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dor — Probleme de care ar tre
bui să se ocupe biroul organiza
ției noastre de bază.

Contribuie la înfrumusețarea și 
dezvoltarea orașului.

Mai multă atenție sanatoriului de

noapte de la mina Petrilă 1
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R. P. Ungară pe drumul construirii I 
unei vieți noi.

Ecoul mondial al notei adresate de 
guvernul sovietic guvernelor 
Franței, Marii Britanii și S.U.A.
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Pentru securitatea colectivă 
a popoarelor

Zilele acestea a fost dată publicității nota adresată de gu
vernul sovietic guvernelor Franței, Marii Britanii și S.U.A. Ul
tima notă a guvernului sovietic constituie o nouă și importantă 
dovadă a politicii sale de pace, de îmbunătățire a relațiilor din
tre statele cu sisteme economice diferite.

Popoarele Europei au primit cu deosebită satisfacție 
această notă pentru că ea renrezintă expresia voinței lor de a 
trăi în pace și bună vecinătate.

Nota guvernului sovietic exprimă consecvență cu care sta
tul sovietic luptă pentru că orice problemă litigioasă să fie re
zolvată pe calea tratativelor; ea oglindește faptul că pot fi apro
piat'' puncte de vedere îndepărtate sau chiar opuse atîta timp 
cît există dorința sinceră de a se înfăptui o înțelegere în inte
resul păcii s1’ securității popoarelor.

In nenumărate rînduri — și în ultimă să notă din nou — 
guvernul soviet-’c si’i'liH-vă necesitatea realizării unor acor
duri internaționale, în primul rînd între marile puteri. în pri
vința reducerii înarmărilor și a forțelor armate ale statelor, 
precum și în privința interzicerii folosirii energiei atomice în 
scopul distrugerii și exterminării în masă a oamenilor.

Una din principalele probleme ale vieții internaționale, care 
interesează astăzi în gradul cel mai înalt opinia publică mon
dială și în deosebi popoarele continentului european, este asi
gurarea unei păci trainice în Europa. I.a Conferința de la Ber
lin a miniștrilor afacerilor externe ai celor patru puteri, Uniu
nea Sovietică a prezentat propunerea „Cu privire la asigurarea 
securității în Europa“ si proiectul unpi „Tratat general euro
pean cu privire la securitatea colectivă'în Europa".

Adoptarea propunerii sovietice ar asigura pacea și secu
ritatea, ar preîntîmpina agresiunile împotriva oricărui stat din 
Europa, ar întări colaborarea internațională potrivit principiilor 
respectării independenței și suveranității statelor.

Care este poziția puterilor occidentale în problema sus- 
amintitului tratat general european cu privire la securitatea co
lectivă în Europa ?

In timp ce Uniunea Sovietică — ihițiâtoarea Tratatului — 
merge consecvent pe calea asigurării păcii și securității sta
telor europene, în care scop a și propus acest tratat. în timp 
ce popoarele continentului european primesc cu căldură această 
inițiativă, cercurile conducătoare din S.U.A., Anglia, Franța, 
care la conferința de la Berlin au adoptat o atitudine comună 
de respingere a propunerii sovietice, încearcă acum s-o treacă 
sub tăcere sau să-i denatureze principiile. Presa burgheză în
cearcă să arate că prin crearea unui sistem de securitate co
lectivă Uniunea Sovietică „ar propune desființarea uniunii 
atlantice", deși proiectul sovietic nici nu pomenește de ea.

Propunerilor concrete ale Uniunii Sovietice, în vederea pre
întâmpinării unui război mondial, de întărire a relațiilor inter
naționale, puterile occidentale în frunte cu S.U.A le opun pla
nuri agresive de refacere a militarismului german sub para
vanul așa numitei „comunități defensive europene", organizație 
care, chipurile, ar constitui chezășia securității depline a po
poarelor. a menținerii si întăririi năcii în Europa. După cum se 
știe, caracterul acestei comunități nu este defensiv așa cum în
cearcă s-i; >rezint° întreaga propagandă burgheză; caracterul 
ei agresiv este vădit și acest lucru nu poate fi ascuns popoarelor.

Propunerea Uniunii Sovietice cu privire la asigurarea se
curității colective în Europa a trezit un viu interes în rîndul 
popoarelor din Europa. Tct mai mulți europeni văd acum ca
lea sigură pe care se poate merge spre asigurarea păcii în lume.

Pînă acum guvernele unor state europene, printre care și 
guvernul romîn și-au manifestat deschis și hotărît dorința de 
a participa lă crearea unui sistem de asigurare a securității co
lective în Europa.

Divergentele care s-au creat la Conferința de la Berlin în 
problema încheierii unui Tratat general european, n-au permis 
să .se ajungă la o hotârîre ue Kmun acord. Aceasta a deter
minat guvernul sovietic ca în noua sa notă să considere nece
sară continuarea examinării acestei propuneri. Guvernul sovie
tic. în dorința sinceră de a se rezolva această problemă a arătat 
că nu vede nici o piedică în calea rezolvării pozitive a proble
mei participării S U.A. la „Tratatul general european cu pri
vire la securitatea colectivă în Europa“.

Este deosebit de importantă partea din nota guvernului 
sovietic în care se precizează poziția Uniunii Sovietice față 
de tratatul nord-atlantic. Guvernul sovietic a demascat carac
terul agresiv al acestui tratat, arătînd că el crează o grupare 
de state închisă. Caracterul agresiv al acestei grupări este do
vedit și de faptul că nu toate statele care în anii celui de al 
doilea ’ război mondial au luptat împotrivă fascismului, parti
cipă astăzi la ea. Caracterul agresix al acestui tratat nord- 
atlantic ar putea să dispară prin includerea în el a statelor care 
au făcut parte din coaliția antihitleristă. Guvernul sovietic a 
arătat că este gata să examineze împreună cu guvernele inte
resate problema participării U.R.S.S. la tratatul nord-atlantic.

Nota guvernului sovietic a fost primită de poporul romîn 
cu o deosebită căldură. Masele largi de oameni ai muncii din 
patria noastră văd în propunerile prevăzute în noua notă a 
guvernului sovietic, reflectarea propriilor lor interese — inte
resele asigurării păcii în Europa.

Spre noi succese în întrecerea socialistă'
Consfătuirea grupei sindicale

Era în după amiaza zilei 
de 2 aprilie a. c. La secto
rul III al minei Petrila se 
adunaseră mai mulți mineri. 
Se anunțase consfătuirea gru
pei sindicale al cărei orga
nizatoric este minerul losif 
Radar. Printre cei prezenți 
erau cunoscuții fruntași ai 
între*, rii Mihai Crăsuc, Ion 
Stîngă, Ion Marian.

— Ne-am adunat — a spus 
tov. losif Radar — pentru a 
dezbate sarcinile de plan pe 
luna aprilie ale. revirului și 
brigăzilor noastre, de a ana
liza posibilitățile si de a în
scrie în contracte!.’ noastre 
de întrecere noi angajamente 
în zinstea zilei de 1 Mai.

Sarcinile de plan au fost 
prelucrate. Minerii din briga

da tov. losif Radar au aflat 
că trebuie să extragă 430 
tone de cărbune în luna a- 
prilie, iar cei din brigăzile 
și schimburile conduse de 
tov. Ion Pop, Ion Marian, 
Petru Giurgiu și Carol Gun- 
del între 350-600 tone.

Au luat cuvîntul numeroși 
mineri. Iov. Dumitru Berța, 
responsabil de schimb, a ară
tat că ținînd cont de meca
nizarea sectorului 111, planul 
stabilit poate fi realizat cu 
succes și chiar depășit. El 
s-a angajat că va depăși pla
nul de producție zilnic cu 4 
tone de cărbune și a chemat 
la întrecere în cinstea zilei 
de 1 Mai pe minerii din bri
gada tov. Stîngă.

Unii mineri au scos lă

iveală și lipsurile care le fa
nează munca. Tov. Mihai 
Crăsuc a arătat că în sector 
lipsesc de multe ori șurubu
rile. lanțurile de rezervă pen
tru crațer și că din această 
cauză se pierde mult timp.

— Mă angajez, în nu
mele brigăzii, să extragem în 
cinstea zilei d^ 1 Mai cu 8 
tone de cărbune în plus zil
nic și să reducem consumul 
de explosiv cu 20 la sută — 
a încheiat tov. Crăsuc.

Minerii losif Nagy, loân 
Stîngă. losif Radar. Gheorghe 
Bîrzu, loan Ignat, losif Ma
rian și alții s-au angajat ca 
în cinstea zilei de 1 Mai să 
extragă zilnic cîte 4 tone de 
cărbune în plus.

Succesele minerilor din Aninoasa
In primele zile ale lunii a- 

prilie a. c. minerii și tehni
cienii de la mina Aninoasa 
au înregistrat însemnate vic
torii în întrecerea socialistă.

Pe primul loc se situează 
în prezent colectivul de mi
neri și tehnicieni din secto
rul IV care în primele 2 zile 
ale lunii aprilie a. c. au de
pășit sarcinile de plan la 
cărbune cu 25,5 la sută.

Depășirea planului cu 25,5 
la sută la producția de căr
bune este rezultatul sporirii 
productivității muncii pe baza 
folosirii din plin a tehnicii 
noi și a timpului de lucru. 
Minerii din brigăzile condu

se de fruntașii în întrecerea 
socialistă Petru Nistor, Bela 
Both. Vasile Moldovan, Au- 
gustin Guran și alții au reu
șit să extragă din abatajele 
lor în primele 2 zile ale lunii 
aprilie a. c. cîte 25-50 tone 
de cărbune peste sarcinile 
de plan prevăzute.

Alături de minerii din a- 
bataje și tehnicienii sectoru
lui IV sînt în fruntea luptei 
pentru sporirea producției de 
cărbune si a productivității 
muncii. Printre tehnicienii de 
frunte se numără tov. Vasile 
Stiopei, Petru Pop. Grigore 
Tășcan, Ion Vlaicu, Nicoară 
Bledea, Teodor Bulea', Ion

Jula și alții. Aceștia depun 
o muncă intensă pentru a 
crea condiții de lucru tot mai 
bune minerilor din abataje.

Succesele dobîndite de acest 
harnic colectiv de muncitori 
mineri au contribuit din plin 
la realizarea , Sarcinilor d° 
plan la cărbune ce-i revine 
minei Aninoasa, în proporție 
de 101 la sută.

Minerii și tehnicienii sec
torului IV de la mina Ani
noasa sînt hotărîți să întTm- 
pine ziua de 1 Mai marea' 
sărbătoare a tuturor oameni
lor muncii — cu noi și în
semnate succese în lupta pen
tru sporirea producției.

D B ¡NI PATRIA NQASXRA
întrecerea socialistă în cinstea zilei de 1 Mai

Angajamentele luate de colectivul Uzinei de mașini 
d unelte agricole „1 Noiembrie“-Craiova

In cadrul unui miting ca
re a avut loc în ziua de 31 
martie a. c. colectivul de 
muncitori, tehnicieni, ingi
neri și funcționari de la U- 
zina de mașini și unelte a- 
gricole „7 Noiembrie" —- 
Craiova și-a luat angajamen
te sporite în muncă în cin
stea zilei de 1 Mai — ziua 
solidarității internaționale a 
celor ce muncesc. Aceste an
gajamente, care vor duce la 
intensificarea întrecerii so
cialiste pentru realizarea îna
inte de termen a sarcinilor 
planului pe 1954, oglindesc 
preocuparea acestui harnic 
colectiv pentru traducerea în 
viață a programului de mă
suri economice elaborat de 
plenara lărgită a C.C. al 
P.M.R din 19-20 august 
1953, de a pune la dispozi

ția oamenilor muncii din a- 
gricultură cantități tot mai 
mari de mașini și unelte a- 
gricole.

Analizînd în .spirit critic 
și autocritic cu prilejul con
sfătuirilor de producție posi
bilitățile de dezvoltare a suc
ceselor dobîndite în cursul 
trimestrului I, colectivul a- 
cestei uzine își ia printre al-

teie următoarele angaja
mente :

să depășească planul a- 
nuai cu 10 la sută;

să respecte indicii de ca
litate;

să mărească productivita
tea muncii eu 5 la sută față 
de sarcina planificată;

să reducă procentul de re
buturi cu 15 la sută la tur
nătorie și forje și cu 10 Ia 
sută la montai fată de anul 
1953;

să reducă prețul de cost 
cu 2 la sută față de sarcina 
planificată.

In cinstea zilei de 1 Mai 
colectivul uzinei își fixează 
a îndeplini următoarele o- 
biective pe luna aprilie: 

mărirea productivității mun
cii cu 6 la sută față de sar
cina planificată;

reducerea procentului de re
buturi cu 15 la sută la tur
nătorie. cu 10 la sută la for
je. cu 20 la sută la montaj, 
față de trimestrul I;

reducerea nrețului de cost 
cu 3 la sută;

economii de materiale, ma
terii prime și combustibil în 
valoare de 10.000 lei.

Colectivul Uzinei de ma
șini și unelte agricole „7 No
iembrie" — Craiova va lua o 
serie de măsuri tehnico-orga- 
nizatorice în vederea asigu
rării îndeplinirii acestor an
gajamente și a îmbunătățirii 
nivelului de trai al muncito
rilor și tehnicienilor. 'Astfel, 
vor fi extinse metodele avan
sate de lucru, se va mări nu
mărul brigăzilor de tineret, 
se va extinde lucrul după 
grafic pentru înlăturarea a- 
salturilor în producție. Pen
tru îmbunătățirea condițiilor 
de muncă și de trai ale co
lectivului uzinei vor fi date 
în folosință o baie cu vestiar, 
un club, iar în gospodăria 
anexă a întreprinderii se vor 
cultiva 6 ha. cu legume și 
zarzavaturi.

Muncitorii, tehnicienii, in
ginerii și funcționarii de lâ 
Uzina de mașini și unelte a- 
gricole „7 ’ Noiembrie" — 
Craiova cheamă toate colec
tivele întreprinderilor din țară 
spre a-și lua noi angajamente 
în întrecerea socialistă în 
cinstea zilei de 1 Mai. pentru 
a mtîmoina această mare săr
bătoare prin noi victorii în 
munca pașnică, constructivă,



2 STEAGUL ROȘU

'ȘOFERUL
...Vara anului 1953. In biroul direc

torului autobazei Petroșani, e liniște. 
Pe masă, citeva rapoarte aduse de 
cuiînd, o scrumieră cu mucuri de ți
gări, un calendar și alte citeva mă
runțișuri. In sticla de pe masă se 
oglindește figura gînditoare a direc
torului. Alexandru Cucuruz. Se gîn- 
dește... Oare la ce?... Da, sînt multe 
de făcut ! Tare multe ! Oare le va „pu
tea face? Trebuie... Și le va face! 
Așa gîndește directorul. Sínt oameni 
de nădejde în autobază. Uite-1 pe Ca- 
rol Korfanta. luliu Hegheduș, loan 
Hodrea și alții... Oameni cu care poți 
face multe.

La început va fi greu; dar vor în
vinge greutățile. A lor va fi bucuria, 
victoria muncii !...

Timpul trece. Funcționarii au ple
cat. Din tură se întoarce șoferul MÍ- 
hai Bei. Controlează cu grijă mașina 
o privește cu atenție și pe urmă se 
urcă la volan și pornește cu mașina 
spre platoul de spălare. Acolo, un 
tînăr blond, bondoc, îl salută rîzînd 
pe șofer și se apucă de treabă: spală 
și gresează mașina...

Șoferul se mai învîrtește un timp în 
jurul mașinii și pe urmă, mulțumit 
de treaba pe care o face bondocul, se 
îndreaptă cu mers legănat spre biroul 
dispecerului, să predea foile de par
curs. Pe drum își aduce însă aminte 
că azi dimineață i-a rugat directorul 
să treacă pe la el.

La ciocănitul ușor în ușă, din bi-
. rou îi răspunde o voce puternică :

■— Da, poftește I
Mihai Bej se îndreptă spre biroul 

directorului și-i strînge cu putere 
mîna întinsă peste birou. Se așează 
pe un scaun.

— Uite, tovarășe Bej, de ce te-am 
chemat. ț*e noi ne frămîntă mult un 
lucru; Multe din mașinile noastre au 
plecat la strînsul recoltei în regiunea 
Arad. In autobază au rămas puține 
mașini; avem greutăți, însă noi, așa 
cum ne învață partidul, trebuie să 
luptăm și să învingem... Ce zici, am 
putea noi să asigurăm transportul 
de la fabrică la exploatări și între
prinderi a tuburilor de oxigen cu o 
singură mașină ?

— De, știu eu ! Cam greu 1 — răs
punse gînditor șoferul.

— Ai dreptate ; e greu. Dar dacă 
facem acest lucru, atunci vom putea 
folosi în alte munci 5-6 mașini. Eu 
mă gîndesc c-ar fi bine să punem și 
o remorcă la mașină. Drumurile sînt 
cam grele, dar' dumneata ai fost șo
fer de nădejde în armată și nici acum 
nu ne faci de rușine...

— Asta o potv face, tovarășe direc
tor; dar alta-i hiba. Cînd mergi lă o 
exploatare sau întreprindere, pierzi 
mult timp cu făcutul formelor: tubu
rile goale nu sînt adunate, umbli 
după magazioner să-ți dea bonul de 
poartă, iar la fabrica de oxigen faci 
coadă o oră, două, pînă-ți vine rîn- 
dul. Dacă facem ceva aici, atunci trea
ba va merge și eu mă angajez să a- 
provizionez cu mașina mea toate ex

ploatările și întreprinderile din Va
lea Jiului, cu tuburi de oxigen...

— Eu îți mulțumesc, tovarășe Bej, 
și în cîteva zile rezolv cu greutățile 
pe care mi le-ai sesizat. Ai grijă și 
pune-ți mașina ia punct. Bine ?

— N-aveți nici o grijă. Mașina 
merge ca ceasul, răspunse șoferul, și, 
ridicîndu-se de pe scaun, după ce 
strînse mîna directorului, plecă spre 
casă...

Peste cîteva zile, o singură mașină 
cu remorcă aproviziona toată Valea 
jiului cu oxigen atît de necesar su
dorilor: mașina tînărului șofer Alihai 
Bej... ’ , *

Răsplata muncii

In abatajele minelor din Valea Jiu
lui se dă bătălia pentru mai mult 
cărbune. Alături de harnicii mineri, 
ceilalți muncitori din Valea Jiului 
muncesc cu același elan. Se apropie 
Ziua .Minerului. Iată că ziua mult 
așteptată a și sosit. Valea bucuriei 
și-a îmbrăcat mantia de sărbătoare..

Sala de ședințe a autobazei din Pe
troșani e plină. Se sărbătoresc noile 
victorii în muncă. Cei harnici, pri
mesc diplome de fruntași sau staha- 
noviști.

— Pentru frumoasele depășiri de 
normă realizate. îngrijirea mașinii, 
disciplină și conștinciozitate în mun
că. se conferă titlul de stahanovist to
varășului Mihai Bej, șofer...

Ultimele cuvinte prin care se spune 
că el este primul stahanovist confir
mat în autobază se pierd în ropotul 
de aplauze și urale ale celor din sală...

Roș:, la față. Mihai Bej se sculă de 
pe bancă și abia îngînă cîteva cuvinte 
de mulțumire pentru titlul de mare 
cinste ce i-a fost conferit. Rosti un 
scurt angajament și, adînc. emoționat, 
se așeză la loc. In timp ce aplauzele 
nu mai contenesc, prin minte îi trec 
atîtea... Își aduce aminte de viața lui 
necăjită din trecut cînd se muta cu 
părinții dintr-un cartier în altul al 
Aradului. Pe urmă, tata a închis o- 
chii. Mama a început din greu să 
muncească. A răsărit și el puțin și a 
intrat la muncă. Muncă grea, de rob. 
Ba la unul, ba Ia altul... Pe urmă, tot 
o zi luminoasă de august că și asta de 
azi... S-au schimbat multe...

19-18... A urmat școala de șoferi, ab- 
solvind-o printre primii... După aceea, 
a plecat în armată. Acolo a învățat 
și mai temeinic meseria de șofer... A 
fost premiat, a primit un ceas și al
tele. Sergentul Mihai Bej și-a făcut 
datoria în armată, servind cu cinste 
Republica noastră Populară.

Valea Jiului . Aici a început o nouă 
muncă, grea, dar frumoasă... Și, a- 
cura, iată răsplata... Stahanovist !... 
Ce cuvînt minunat !... Cînd o să afle 
mama... ce mult o să se bucure!...

La drum

Noaptea mai stăruie încă, cînd pe 
poarta autobazei din Petroșani, îm
brăcat cu o scurtă îmblănită intră 

șoferul Mihai Bej. După ce dădu bi
nețe portarului, se îndrept i snre ga
raj, unde-1 așteptau ortacii săi: loan 
Călin, Șkian Crivăț și Gheorghe i<a- 
ciu.

Mașina fusese scoasă deja din ga
raj și pregătită de drum. Și de data, 
asta, ucenicul lui Bej, tînărul loan 
Călin, își făcuse datoria.

— Bravo, băieți; gata de drum I Să 
ne luăm hîrtiile și la drum !

Chiar atunci se apropie de ei șe
ful gaiajului, comunistul Carol Kor
fanta :

— S-aveți noroc ! — se adresă el 
băieților. Uite care-i necazul. Sînt cî
teva mașini care nu pot să pornească, 
din cauza gerului... Dar, ce să vă mai 
spun ! știți voi. Hai să le dăm ",n ru- 
căr ca să plece...

Cu mișcări repezi șoferul se așe
ză la volan, ambreie motorul și porni 
cu mașina spre cei care nu puteau să 
plece.

In timpul acesta, cîțiva lucrători 
începuseră o discuție:

— Bun băiat Bej al nostru. Pe toți 
îi ajută. Dacă unul are o pană, sau 
s-a înzăpezit, Bej a oprit mașina și 
în cîteva minute și-a scos colegul din 
necaz... Așa e el — începu să vor
bească unul slăbuț.

— Da, ai dreptate; de aceea eu 
l-am propus in comitetul sindical, la 
alegeri... Am știut eu pe cine pro
pun. începu să se fudulească altul...

Discuția lucrătorilor fu întreruptă 
de o vijelie care trecu pe lîngă ei. 
Mașina lui Bej ieși cu viteză pe poar
ta larg deschisă. Porni la drum.

Sfrăbătînd drumurile Văii Jiului

In cabină se simțea un miros pu
ternic de benzină și ulei ars. Șoferul 
iMihai Bej privea cu atenție înainte 
pe șoseaua tăiată de două șanțuri, 
formate din cauza dezghețului. Cu di
băcie. șoferul trecu prin aceste două 
șanțuri. Mașina gonea cu viteză... Tre
cuse de Livezeni. Ajunse la Iscroni. 
In zare începu să se contureze un 
orășel: Vulcanul. Trece prin centrul 
orașului cu viteză redusă. In locul 
unde acum cîtva timp se arătau hi
doase niște case și prăvălii dărăpă
nate, moștenite de la regimul din tre
cut, se înalță semeț un cartier de blo
curi muncitorești, ridicat în roșu. Cî
teva macarale-turn, puternice, ridică 
cu ușurință vagonete încărcate cu 
moloz sau materiale. Pe marginea 
drumului, niște tineri și tinere, plini 
de voe bună, curăță zăpada înghețată 
de pe diferite mașini, stive de cără
mizi, lemne și fier-betonî Lucrează 
cu multă hărnicie. Se vede cît de colo 
că e muncă voluntară. Ba și cîțiva 
vîrstnici, cu părul încărunțit, ieșit de 
sub basmale sau căciuli s-au alăturat 
cu voioșie tinerilor... Munca e în toi...

Ocolind cîteva lăzi mari, din care 
se zăreau niște piese pentru puțuri 
de mină, sosite din Uniunea Sovieti
că, mașina stopă în curtea minei Vul
can. încărca tuburile de oxigen, care 
erau rînduite într-un rastel. Din ca
bină se zărea bine un panou de o- 
noare, mare, pe care erau scrise nu
mele celor mai buni mineri de la mi
nă ca: Andrei Vizi, Ștefan Mihai și 
alții.

De aici, «lupă ce trecu prin cîteva 
străzi ale Vulcanului coti pe șoseaua 
națională și se îndreptă spre Lupeni.

După un drum de vreo 10 minute 
intră în oraș și cu o ușoară smucitu- 
ră, opri în fața fabricii de oxigen. 
Din clădirea fabricii ieși în întîmpi- 
nare un bătfînel simpatic, pe semne 
magazionerul.

încarcă tuburile pline cu oxigen, și 
porni din nou spre exploatările mi
niere.

Așa am petrecut împreună cu sta'- 
nanovistul Mihai Bej mai bine de o 
jumătate de zi Pe drum, atunci cînd 
avea puțin răgaz sau gonea cu vi
teză pe șoseaua națională, șoferul îmi 
povestea crîmpeie din viața și acti
vitatea sa. De la el am aflat că deja 
a parcurs cu mașina sa ,,ZIS“ peste 
48.000 km. fără reparații mari, și 
cu un zîmbet larg îmi spuse :

— Ehei, tovarășe, crezi că aici ră- 
mîn ? Nici gînd ! Mai fac cel puțin 
atîta cu ea E mașină bună, sovietică... 
Am studiat toată cartea mașinii, ve
nită cu ea de la fabrică. Știi, tova
rășe, că la început mereu aveam ne
caz cu motorul, dar acum nici vor
bă. Curăț filtrul pentru ulei la fiecare 
2500 km. înainte îl curățăm numai 
cînd se înfunda...

Acasă...

Noaptea începuse să învăluie ora
șul Petroșani. Ocolind cu grijă ochiu
rile de apă de pe drum, Bei se în
drepta spre noua lui locuință. Aca
să îl aștepta tînăra sa soție cu masa 
pregătită... Era grăbit. Azi mergeau 
și la treatru.

Ajuns acasă, își îmbrățișa soția și 
după ce-i istorisi pe scurt întîmplă- 
rile zilei, se așezară ămîndoi să mă- 
nînce.

In timp ce mînca. Bej se uita prin 
ușa deschisă î- dormitor, la dulapul 
cu haine. Știa el de ce! Azi îmbrăca 
pentru prima dată noul costum de 
haine...

După cină se îmbrăcară și nu peste 
mult timp ui măreau cu atenție unul 
din tablourile piesei, care era inter
pretată cu mult ta'ent de artiștii tea
trului din localitate...

Mândria autobazei

Fruntașul întrecerii socialiste Mi
hai Bej, este mîndria autobazei din 
Petroșani. Cu sîrguința lui, modestia 
și priceperea cu care muncește, și-a 
cîștigat simpatia întregului colectiv 
ăl autobazei. Ga fiecare tînăr, el pri
vește cu încredere viitorul... Vrea să 
devină inginer mecanic... să învețe cu 
sîrguință, să cunoască toate tainele 
motorului... Mama lui, pe bună drep
tate le spune vecinelor :

— Mult s-a schimbat Mișu al meu 
de cînd a terminat cătănia. Tare har
nic e, cum a fost și tatăl său... Dacă 
ar trăi și l-ar vedea, i-ar crește ini
ma de bucurie...!

Cită dreptate are mama lui ' . Da, 
s-a schimbat mult Mișu al ei. Azi nu 
mai e tînărul slăbuț, timid, care mun
cea din greu să-și câștige plinea pen
tru el și mama sa... Munca lui astăzi 
e răsplătită. Înaltul titlu de fruntaș 
al întrecerii socialiste pe care și-l 
păstrează cu cinste, îi dă un elan spo
rit în muncă. El știe că munca lui, 
care pare neînsemnată, este una din 
verigile lanțului care conduce motorul 
noii vieți în Valea bucuriei... Dacă 
azi nu are mina oxigen, sudorul nu 
poate lucra... Mașinile nu se repară 
la timp și cîte din aceste greutăți nu 
pot surveni din lipsa oxigenului... 
Toate acestea le știe Bej.' De aceea el 
dă atîta prețuire muncii sale.

E. ZELLER
membru al cenaclului literar

„Minerul“ 
Petroșani
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Probleme de care ar trebui să se ocupe 
biroul organizației noastre de bază

Printre întreprinderile producătoare 
de bunuri de larg consum din Valea 
Jiului se numără și cooperativa meș
teșugărească „30 Decembrie" unde lu
crez și eu. Alături de muncitorii și 
tehnicienii din celelalte întreprinderi 
producătoare de bunuri de larg con
sum, meseriașii din cooperativa noas
tră au datoria să dea oamenilor mun
cii încălțăminte multă,' ieftină și de 
bună calitate. A produce mult, bine 
și ieftin nu este ușor. Pentru aceasta 
este necesar ca fiecare muncitor să 
lupte pentru creșterea producției și 
productivității muncii, să se preocupe 
în permanență de folosirea rațională 
a materiei prime.

In antrenarea muncitorilor la folo
sirea deplină a deșeurilor, la îmbu
nătățirea calității produselor, un rol 
de seamă îi revine biroului organi
zației de bază care trebuie să traseze 
sarcini tuturor comuniștilor în aceas
tă direcție, să mobilizeze pe toți mun
citorii cooperatori la luptă activă 
pentru îmbunătățirea calității produ
selor, pentru folosirea deplină a de
șeurilor.

Preocupat de valorificarea deșeuri
lor, biroul organizației de bază a 
analizat într-o ședință de birou felul 
cum conducerea întreprinderii s-a o- 
cupat de descoperirea și folosirea re
zervelor interne. In cadrul acestei șe
dințe, biroul organizației de bază a 
recomandat conducerii cooperativei să 
confecționeze din deșeuri sandale și 
ghete pentru copii. Ținînd cont de 
această recomandare, conducerea co
operativei a trecut de îndată la valo
rificarea deșeurilor. Astfel, numai în 
perioada care a trecut din acest an, 
au fost confecționate din deșeuri circa 
180 perechi de ghete și sandale pen
tru copii.

De asemenea, biroul organizației de 
bază s-a preocupat de felul cum con

Contribuie la înfrumusețarea și dezvoltarea orașului
Odată cu sosirea primăverii, la Pe

trila a început o susținută muncă 
de dezvoltare a construcțiilor sociale 
și amenajare a gospodăriilor indivi
duale ale minerilor.

Astfel, de curînd au fost amenajate 
și date în folosință o creșă și un că
min de zi pentru copii. La numeroase 
gospodării ău fost ridicate noi de
pendințe în locul celor vechi. S-au 
reparat acoperișurile caselor care au 
suferit stricăciuni în urma topirii ză
pezilor. In căminul tinerilor mineri 
nr. 3, instalațiile sanitare defectate 
din cauza gerului au intrat din nou 
în funcție. Străzile Alexandru Senco-

Mai multă atenție sanatoriului de noapte
Amenajat recent, sanatoriul de noan- 

te din Petrila a devenit locul unde 
minerii și muncitorii își reînnoiesc pu
terile de muncă. Sanatoriul de noapte 
di.n Petrila este frumos mobilat. Un 
personal numeros se îngrijește în
deaproape de prepararea hranei pen
tru mineri, de curățenia și igiena lo
calului.

Totuși, din cauza unor lipsuri, ac
tivitatea acestui sanatoriu este stîn- 
'fenită. Asă de exemplu, instalațiile 
de apă care sînt defecte încă din lu
nile de iarnă n-au fost revizuite și 
repare*'?. Din această cauză chiuve
tele din spălătoare nu pot fi folosite

La Uzina de utilaj minier din Pe
troșani, întrecerea socialistă pentru 
a da minerilor utilaje mai multe și 
mai bune, se desfășoară cu avînt spo
rit. In fruntea întrecerii se situează 
numeroși tineri muncitori care dato
rită muncii pline de avînt tineresc 

ducerea cooperativei folosește mate
riile prime. Ca urmare a sprijinului 
și îndrumării biroului organizației de 
bază, conducerea cooperativei repar
tizează în mod rațional materiile pri
me, ținînd cont de importanța fie
cărei confecțiuni în parte.

Succesele obținute de biroul orga
nizației de bază în ceea ce privește 
valorificarea deșeurilor nu ne îndrep
tățește să rămînem nepăsători față de 
lipsurile care mai există. Analizînd 
activitatea depusă de biroul organi
zației de bază pentru îmbunătățirea 
calității produselor, se vede că el n-a 
făcut nimic sau aproape nimic în a- 
ceastă direcție. Aceasta nu înseamnă 
însă că în cooperativa noastră nu sînt 
muncitori care să muncească bine. 
Dimpotrivă, muncitori cu o înaltă 
calificare profesională cum sînt loan 
Coroianu, Pavel Boureanu, loan Bnr- 
dubuș și alții, pe lîngă că dau pro
duse de bună calitate, ei confecțio
nează încălțăminte frumoasă care 
este apreciată și căutată de oamenii 
muncii. Lipsa, biroului organizației de 
bază în această direcție este aceea 
că n-a antrenat muncitorii buni să 
ajute din punct de vedere profesional 
pe muncitorii cu o calificare mai sla
bă. De asemenea, muncitorii fruntași 
în lupta pentru calitate n-au fost e- 
ducați să ia poziție critică față de 
acei ce dau dovadă de nenăsare fată 
de calitatea produselor. Un exemplu 
rău în această direcție îl dă chiar se
cretarul organizației de bază, tov. 
Petru Andraș, care cu toate că lu
crează în atelier, nu ia poziție critică 
împotriva acelora ce dau produse de 
slabă calitate.

Faptul că biroul organizației de 
bază a neglijat această problemă de
osebit de importantă, iar conducerea 
cooperativei a tolerat vreme îndelun
gată ca unii muncitori să dea pro

vici. Mihai Mujic, V. M. Molotov, Tu- 
dor Vlădimirescu și Gheorghe Apostol 
sînt în curs de a fi electrificate.

La toate aceste munci de folos ob
ștesc au ad-us o însemnată contribuție 
muncitorii serviciului gospodăriei de 
locuințe din Petrila. Muncind cu mul
tă însuflețire, echipele de tîmplari, 
dulgheri, lăcătuși-mecănici, instala
tori, zugravi, electricieni și zidari au 
reușit să "efectueze lucrările de mai 
sus cu mult înainte de termenele sta
bilite în plan. Printre muncitorii de 
frunte ai serviciului gospodăriei de 
locuințe se numără tov. Emil Lupa, 
Simion Enciu, Petru Nica, Ion Vini- 

de minerii care se odihnesc lâ acest 
sanatoriu, iar aoa care curge din țe
vile sparte strică pereții. Baia stă ne
folosită de mult timp, deoarece caza
nul de apă este -defect. încă din iar
nă administrația sanatoriului a cerut 
tov. Centeri (director adjunct al mi
nei Petrila) să ia măsuri pentru con
fecționarea unor lăzi de ținut lemne.

Au trecut însă lunile decembrie, ia
nuarie, februarie și martie și lăzile 
comandate tot n-au fost confecționate. 
Tot timpul acesta, lemnele au fost ți
nute pe parchet în fața sobelor din 
î” “ "ierile sanatoriului.

Aceste lipsuri cauzează nemulțu
miri minerilor care sînt trimiși să-și 

Constructorii de utilaj minier
obțin, succese deosebite în producție.

Folosind din plin timpul de lucru, 
tinerii muncitori Mihai Sogher și loan 
Unchiu de la secția construcții me
talice și-au întrecut normele pe luna 
trc-cută cu 120 și respectiv 80 la sută.

Exemplul acestor tineri a fost ur

duse de calitate inferioâ^, a făcut 
ca și în prezent unii cooperatori ca 
Olaru Vladimir, Ștefan Sttciu și Cor
nel Jurca să neglijeze problema cali
tății. Noi nu sîntem însă de acord cu 
această delăsare. Biroul organizației 
de bază în frute cu tov. secretar Pe
tru Andraș trebuie, să antreneze pe 
toți comuniștii și muncitorii fără de 
partid care dau încălțăminte de cali
tate să combată atitudinea de ne
păsare față de această pr’^’lem'-. In 
mod deosebit trebuie acordată atenție 
asupra calității reparațiilor efectuate, 
reparații care sînt uneori de. slabă ca
litate și nemulțumesc pe oamenii 
muncii.

In combaterea cazurilor de nepă
sare față de calitatea produselor, or
ganizația de bază are mijloace, multe 
și variate. Folosirea gazetei de perete 
pentru popularizarea muncitorilor 
fruntași în lupta pentru calitate, cri
ticarea acelora ce dau produse de 
proastă calitate, munca de lămurire 
de ia om la om, folosirea pe scară 
largă a criticii și autocriticii, organi
zarea de consfătuiri de producție pe 
această temă sînt arme puternice în 
înlăturarea lipsurilor ce rriai persistă 
în această direcție.

Antrenînd masele largi de coopera
tori la descoperirea și folosirea re
zervelor interne, ducînd muncă poli
tică pentru îmbunătățirea calității 
produselor, biroul organizației noas
tre de bază va contribui prin munca 
sa ia traducerea în viață a măsurilor 
partidului și guvernului, măsuri ce 
au drept scop îmbunătățirea nivelului 
de trai material și cultural al poporu
lui muncitor din patria noastră.

MIHAI ȘANDOR 
membru în biroul organizației de bază 

de la cooperativa meșteșugărească 
„30 Decembrie" Petroșani

șaru, Dionisie Kovaci, Aron Moghio- 
ros. Iuliu Suhan, Andrei Delamia, 
Iosif Szocs, Avram Ștefan, Vasile 
Man si alții. In luna martie ei și-au 
depășit zilnic normele de lucru cu 
35-76 la sută. Planul de lucrări și 
reparații a fost îndeplinit atît în luna 
martie c.ît și pe întreg trimestrul I al 
acestui an.

Acum cînd vremea este favorabilă 
pentru executarea lucrărilor de ame
najare și reparații, colectivul de mun
citori de la serviciul gospodăriei de 
locuințe din Petrila. depun eforturi 
sporite în muncă pentru a satisface 
la timp și în bune condițiuni cerin
țele oamenilor muncii din Petrila, 

de la mina Petrila!
refacă puterile de muncă în sanato
riul de noapte din Petrila. Ei nu pot 
face baie la timp, nu pot folosi chiu
vetele din spălătoare, iar în sala de 
mese unde plouă prin tavan trebuie 
să stea la mese numai în anumite lo
curi.

Cerem serviciului administra
tiv și serviciului gospodăriei de 
locuințe de la mina Petrila (în 
frunte cu tov. Centeri si Suhan) să 
acorde toată atenția bunei funcționări 
a sanatoriului de noapte al minerilor 
de la această mină.

ALEXANDRU DAVID 
corespondent

mat și de lăcătușii • Pompiliu Calotă, 
Alexandru Ciurezu și alții care au 
realizat depășiri de norme cuprinse 
între 55-75 la sută.

VASILE MURGU 
corespondent

PE URMELE MATERIALELOR
PUBLICATE IN „STEAGUL ROȘU“

„Dafi-i zor !“
In „Steagul Roșu" nr. 1389 din 7 

martie a, c. a apărut foiletonul inti-, 
tulat „Dați-i zor 1" în care au fost cri
ticate neregulile din transportul de 
mărfuri de Ia unele cooperative din 
raion. Conducerea U.R.C.A.D. deși ă 
citit articolul, deși a primit o sesi
zare în această direcție, n-a răspuns 
nici pînă astăzi ziarului. Cu alte cu
vinte conducerea U.R.C.A.D. Petro
șani se complace în lipsuri și se tem» 
să-și facă autocritică. Mai mult de 
cît atît, în urmă apariției foiletonului 
îr; ziar, tov. Ștefan Popa, instructorul 
șef cu organizarea. în loc să ia mă
suri în vederea lichidării lipsurilor, a 
declarat că va procura un buletin 
meteorologic pe care să-l transmită 
ziarului pentru a. dovedi că în ziuă 
de 4 martie n. c. ..n-a plouat atît de 
mult“ cum era scris în articol. O mai 
bună dovadă a tocirii simțului auto
critic nici că se poate !

Nepăsarea’ conducerii U.R.C A.D.> 
Petroșani merită să fie trecută în bu
letinul celor care fug de critica ma
selor.

„Birocrații și apa“
In nr. 1382 din 27 februarie ă. c. 

a fost publicată o scrisoare intitulată 
. Birocrații si apa", în care a fost cri
ticată atitudinea birocratică 3 tov.' 
Petru Munteanu, responsabilul cu apă 
la întreprinderile comunale Petroșani 
si Lascar Corozel, maistrul sef de in
stalații. care sub pretextul că unii ce
tățeni care locuiesc în apropiere n-au 
achitat taxele au închis apa care a- 
'.imenta întreprinderea D.C.A. Petro
șani.

Deși a trecut mâi mult de o lună 
de zile de la apariția articolului, con
ducerea întreprinderilor comunale â 
orașului Petroșani (director I. Barna') 
r.-a informat pînă în prezent redacția 
de măsurile de îndreptare luate în 
urma celor sesizate.

Aceasta vădește că în cadrul în
treprinderilor comunale Petroșani bi
rocratismul unor funcționari și cu 
respingerea criticii de către condu
cerea administrativă, merg mină în 
mînă. Altcum nici nu se poate 1

A doua tragere la sorți 
a libretelor C.E.C. cu 

cîștiguri pentru regiunea 
noastră

Prima tragere la sorți a libretelor 
cu cîștiguri, care a. avut Ioc la 10 
ianuarie 1954, a stîrnit un viu interes 
în rîndurile lărgi ale populației.

in luna ianuarie 1954, planul de 
atragere a economiilor lâ C.E.C. a 
fost depășit cu 25 la sută față de 
prevederi, iar în lună februarie 1954, 
prevederile âu fost realizate în pro
porție de 143 Ia sută.

A două tragere la sorți a librete
lor de economii C.E.C. cu cîștiguri. 
va avea loc pentru regiunea noastră 
azi, 4 aprilie 195b orele 11, în sala 
cinematografului „Filimon Sîrbu" din 
Deva. Cu această ocazie, se vor atri
bui cîștiguri reprezentînd 100, 200 și 
250 lă sută calculate asupra soldului 
mediu trimestrial din libretele ale că
ror numere vor ieși cîștigătoare.

SPECTACOLELE DE AZI :
CINEMATOGRAFE: Alexandru

Sahia, Petroșani : Neecha Nagar și 
două filme documentare despre protec
ția muncii în întreprinderile metalur
gice și lupta împotriva prafului de 
cărbune: Ltipeni : Barbarii; Vulcan : 
Cîntărețul stepelor; Aninoasa : Cu 
inimă tînără; Petrila : Fiul mărilor: 
Lonea: Dincolo de Dunăre.
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Ecoul mondial al notei adresate de 
guvernul sovietic guvernelor Franței,

Marii Britanii și S. U. A.
LONDRA (Agerpres)'. — Noile 

propuneri ale guvernului sovietic au 
produs o puternică impresie asupra' 
oamenilor politici britanici.

In cadrul dezbaterilor care au avut 
loc la 1 aprilie în Camera Comune
lor, numeroși deputați au cerut gu
vernului să sprijine propunerile so
vietice. Clement Attlee, liderul opo
ziției laburiste, a arătat că pe bază 
¡lor guvernele celor patru puteri ar 
putea duce tratative în problema se
curității europene, așa cum a cerut 
și Churchill în discursul său din luna 
măi 1953

Referindu-se lă comentariile pesi
miste și nefavorabile cu care cercu
rile americane care sprijină politica 
„de pe poziții de forță“ au întîmpi- 
nat nota sovietică. Attlee a întrebat 
dacă „Statele Unite sînt dispuse să 
discute și cu aliații lor înainte de a’ 
da un răspuns“. După cum relatează 
agenția Reuter, numeroși deputați au 
exclamat: „rușine!“ atunci cînd E- 
den ă răspuns că Statele Unite au fă
cut într-adevăr o serie de observații 
proprii, fără a fi consultat în preala
bil guvernele interesate.

„Opinia publică, a declarat George 
Thomas, deputat laburist, este obo
sită de faptul că guvernul american 
face tot timpul numai ceea ce vrea 
el. Pe cît se pare, el (guvernul S.U.A. 
— N.R.) nu este mulțumit de această 
ctertă, în timp ce oamenii de ,rînd 
sperau că se va întreprinde ceva pen
tru a pune capăt războiului rece“.

★
PARIS (Agerpres). — Notă adre

sată la 31 martie de guvernul sovie
tic celor trei puteri occidentale a fost 
primită gu deosebită satisfacție de 
opinia publică franceză.

In cadrul dezbaterilor din Aduna

Planul primului ministru al Indiei, Nehru, 
cu privire la. interzicerea armelor atomice

NEW DELHI (Agerpres)’. — Pan
dit Nehru, primul ministru al Indiei, 
a propus azi dimineață în fața par
lamentului indian un plan cu privi
re la interzicerea armelor atomice. 
Planul premierului indian prevede 

rea Națională, numeroși membri de 
frunte ai partidelor politice franceze 
și-au exprimat speranța că un răs
puns pozitiv la noua propunere so
vietică va pune capăt războiului rece.

„Nota sovietică, a declarat Jacques 
Soustelle, șeful grupului parlamentar 
gaullist. va trebui examinată cu do
rință sinceră de a slăbi încordarea 
internațională. Uniunea Sovietică a 
luat o inițiativă importantă. Este de 
datoria noastră să luăm o măsură 
corespunzătoare“.

Senatorul Leo Hamon, membru al 
partidului catolic M.R.P., a subliniat 
că nota „prezintă o deosebită impor
tanță“ adăugind că „dacă vom des
considera noua propunere sovietică, 
vom arătă tuturor că unii politicieni 
se grăbesc întotdeauna să răspundă 
„Nu“ propunerilor de acest fel“.

La rîndul său, Jacques Bardoux. 
membru al partidului țărănesc, fost 
președinte al Comisiei pentru aface
rile externe, a arătat că „nu se poate 
ignora faptul că această notă repre
zintă o încercare de pacificare ă lu
mii întregi. Acest răspuns dat recen
telor explozii de bombe cu hidrogen 
mi se pare deosebit de oportun".

Edouard Bonnefous, membru al 
grupului parlamentar U.D.S.R., a de
clarat de asemenea că cele trei pu
teri occidentale vor trebui să exami
neze cu toată atenția nota Uniunii 
Sovietice, evitînd să dea un răspuns 
pripit și negativ.

In favoarea unui nou sistem de se
curitate colectivă și a dezarmării ge
nerale s-ă pronunțat și generalul 
Billotte (U.R.A.S.). care a subliniat 
că „înființarea acestui sistem ar face 
inutilă existența pactului nord-atlan- 
tic", precum și a tuturor celorlalte 
pacte colaterale.

printre, altele studierea diverselor 
propuneri privind reducerea înarmă
rilor și controlul asupra armelor a- 
tomice și luarea unor măsuri concrete 
de către toate națiunile pentru a îm
piedica folosirea armelor atomice.

IN PREAJMA ANIVERSĂRII ELIBERĂRII 
POPORULUI FRATE - MAGHIAR

La 4 aprilie 1954 se înplinesc 9 ani de la eliberarea Ungariei de 
sub iugul fascist, de către glorioasele armate sovietice.

In întîmpinarea zilei de 4 aprilie, sărbătoarea sa națională. întregul 
popcr-frate maghiar luptă cu deosebită însuflețire pentru binele patriei 
sale.

Fabrica „Beloiannis“ din Budapesta- și-a terminat 
planul pe trimestrul I înainte de termen

Fabrica de aparate de telecomuni
cații „Beloiannis“ a îndeplinit pla
nul de producție pe primul trimestru 
al anului încă de ‘a data de. 17. mar
tie.. La obținerea acestui succes a 
contribuit avîntul cu cai- muncitorii 
și tehnicienii își îndeplinesc angaja
mentele luate în cadrul întrecerii so
cialiste Din inițiativa organizației 
de paitid a fabricii a fost fixat un

Prin aplicarea
Metoda de tăiere intensivă a me

talelor, inițiată de inovatorul sovietic 
Vasili Kolesov, este larg răspîndilă 
în uzinele constructoare de maș ni 
și în alte întreprinderi din R. P. Un
gară. Printre inițiatorii folosirii me
todei Kolesov se numără Imre Muszkă 
și Istvan Sonora i, îaureați ai premiu
lui „Kossuth“, strungari la combina
tul metalurgic „Matyas Rakosi“. La

In ajutorul
Ir. rîndul lucrătorilor din industria 

R P. Ungare se extinde mișcarea, pa
triotică de sprijinire a agriculturii.

Numeroși muncitori calificați, in
gineri si tehnicieni, merg să lucreze 
în S.M.T.-uri si în gospodăriile a- 
gricole de stat.

Numai în ultima săptămînă de la

PE SCURT
— Unitățile armatei populare viet

nameze înregistrează noi victorii în 
bătălia pentru cucerirea fortăreței 
franceze Dien Bien Fu din Vietna
mul de nord-est. Potrivit relatărilor 
corespondentului din Hanoi al agen
ției France Presse forțele, populare 
au cucerit după lupte înverșunate al 
3-lea punct de sprijin al trupelor 
franceze din lăuntrul fortărețe! ase
diate.

—• Agenția France Presse anunță 

premiu de l.UOO de forinți pentru ate
lierul care va obține cele mai bune 
rezultate. Conducerea tehnică și sin
dicatul. acordă un ajutor prețios în 
îndeplinirea sarcinilor prevăzute în 
planul de producție.

In prezent, muncitorii de la fabrica 
„Beloiannis“ luptă cu hotărîre nentru 
a obține Steagul Roșu al C.G. al 
partidului, care va fi acordat cu pri
lejul Congresului.

metodei Kolesov
uzină de vagoane și locomotive 
.Dimavag *. metoda Kolesov este fo

losită ia efectuarea a 132 de opera
țiuni.

Folosirea metodei strungarului so
vietic Kolesov dă cele mai bune re
zultate. Ea permite sporirea produc
tivității muncii cu 100-300 la sută. 
Datorită folosirii metodei Kolesov a 
fost realizată o economie de metale 
în valoare de ’ milion de forinți.

agriculturii
uzinele si fabricile din Budapesta au 
plecat la sate 74 metalurgiști califi
cați. In cursul ultimelor luni din în
treprinderile industriale și din insti
tuțiile orășenești au plecat în SM.T- 
uri sf gospodării agricole de stat 
1.000 de persoane, printre care zeci 
de ingineri și tehnicieni.

că la 1 aprilie Comitetul politic ăl 
Ligii Arabe a dat publicității un co
municat în care se arată că. în legă
tură cu semnarea pactului turco-na- 
kistanez, reprezentanții țărilor arabe, 
inclusiv reprezentantul Irakului au 
declarat că 'ările lor nu intenționea
ză să participe la acest pact.

— Dună cum anunță agenția Fran
ce Presse Ia 2 aprilie a fost semnat 
la Caraci pactul militar între Turcia 
și Pakistan.

La' 4 aprilie poporul ungar sărbă
torește Ziua eliberării Ungariei de 
sub jugul fasciștilor hortisto-hitle- 
riști de către eroica Armată Sovie
tică.

Acum lă cea de a 9-a aniversare 
a eliberării sale, poporul maghiar 
privește cu deosebită mîndrie victo
riosul bilanț al realizărilor obținut0 
în anii puterii populare pe drumul 
construirii unei vieți noi, felicite.

Urmînd exemplul Uniunii Sovieti
ce și însușindu-și bogata experiență 
a oamenilor sovietici Partidul celor 
ce muncesc din Ungaria și guvernul 
popular al R.P. Ungare și-au îndrep
tat în special atenția spre construi
rea industriei grele — temelia sigu
ră a dezvoltării întregii economii na
ționale.

Îndeplinind planul trienal și tre- 
cînd la înfăptuirea cu succes a pri
mului cincinal, oamenii muncii din 
R. P. Ungară au obținut succese re
marcabile. In anii cincinalului, pe 
cuprinsul întregii țări au apărut fa
brici și Uzine, orașe noi. Poporul ma
ghiar privește cu legitimă mîndrie com
binatul siderurgic „StalinT minele de 
cărbune din Komlo, centrala „7 No
iembrie“ din înota, barajul de la 
Tisz’alők, construcțiile de la Diósgyőr, 
combinatul chimic din Borsod și 
multe alte obiective ale planului cin
cinal.

Este necesar să arătăm că în anul

R. P. Ungară pe drumul construirii 
unei vieți noi

1952, producția industriei grele a spo
rit cu 33 la sută față de anul prece
dent. iar în anul 1953 producția in
dustrială a țării a crescut cu 11.8 la 
sută țață de anul 1952. Dacă pînă la 
eliberare. Ungaria importa mașini 
necesare economiei naționale, în pre
zent în Ungaria democrat populară 
se fabrică mașini-unelte, strunguri 
revolver de tip nou, tractoare, ma
șini agricole, combine de cules bum
bac și altele.

Succesele industriei socialiste au 
dat un puternic avînt agriculturii un
gare, care devine pe zi ce trece tot 
mai mecanizată, care aplică metode 
agrotehnice înaintate.

Cu toate rezultatele obținute, agri
cultura a rămas încă în urmă față de 
dezvoltarea industriei. Interesele con
struirii socialismului cer ca industria 
și agricultura să se dezvolte armo
nios. pentru ca să nu existe dispro
porții între dezvoltarea diferitelor ra
muri ale economiei. Ifl prezent, oa
menii muncii din R.P. Ungară traduc 
în viață hotărîrile Plenarei din iunie 
1953 a Comitetului Central al Parti
dului celor ce muncesc din Ungaria 
și programul guvernamental elaborat 
după Plenară, care constituie o direc

tiva importantă în dezvoltarea eco
nomică a acestei țări. Proporțiile și 
rezultatele modificării planului de 
stat și redistribuirea investițiilor au 
făcut ca în a doua jumătate a anului 
1953. investițiile în industria grea să 
crească cu 35,5 la sută față de pri
mul semestru. în industria ușoară — 
cu 169.9 la sută, iar în industria ali
mentară — cu 203.5 la sută.

Grija față de om. pentru satisface
rea nevoilor lui multiple stă în cen
trul preocupărilor partidului și gu
vernului. In urma celor două redu
ceri de prețuri, muncitorii au obtinut 
în ultimele 4 luni ale anului 1953 
un cîștig net de 550 milioane de fo
rinți. In vederea îmbunătățirii nive
lului de trai al oamenilor muncii, a 
fost sporit cu o sumă de 762 milioane 
forinți. fondui do salarii pentru' mun
citorii de la centralele electrice, de la 
întreprinderile siderurgice, din indus
tria minieră și din alte ramuri ale e- 
conomiei naționale. In anul trecut 
volumul construcțiilor de locuințe a 
crescut de două ori în comparație cu 
1952. In anul 1953 a început con
struirea a încă 16.000 de locuințe 
care vor fi terminate în cursul anu
lui 1954. Partidul și guvernul acordă 
o deosebită importanță întreținerii 

spitalelor, dispensarelor, maternități
lor și serviciilor de protecție a co
pilului Au fost construite numeroase 
scoli, teatre și cinematografe, biblio
teci si muzee ceeace confirmă încă 
odată crrija puterii nopulare nentru 
răspîndirea culturii în mase, pentru 
înflorirea artei si literaturii noi.

Un rol hotărîtor în obținerea aces
tor succese pe drumul construirii 
socialismului, îl are ajutorul frățesc 
si dezinteresat acordat de Uniunea 
Sovietică. Prietenia și ajutorul gene
ros al Uniunii Sovietice constituie 
pentru toate țările de democrație 
populară, o chezășie a independenței, 
libertății si progresului lor continuu.

Sub conducerea Partidului celor ce 
wiuncesc din Ungaria, poporul maghiar 
merge cu adevărat înainte ne drumul 
spre socialism. Fantele au dovedit că 
toate acțiunile puse la cale de duș
manii interni si externi, n-au putut 
slăbi regimul de democratic popu
lară, că dimpotrivă a ieșit întărit dini 
aceste încercări prin demascarea și 
zdrobirea uneltirilor agentilnr impe
rialiști.

Astăzi, cu prilejul celei de a 9-a 
aniversări a eliberării Ungariei, oa
menii muncii din țara noastră adre
sează un fierbinte salut poporului 
frate maghiar, urîndu-i noi succese în 
munca sa pașnică pentru construirea 
unui viitor luminos și fericit.

Petre Zbirlea
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