămînt n-aveam. Pe urmă am fost 
concentrat în 1940 „la muncă". Țin minte 
ea- acum; aveam pe atunci vagonul dor
mitor în mijlocul cîmpului. Iarna viscolul 

spărgea ușa și bufnea peste noi. Dormeam 
în pae tocate de vreme. ...M-am întors 
în mină. Atunci tot cu ranga „bă- 
team”, că nu erau ca acum ciocane 
pneumatice. Viața noastră a minerilor de
venea tot maî grea. începuseră și la noi 
în mină să ia ființă celule ale partidului. 
In 1945 ne-a primit pe amîndoi în partid, 
pe mine și pe nevastă. Atunci ni se des
chisese și nouă capul. Eram respectați: 
„Tovarășul Luca în sus... tovarășul Luca 
în jos..." și uite așa am trăit. După ce am 
fost eliberați de armata roșie în ’44 a în
ceput o altă viață în mină; 8 ore de 
muncă pe zi, salariul bun. mecanizare, prp- 
tecția muncii ș.a.m.d. Mi-am dat și eu cei 
doi copii Ia școală. Iată, anul ăsta Gheor- 
ghiță a ieșit învățător, iar luliana este 
în clasa X-a la liceul din Hunedoara. Zice 
că vrea să se facă doctoriță la dispensarul 
cel nou din Teliuc.

...Fața lui baci Luca se mai însenină 
parcă. Făcu un gest cu mîna ca și cum 
ar fi vrut să alunge amintirile triste, dar 
din nou se întrista. fși fixă ochii undeva 
departe și căzu pe gînduri. Vroia să spună 
încă ceva dar nu știa cum să înceapă.

— Măî feciori — se hotărî el — săptă- 
mîna trecută a-m plîns de bucurie. Păi cum 
să nu plîngî cînd... ia gîndiți-vă și voi: 
am muncit noi aproape o viață întreagă 
ș'î nu am putut să ne facem un acoperă- 
mînt. De abia acum, săptămînă trecută, 

am terminat cu ajutorul statului, casa noa
stră. Cînd ne-am mutat în ea, s-o fi văzut 
pe Tița mea cum umbla dintr-o cameră în 
alta. M-a luat în brațe și m-a sărutat cu 
lacrimi. Atunci mi-au picurat și mie la
crimi în ochi. „Am ajuns și noi acum la 
bătrînețe să avem cuibul nostru", a zis 
femeia, lăsîndu-și capul pe umărul meu.

Baci Luca ne mai spuse una : a fost de
corat cu „Ordinul Muncii" ci. IlI-a pentru 
merite deosebite în muncă. El și-a termi
nat povestirea rugîndu-ne să-i vizităm casa 
cea nouă și îmbelșugată.

Sînt mulți ca tovarășul Luca Alimpescu 
din Teliuc. care locuiesc acum prin grija 
partidului în case îmbelșugate, trăind o 
viață nouă.

PRIN GALERII $1 ABATAJE

Secretarul, care ascultase și el pe bac? 
Luca. ne conducea acum prin mină. Pă
șeam atenți, cu nelipsitele lămpi de carbit, 
prin galeria principală. Mergeam de-alun- 
gul șinelor prin negura săgetată de flă
cările lămpilor, ca niște licurici respirînd 
aer umed și rece. Cu cît înaintăm mai mult, 
cu atît zgomotul surd al ciocanelor auto
mate creștea. La capătul galeriei doi mi
neri „bat". Au pus dinamitele și au stri
gat : arde 11... A urmat o detunătură sur
dă. S-au adunat apoi mai mulți mineri. Au 
cercetat în liniște spărtura șî au începu* 
să-și dezlege limbile.
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Problema campaniei agricole de toamnă și impulsionarea 
colectărilor - în discuția sesiunii Sfatului popular raional

Acum câteva zile, în orașul nostru s-au 
desfășurat lucrările celei de a 6-a sesiuni' 
a Sfialuitaii popular raional Hunedoara. Cu 
acest prilej, deputății, precum și invita
ții care au luat parte la sesiune, au ascul
tat raportul prezentat de deputatul Mi- 
huț Avram, asupra măsurilor luate de Co
mitetul executiv ăl statului popular ra
ional cu privire la desfășurarea în bune 
condițiiuni a campaniei agricole de toam
nă și îndeplinirea planului de colectări.

Din raportul prezentat, a reeșit că pe 
llîngă rezultatele pozitive ce au fo-st obți
nute în pregătirea campaniei agricole din 
toamna aceasta și în problema colectări
lor, mai există serioase lipsuri, care au 
făcut ca raionul Hunedoara să se situeze 
printre raioanele codașe pe regiune. Fap
tul că raionul nostru este cu mult rămas 
în urmă cu pregătirea lucrărilor agricole 
și însămînțărilor, se daitorește în primul 
rînd comitetului executiv, care s-a mul
țumit să ia unele măsuri, ca după aceea totul 
să fie lăsat pe seama sfaturilor popul are co
munale, care nu au fost îndeajuns îndru
mate și controlate. Sînt unii ingineri și 
tehnicieni, care în prea mică măsură se 
preocupă de lămurirea și atragerea țără
nimii muncitoare la efectuarea lucrărilor 
agricole, într-un timp cât m>ai scurt și la 
un înalt nivel agrotehnic. In timp ce în 
comuna G-helar nu s-a terminat încă treie
ratul păioaselor, tehnicianul Groza Nicotae 
de le punctul agricol se preocupă de alte 
probleme ce nu-i aparțin, neglijând cu 
totul sarcinile ce i-au fost încredințate.

Deputatul Popa Pascu, din comuna 
Streisîngeorgiu, a criticat cu asprime ati
tudinea inginerilor ,și tehnicienilor agri
coli din această comună, care nu țin con
sfătuiri cu țăranii .muncitori, nu-i spriji
nă ca ei să obțină recolte mari la hec
tar. „Deși ne aflăm în toiul însămînță- 
rilor de toamnă — a spus deputatul Popa 
Pascu ;— în comuna noastră lipsește pra
ful pentru tratarea semințelor. Conduce
rea cooperativei „Muncitorul1' din Călan 
nu s-a îngrijit pentru a aproviziona sub
filialele diin comuna Streisîngeorgiu cu 
substanțele chimice necesare tratării se
min,țel or“.

Cea mai importantă problemă, asupra 
căreia sesiunea și-a îndreptat atenția, a 
fost însă aceia a realizării pianului de 
boicotări. Atât raportul prezentat, cît și 
deputății care au luait cuvântul, au arătat 
că lipsurile existente în munca organelor 
Ministerului colectărilor (împuternicit ra
ional Surda Ștefan) au dus în ultima a- 
nalilză la o situație condamnabilă, la crea
rea unui decalaj între recoltat, treieriș și 
colectări.

„Cu toate că în raionul nostru treierișul 
se apropie de sfîrșit, iar în unele comune

— încă doi metri înaintare — spuse 
cineva tare. Peste cîteva zile, galeria va 
ajunge la suprafață. Va intra pe aici aer 
mult și bun, iar transportul minereului se 
va face repede și în condițiuni bune.

Doi mineri au înaintat dintr-o lovitură 
doi metri... Sucuteanu Vasile și Dănilă Ni- 
colae. Ei se cunosc de multă vreme. Sînt 
miner} harnici. Din 1948 se cunosc. De 
eînd s-au format primele brigăzi de volun
tari pe șantierul Salva-Vișeu.

Urcăm în abatajele de deasupra lor. Aici 
sînt trei fronturi. La toate trei lucrează 
12 oameni care formează echipa lui Tuhuț 
loan. Dintre toți, cel mai tînăr este Das
călii Alexandru. El nu lucrează de mult 
timp în abataj. Pînă acum cîtva timp, 
după ce a terminat școala de calificare, a 
lucrat Ja suprafață.Ținea foarte mult să 
lucreze în mină. „Ești prea tînăr1' î se 
spunea adesea. „Ce dacă sînt prea tînăr", 
o să vedeți că pot lucra în mină1', ia spus 
el intr-o zi tovarășului Tuhuț. Acesta, vă- 
zîndu-1 așa inimos, cu dragoste de muncă, 
l-a luat pe lîngă el în echipă. Și „puș
tiul’' nu s-a1 făcut de rîs. Luna trecută și-a 
depășit norma de lucru cu 43 la sută. Vrea 
să-I întreacă chiar pe Măineanu Constan
tin care este unul din cei mal buni mineri 
din echipă. Și acest lucru îi place tovară
șului Tuhuț...

CHIPRIOTIS COSTINE), 
corespondent voluntar 

a fost terminat în întregime — a arătat 
deputatul Bouremu Ștefan — planul de 
colectare a griului nu a fost realizat pe 
raion decît în proporție de 85 la sută. A- 
ceastia, deoarece organele de colectare și 
comitetele executive ale sfaturilor popu
lare comunale, nu au vegheat ca toți ță
ranii muncitori să-și. predea cotele la 
arii, nu au desfășurat o largă și susținu
tă muncă politică pentru ca producătorii 
agri boli să-și achite în mod conștiincios 
și în întregime toate cotele datorate sta
tului".

Cantități însemnate de grîu — așa după 
cum a reeșit din discuții — au rămas ne- 
eolecbaf^în comunele Streisîngeorgiu, ora
șul Simeria, Hășdet, Băcia, Cristur, Călan 
și altele. Rămase în urmă sînt colectările 
și Ia celelalte produse agricole, precuml 
și la produsele animale. Pînă la data de 
1 octombrie a.c. planul de colectare la 
alte boabe a atins abia un procentaj de 
48 la sută, la fîn 71 la sută, iar la carne 
67 la sută.

Neîndeplinirea în întregime a planului 
de colectare la produsele agricole și ani
male, se datorește în primul rînd împu
ternicitului raional Surda Ștefan, care nu 
a analizat periodic mersul colectărilor pe 
raion, mărginindu-se uneori să dea nu
mai ordine și dispoziții. Lipsiți de spri
jinul și controlul organelor superioare, la 
rândul lor împuterniciții și colectorii co
munali au lăsat ca, colectările să se des
fășoare la voia întâmplării: Asemenea 
exemple pot fi găsite în comuna Strei
sîngeorgiu, unde colectorul Jurj Vioreli 
umblă în permanență în stare de ebrieta
te. iar împuternicitul comunal Frențoni 
loan își petrece mai mult timpul prin bi
rourile sfatului popular. In unele comune 
cum ar fi Hășdat și altele, chiaburii nu 
au fost obligați să-și achite toate cotele 
cuvenite statului. Ia existența unor ast
fel de lipsuri, o contribuție o au și unii 
deputați raionali, care au depus o muncă 
necorespunzătoare în acest scop. Sînt de
putați raionali ca Marcu Vasile, Popa loan 
și alții, a căror activitate în circumscripția 
respectivă lasă mult de dorit.

*
Lucrările celei de a 6-a sesiunii e Sfa

tului popular raionali Hunedoara s-aul 
desfășurat la un înalt nivel criitic și au
tocritic, analizând și scoțând la iveală ade
văratele cauze ce au făcut diin raionul nos
tru un raion codaș, atât în ceea ce priveș
te campania agricolă de toamnă, cit și rea
lizarea planului de colectări la produsele 
agricole și animale. In încheiere, sesiunea 
a luat .unele hotăriri printre came ; înde
plinirea în întregime a planului de colec
tări pînă la data de 20 octombrie a.c.

Scrisori către „Uzina Noastră"

Intre miile de familii cărora prin grija 
partidului și guvernului le-au fost repar
tizate locuințe în minunatei oraș munci
toresc, mă aflu și eu. In anul 1948 m-am 
mutat înitr-o locuință confortabilă pe stra
da „B" nr. 4, unde locuiesc și astăzi.

La început, cum era și normal, m-am 
bucurat și eram fericit că în sfârșit am un 
cămin unde voi trai în condiții optime 
pînă ta bătrânețe, făiră greutăți.

Insă chiar a doua zi după ce m-am 
mutat, atenția mea a fost atrasă de gră
mezile mari de pământ depozitate în gră
dina aparținătoare locuinței. Văzând acest 
lucru m-am adresat imediat unor oameni 
comipetenți, care se ccuipau în acea vreme 
cu conducerea lucrărilor de transport și 
construcții în O.M., ca de pildă, Crișan, 
Pereean și alții, în scopuil ca pământul să 
fie transportat de aici. De ta aceștia am 
primit doar promisiunii, care au rămiaa 
promisiuni, tar pământul Cu timpul s-a 
nivelat într-un strat de o grosime de ceia. 
25 cm., sub influența căruia gardul din 
jurul grădinii a putrezit.

Acum întâmpin deficiențe și cu instala
ția de apă. De pildă, cazanul „Boiler11, care 
alimentează bata cu apă, a fost prins de 
tavan cu cîteva scoabe de slabă rezis
tență, din care cauză nu pot folosi bata

Muncă bine
f

Mărirea ciclului de funcționare și a 
indicilor de exploatare a utilajelor grele,- 
în scopul realizării de acumulări socialiste 
peste plan, sînt sarcini c® și le-au propus 
să le rezolve în cadrul întrecerii socia
liste muncitorii și tehnicieni Stațiunii nr. 
7, utilaj greu din Hunedoara. Realizarea 
acestor însemnate, obiective, cerea însă din 
partea colectivului îmbunătățirea randa
mentului obținut, prin prelungirea vieții 
de funcționare a utilajelor și folosirea 
mai bine a capacității lor de producție. 
Știind că maistrul are un rcl principali în 
organizarea producției, conducerea aces
tei întreprinderi a repartizat fiecăruia un 
număr de utiaje de care răspunde. Acest 
fapt. îi dă putință maistrului respectiv să 
controleze cu mai muiltă atenție în fieca
re dimineață : pornirea, încălzirea, con
trolul și verificarea luibreffențitor, înain
te ca utilajul să intre în producție. Pen
tru a se putea urmări mai ușor starea în 
care se găsesc utilajele și defectele ce so 
ivesc, la fiecare d.in ele au fost introduse 
carnete de bord, în care se,trec toți indi
cii tehnici și observațiile mecanicului ce 
miînmiește utilajul. O altă metodă ce se 
aplică aici, constă în asigurarea fronturilor 
de lucru, pentru înlăturarea golurilor de 
producție provenite diin clauza deplasării 
uilajelor. In uirmia acestora, indicii de ex
ploatare eu fost îmbunătățiți simțitor. La 
grupul excavatoare, de. pildă., indiciile de uti-

Informații pronosport
, Programul concursului special
• ■ din 13 octombrie 1955

I Metalul Hunedoara — Minerul Petro
șani (Cu'pa R.P.R.).

II. Metalul Câmpia Turzii .— Locomo
tiva Tg. Mureș (Cupa R.P.R.)

III. Progresul Oradea — Locomotiva Ti
mișoara (Cupa R.P.R.)

IV. Dinamo Bacău — Progresul Finan
țe Bănci (Gupa R.P.R.)

V. Flacăra Oîmpina — Dinamo Orașul 
Stalin (Cupa R.P.R.)

VI. Flacăra Mediaș — Avîntel Reghin 
(Cupa R.P.R.)

VII. Dinamo Galiați — Progresul CjP.CjS. 
București (Cupe R.P.R.)

VIII. Locomotiva Pașcani — Dinamo 6
București (Cuipa R.P.R.)

IX. Știința București — Flacăra Moireni 
(Campionat cat. B.) 

Abonați-vă la ziarele și revistele sovietice pe anul 1956. Abonamentele se 
primesc de factorii poștali și difuzorii voluntari din întreprinderi.

De ce atîta nepăsare față de reparațiile 
curente ale blocurilor muncitorești?

în scopul pentru dare este destinată. La 
fel se întâmplă și cu conductele de apă din 
pod. Aici nu toate țevile sânt 'izolate și de 
aceea iarna sînt expuse înghețului.. Pe 
Ungă toate acestea de multe ori apa .pro
venită din ploi pătrunde și în pivniță, oa
re desigur nu educe folos nici mie ca lo
catar și nici statului.

Toate aceste lucruri nu m-au lăsat pa
siv. Am plecat să sezdsez aceste deficiente, 
organelor competente. M-am dus ta între
prinderea de construcții. Aici mi s-a răs
puns că pe ei nu-i interesează cele ce se 
întâmplă cu locuințele, întrucât le-au pre
dat combinatului. Mă adresai Comitetu
lui de întreprindere al combinatului. Do 
aici primesc promisiuni că „se va axăK- 
ja”. Intr-adevăr tâmp de un an de zile m-au 
vizitat peste o sută de delegați și con
trolori, care au notat toate deficiențele 
și au plecat. Dar cu toate acestea nimeni 
nu a venit apoii să facă reparațiile nece
sare.

Văziînd că tâmpul trece și sub influența 
deficiențelor arătate locuința începe să se 
degradeze, în luna martie 1955 am înain
tat o cerere scrisă direcției administra
tive a combinatului, prin care am solici
tat cu insistență să fie luate măsuri ur
gente în acest scop. Cererea a fost apro

organizafă
liza re față de cel planificat a fost îmbu
nătățit cu 20 la suită ; 8 excavatoare și alte 
7 utilaje grele au depășit cu. mult timpul 
de funcționare. Excavatorul „Maxima1' nr. 
325.024. manipulat de .mecanicul Icnete 
Constantin, a depășit timpul de funcțio
nare cu 3.500 ore fără să 1 se facă repara
ție ; excavatorul „CShirov" nr. 325.063, mâ
nuit de Varga Koloman și Nagy Alexan
dru, a funcționat peste tâmpul ptaniifitat 
2.000 ore, excaivatoriștii Petrcșanu Aurel și 
Muntp Arneț, eu săpat în luna septem
brie 25.000 m.c. pământ, față de 12.000 
mc. cît prevedea norma. Rezultate dem
ne de remarcat eu obținut și alți exca- 
vatoriști ca Martin Gheorgbe, tractoriștii 
Gheorghe Constantin și Gheorghe Pașa, 
mecaniiciM Sodrîngă Mihai, Băietu Vasile 
și alții oare străduinidu-se să folosească 
întreaga Capacitate a utilajelor și execu
tând reparații de calitate, eu depășit sim
țitor sarcinile de plan. Ca rezultat, plenul 
de producție pe stațiune a fost îndeplinit 
în. luna august în .proporție de 194 ta sute, 
iair în septembrie în proporție de 198 ta 
sută. Productâvital ea muncii a crescut cu 
69 la sută și prețul de cost, a foist redus, 
față de cel planificat, cu peste 15 ta sultă, 
sporind în acest fel acumulările soaialis- 
te. Pînă acum «cumiuilările socialiste date 
peste ptan de colectivul acestei întreprin
deri depășesc ou mult cifra de 3.240.000 
lei.

X. Mineral Luipeni — Flamura roșie
Cluj (Campionat cat. B.)

XI. Flamura roșie Bacău —1 Progresul 
Foctșani (Campionat cat. B.)

XII. Avîntel Fălticeni Dinamo Bfiriaid 
(Campionat cat. B.)

MECIURI DE REZERVA

A. Dinamo Pitești — CCA. București 
(Cupa RP.R.)

B. Metalul 108 — Ftami-jira roșie Arad 
(Cupa R.P.R.)

C. Locomotiva T. Severin — Dinamo 
București (Cupa R.P.R)

D. Metalul Oțelul roșu — .Știința Timi
șoara (Cuipa R.P.R.)

Buletinele pentru acest concurs se pot 
depune ta agenția „Pronosport1' Hunedoa
ra, începând de duminică 9 octombrie 1955 
orele 14 pînă miercuri 12 octombrie 1955 
orele 18.

bată de către tovarășul Kiss I. și repar
tizată secției Edil pentru ca reparațiile 
soliditate să fie făcute în tâmpul cel maii 
scurt. Aici cererea a fost înregistrată și 
plasată într-un dosar, unde se află ui
tată și acum, fără ca cineva să facă vreo 
reparație te locuința mea.

Toate aceste tărăgăneli în rezolvarea 
problemei locuinței din strada „B“ nr. 4, 
rră face să pun o întrebare îndreptățită. 
Dare direcția administrativă, secția Edil 
și comitetul de • întreprindere dini com
binat, când au de gând să satisfacă do
rința locatarilor din O.M., de a lua mă
surile necesare în privința reparațiilor ? 
Acum ne aflăm în prag de lamă. între
prinderile și instituțiile din Hunedoara iau 
măsuri urgente pentru a asigura buinuit 
mers el producției în lunile friguroase ele 
anului. Ori nu este deajuns ca numai lo
curile noastre de muncă să fie bine pre
gătite pentru iarnă, deoarece nu niumiai e- 
cestea hotărăsc soarta producției, ci în 
primul rind omiui și de aceta organele 
competente trebuie să dea toată atenția 
executării reparațiilor necesare, cel .puțin 
acum cftnd ne aflăm în flaița iernii.

BOBARU PETRU
locatar O.M. strada „B“ nr. 4
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Oamenii muncii din R. D. Germană își construiesc
cu entuziasm tînârul lor stat

ORAȘUL METALURGIȘTILOR

In apropiere de orașul Frankfurt-pe-Oder 
se înalță corpurile de clădiri ale unei mari 
întreprinderi me'alurgice — combinatul 
„I. V. Stalin", — una din rele mai tinere 
întreprinderi metalurgice din Republica De
mocrată Germană. Construirea combinatu
lui a început cu mai puțin de cinci ani în 
urmă. In prezent, la combinat lucrează 
ti.OOO de persoane. Șase lutnale dau metal 
pentru construcția pașnică. Aici sînt meca
nizate toate procesele de producție — în- 
cepînd cu descărcarea vagoanelor cu mi
nereuri și cocs și terminind cu încărcarea 

’pe platforme a foniei finite.
In ultimul timp, melalurgiștii combina

tului au obținut mari succese. In primul 
semestru al anului 1955, producția 'de fon
tă a crescut cu aproape 90 de tone pe zi 
în comparație cu perioada corespunzătoare 
a anului trecut. In același interval de timp 
Oțelarii au redus consumul de cocs cu o 
cantitate în valoare de peste 1.000.000 de 
mărci.

In apropiere de combinat s-a înălțat 
ridul orâș muncitoresc Sfalinstadt Deși în 
vîrstă de numai patru ani, în acest :oraș 
au fost create școli, un cinematograf, o 
fabrică de pîioe, un combinat de carne. 
Stalinstadt crește și se extinde pe zi ce tre
ce. In curînd va fi înfrumusețat cu noi bu
levarde bine amenajate. In oraș, se vor 
construi un palat de cultură și un stadion 
sportiv.

UN COMBINAT RENĂSCUT DIN

RUINE

Combinatul chimic „Walter Ulbricht" 
este bine cunoscut nu numai în R. D. Ger
mană, ci și peste hotarele ei. El este una 
din cele mai mari întreprinderi chimice din 
Europa. ......

Destinul combinatului „Walter Ulbricht" 
este similar cu cel al multor alte între
prinderi din R. D. Germană. El fusese dis
trus, secțiile sale fiind transformate în 
grămezi de ruine și fier vechi.

Acela care a văzut aceste dărâmături 
î-ar fi fost greu să creadă că într-un ter
men atît de scurt combinatul va putea fi 
ridicat din ruine. Dar mîinile harnice ale 
muncitorilor germani l-au readus repede la 
viață. In prezent, toate secțiile combinatu
lui au fost reconstruite și înzestrate cu 
cele mai moderne utilaje.

La combinat se desfășoară pe scară largă 
întrecerea în muncă. Ea a devenit forța care 
a făcut ca această uzină să se numere prin
ți e întreprinderile fruntașe ale republicii, 
in cursul întrecerii, inițiativei în muncă a 
muncitorilor s-au deschis noi orizonturi. Co
lectivul luptă cu perseverență pentru creș
terea continuă a productivității muncii. In 
această direcție un rol important îl joacă 
mișcarea raționalizatorilor și inovatorilor, 
ai căror număr se ridică la 4.000.

Față de anul 1948, producția combinatu
lui a crescut de patru ori. In această pe
rioadă salariul muncitorilor a crescut în 
medie cu 65 la sută. A crescut considerabil 
și productivitatea muncii.

La baza1 acestor realizări stau năzuințele 
patriotice ale muncitorilor, inginerilor și 
tehnicienilor de a contribui prin munca lor 
la întărirea economică și politică a R. D. 
Germane, în care ei văd bastionul de nă
dejde al luptei poporului german pentru 
pace șl unitatea Germaniei.

DIN SUCCESELE OAMENILOR MUNCII 

DIN ÎNTREPRINDERILE INDUSTRIALE

In cadrul întrecerilor socialiste organi
zate în R. D. Germană, colectivele uzine
lor de mașini grele și oțelăriilor din re
publică au realizat în primele șase luni ale 
anului economii în valoare de peste 
22.600 000 de mărci. Zece întreprinderi din 
aceste ramuri ale industriei au realizat în 

medie venituri în valoare de 300 de mărci 
pentru fiecare muncitor, aplicînd propune 
rile de îmbunătățire, inovațiile făcute de 
muncitori etc.

Cele 223 de propuneri de raționalizare a 
muncii, care au dus la realizarea unor e- 
conomii în valoare de 246.000 de mărci, au 
dat posibilitate fabricii de uleiuri mine
rale „Klaffenbach" din Karl Marx Stadt 
să-și îndeplinească planul de producție pre
văzut în planul,cincinal pînă în luna iunie
а. c. De la începutul planului cincinal pro
ductivitatea muncii a crescut cu 170 la sută.

★
In cei șapte ani de la deschiderea șan

tierelor navale din Stralsund, au fost cons
truite aici 285 de vase de pescuit, modern 
utilate. Aceste vase au fost exportate în 
țările de defnocrație populară sau au fost 
livrate întreprinderilor de pescuit din R. D. 
Germană. In aceeași perioadă, un număr 
de 1.000 de muncitori de pe aceste șantie
re, care au realizat succese deosebite în 
construcția de vase, au primit titlul de „ac
tiviști", iar pentru dezvoltarea activității 
culturale și sociale a fost alocată suma de
б. 000.000 de mărci.

ȘANTIERUL TINERETULUI 

„TRATTENDORF

In urmă cu doi-trei ani, centralele elec
trice a R. D. Germane nu puteau satisface 
în întregime nevoile economiei naționale 
ce se dezvolta impetuos. In prezent, apro
vizionarea industriei cu energie electrică se 
îmbunătățește tot mai mult.

Sporește puterea vechilor centrale electri
ce din R. D. Germană și se construiesc al
tele noi. Una din acestea se construiește în 
satul Trattendorf, de pe malul rîului Spree.

Primii constructori — sosiți la Tratten- 
dorf anul trecut — au găsit aici un teren 
nisipos și ruinele unei vechi centrale elec
trice. De refacerea ei nici nu putea fi vor
ba. In locul ruinelor trebuia să se constru
iască un gigant al industriei energetice 
moderne. Puterea primelor două grupuri 
electrogene ale centralei electrice „Tratten- 
dorf“ este de 450.000 kw. Aceasta va fi 
una din cele mai mari centrale electrice din 
întreaga Germanie.

Pentru executarea lucrărilor de construc
ție s-a prevăzut un termen scurt. Unii din 
vechii specialiști nu credeau în realitatea 
acestor planuri. A sosit timpul cînd și ei 
au trebuit să-și schimbe părerea. Uniunea 
Tineretului Liber German a luat sub pa
tronajul său construcția centralei electrice 
și a declarat-o șantier al tineretului. Pe 
baza foilor de drum eliberate de Uniunea 
Tineretului Liber German, din toate colțu
rile R. D. Germane au sosit la Trattendorf 
sute de tineri plini de entuziasm.

Construcția de lo

cuințe la Berlin : Blo

cul „Ecke Weiden- 

ioeg".

Clădirea centralei electrice „Trattendorf-3" 
mai este încă înconjurată de schele. Ici 
colo lucesc scinteile electro-sudurii dar în 
sala de mașini bate deja inima centralei 
electrice — prima turbină care furnizează 
curent industrial.

Montarea aeestei turbine a fost terminată 
înainte de termen. Recent a avut loc pu
nerea în funcțiune și a celei de a doua 
turbine Toate aceste turbine au fost pro
duse de întreprinderea populari „Berg
man Borsig'.

Concomitent, din rîndurile constructori
lor sosiți la Trattendorf, se pregătesc ca
dre pentru noua centrală electrică. Tineri 
care pînă mai ieri lucrau ca zidari, beto- 
niști sau tîmplari devin acum mecanici de 
turbine, fochiști, etc.

Deasupra ogoarelor și crîngurilor, dea
supra satelor și autostrăzilor, deasupra 
orașelor din R. D. Germană se întind ca
blurile liniilor de înaltă tensiune. Prin a- 
cestea circulă curentul electric furnizat de 
noile centrale electrice din Trattendorf, Vo- 
korode, Cable, Stalinstadt. Oamenii muncii 
din R. D. Germană luptă pentru construi
rea unei baze energetice trainice.

INDUSTRIA ALIMENTARA

In ultimii ani, industria alimentară a 
Republicii Democrate Germane a realizat 
succese remarcabile. Deși primul plan cin
cinal (1951-1955) prevedea o sporire a pro
ducției industriale alimentare în proporție 
de 186.9 la sută în comparație cu anul 
1950, încă în 1954 volumul producției aces
tei ramuri a industriei a crescut cu 202 
Ia sută. Pînă la sfîrșitul anului 1955, pro
ducția industriei alimentare va crește cu 
214 la sută în comparație cu nivelul anu
lui 1950.

In perioada 1945-1955, în R. D. Germană 
au fost reconstruite 28 și au fost constru
ite din nou 29 de întreprinderi ale indus
triei alimentare, între care 15 întreprinderi 
trigorifere, o fabrică de produse de patiserie 
automatizată complet, cu o capacitate de 
producție trimestrială de 900 de tone, etc.

Pe viitor, se prevede vitaminizarea tu
turor produselor alimentare. De asemenea 
se vor construi vapoare unde se vor pre
lucra produsele de pește. Intr-un viitor a- 
propiat se vor instala treptat benzi rulante 
la toate întreprinderile de produse alimen
tare.

10 ANI DE LA REFORMA AGRARA

In anul 1945, după ce glorioasa armată 
sovietică a zdrobit regimul hitlerist, una 
din primele sarcini ale torțelor antifasciste 
din Germania a fost să elibereze țărănimea 
care fusese exploatată de veacuri. Acest lu
cru a tost realizat prin înfăptuirea refor
mei agrare. In toate localitățile rurale, ra
ionale șî laenderele au luat ființă comisii 
de reformă agrară, a căror sarcină a fost 
să bxpropieze pe junkeri, laT terenul, în- 

ventarul mort și viu să fie împărțite țăra
nilor.

Un număr de 24.700 muncitori din in
dustrie. împreună cu țărănimea muncitoare 
au lucrat în comisiile de reformă agrară. 
La această acțiune au participat în total 
54.000 de persoane.

Un număr de 4.142 de fruntași naziști și 
criminali de război, precum 7.160 de jun
keri, au fost expropiați, abținîndu-se ast
fel 3.298.082 de hectare de pămînt. Un nu
măr de 559.089 de țărani muncitori au pri
mit 2.189.999 de hectare de pămînt pentru 
a și întemeia gospodării individuale. Res
tul pămîntului a fost dat în folosință obș
tească, în special pentru ferme de stat.

Prin reforma agrară democratică au fost 
împroprietăriți 119.121 de țărani fără pă
mînt și muncitori agricoli, precum și 91.155 
de strămutați, iar 80.404 de țărani cu pă
mînt puțin au primit în medie cîte 3,4 hec
tare de pămînt.

Marea majoritate a mașinilor și unelte
lor agricole n-au mai putut fi folosite, fiind 
prea uzate. Tractoarele fuseseră luate de 
naziști pentru război, iar vitele fuseseră de 
asemenea luate de aceștia sau tăiate. Pe 
unde trecuse războiul, nu mai era nici 
urmă de inventar viu.

In atară de expropierea criminalilor de 
război, comisiilor de expropiere le-a mai 
revenit sarcina de a asigura strîngerea re
coltei pe anul 1945, precum și recolta vii
toare. In această perioadă a fost înființa
tă Uniunea comitetelor de ajutor reciproc 
intre țărani Această uniune a organizat 
centre care împrumutau țăranilor mașini
le agricole de care aceștia aveau nevoie. 
Aceste centre au fost transformate mai tîr- 
ziu în S.M.T.-uri.

Ajutorul acordat de stat în cei zece ani 
care au trecut de la înfăptuirea reformei 
agrare și pînă în prezent, a luat proporții 
nebănuite. In perioada 1949-1953 statul a 
alocat S.M.T.-urilot ionduri in valoare de 
788.921.000 de mărci germane. In anul 
1954, S.M.T.-urile au primit 323 de milioane 
de mărci germane.

tn perioada 1948-1950, pentru agricultura 
R. 0. Germane au fost alocate în total 
2.410 milioane mărci germane sub formă 
de subvenții, credite etc. Legea din 8 sep
tembrie 1950 cu privire la datorii și credi
tele acordate țăranilor mijlocași și cu gos
podării mici a adus țăranilor împroprie
tăriți o scădere a datoriilor lor în propor
ție de 50 la sută.

In afară de ajutorul financiar acordat de 
Către stat țărănimii au fost create și alte 
Instituții care pun la dispoziția țărănimii 
mașini, unelte și vite. Au tost înființate 
circa 95.000 de noi gospodării

Pe lingă gospodăriile țăranilor împroprie
tăriți, au mai luat ființă 605 S. M. T.-uri, 
case de cultură, centre culturale, școli, dis
pensare sătești și alte instituții care în 
ultimii ani au schimbat complet aspectul 
satelor.

Deoarece gospodăriile mari sînt mult mai 
rentabile decît cele iniei, mulți țărani mun
citori, dintre care cea mai mare parte a 
primit pămînt abia in 1945 prin reforma 
agrară, și-au unit gospodăriile, inființînd 
cooperative agricole de producție. Numă
rul cooperativelor agricole de producție a 
crescut simțitor în Republica Democrată 
Germană. Un mare număr din aceste coo
perative obțin astăzi recolte atît de bo
gate îneît ele depășesc cu mult jproducția 
medie la ha. a agriculturii din R. D. Ger
mană în ansamblu.
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