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Pentru o vie agitație vizuală 
în Jurul sarcinilor actuale!

In fața popoiului nostru muncitor stau sercini importante de 
luptă pentru continua dezvoltare a ecoriomiei naționale, pentru 
ridicarea continuă a nivelului de trai materiei și cultural al celor 
ce muncesc. /Măsurile economice elaborate de piemra C.C. al 
P.M.R. din august 1953 și hotăririle partidului și guvernului con
stituie pentru oameni’ muncii un progrrm concret de luptă pentru 
înflorirea patriei, pentru bunăstare.

Răspunzînd chemării partidului, oamenii muncii din mine, 
întreprinderi, de pe șantiere desfășoară cu însuflețire întrecerea 
socialistă pentru o pioducție sporită și de bună cfli'iate. Crește 
numărul brigăzilor de mineri care muncesc cu o productivitate 
sporită ; se dezvoltă preocuparea colectivelor întreprinderilor îață 
de descoperirea și utilizarea rezervelor interne, folosi.ea din plin 
a capacității utilajelor, reducerea prețului de cost, etc.

Un Ioc important în mobilizarea maselor largi de oameni ai 
muncii la luptă rodnică în vederea realizării ritmice, la toți 
indicii a planului de producție, la acțiuni menite să asigure ridi
carea nivelului de trei al celor ce muncesc, îl ocupă agitația 
vizuală. Făcînd parte integrantă din agitația politică de masă, 
agitația vizuală constituie o importanță armă a partidului pentru 
ridicarea conștiinței oamenilor muncii, pentru mobilizarea ior la 
înfăptuirea sarcinilor actuale ce le stau în față. Calitatea agita
ției’vizuale constă în aceea că ea poate fi adaptată cu repeziciune 
necesităților noi ale muncii politice, problemelor specifice ale fie
cărei întreprinderi si u loc de muncă, fiind astfel deosebit de mo- 
bilizatiaKe.

fn Valea Jiului, unele organizații de partid îeușesc să folo
sească cu succes agitați? vizuală ca m'j'ijg, de mobilizare a oa
menilor munci! la luptă spornică pentru realizarea sarcinilor ce 
le stm în față. La minele Vulcan, Petrila și la alte ’ntreprinderi 
au fost afișate lozinci mobilizatoare, care cheamă minerii și teh
nicienii să îndeplinească ritmic sarciftrle de plan, să realizeze 
economii, să descopere rezervele interne și să le pună în slujba 
realizării planului Prin grija comitetului orășenesc de partid, 
în Fetioșani au ..părut panouri atrăgătoare, care îndeamnă mun
citorii, funcționarii, gospodinele să extindă cultura de cartofi 
legume și zarzavaturi pe loturi individuale. In comuna Iscroni, 
în sateb' din jurul Vulcanului au fost ?fișate lozinci și panouri 
care îndeamnă țărănimea muncitoare să cultive tot mai multe le
gume și zarzavaturi pentru nevoille proprii, precum și pentru 
aprovizionarea centrelor muncitorești. Și în alte localități din 
Valea Jiului agitația vizuală e axată pe sarcinile actuale.

Sînt însă unele întreprinderi și localități unde agitația vi
zuală e rămasă în urma vieții. La Filatura Lupeni, de pildă, gra
ficele de producție oglindesc realizări din cursâfcgnului 1953. Ce
lelalte lozinci sînt lipsite de conținut concret, Li» ;w«c lozinci mo
bilizatoare și panouri ca-re să îndrume textili^» noi succese 
în îmbunătățirea calității produselor, reducerea orbcentului de de
șeuri, realizarea de economii, etc. De asemenea, la nr » geni 
agitația vizuală aie un caracter general, rupi de prsh”- pcon- 
crete ale întăririi disciplinei în munci,-feâOiireagepUa&B WWfe- 
lor, ridicare? de noi cadre calificate, intensifica«» ee-
iacterului de masă al întrecerii socialiste, etc.It -mii,
Vulcan, Petrila nu există o agitație vizuală cawyija 
însemnătatea cultivării de cartofi, legume și ZMMKgMNHte'țBitre 
mineri, muncitori și funcționari.

Lipsurile existente în agitația vizuală oglindesc fîjpipl 0ț 
umile organizații de partid nu dau atenția cfivemlă inle&ȘE^i 
muncii politice pentru mobilizarea maselor largi « oameni ăi 
muncii la înfăptuirea multiplelor sarcini ale constr iți -vrejii noi.

Organizațiile de partid și sub îndrumarea lot oeîe sindicale 
trebuie să acorde o atenție deosebită organizării5 unei agitații 
vizuale largi și vii în jurul problemelor actuale și în deosfi® cu 
privire la sarcinile ce decurg din hotărîrile plenarei parfij^lui 
din august 1953. In mine, întreprinderi și pe șaniierej egita^a 
vizuală trebuie să cheme masele la întrecere s^aiisti* “ _i_ 
realizarea sarcinilor de plan, pentru îmbunătăți»^ ațj» 
ducerea prețului de cost al producției, pentru f<|feșîreșL< 
tehnicii, pentu ridicarea de noi cadre caHficpe*-=|n .-«rfăt 
Jiului trebuie desfășurată o agitație bogată și IWra 
îndrume cetățenii să cultive fiecare teren viran cu legali 
vaturi, să crească animale mici pe lîngă casă .Prin Jm 
lozinci mobilizatoare, oamenii muncii trebuie chemați 11 
voluntară pentru 
amenajarea p rcurilor. Organizațiile de paitid și cele sindicale 
trebuie să țină seamă că agitația vizuală este cu atît mai efierce, 
Cu cît conținutul ei în idej e mai bogat, cu cit ea e axată pe pro
blemele specifice i le întreprinderii sau localității respective, cu 
cît ea vorbește oamenilor muncii mai concret și în 
gătoaie despre sarcinile ce le stau în față.

îmbinată strîns cu celelalte forme ?le agitației, 
masă, agitația vizuală constituie o armă puternică în 
nizațiilor de partid, de mobilizare a oamenilor muncii ia muncă 
însuflețită pentru înfăptuirea sarcinilor trasate de partid și gu
vern pentru înflorirea patriei și ridicarea sontinua a nivetailui de
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DIN VALEA JIULUI
Au îndeplinit planul trimestrial înainte de termen

In ziuă de 26 martie a. c. 
minerii și tehniciemi din sec
torul III al minei Lupeni au 
sărbătorit victoria îndeplini
rii planului producției de 
cărbune pe primul trimestru 
în proporție de 102,8 la sută 
Succesul repurtat de acest 
harnic colectiv este un rezul
tat rodnic al sporirii produc
tivității muncii pe baza des
coperirii și valorificării re
zervelor interne și al întări
rii disciplinei în muncă.

Numeroase brigăzi de mi
neri din acest sector, cum 
sînt cele conduse de frunta
șii în întrecerea socialistă 
Dionisie Fazakas, Mihai Ma- 
tulici, Dumitru Rob Nicolae 
Ariesan și alții au dat în a- 
cest trimestru, fată de sar
cinile de plan trimestriale,

cu 12-44 la sută mai mult 
cărbune din abatajele lor. O 
însemnată contribuție au adus 
la realizarea înainte de ter
men a planului producției de 
cărbune și brigăzile de mi
neri de la lucrările de pre
gătiri și montare ca de e- 
xemplu cele conduse de tov. 
Ion Damian, Petru Șpînu. 
Francisc Ferbert și alții. Or- 
ganizîndu-și temeinic munca 
aceste brigăzi au executat 
la timp lucrările planificate, 
asigurînd -astfel extracția fără 
întrerupere a cărbunelui din 
abataje.

Un real sprijin tehnic și 
organizatoric au primit mi
nerii, din sectorul 111 în pri
mul trimestru al acestui an 
din partea tehnicienilor. Prin

tre acei tehnicieni care au 
depus un vădit interes pen
tru îndeplinirea cu succes a 
sarcinilor de plan se numără 
tov. Gheorghe Sviștea, Iosif 
Szocs, Ștefan Becsuk, Iosif 
Kerekeș, Adrian Muntean, 
Roman Jurca si alții.

Colectivul de mineri și 
tehnicieni din sectorul III al 
minei Lupeni, colectiv frun
taș în lupta pentru sporirea 
producției și productivității, 
s-a angajat că pînă la 1 a- 
prilie a. c. să exiragă peste 
sarcinile de plan trimestriale 
încă 2000 tone de cărbune.

Exemplul în muncă al a- 
cestui colectiv fruntaș este 
demn de urmat de către 
toate colectivele de mineri și 
tehnicieni de Ia minele de 
cărbuni .din Valea Jiului.

Premii de eiclicitate
La mina Petrila, numeroa

se brigăzi de mineri aplicînd 
în munca lor metoda sovie
tică a graficului ciclic, obțin 
rezultate tot mai însemnate 
în producție. Datorită aces
tor rezultate numeroși mi
neri au primit însemnate pre
mii de ciclicitate. conform 
hotărîrii guvernului și parti
dului din 3 iulie 1952.

Brigada condusă de mine
rul luliu Haidu care lucrea
ză la înaintări în piatră în 
sectorul XI al minei, orga- 
nizîndu-si munca pe bază de 
grafic ciclic a reușit ca să

Tinerele muncitoare din 
secția depănat a Filaturii 
Lupeni. care de curînd a fost 
confirmată „Secția tineretu
lui“, se străduiesc să obțină 
noi și însemnate succese îfl 
producție.

In rîndul tinerelor filatoa
re din „Secția tineretului“ 
care realizează zilnic depă
șiri de normă de peste 45 la

Ridicarea continuă a nive
lului sanitar al celor ce mun
cesc constituie o preocupare 
de seamă a regimului nostru 
democrat-popular. Aceasta se 
oglindește în dezvoltarea con
tinuă a unităților sanitare 
din Valea Jiului, în îmbună
tățirea activității acestora.

lucreze în prezent în contul 
ultimelor zile ale lunii noiem
brie 1956. Numai in luna fe
bruarie brigada condusă de 
luliu Haidu și-a depășit ci
clurile programate cu 9,25 ci
cluri Pentru obținerea aces
tui succes minerii din briga
dă au primit zilele trecute 
premii de ciclicitate de 729- 
879 lei.

Tot pe bază de grafic ci
clic lucrează și minerul La- 
dislau Haidu care și-a depă
șit planul pe luna - februarie 
cu 4,33 cicluri. Brigadierul 
Ladislau Haidu a primit un_

In seci 1 tineretului
»

sută se află si utemistă Ma
na Liszka. Mînuind cu multă 
pricepere cele 6 vîrtelnite la 
care lucrează și păstrînd o 
perfectă curățenie la locul de 
muncă ea reușește să-și de
pășească zilnic norma de lu
ciu cu 70-90 la sută. Depă
șiri asemănătoare înregis
trează și filatoarele utemiste 
Olivia Belovan, Ioana Gîrlea,

premiu de ciclicitate de 389 
lei, iar membrii din brigadă, 
minerii Nicolae Duță, Andrei 
Făzakaș și Ștefan Novak au 
primit premii de 387-411 lei.

Premii de ciclicitate de 
351-627 lei au mai primit și 
minerii Ștefan Mihai, Adal-, 
bert Nagy, Iosif Kosta Mihai 
Szabo. Ădalbert K ibedi, An
ton Kibedi, Iosif Moldovan și 
alții, care de asemenea și-au 
depășit .nuggărul de ciclurijtffc 
programă*. pe luna februar«* ’ 
cu 6,8-8,6 cicluri. «v**

M. MORARU 
corespondent S'

Mariä Lâscău, Victoria Cor
dea Elena Nagy și altele, 
care organizîndu-si bine lo
cul de muncă și folosind din 
plin cele 8 ore de lucru își 
depășesc zilnic normele cu 
45-67 la sută.

Depășirile ol 
rele filatoare
depășirea sarcin 
pe întreagă secție 
sută zilnic.

In apărarea sănătății celor ce muncesc
- Sub regimul burghezo-mo- 
ȘÎeresc, în Lupeni nu era de- 
ept o singură unitate sanita
ră care cuprindea doar cîteva 

cții, înzestrată cu 50 pa
turi, In anii puterii populare, 
’a Lupeni s-a dezvoltat o pu
ternică rețea de unități sani
tare. care cuprind : un spital

modern cu 130 paturi, 
ternitate cu 35 paturi,

ma- 
sec-

• -x«

feg "w»'

o 
o 

fie de copii cu 20 paturi, un 
dispensar T.B.C., o policlinică 
pentru adulți și o policlinică 
pentru copii, două dispensa
re medicale și un sanatoriu 
de noapte.

Unitățile sanitare din Lu- 
peni sínt înzestrate cu utilaj, 
aparate șt instrumentar mo
dern. printre care 2 aparate 
de röntgen; ele dispun de 2 
autosalvări. In cadrul spita
lului și policlinicii funcțio
nează peste 10 servicii de 
consultații, iar numărul me
dicilor care îngrijesc de sănă
tatea oamenilor muncii din 
Lupeni este acum de peste 
30.

IN CLIȘEU : Soiialul uni' 
ficat din Lupeni, tmdș uame- 
mi muncii sînt îngrijiți 
bune Gondițium.



STEAGUL ROȘU

CUVÎNTUL CITITORILOR Vom îngriji cu drag parcurile noastre
Neglijență sau...

Lâ mina Lupani sînt numeroși mun
citori care de luni de zile nu-și pot 
cunoaște veniturile bănești și nici 
eventualele greșeli de calcul la s; larii 
întrucît nu posedă carnete de salari
zate.

Această lipsă se datorește servi
ciului contabilitate al minei în frunte 
cu tov. Oscar Prian, contabilul șef. 
care nu s-a obosit să ia măsuri de în
locuirea carnetelor de salarizare de 
ct re se duce lipsă, cu fișe provizorii.

Eu nu știu dacă această lipsă se 
datorește unei simple neglijente sau 
este altceva la mijloc. In orice caz, 
situajia care există în prezent este 
foaite nemulțumitoare.

Prietenii
La mina Urâcani numeroe.se brigăzi 

de mineri muncesc cu sîrguință pentru 
îndeplinirea și depășirea sarcinilor de 
plan. Munca acestor brigăzi este spri
jinită de majoritatea tehnicienilor. In
să, mai sînt unii tehnicieni care nu 
ajută pe mineri în rrțuncă prin faptul 
că nu-și îndeplinesc cu conștinciozi- 
tate atribuțiile ce le tevin. Bunăoară, 
maistrul miner Alexandru Cocotă vine 
deseori Îs lucru în stare de ebrietate 
contra regulamentului N.T.S. (norme 
de tehnica securității). Intre 15—20 
martie a.c. fiind de serviciu în schim
bul 111, a venit beat în faț? muncito
rilor mineri, față de care d avut o ati
tudine nepermisă unui maistru miner.

La 20 martie a.c. muncitorii Ma-rin

Telefoane
Centrala telefonică automată de la 

mina Petrila de care răspunde tov 
Augustin Dumbravă funcționează cît 
se poate de defectuos. Uneori, telefoa
nele automate din Petrila nu funcțio
nează zile întregi. Defecțiunile în 
funcționarea centralei telefonice au
tomate provin din lipsa de revizuire 
periodică a aparatelor și a conducte
lor. De aceea, cînd formezi un număr 
se prezintă ltul; de multe ori cînd 
ridici receptorul, în loc de ton se and 

»convorbiri, muzică, etc.
5 Despre telefoanele automate din 
Petrila un tovarăș ne-a trimis urmă
toarele versuri:

Telefoane-a utomrte
In Petrila instalate,

După ce am trecut de stadionul 
staniței, am ieșit în cîmp. In depăr- 

rtai'e, la orizont, se contura liziera pă
durii, învăluită în ceață. Imediat după 
gară ; nevăzut magaziile imense, tur
nurile X^Mpă și de siloz. Erau fer- 
mele ^(¿¡mnice ale colhozului „Sta- 
lin“, 'șapfiAare mă îndreptam însoțit 
de pțfșrnintele colhozului, Emelian 
Șapovalov.

Colhozul „St; lin“ din raionul Ak- 
s.aisk, regiunea Ristov, a reușit însă 
ca în perioada de stabulație, produc
tivitatea animalelor să n-u se redtfeă 
ci, dimpotrivă, să crească. Pe mine 
mă interesa cum a reușit colhozul să 
realizeze acest lucru.

Emelian Șapovalov m-a condus în 
primul rînd în secția de preparare a 
furajelor — o clădire mare, cu etaj. 
La etaj erau instalate tot felul de ma
șini pentru fărîmițarea și măcinarea 
furajelor, iar la parter — apar tete 
pentru opăritul furajelor, piecum și 
patru gropi betonate, din care cîțiva 
colhoznici scoteau amestecul gata 
prepaiat de paie, fîn de siloz fărîmi- 
ț; te, pe care îl încărcau în coșuri și-l 
expediau la grajd. In aer plutea un 
miros puternic de paie și fîn opărit.

— Vacile consumă bine acest nu
treț — îmi explică președintele. El se 
prepară în felul următor: cu ajutorul 
meișinii de tocat nutrețul, tăiem mă
runt paiele și fînul — în proporție de 
1/3 fîn la 2/3 paie. Amestecul se pune 
în gropi, se sărează puțin, apoi se stra
tifică în siloz și se lasă peste noapte 
Dimineața nutrețul este gat;. Umezit 
în siloz, el se încălzește de la sine, ce-

Muncitorii fără carnete de salari 
zare n-au posibilitatea să cunoască 
concret drepturile lor bănești pentru 
munca depusă. Totodată ei nu au posi
bilitatea să controleze munca funcționa 
rilor care de multe orȘ întocmesc lis
tele de plată greșit, în dauna munci
torilor sau a întreprinderii.

Ar fi timpul ca această lipsă să fie 
înlăturată, iar tov. Oscar Prian, con
tabil* șef al minei Lupeni 'ă ia mă
surile necesare pentru distribuirea ur
gentă a carnetelor de salarizare.

JAN IOACHIM 
muncitor miner Lupeni

sticluței
Cîmpeanu și Zamfir Gîscă deși au 
prestat șutul, n-au fost pontați de că
tre maistrul miner Alexandru Cocotă. 
Tot în aceerși zi tînărul Ion Pa-ndale 
care n-a fost Ia șut, trăgind chiulul prin 
dormitor, a apărut cu post. De ce a 
fost pontat ? — se va pune întreba
rea. Iată și răspunsul: maistrul miner 
Cocotă împreună cu tînărul Pandale 
sînt prieteni buni la... sticlă. Cum pu
tea deci să-l lase fără șut pe Pan- 
daife ?

Conducerea minei Uricani ?re da
toria să ia măsurile necesare pentru 
lichidarea lipsurilor de acest soi, :ar 
cei vinovi ți să fie trași la răspundere

B. MIRCEA 
funcționar — mina Uricani 

automate“
Semn de viață nu mai dați
Și mereu vă deranjați

Tortă iarna ați zăcut 
Scuză mare ați avut, 
C-a fost frig și-ați înghețat, 
Și zăpada v-a stricat.

Dar acum cînd s-a încălzit, 
Ce aveți de-ați amorțit? 
Funcționați numa-n rate, 
încontinuu deranjate.

Vrei să suni la informație, 
Te trezești 1? preparație 
Vrei să prinzi planificarea, 
Iți răspunde lichidarea.

Telefoane automate
Pînă cînd-tot deranjate?
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DIN ȚARĂ CONSTRUCTORILOR COMIH^SMULUI

Zootehnicianul

iuloza se moaie, iar nutrețul este ast
fel mai bine asimilat de organismul 
animalelor. înainte, cînd dădeam vite
lor fînul și paietle întregi, netăiate, în 
iesle rămîneau 30 la sută deșeuri. 
Acum, însă, vitele mănîncă totul, nu 
mai lasă nimic nemîncat. In felul a- 
cesta economisim furaje grosiere. Lu
crul cel mai esențial este însă faptul 
că în prezent obținem de fiecare vacă 
cu 2—3 litri mai mult lapte de cît 
înainte, ceea ce înseamnă pentru gospo 
daria noastră cîteva sute de litri de 
lapte în plus.

Succesele dobîndite în acest dome
niu se datoresc în bună parte zooteb- 
nicianului Maria Gheorghievna Korio- 
top. După Plenara din septembrie a. 
C.C. al P.C.U.S. ea și-a exprimat do
rința să lucreze în colhozul nostru. 
Perseverentă,' energică, cunoscîndu-și 
la perfecție meserii, într-un interval 
scurt ea a realizat lucruri importante 
în colhozul nostru și și-a cîștigat un, 
mare prestigiu în rîndurile îngrijito
rilor noștri de vite.

In momentul cînd trecerm de la 
secția de furaje spre grajd, în curte 
intră călare pe cal, o femeie, cu o bo
netă pe cap și legată deasupra cu un 
fular de lînă. A sărit sprintenă de pe 
cal, a dat hățurile grăjdarului și s-a 
apropiat de noi.

— Iată și zootehnicianul nostru — 
spus-a președintele.

In toate localitățile Văii Jiului se 
desfășoară acum luna curățeniei. Oa
meni' muncii din Valea Jiului parti
cipă prin muncă, volurdară la* acțiune; 
de curăîeme și înfrumusețare a loca
lităților noastre. Străzile orașelor, ca 
și grădinile și curțile ca.seloi se curăță 
de gunoaie, se amenajează ronduri 
de flori, etc.

In dorința de a participa la ecțiu- 
¡nea de înfrumusețare și curățire a lo
calităților noastre, noi, pionierii din 
unitățile școlilor elementare nr." 1 și 
3 din Petroșani, am hotărît să luăm în 
îngrijirea noastră parcui „Filimon 
Sîrbu“ din Petroșani. Noi, pionierii, 
vom îngriji acest parc în tot cursul 
anului, vom rmenaja aici ronduri de 
flori, plante, arbuști și pomi, vom cu
răța aleile și vom semăna iarbă pen
tru regazonarea părților de verdeață 
distruse. In acest fel, vom aduce și noi 
o contribuție la înfrumusețarea orașu
lui, vom crea condiții pentru ca părin
ții noștri și oamenii muncii să aibă 
posibilitate? să se recreeze în parc, în 
timpul lor liber.

#».-----------------------------------

Note bibliografice

S. ANTONOV: Prima slujbă
„Prima slujbă“ este o povestire ain 

viața interesantă ? constaactorilor ce 
ridică renumitele „clădiri înalte“ din 
Moscova, din viața oamenilor plini de 
inițiativă și curaj c:;re mînuiesc cu 
talent și pricepere cele mai noi cuce
riri ale tehnicii sovietice.

In mijlocul unui asemenea colectiv 
apare într-o zi inginera Nina Crav- 
țo\ '/năJ absolventă a Institutului 
de C. nstrucții.

Numită în funcția de responsabil 
cu tehnica securității ea subrpreciază 
importanța sarcinei încredințate, ne- 
înțelegîndu-i valoarea. Dar după pri
mele rezultate ale activității depuse, 
datorită măsurilor luate de ea nu s-a 
mai înregistrat nici un accident pe 
șantier — Nina Cravțova. începe să 
înțeleagă că și prin munca ei se ma
nifestă grija pentru om a statului so
vietic și că de aceea constructorii o 
prețuiesc și sunt atașați de ea.

Pentru a ajunge însă la aceste con

Maria Kono^qp
de K ȘOLQH0V

Am rugat-o pe Maria Konotop să-mi 
vorbească despre primii pași în mun
ca ei din colhoz.

— Ce-aș putea să spUE ? N-am făcut 
nici a zecea parte din ceea ce ne cer 
partidul și guvernul. Dar nu stăm cu 
mîinile încrucișate. Cred că președin
tele colhozului v-a arătat pînă acum 
cîte ceva.

I-am spus că am văzut modul de" 
preparare a furajelor și că acest lucru 
este un început bun.

— Da este un lucru bun. Totuși, 
eu socotesc că s-cea sta nui decit o 
treabă pe jumătate. ’ «îîru a ridic 
productivitatea vacilor, sînt necesare 
mai multe furaje suculente. Iraițrirea 
bazei furajere — iată, se cere în pri
mul rînd Plenara din : septembrie''a 
partidului nostru. Am venit în colhoz 
toamna. N-am mai putut face nimic în 
chestiunea, furajelor. A trebuit să lu
crez cu ceea ce fusese pregătit, or, 
nu s-r pregătit tocmai ceea ce trebuia. 
Avem prea puține furaje suculente, 
rădăcinoase, pepeni, etc. Am început 
în primul rînd să țin o evidență a 
furajelor existente și să le repartizez 
pe fermei rn-ârn ocupat de prepararea 
furajelor și vitelor. In acest
di.meniu -s-n iteaîiză't o'oarecare ordine. 
Acum nKcipalc- preocupare este or
ganizarea pentru viitor. Am elaborat 
un plan de însămînțare a culturilor

Pentru ca munca noastră să dea re
zultate cît mai bune, noi. chemăm la 
întrecere toate unitățile de pionieri 
clin V; lea Jiului pentru a lua în îngri
jirea lor .parcurile și spatiile veizi, 
pentru a le îngrijiri înfrumuseța. în
trecerea noastră va avea următoarele 
obiective:

— curățirea parcurilor de gunoaie;
— amenajarea rondurilor de fiori;
— curățirea pomilor de uscături și 

insecte"'-vătămătoare :
— menținerea curățenie/ î : parcuri 

în tot timpul anului;
— îngrijirea florilor și udarea lor la 

timp.
Convinși că în acțiunea de îngrijire 

a parcurilor, de înfrumusețare a loca
lităților noastre, se vor antrena toate 
unitățile de pionieri din Vale Jiului 
noi pornim cu hotărîre la muncă !

A. MITR1CA, I GOLDȘTEIN, 
A .DOBRE, E. PASCU 
instructori și conducători de uni 
tățî de pionieri de Ia școlile ele
mentare nr. 1 și 3 Petroșani

cluzii Nina Crcvțova a fost mult aju 
tată de Andrei Arsentiev — un tînăr 
sudor, — a cărei atitudine morală a 
constituit pentru ea un exemplu care 
i-a dat țări? necesară pentru a învinge 
greutățile începutului.

Muncind cu energie, cu convingerea 
că prin munca ei contribuie ca Mosco
va să devină mai frumoasă, mai mă
reață, Nina merge mereu înainte. Nu 
o va putea abate din drumul ei nici 
decepții’* sentimentală pe care o suferă, 
pentru că este o tînără comsomolîstâ 
care știe că are în f?ță un viitor plin 
de cele mai frumoasa perspective.

In figura tinerei inginere Nina 
Gravțova, Serghei Antonov a zugrăvit 
un admirabil portret de femeie sovieti
că a cărei dragoste de muncă, hotărîre 
și conștiință a datoriei se împletesc ar
monic cu gingășia și sensibilitatea fe- 
mÎEană.

Editura „Cfirtea Rusă“ $

furajere și acum organizez pregăti
rile pentru îndeplinirea lui.

Maria Konotop mi-a propus să exa
minez acest plan.

Am intrat în birou unde pe pereți 
atîrn: u tot felul de panouri și diagra
me indicînd cantitățile zilnice de lap
te obținute pe întreaga fermă și pe di
ferite grupe de vaci.

După ce mi-a arătat planul de dez
voltare a bazei furajere, zootehnicia
nul m-a invitat să trec și pe la graj
dul de viței. Vițeii noi născuți, ținuți 
frecare într-o despărțitură, întorceau 
bl-înd capetele spre Maria Gheorghi- 
evna. Aici temperatura era mult mai 
scăzută decît în grajdul de vaci, ceea 
ce m-a făcut s-o întreb :

— Nu-i oare prea frig pentru viței?
— Nu, nu, răspunse zootehnicianul. 

Temperatura e tocmai potrivită. Obiș- 
nuindu-i pe viței cu frigul, vom obține 
vaci rezistente și de o înaltă produc
tivitate. Experiența de mulți ani a 
sovhozului „Karavaevo“ ? confirmat 
acest lucru.

După ce am vizitat împreună eu 
Maria Konotop toate clădirile fermei, 
ea m-a invitat să asist la cursurile 
zootehnice.

— Astăzi avem seminar. Vă veți 
putea convinge cum își însușesc col
hoznicii noștri știința zootehnică.

...Am plecat din colhoz cu un senti
ment de profundă satisfacție. Am avut 
prilejul să văd și să simt primele re
zultate ale marilor transformări pe 
care Ie înfăptuiește în prezent în agri
cultură Partidul Comunist și Guver
nul Sovietic. (Agerpres).

f
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O zi DE MUNCĂ IN BRIGADA MINERULUI BELA BOTH
O dimineață senină de început de 

primăvară.
Sunetele prelungi ale sirenei sparg 

liniștea dimineții. Ora 5. Pe scă
rile'ce duc spre mina Aninoasa, și
ruri de muncitori urcă grăbiți. La 
lămpărie, rînd pe rînd, minerii își 
primesc nedespărțita prietenă — lam
pa de mină.

In fața lămpăriei, un miner între 
două vîrste, își controlează lampa, 
apoi cu pași hotărîți se îndreaptă 
spre puț. Din pîlniile megafoanelor 
instalate în curtea minei îl urmărește 
un cîntec: Imnul Federației Mon
diale a Tineretului.

...Umăr la umăr, noi mulț’t la nu
măr,

Pacea s-o apărăm !...
S-a oprit. I-e tare dragă melodia 

aceasta ale cărei cuvinte exprimă ă- 
tîtea lucruri minunate. Deodată fața 
i s-a luminat...

— Noroc, Bela-baci. No hai la șut 
că ne așteaptă colivia.

— Noroc, ortace 1 Mergem împre
ună Auzi tu cîntecul ăsta? Tare 
mi-e drag. Hei de-ași mai fi odată tî- 
năr !...

— Dă ce crezi, Bela-baci, că ești 
așa bătrîn ? Mai întîi că nici nu a- 
răți bătrîn, ș-apoi elanul dumitale de 
muncă nu este oare tineresc ?

— Lasă asta, ortace... că cei 44 
de ani tot îi am. Dar nu mă las ! Mă 
simt ca oricare ortac din brigada 
mea. Și mai toți din brigadă sînt cu 
aproape 20 de ani mai tineri decît 
mine. Mă mîndresc că sînt responsa
bilul unei brigăzi de tineret. Dacă 
brigada e tînără si eu îs tînăr. Nu-i 
așa ?

Prin tunel cîntecul îi urmărea tot 
mai slab pînă s-a pierdut cu totul. 
La puț, Bela Both și-a întîlnit ortacii. 
Peste cîteva minute se aflau în co
livie, apoi la orizontul 5.

Ușile coliviei s-au deschis, iar mi
nerii au ieșit pornind prin galerie spre 
locul de muncă. Acolo unde suitorul 
duce la abatajul frontal nr. 14 — lo

La școala fabrică-uzină și la școa
la de calificare din Petrila s-a depus 
o activitate rodnică în ceea ce pri
vește calificarea tinerilor. Astfel, nu
mai în anul 1953 la aceste școli s-au 
calificat 94 de mineri, 189 de ajutori 
mineri și 75 de vagonetari. La' fel,

Cercul dramatic al clubului din Petrila a prezentat piesa „Vocea Americii“

încă cu trei luni în urmă, cercul 
dramatic de artiști amatori de pe 
lîngă clubul minerilor din Petrila a 
luat hotărîrea să pregătească o piesă 
de teatru. Ajutați îndeaproape de Ca
binetul metodic artistic din Petro

cul lor de muncă — licărea o lumi
nă care arăta că înaintea lor mai 
era cineva. Cu lampa agățată la u- 
măr, maistrul miner Petric Dumitru 
se pregătea să urce pe suitor.

— Noroc, tovarășe ștaigăr — 1-ă 
salutat Bela-baci. Dar cum de ne-ai 
întrecut? Dumneata trebuia să vii 
mai tîrziu în abataj.

— Mi se pare că ți-arn ghicit gîn- 
dul. răspunse .zîmbind maistrul Pe
tric.

Bela-baci n-a mai zis nimic. Au 
început să urce pe rînd prin suitor, 
în abataj. Sus. brigadierul Both și-a 
chemat ortacii în jurul său și le-a 
făcut o propunere. Ținea cu orice 
preț ca în acea zi să dea o produc- 
.ție mare. Era doar Săptămîpa Mon
dială a Tineretului ‘și brigada lui e o 
brigadă de tineret. Cu ce-ar putea 
cinsti această sărbătoare, decît să 
trimită fabricilor si uzinelor patriei 
noastre cu zeci de tone de cărbune 
mai mult decît trimite în celelalte 
zile !

Propunerea a fost primită cu mul
tă căldură de tinerii lui ortaci. Au 
pornit fiecare pentru a-și organiza 
cît mai temeinic munca. S-au aprovi
zionat cu material lemnos, goale și 
tot ce aveau nevoie.

Cînd sirena cu sunetul ei prelung 
a anuntat ora 6 — începerea lucru
lui — la sute de metri sub pămînt, 
în abatajul frontal nr. 14, minerii 
au început munca cu elan tineresc.

De sub ciocanele de abataj, bulgă
rii de cărbune se rostogoleau mereu. 
Stîncile de cărbune se țineau însă 
tare, nu se lăsau cu una cu două. Dar 
voința oamenilor noi. ajutați de teh
nica înaintată e mai tare. Din stînca 
ce strălucea la lumina lămpii, bul
gării de cărbune cădeau cu nemilui
tă. Tinerii mineri si ajutori ’mneri 
mînuiau ciocanele și perforatoarele 
cu pricepere. Minutele treceau repe
de. dar fiecare aducea cu el roade 
bogate. Bela-baci lucra cu drag ală
turi de tinerii ortaci cărora el le-ă 

Noi cadre de mineri calificați
a' mai fost calificat un mare număr 
de tineri în diferite alte meserii.

Datorită însușirii din plin a mate
riei predate, numeroși tineri obțin 
astăzi succese însemnate în produc
ție. Printre tinerii care obțin rezul
tate frumoase în producție se numă- 

șani, tinerii artiști amatori din Pe
trila âu reușit ca la 21 martie â. c. 
să prezinte în premieră piesa „Vocea 
Americii“.

La spectacolul acesta, care s-a bu- 

arătat pentru primă dată meseria de 
miner. Și iată, azi sînt mineri în 
toată puterea cuvîntului. Iată-i pe 
Mihai Santa, pe loan Slincu, Vasile 
Ciulei... Sînt 12 tineri pe care el i-a 
învățat această meserie frumoasă. 
La 1 aprilie vor inai da examen de 
miner și tinerii Viorel Rujoi, Victor 
Safta 'și Balaj Balint.

Meseria de miner e grea, dar fru
moasă. Trebuie însă să știi să te 
lupți în adîncul pămîntului cu căr
bunele pe care apoi să-l trimiți de
parte, în țară. Cu el încălzești atî- 
tea cămine, dai viață atîtor fabrici 
și uzine, atîtor locomotive I

in abataj munca a continuat cu 
tot mai mult avînt. Jos. la rol, mi
nerul Vasile Popovici îndruma va
gonetarii pentru a controla calitatea 
cărbunelui. Rolul părea un izvor ne
secat din care cărbunele se scurgea 
ca un șuvoi.

...Cînd sirena a sunat de ora 14, 
brigada lui Bela Both încărcase deja 
63 tone de cărbune peste plan. In 
schimbul de dupămasă, minerii con
duși de tov. Gheorghe Barz au con
tinuat cu același elan munca. Și ro
dul eforturilor depuse de ei a fost 
ca și cel din schimbul întîi : 63 tone 
peste sarcinile de plan. Schimbul III 
condus de minerul loan Grueț a mai 
trimis la ziuă încă 50 tone de căr
bune peste sarcinile de plan. Ziua de 
muncă s-a încheiat cu 176 tone de 
cărbune date peste sarcinile da' olan. 
O singură brigadă, brigada de tine
ret a tov. Bela Both a extras tot a- 
cgst cărbune 1

A doua zi, Bela-baci s-a oprit 
în fața graficului pentru a vedea ro
dul muncii brigăzii sale de tineret. 
In minte im venit melodia unui cîn
tec tineresc din care își mai amintea 
doar cîteva cuvinte :

..Umăr la umăr, noi rnulți la nu
măr, ,

Pacea s-o apărăm!
LUCICA LIC1U 

corespondent

ră Traian Cozma, Pavel Miclea, Con
stantin Tașcă, Valerian Ciuman. Misu 
Dima Mircea Antoci și rnulți alții 
care prin rezultatele lor obținute in 
producție fac cinste colectivului mi
nei Petrila.

M. MORARU 
corespondent

eurat de un deosebit succes, au asis
tat peste 600 de mineri, tehnicieni 
și ingineri.

EMÍLIÁN POPESCU 
corespondent

Succesele constructorilor
Tinerii muncitori de pe șantierele 

de construcții din Petroșani și de pe 
șantierul carierelor de calcar din Ba
nița au organizat în ziua de 27 mar
tie o zi de producție mărită- In a- 
ceastă zi numeroși tineri constructori 
au îmeeistrat depășiri însemnate de 
normă. Printre tinerii muncitori care 
au obținut succese, deosebite se află 
tovarășii Iosif Seici și loan Mocanu 
de Ia șantierul carierelor de calcar 
din Bănița care și-au întrecut nor
mele cu 400 și resnectiv 350 la sută. 
La fel. brigăzile de tineri construc
tori conduse de tov. iacob Mărginea- 
riu și Vasile Cornea de pe șantierele 
de construcții din Petroșani au rea
lizat depășiri de norme de 356-380 
la sută.

Succese frumoase au obținut în 
ziua de producție mărită si brigăzile 
de tineri constructori conduse de 
tov. Friedrich Krauss. Iosif Neghel, 
Petru Iliuș și alții care și-au întrecut 
normele de lucru cu 180-250 la sută.

H. ZAMFIRACHE 
corespondent

Conferințe pentru părinți

Pentru a asigura răspîndirea cu
noștințelor pedagogice în rîndul pă
rinților, cadrele didactice de la școa
la de 7 ani nr. 1 din Lupeni au ho
tărî* încă de la începutul lunii martie 
a. c. să organizeze un ciclu de con
ferințe despre educarea copiilor în 
familie. Prima conferință din acest 
ciclu cu tema : „Răspunderea părin
ților pentru educația copiilor“, s-ă 
și ținut. Conferința a fost audiată de 
peste 130 de părinți.

EMIL TETILEANU 
corespondent

informații
Redacția ziarului „Steagul Roșu“ 

organizează vineri 2 aprilie a. c. la 
orele 17. în sala de ședințe a Comi
tetului de partid orășenesc Petroșani, 
o consfătuire cu cititorii din orașul 
Petroșani.

*
Comitetul de conducere al ansam

blului de pîntece și dansuri „Mine
rul“ din orașul Petroșani anunță ce
tățenii care doresc să facă parte din 
formațiile de cor, orchestră și dan
suri, că se pot înscrie la secretaria
tul școlii populare de artă (C Line- 
tul metodic artistic), strada 
Conta nr. 2, zilnic între orele 9-12; 
16-20.

*
In ziua de 1 aprilie ă. c. orele 11 

dimineața se face distribuirea carne
telor de șoferi. Absolvenții școlii 
șoferi se vor prezenta la C.C.F.S. Pe
troșani pentru a ridica carnetele.

Tînărul Viorel Dohotaru este ab
solvent al școlii fabrică-uzină de 
pe lîngă mina Jieț-Lonea. încă de 
pe băncile școlii ei a îndrăgit mese
ria de miner. Învăța cu multă rîvnă 
Ia cursuri și practică. In zilele de 
practică alături de minerii vîrstnici 
se străduia să învețe cît mai bine 
meseria pe care a început s-o în
drăgească tot mai mult.

Absolvind școala, a intrat în pro
ducție ca miner. După trei luni de 
muncă plină de însuflețire, tînărul 
miner Viorel Dohotaru a fost ehe- 
mat într-o zi de conducerea secto
rului. I-a vorbit șeful de sector.

— De la începutul lunii, tovarășe 
Dohotaru, îți încredințăm conduce
rea unei brigăzi de abataj cameră.

Dohotaru a rămas nedumerit. Nu 
știa ce hotărîre să ia, ce să răspun
dă. E tînăr încă — se gîndea el. 
Cum"o să conducă un abataj ? Dar 
dacă va rămîne în urmă ? In min
tea lui se perindau zeci de întrebări 
la care nu găsea răspuns. Totuși s-a 
hotărît.

■— Tovarășe inginer, o să încerc...

Absolventul școlii fabrică-uzină
o să mă străduiesc să nu rămîn de 
rușine...

—• Te vom ajuta; să nu-ți fie tea
mă — i-a răspuns inginerul.
Peste cîteva zile începea o nouă 

lună. Tînărul Dohotaru a început 
să se pregătească pentru noua sa 
muncă de responsabil de abataj. 
Si-a ales ortacii, s-a îngrijit de scule 

mașini de perforat, etc.
★

Prima zi de muncă în abatajul 
condus de tînărul Dohotaru. Ortacii 
munceau bine. La sfîrșitul schimbu
lui controlînd producția dată, s-a 
convins că normele au fost îndepli
nite. Deci prima zi de „încercare“ 
n-a dat greș. .

Zi de zi graficul de producție din 
curtea minei arată tuturor cum se 
muncește în abatajul condus de tî
nărul miner Viorel Dohotaru. Aju
tați de conducerea tehnică a secto
rului I și de organizația U.T.M. a 
minei Jieț-Lonea, minerii din briga
da lui reușesc să-și întreacă nor
mele cu regularitate, obținînd de
pășiri între 18-39 la sută.

Recent. într-o consfătuire de pro
ducție ! ce a avut loc în cadrul sec
torului I al minei Jieț-Lonea, tînă
rul miner Viorel Dohotaru a fost 
confirmat fruntaș în producție.

Luînd cuvîntui el s-a angajat să 
muncească cu și mai multă însu
flețire pentru a depăși sarcinile ce 
stau în fața brigăzii sale, prin folo
sirea deplină a tehnicii noi cu care 
este înzestrat abatajul. De atunci, 
în sectorul I al minei Jieț-Lonea 
brigada condusă de tînărul Dohota
ru se numără printre brigăzile de 
mineri fruntașe, care luptă cu ho
tărîre pentru a spori neîncetat pro
ducția de cărbune.

— Nu trebuie să uităm — spune 
Viorel Dohotaru adesea — că a fi 
fruntaș în producție trebuie să fii 
în fruntea întrecerii socialiste.

Exemplul tînărului miner Viorel 
Dohotaru este urmat astăzi de tot 
mai rnulți tineri de la mina Jieț- 
Lonea.

MIHA1 BOAR IU 
corespondent

SPECTACOLELE DE AZI:

CINEMATOGRAFE : Alexandru
Sahia, Petroșani : Neecha Na'găr; Lu
peni : Barbarii; Vulcan: Cîntărețul 
stepelor; Aninoasa : Cu inima tînără’:'! 
Petrila: Fiul mărilor; Lonea: Din
colo de Dunăre.

Teatrul de Stat, Petroșani prezintă 
piesa : Mielul turbat.

*
Incepînd de lă I lă 4 aprilie, la 

cinematografele din Aninoasa. Petri
la. Lonea și Petroșani (clubul ,.Gh. 
Apostol“) se vor prezenta două fil
me documentare. Aceste filme vor 
oglindi protecția muncii în întreprin
derile metalurgice și lupta împotriva 
prafului de cărbune.

Spectacolele cu aceste filme vor a- 
vea loc după cum urmează : 1 apri
lie Aninoasa, 2 aprilie Petrila, 3 a- 
prilie Lonea și 4 aprilie Petroșani 
(clubul „Gh. Apostol) două repre

zentații începînd de la erele 10.
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Sosirea delegației sovietice
la cel de al IV-lea Congres al P.S.U.G.

BERLIN (Agerpres). — TASS
La 29 martie a sosit la Berlin de

legația Partidului Comunist al Uniu
nii Șovietice la cel de al IV-lea Con
gres al Partidului Socialist Unit din 
Germania. Din delegație fac parte: 
A. 1. Mikoian, membru al Prezidiu
lui C.C. al P.C.U.S. și vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S.; 
M. A. Suslov, secretar al C.C. al 
P.C.U.S.; D. T. iȘepilov, redactor șei 
ai ziarului „Pravda“, și A. A. Smir- 
nov.

încheierea lucrărilor Congresului al V-lea 
al Partidului Muncitoresc Progresist din Canada
TORONTO (Agerores). — TASS 
La 27 și 28 martie, delegații la 

Congresul al V-lea al Partidului 
Muncitoresc Progresist din Canada 
au discutat proiectul noului program 
al partidului.

Raportul cu privire la proiectul 
noului program a fost prezentat de 
Leslie Morris, membru al Comitetu
lui național executiv al partidului.

Congresul a adoptat proiectul nou
lui program cu unele rectificări.

Congresul a adoptat rezoluții în 
următoarele probleme: O nouă poli

Opinia publică vesfeupopeană cere 
lăpgipea comerțului înfpe est și vest 

de I. DUDINSKI
Lucrările celei de a 9-a sesiuni ă 

Comisiei Economice O.N.U. pentru 
Europa continuă să fie larg comen
tate în presa vesteuropeană. Ziarele 
publică articole și corespondențe în 
care se subliniază faptul că sesiu
nea a adoptat proiectul comun de re
zoluție anglo-sovietic cu privire la 
Comitetul pentru dezvoltarea comer
țului exterior. Ziarele publică de a- 
semenea pe larg pasaje din cuvînta- 
rea delegatului sovietic, P.N. Kumî- 
kin, pe marginea raportului asupra 
situației economice din Europa în 
1953.’

Ziarul francez ,,Combat“ reprodu
ce în articolul ,,înțelegere anglo- 
rusă cu privire la comerțul dintre est 
și vest“, toate punctele proiectului de 
rezoluție anglo-sovietic cu privire la 
Comitetul pentru dezvoltarea comer
țului exterior. Ziarul „Le Monde“ ex
pune detailat conținutul aceleiași re
zoluții într-un articol intitulat „An
glia și Rusia au prezentat un pro
iect comun de rezoluție cu privire la 
dezvoltarea comerțului între est și

Írül elvețian „Neue Zürcher Zei- 

‘ publică un amplu articol inti- 
lurai „Activitatea Comitetului pentru 

dezvoltarea comerțului exterior“. In 
articol se spune : „Rezoluția anglo- 
sovietică, adoptată în unanimitate 
cu privire la necesitatea reînnoirii a- 
ctivității Comitetului pentru dezvol
tarea comerțului exterior, constituie 
indiciul unei atmosfere schimbate. 
Atît delegația engleză cît și cea so
vietică și-au exprimat marea satisfac
ție că eforturile lor în direcția unor 
concesii reciproce au putut să ducă 
la o propunere comună“.

Unele ziare publică declarațiile u- 
nor reprezentanți ai cercurilor de a- 
faceri și ale unor personalități ofi
ciale cu privire la însemnătatea dez
voltării comerțului între țările răsă
ritului și apusului.

Intr-un articol intitulat „Controlai 
asupra comerțului dintre est și vest 
trebuie slăbit", ziarul francez „Infor
mation“ citează declarațiile reprezen
tanților unor cercuri de afaceri ame
ricane și vestgermane. In acest arti
col se spune, printre altele, că într-o 
recentă declarație făcută în public, 
cunoscutul industriaș american W. 
Harold, președintele’ lui „Internatio
nal General Electric Company“, a 
subliniat că cererile formulate în 
„Anglia și în alte țări vesteuropene

Pe aerodromul Schoenefeld din 
Berlin delegația a fost întîmpinată 
de Walter Ulbricht, prim secretar al 
C.C. a! P.S.U.G. și vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al Republicii 
Democrate Germane, și de H. Matern 
și F. Oelssner, membri ai Biroului 
Politic, al C.C. al P.S.U.G.

Delegația a mai fost întîmpinată de 
reprezentanții ambasadei sovietice în 
frunte cu V. S. Semenov, ambasador 
al U.R.S.S. în R. D. Germană.

tică națională pentru Canada; lupta 
împotriva amenințării crizei econo
mice; unitatea poporului și sarcinile 
Partidului Muncitoresc Progresist; în
tărirea partidului, Federației naționale 
a tineretului muncitor și a organelor 
de presă.

Congresul a ales Comitetul Națio
nal al Partidului Muncitoresc Pro
gresist din Canada. Delegații la con
gres au ales în unanimitate pe Tim 
Buck — lider al partidului.

Comitetul Central al Partidului Co
munist al Uniunii Sovietice a adre
sat Congresului o telegramă.

în favoarea înlăturării controlului a- 
șupra exportului în țările răsăritului 
pot să se întețească în cazul unui 
declin (este vorba despre scăderea 
producției industriale în S.U.A. —• 
I. D.) urmat de reducerea ajutorului 
din partea Statelor Unite".

Harold a declarat în continuare 
că „împotrivirea opusă de ameri
cani năzuinței Europei occidentale de 
a face comerț cu răsăritul, stîrnește 
nemulțumiri peste hotare, poate adu
ce prejudicii aliaților noștri și duce 
la pierderea contactului în domeniul 
comerțului cu mărfuri nestrategice, 
al căror schimb ar crea perspective 
mai pașnice“. In continuare, ziarul 
arată că după părerea lui Harold, 
Statele Unite „trebuie să sprijine 
ideea care se contureză tot mai pu
ternic — a revizuirii listelor acestor 
mărfuri".

Ziarul citează de asemenea decLa- 
rația vicepreședintelui Republicii Fe
derale de la Bonn, Bliicher, în care 
se spune că „toate țările occidentale 
trebuie să aibă posibilități egale" 
pentru a-și exporta mărfurile lor în 
China și în țările Europei răsări
tene.

Ziarul londonez „Times" expune 
pe larg declarația făcută de delega
tul sovietic la discuție pe marginea 
raportului asupra situației economice 
din Europa. Ziarul citează, printre 
altele, în întregime acea parte a cu- 
vîntării lui P. N. Kumîkin în care 
vorbește despre necesitatea desfiin
țării restricțiilor care împiedică dez
voltarea normală a comerțului dintre 
est și vest. „Times“ subliniază de a- 
semenea acea parte din cuvîntarea 
delegatului sovietic unde se spune că 
cercurile de afaceri din Anglia ma
nifestă un deosebit interes pentru 
dezvoltarea comerțului anglo-sovieitic 
și pentru desființarea restricțiilor 
care împiedică dezvoltarea lui nor
mală. Ziarul apreciază în mod pozi
tiv faptul adoptării unanime de că
tre sesiunea de la Geneva a proiec
tului comun de rezoluție anglo-so
vietic cu privire la dezvoltarea co
merțului exterior.

In ultimele zile sesiunea a discu
tat acea parte din raport care se re
feră la situația economică a țărilor 
din Europa de sud. La discuțiile pe 
marginea acestui punct de pe ordi
nea de zi au luat cuvîntul reprezen
tanții Italiei. Angliei, Franței și ai 
altor țări. (Agerpres) („Pravda“)

Hotărîrea Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. și C.C. al P.C.U.S.

Cu privire la sporirea producției de cereale 
în 1954-1955 prin valorificarea 

pămînturilor virgine și înțelenite
MOSCOVA (Agerpres).
Presa sovietică publică hotărîrea’ 

Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. 
și Comitetului Central al P.C.U.S. 
„Cu privire la sporirea producției de 
cereale în 1954-1955 prin valorifica
rea pămînturilor virgine și înțelenite".

In hotărîre se subliniază că para
lel cu sporirea recoltei la hectar ă 
culturilor cerealiere în toate regiu
nile țării, pentru sporirea producției 
de cereale are o uriașă însemnătate 
valorificarea de noi pămînturi pentru 
însămînțarea lor cu culturi cerealie
re. O sursă importantă și absolut 
reală pentru sporirea producției de 
cereale într-o perioadă scurtă o con
stituie extinderea suorafețelor culti
vate cu culturi cerealiere prin valo
rificarea pămînturilor virgine și în
țelenite dîn Kazahstan, Siberia, Ural, 
regiunea Voigăi și parțial din regiu
nile Caucazului de nord.

Consiliul de Miniștri al U.R.S.S. și 
C.C. al P.C.U.S. trasează Ministeru
lui Agriculturii al U.R.S.S., Ministe
rului Sovhozurilor al U.R.S.S., orga
nelor de partid, sovietice și agricole 
din Kazahstan, Siberia, Ural, regiu
nea Voigăi și Caucazul de nord, 
S.M.T.-urilor, colhozurilor și sovho
zurilor din aceste regiuni, sarcina 
de stat de cea mai mare importanță 
de a extinde în 1954-1955 suprafețele

Nota guvernului sovietic 
adresată guvernului Pakistanului

MOSCOVA (Agerpres). — TASS
La 26 martie a. c. V. V. Kuznețov, 

locțiitorul ministrului afacerilor ex
terne al U.R.S.S., a înmînat d-lui 
M. S. A. Baig, însărcinat cu afaceri 
ad-interim al Pakistanului Ia Mosco
va, o notă în care se spune printre 
altele :

In legătură cu nota guvernului Pa
kistanului din 19 decembrie 1953, gu
vernul sovietic consideră necesar să 
declare următoarele :

In nota sa din 30 noiembrie 1953, 
guvernul sovietic a atras atenția gu
vernului Pakistanului asupra unor 
știri despre tratativele dintre guver
nul Pakistanului și guvernul State
lor Unite ale Americii referitoare la' 
crearea pe teritoriul Pakistanului ă 
unor baze militare aeriene americane 
și la aderarea Pakistanului la pla
nurile de creare a unui bloc militar 
agresiv în Orientul mijlociu. Tot
odată s-a menționat că Uniunea So
vietică nu poate privi eu indiferență 
asemenea știri, întrucît construirea 
de baze militare aeriene străine pe 
teritoriul Pakistanului și aderarea 
Pakistanului *a planurile de creare 
a blocului menționat în Orientul 
mijlociu au o legătură directă cu se
curitatea Uniunii Sovietice.

Acțiunile ulterioare ale guvernului 
Pakistanului au confirmat temeini
cia notei sus-menționate a guvernu
lui sovietic.

Pornind de la acest iâpt, guvernul 
sovietic nu poate să considere că sa-

Proteste în Kalia împotriva ratificării tratatului 
cu privire la „armata europeană“

ROMA (Agerpres). — TASS
In întreaga Italie au loc adunări 

și mitinguri de protest împotriva ra
tificării tratatului cu privire la „ar
mata europeană“.

Un grup de juriști din orașul Bari 
a aprobat propunerea de a se orga
niza dezbateri referitoare la aspectul 
juridic al chesiiunii creării „comuni
tății defensive europene". După cum 
se știe, această propunere a fost fă

cultivate cu culturi cerealiere prin 
valorificarea a cel puțin 13.000.000 
hectare pămînturi virgine și înțele
nite și de a obține în 1955 de pe a- 
ceste pămînturi 1.100-1.200 milioane 
puduri de cereale, dintre care 800- 
900 milioane puduri de cereale- 
marfă.

In hotărîre sînt date o serie de in
dicații concrete în vederea creării u- 
nor condiții materiale cît mai bune 
pentru lucrătorii trimiși să valorifice 
pămînturile virgine și înțelenite.

Ministerul Agriculturii al U.R.S.S. 
și Ministerul Sovhozurilor al U.R.S.S. 
sînt obligate ca pînă la 1 iulie 1954 
sâ nregătească, la cursuri organizate 
pe lîngă cele mai bune S.M.T.-uri și 
sovhozuri, 14.000 de tractoriști care 
să fie scoși în acest scop din pro
ducție.

Consiliul de Miniștri al U.R.S.S. 
și C.C. al P.C.U.S. cheamă pe toți 
comuniștii și comsomoliștii de la 
sate, pe toți colhoznicii și lucrătorii 
din S.M.T.-uri și sovhozuri să des
fășoare larg întrecerea socialistă pen-, 
tru un puternic avînt al economiei 
cerealiere, pentru o recoltă ridicată 
la toate culturile agricole, pentru 
sporirea continuă a șeptelului și ri
dicarea productivității creșterii ani
malelor.

tisfăcătoare nota din 19 decembrie 
a guvernului Pakistanului care este 
un răspuns la nota guvernului so
vietic.

In nota sa guvernul Pakistanului 
ocolește cu desăvîrșire. întrebarea 
pusă în nota guvernului sovietic des
pre tratativele privind aderarea Pa
kistanului la planurile creării unui 
bloc agresiv în Orientul mijlociu. 
Totodată, atît din comunicatul ofi
cial pakistano-turc publicat la 19 fe
bruarie a. c. la ('.araci și Ankara, cît 
și din interviul sus-menționat al 
primului . ministru al Pakistanului 
se vede că în Orientul apropiat și 
mijlociu se creează un bloc militar, 
îndreptat împotriva Uniunii Sovieti
ce și țărilor iubitoare de pace din 
Asia. Or, se știe că Pakistanul nu 
este amenințat de nici un atac, deci 
crearea blocului militar menționat cu 
participarea Pakistanului, nu este r 
nicidecum îndreptățită.

In legătură cu cele expuse mai sus, 
guvernul sovietic consideră necesar 
să atragă atenția asupra faptului că 
participarea Pakistanului la blocul 
menționat și acordarea de baze mi
litare pe teritoriul pakistanez forțelor 
armate americane nu pot să nu pre
judicieze relațiile sovieto-păkistaneze 
și că răspunderea pentru această si
tuație revine guvernului Pakistanu
lui.

Di. M„ S. A. Baig a declarat că 
va remite textul acestei note guver
nului Pakistanului.

cută la conferința juriștilor de Iâ 
Roma.

In orașele Pistoia, Bologna, Mode- 
na, Livorno și Palermo se pregătesc 
acțiuni similare, cu participarea unor 
juriști de seamă. Partizanii păcii din 
orașul Cosenza au organizat discuții 
asupra chestiunii „comunității defen
sive europene", la care au participat 
reprezentanți ai partidelor comunist, 
socialist, social-democrat, creștia-de- 
mocrat, Wsefal și monarhist. t
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