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Să construim cît mai multe 
locuințe pentru mineri!

Angajamentele minerilor din Valea Jiului 
în cinstea zilei de 1 Mai

Partidul și guvernul nostru acordă o mare însemnătate dez
voltării construcțiilor de locuințe și clădiri social-culturale pen
tru oamenii muncii. Plenrra lărgită a C.C al P.M.R. din august 
1953 pune în fața muncitorilor constructori sarcina ca pînă ’.a 
sfîrșitul cincinalului să clădească locuințe pentru 50.000 fanr.lii 
de muncitori. In decembrie anul trecut, a apărut Hotărîrea Con
siliului de Miniștri a R.P.R. privind construcția de locuințe pe 
baza cooperării între locatari și construcția de locuințe indi
viduale prin credite acordate de stat. Toate acestea constituie 
pași însemnați pe drumul ridicării continue a nivelului de trai 
material și cultural al celor ce muncesc.

Constructorii au mari posibilități de îndeplinire a sarcinilor 
deosebit de însemnate ce ie stau în față. Pe șantiere, munca con
structorilor este mult ușurată de utilaje perfecționate — maca- 
ral’a-turn, betoniere, benzi transportoare, makxoare și pompe 
de mortal, și alte mecanizme — sosite din Uniunea. Sovietică 
sau fabricate de industria noastră constructoare de mașini. Con
strucțiile se execută prin folosirea largă a elementelor prefabri
cate din beton armat și prin folosirea experienței înaintate. Da
torită acestui ¡apt, brigăzile de constructori cpnduse de Iosii 
Vereș, Vasile Cîmper nu, Ioan Manei, Ludovic Bpdo, Marin Ciun- 
gulescu și altele, obțin frumoase succese în muncă. Astfel, numai 

' anul trecut, minerii au primit în folosință peste 1400 apartamente 
noi. Numa1 ia Uricrni — în noul oraș al minerilor — s-au con
struit 460 apartamente noi.

lotuși, în întreprinderile de construcții din Valea Jiului mai 
persistă și o seamă de lipsuri. Acum, la începutul noului sezon de 
construcții, pe unele șantiere or cele din Vulcan și Lonea, brigă
zile de constructori duc lipsa unor materiale care le frînează 
munca. Astfel, ’.a Vulcan cărămida este depozitată pe rampe 
gurii, dar nu-i transportată pe, șantier. La Petrila, echipele de 
fierari-betoniști duc lipsă de fier. Fierul de care au nevoie în 
munca lor acești muncitori este în depozitul șantierului. Condu
cerea șantierului nu știa că r>re fier în depozit și a comandat 
fier de -a depozitul Livezeni. Din cauza unor asemenea lipsuri, 
murea pe șantier nu se desfășoară ritmic, iar graficul de preda rea 
apartamentelor nu este respectat. Mai sînt șantiere unde nu se 
duce iupta pentru economii, pentru folosirea din plin a utilajului, 
nu se execută lucru de bună calitate.

In acest an, constructorii vor trebui să înalțe noi locuințe 
muncitorești pentru mineri. Aceste locuințe trebuie să fie mai 
ieftine și de o calitate superioară celor din anii trecuți. Nu mai 
sînt de admis lipsuri în calitatea construcțiilor ca ziduri strîmbe, 
tavane înclinate, întrerupătoare electrice montrte după ușe, etc., 
defecte care, dacă s-ar fi lucrat cu simț de răspundere, puteau fi 
lichidate de la început.

Pentru i ceasta, conducerile șantierelor trebuie să ia o seamă 
de măsuri tehnico-orgrnizatorice, care să facă munca construc
torilor mai ușoară, mai spornică, ca ei să poată construi mai 
mult, mai ieftin și de calitate bună.

Conducerile șantierelor trdbuie să asigure o repartizare ra
țională a muncitorilor, echipelor și brigăzilor la locul de muncă. 
Nu mai este permis admiterea de timpi morți în funcționarea uti
lajelor ; utilajele și mecanismele de pe șantiere trebuie folosite din 
plin. De asemenea, anul trecut se pierdeau ore prețiorse din tim
pul de lucru din cauza aprovizionării defectuoase a locurilor de 
muncă cu materiale, ceea ce a avut ca urmare faptul că productivi
tatea mpneii n-a arescut în măsura posibilităților existente pe 
șantiere Anul acesta, asemenea lucruri nu mai trebuie să se 
întîmple.

Lupta pentru economii trebuie intensificată pe toate șantie
rele. Nu este deajuns că unii constructori să nu depășească pier
derile de materiale admise de normative. Constructorii trebuie să 
lupte pentru obținerea unor economii și mai mari de materiale, 
să nu îngăduie risipa de var, ciment, cărămizi, țiglă și alte mate
riale al căror transport se face de multe ori cu mari pierderi.

O atenție mare trebuie dată calității lucrărilor. In anfi ir. cuți, 
pe multe șantiere lipsea controlul tehnicienilor pentru calitatea 
lucrărilor. De aceia, se mai întîmplă ca unele lucrări de zidărie, 
tencuială, vopsitorie să fie executate prost și să necesite să fie re
făcute. Aceasta însă încărca prețul de cost al lucrărilor și făcea 
să nu poată fi respectate termenele de succesiune : le lucrărilor. Anul 
acesta, tehnicienii, maiștrii de șantier, inginerii, trebuie să intro
ducă controlul pe faze de operațiuni al întregului proces tehnolo
gic al clădirii locuințelor. Fiecare brigadă de constructori care 
preia lucrul de la o altă brigadă pentru executarea operației urmă
toare, tencuitorii de la zidari, vopsitorii de la tencuitori, trebuje 
sa preia lucrul cu proces verbal in cais să se confirme calitatea 
lucrărilor.

Comitetele sindicale ale constructorilor au sarcina să antre
neze pe toți constructorii în bătălia pentru calitate și economii, 
să lupte pentru buna funcțion; re a școlilor de calificare pe. șantiere 
și introducerea de metode noi, avansate, în muncă, pentru folosi
rea din plin a utilajelor, pentru economisirea materialelor. Orga
nizațiile de bază de pe șantierele de construcții trebuie să sprijine 
din plin comitetele sindicale în această acțiune.

Să dăm minerilor din Valea Jiului în acest an construcții mai 
multe, mai ieftine și mai bune 1

In întrecere pentru 
mai mult cărbune

Adunați într-un miting, 
muncitorii, tehnicienii, ingi
nerii și funcționarii de ia 
mina Uricani. pe baza suc
ceselor obținute în trimestrul 
I, și-au luat noi angajamente 
pe luna aprilie a. c.

Astfel colectivul minei U- 
ricam s-a angajat să depă
șească planul de producție 
la cărbune și la lucrările de 
pregătiri cu 10 la sută; să 
reducă procentul de cenușă 
față de luna martie cu 2 la 
sută; nici o brigadă de mi
neri să nu rărnînă în luna 
aprilie a. c sub normă; nu
mărul muncitorilor care lu
crează în acord să fie rădicat 
Ia 64 la sută din efectivi 
întreprinderii; toate brigăzii^ 
de mineri carp aplică metoda 
graficului cicFe vor fi spri
jinite să îndenlitiească și să 
depășească ciclnmamele.

Iti cadrul mitinmibii mine
rii fruntași în întrecerea so
cialistă Ion Reczak. Ludovic 
Partha, Silviu Tovan, Mihai 
Tudoran, Gheorghe Matei, 
Petru Grasu. Atmus+in De- 
meter. Clement Dancii”. Ma
rin Stoiculeșo". Ion Paras- 
chiv și alții luînd cuvîntul 
s-au angajat să î'tîmpine 
ziua de 1 Mai cu noi succese 
în muncă.

In gospodăria anexă a întreprinderii „6 August“
De curînd întreprinderea de 

industrie locală ,,6 August'1 
din Petroșani a primit un 
teren pentru a înființa o 
grădină de legume și zarza
vaturi. Pentru a produce ră
sadurile necesare grădinii de 
legume și zarzavaturi, cît si 
pentru a pune răsaduri de 
calitate la dispoziția munci
torilor și funcționarilor cu

Pentru o mai bună întreținere a șoselelor șl podurilor 
din raionul nostru!

Odată cu venirea primăve
rii, pe numeroasele șantiere 
de construcții din Valea Jiu
lui a început din plin sezonul 
de construcții. Zeci de auto
camioane transportă pe șan
tiere mari cantități de mate
riale ca nisip, ciment, mate
rial lemnos, cărămidă și al
tele. cu care constructorii 
înalță blocuri de locuințe 
pentru mineri. Pe șosele mai 
circulă autocamioane care 
transportă muncitori la lu
cru; lemne de la exploatările 
forestiere la gările C.F.R., 
autocamioane care aprovizio
nează magazinele cu produse 
alimentare și industriale, etc.

Important ar fi ca autoca
mioanele să poată circulă re
pede, cu încărcături mari și 
consum redus de combustibil. 
In acest fel s-ar efectua mai 
multe transporturi și la un 
preț de cost redus. Pentru a- 
ceasta este necesar în pri
mul rînd ca șoselele pe care 
se execută transporturile să 
fie bine întreținute. Insă în
treținerea șoselelor din raio

Zilele acestea in cadrul 
unor însuflețite mitinguri și 
consfătuiri de producție nu- 

-meroase brigăzi ți colective 
de muncitori mineri din ra
ionul nostru și-au luat an
gajamente sporite in între
cerea socialistă ce se des
fășoară cu mult uvint in 
cinstea zilei de 1 Mai.

Angajamentul 
colectivului minei 

Vulcan
In întîmpinarea zilei de 1 

Mai colectivul de mineri de 
la mina Vulcan și-a luat noi 
angajamente în lupta pentru 
îndeplinirea si depășirea sar
cinilor de plan.

Printre altele acest harnic, 
colectiv — care a dat patriei 
în cursul trimestrului I ai 
acestui an mii de tone de 
cărbuv peste plan — va rea
liza în luna aprilie, sarci
nile de plan la cărbune și la 
lucrările de investiții în pro
porție de 101 la sută. In ve
derea realizării si d pășirii 
angajamentului luat numărul 
muncitorilor corp aulică me- 
todf sovietice înaintate va fi 
socrit eu 3 la • ulă. iar 36 
d( tehnicieni vor arii '" iniția
tiva maistr lri miner Qhe- r- 
ghe Sviștea de ia mina Lu- 
peni.

loturi individuale, în sera în
treprinderii se cultivă 40 de 
metri pătrați cu răsaduri de 
roșii și 70 m‘- cu răsaduri de 
gulii, conopidă, etc.

Pe lotul destinat cultivării 
legumelor se desfășoară pre
gătirile în vederea însămîn- 
țării acelor legume și zar
zavaturi care sînt semănat“ 
de-a dreptul în grădină. Pînă 

nul nostru lasă mult de dorit.
In trimestrul IV al anului 

trecut, sfaturile populare au 
executat unele lucrări de re
parare a șoselelor și poduri
lor din raionul nostru. Ast
fel, la Lupeni șoseaua a fost 
reparată pe o lungime de 1 
km., la Vulcan s-au reparat 
9 km. de drumuri comunale, 
la Petrila și Aninoasa au fost 
împrăștiate pe șosele 125 
metri cubi de pietriș.

Cu toate acestea, lucrările 
de reparare a șoselelor exe
cutate pînă acum, sînt mult 
prea puține față de necesități. 
In cursul ultimului trimestru 
al anului trecut, s-a înprăș- 
tiat numai 34 la sută din pie
trișul planificat, iar la repa
rări de poduri s-a făcut și 
mai puțin. In primul trimes
tru al anului curent, pentru 
repararea și întreținerea șo
selelor și podurilor nu s-a 
făcut aproape nimic.

Ca rezultat al acestei si
tuații, circulația mașinilor se 
face anevoios, multe din ele

Sectoare fruntașe
Succesele dobîndite în tri

mestrul 1 al anului 1954 de 
colectivele de mineri și teh
nicieni din sectoarele I B și 
III de la . mina Lupeni, sînt 
consolidate prin noi angaja
mente în cinstea zilei de 1 
Mai.

Contractele de întrecere 
socialistă încheiate de mine
rii sectorului II î nrevăd ca 
în cinstea zilei de 1 Mai, sar
cinile de plan ale sectorului 
să fie depășite pe luna apri
lie cu 2300 tone de cărbune. 
Minerii din brigăzile condu
se de tov. Paul Anțilă și 
Dionisie Fazakaș s-au anga
jat să dea pest» pian cîte 720 
si respectiv 520 tone de căr
bune.

Cu aceeași însuflețire s-â 
angajat și col-ctivul sectoru
lui 1 B să realizeze în între
cerea socS’istă ce se desfă
șoară în cinstea zilei de 1 
Mai ??5 metri c.ubi de exca
vați! h lucrările de pregăti-' 
re peste sarcinile de plan. 
In lupta neutru realizarea 
angajament-dor minerii din 
brigăzile de mineri conduse 
de tov. Ioan Gaiovschi. Afi- 
ha’ M'oraru, Constantin Sirop. 
Andrei Luneci. Ștefan Csă- 
lovici si Gheorghe Vraja din 
sectorul 1 B îri depășesc nor
mele cu 25-87 ja sută. ,

în crezent s-au efectuat gu- 
noitul. săpatul • alte lucrări 
pe o suprafață de 1 ha., te
ren destinat cultivării cu mor
covi, păstîrnac și alte rădă- 
cinoase. Peste cîteva zile acest 
lot va fi însămînțat.

Exemplu! întreprinderii .,6 
August“ trebuie să fie urmat 
de către toți oamenii mun
cii cu loturi individuale.

rupîndu-și arcurile, diferen
țialele și alte piese, trebuind 
anoi să stea c.ti lunile în ate
lierele de reparații. Astfel, 
numai la șantierul de con
strucții din Petrila, din. cele 
II mașini, 9 sînt în reparație.

Pe soseatia Lupeni-Uricani. 
podurile sînt stricate, ceea ce. 
face ca multe mașini ce lu
crează pe șantierul Uricani 
să fie în reparație.

Pemni lichidarea acestor 
stări de lucruri este necesar 
ca secția de gospodărie co
munală si industrie locală a 
Sfatului popular raional Pe
troșani împreună cu secțiu
nile respective ale sfaturilor 
populare orășenești, să întoc
mească de urgență un plan 
de reparare a șoselelor și po
durilor din cuprinsul raionu
lui nostru. Este necesar ca 
șoselele să f’e bine întreținute 
pentru ca astfel circulația 
autovehiculelor să se desfă
șoare în condiții cît mai bune.

Să abordăm toată atenția 
bu ei întrețineri a șoselelor 
și reparării podurilor!



STEAGUL ROȘU

Lucrări de întreținere și îmbunătățire a pășunilor

Câ urinăre a prevederilor Hotărîrii 
plenarei C.C. al P.M.R. din 19-20 
august 1953 cu privire la ridicarea 
continuă a nivelului de trai material 
și cultural al oamenilor muncii de la 
orașe și sate, Marea Adunare Națio
nală a R.P.R. a votat legea cu pri
vire la măsurile pentru dezvoltarea 
creșterii animalelor pe anii 1954- 
1956. Această lege pune în fața oa
menilor muncii din agricultură sar
cina de a spori numărul animalelor 
și de a obține tot mai multe produse 
animale, pentru asigurarea consu
mului propriu în gospodăriile țără
nești, precum și nevoile de consum 
ale populației muncitoare de la orașe 
și centre industriale și ale industriei 
cu materii prime.

Datorită faptului că în raionul 
nostru ramura principală a agricul
turii este creșterea animalelor, spo
rirea numărului de animale și ridi
carea productivității animalelor e- 
xistente, trebuie să fie în centrul 
preocupării țăranilor muncitori cres
cători de animale și a sfaturilor popu
lare.

Una din principalele condiții pentru 
dezvoltarea creșterii animalelor este 
asigurarea bazei furajere, adică hra
nei animalelor pe tbt timpul anului. 
Baza furajeră a raionului nostru o 
constituie pășunile și fînețele care o- 
cupă o suprafață de aproape 40.000 
hectare. In general însă pășunile și 
ffnețele naturale din raionul nostru 
sînt folosite nerațional, dau o pro
ducție scăzută și asta din cauză că 
pînă acum cîțiva ani n-a fost o preo
cupare pentru întreținerea și îmbună
tățirea lor. Există în raionul nostru 
o tendință nesănătoasă de a ne in
teresa de situația pășunilor numai a- 
tunci cînd trebuie păscute.

Lucrările de îmbunătățire și refa
cere a terenurilor înțelenite — pășuni 
sau fînețe — se împart în 2 părți și 
anume î

— lucrări de îmbunătățire;
— lucrări de refacere radicală sau 

totală.
Intrucît lucrările de refacere totală 

a pășunilor și fînețelor care constau 
în desțelenirea și cultivarea lor cu 
plante furajere după anumite reguli 
nu se poate face decît pe suprafețe re
duse în raionul nostru, ne vom ocupa 
numai de lucrările de îmbunătățire.

Prima lucrare și cea maț necesară 
chiar în momentul de față este de
frișarea, adică scoaterea din rădăcini 
a tufelor existente de mesteacăn, a- 
rin, păducel și altele din fînețe, și a 
tufelor de ienuper sau jip din pășu
nile de munte. Această lucrare se 
face cu săpoiul; materialul rezultat 
se adună în grămezi care se ard cu 
grijă, după 4-5 săptămîni de la scoa
tere. Cenușa rezultată șe împrăștie 
pe pășuni și fănețe deoarece consti
tuie un îngrășămînt.

Nu se scot tufele de pe terenurile 
cu pantă mare, iar acolo unde panta 
este mai mică lucrarea se face în 
benzi de-a curmezișul coastei, pentru 
ca solul să nu fie spălat de ape și 
să se formeze rîpe sau ogașe.

Prin această lucrarb am putea 
reda pășunatului circa 6000 ha. pă
șune și 3000-4000 ha. fînețe în raio
nul nostru. Iată deci o importantă 
rezervă de sporire a bazei furajere.

La magazinul textil cu circuit în
chis, pentru aprovizionarea minerilor 
din Vulcan, cumpărătorii trebuie să 
aștepte mult timp pînă cînd sînt ser
viți. Aceasta din cauză că vânzătoa
rele Paraschiva Berkovics, Elepa Ro
man și Ana Filip în loc să se inte
reseze de buna deservire a cumpără
torilor, ies la plimbare în oraș sau

Duminică 4 aprilie a. c. s a des
fășurat cea de a 3-a etapă a campio
natului republican de fotbal pe anul 
1954. In această etapă s-au înregis
trat următoarele rezultate în catego-

și jînețelor naturale
In anii 1950-1953 s-au executat a- 

semenea lucrări pe pășunile din Is- 
croni, Vulcan și Lupeni, pe supra
față de peste 300 ha. în cea mai rnare 
parte cu fonduri alocate de Ministe
rul Agriculturii, precum și cu spri
jinul crescătorilor de animale. In 
restul comunelor din raion această 
acțiune a fost complect neglijată.

Mușuroaiele înțelenite de aseme
nea ocupă suprafețe destul de mari 
atît în pășuni cît și în fînețe și re
duc mult producția de iarbă și fîn. 
deoarece pe ele cresc numai buruieni, 
afine și coacăze. Aceste mușuroaie 
trebuiesc nivelate. Nu trebuie negli
jată strîngerea cioatelor și a altor 
resturi lemnoase din pășuni și făneț. 
care la fel reduc producția.

Am arătat unele lucrări care se 
fac cu scopul de a se mări suprafe
țele de pășuni și fînețe, dar obiec
tivul principal este ridicarea produc
ției de iarbă și fîn la hectar în pă
șuni și fînețe naturale. Cea mai im
portantă lucrare în acest scop este 
îngrășarea pajiștelor cu bălegar, de 
grajd, care mărește producția de iar
bă și fîn de 2-3 ori, lucru dovedit 
de unii țărani muncitori din raionw 
nostru.

Pe fînețele din apropierea gospo
dăriilor țărănești se va transporta și 
împrăștia bălegar bine n-trezit toam
na înainte de căderea zăpezii; mate
riile hrănitoare fiind duse în pămînt 
odată cu topirea zăpezii primăvara, 
urrnînd ca resturile rămase să fie 
adunate cu grebla. Prin mutarea tîr- 
lelor de oi atît pe pășuni vara cît și 
pe fînețe după coasă s-ar putea în
grașă în fiecare an suprafețe întinse, 
socotind că o oaie poate îngrășa în 
2-3 nopți un metru pătrat, iar cîteva 
zeci de mii de oi pot îngrășa anual 
sute și sule de hectare.

Prin experiențele făcute în pășu
nea de pe muntele Baleia din raionul 
Hațeg în anii 1951-1953 s-a putut 
constata că prin mutarea tîrlelor 
producția de iarbă a crescut de 3-4 
ori. In jurul stînelor și în tîrle zac 
cantități foarte mari de bălegar care 
în loc să îngrașe pășunile hrănesc 

urzicile și alte buruieni.
Tot ca lucrări care contribuie la 

mărirea producției la hectar sînt 
strîngerea pietrelor si împrăștierea 
mușuroaielor proaspete. Curățirea bu
ruienilor care în cea mai mare parte 
sînt dăunătoare și chiar vătămătoare 
animalelor cum este știrigoaia, feri
ga și altele, mărește producția de fîn 
și îmbunătățește calitatea lui. Pe pă
șuni în jurul acestor buruieni și în 
special al scaieților rămîn smocuri 
de iarbă nepăscute de animale. Bu
ruienile se taie cu sapa din pămînt 
în mai multe rînduri, iar acolo unde 
sînt în cantități mai mari se adună 
în grămezi pentru a fi arse după us
care.

Una din cele mai mari lipsuri care 
a dus 1ă' scăderea producției pășu
nilor și fînețelor naturale este pășu- 
natul abuziv. Este complect greșit 
să se pășuneze fînețele primăvara și 
toamna tîrziu așa cum se obișnuiește 
în raionul nostru. Ca și alte plante, 
ierburile au nevoie de o perioadă de 
odihnă, unele din ele înfrățind toam
na iar altele primăvara. In cazul-pă
șunatului abuziv acei muguri vegeta

Unde lipsește grija față de buna 
a cumpărătorilor

deservire
stau în fața magazinului la soare, 
lăsîndu-i pe cumpărători să aștepte. 
Cînd se întorc în magazin ele ser
vesc cu nepăsare pe oamenii muncii.

Comportarea acestor vînzătoare nu 
este justă. Ele nu respectă cele 8 ore 
de lucru, pierzînd 6re întregi din 
timpul de muncă pentru plimbări în

Manifestări sportive
i ia A :

C.C.A.—Locomotiva București 3—2; 
Locomotiva Timișoara—Minerul Pe
troșani 3—0; Dinamo București— 
Progresul Oradea 4—2; Flamura 

tivi adică viitorii lăstari sînt rupți 
și păscuți de animale înainte de a se 
dezvolta. Trimiterea a unui număr 
prea mare de animale în pășuni si
lește animalele să pască iarba pînă 
la rădăcină, ierburile de valoare pier 
și cresc ierburi fără valoare sau cu 
o producție scăzută.

Prin pășunatul sistematic, adică 
prin împărțirea pășunii în mai multe 
tarlale, unde vitele pasc separat și 
nu de-a-valma toate felurile de ani
male cum greșit se obișnuiește, se 
paște toată iarba fără să fie călcată 
în picioare de vite ca și atunci cînd 
acestea se plimbă pe toată pășunea. 
Cînd iarba a fost consumată com
plect din tarla, vitele.se mută în altă, 
cea păscută rămîhînd să se refacă 
din nou.

Grăunțele sau alte furaje concen
trate se pot înlocui în cea mai 
mare măsură cu fîn de bună calitate. 
Acesta se poate obține numai prin 
aplicarea lucrărilor arătate mai sus 
si prin recoltarea lui la timp, adică 
atunci cînd majoritatea ierburilor sînt 
înspicate sau cel mult înflorite. Fînul 
recoltat la timp are gust și miros plă
cut și este hrănitor. Este greșit să 
se cosească fînețele după ce majori
tatea ierburilor s-au uscat. Puterea 
de hrănire a finului recoltat tîrziu de 
multe ori este mai mică decît a paie
lor

Cunoscînd ce trebuie făcut în ve
derea îmbunătățirii pășunilor și fî
nețelor naturale, trebuie luate grab
nice măsuri atît pentru curățirea’ tu
felor, buruienilor și mușuroaielor de 
pe pășuni și fînețe, cît și pentru în* 
grășarea lor. Sfaturile populare co
munale trebuie să fie un exemplu viu 
pentru aplicarea acestor lucrări pe 
iohirile zootehnice de care dispun, 
iar agenții agricoli zootehnicienii și 
deputății trebuie să ducă o muncă 
susținută în rîndurile țăranilor mun
citori pentru mobilizarea lor la a-, 
ceste acțiuni de mare importanță' 
pentru dezvoltarea creșterii animale
lor în raionul nostru.

Statul nostru democrat-popular a- 
cordă un ajutor permanent țăranilor 
muncitori creind condiții cît mai 
bune pentru dezvoltarea creșterii a- 
nimalelor. Pentru îmbunătățirea pă
șunilor se vor pune la dispoziție cre
dite atît pentru plata lucrărilor cît 
si pentru îngrășăminte chimice. Încă 
de la începutul acestui an s-au pri
mit pentru pășunile din raionul nos
tru 30 tone îngrășăminte chimice ur- 
mînd a se primi în curînd încă cîteva 
zeci de tone.

Pe lîngă sprijinul acordat de gu
vern secția agrară de la Sfatul popu
lar raional împreună cu Sfaturile 
populare comunale, prin agenții a- 
gricoli. zootehnicieni și deputății ra
ionali și comunali trebuie să mobili
zeze țăranii crescători de animale la 
realizarea lucrărilor de îmbunătățire 
a pășunilor și fînețelor naturale.

Numai dacă vom ști să aplicăm 
în practică metodele avansate ne vom 
putea aștepta la creșterea producției 
și productivității animalelor și prin 
aceasta la belșug și bunăstare

VAS1LE BARDOCZ 
șeful secției agrare a Sfatului popular 

raional Petroșani

oraș sau umblînd după interese per
sonale.

Conducerea O.C.L. trebuie să ia 
măsuri, ca salariații din magazinul 
textil din vulcan să respecte cele 8 
ore de muncă și să deservească pe 
oamenii muncii în mod civilizat.

M. JURCA 
corespondent

Roșie Arad—Metalul Cîmpia Turzii 
2—0; Metalul Hunedoara—Dinamo 
O. Stalin 2—2; Știința Cluj—Flacă
ra Ploești 2—1; Locomotiva Tg. Mu
reș—Știința Timișoara 0—0.

Note bibliografice

Pentru continua dezvoltare 
a creșterii animalelor 

Editura penti u literatură politică
In lumina Hotărîrii Consiliului de 

Miniștri al R.P.R. și a C.C. al P.M.R. 
cu privire la îmbunătățirea și dez
voltarea sistemului de contractare și 
achiziție de animale și produse ani
male în vederea aprovizionării^popu- 
lației cu produse alimentare și a in
dustriei cu materii prime și pentru 
încurăjar-a creșterii și îngrăsării de 
animale, broșura' aiată, pe bază e- 
xempleloi concrete, ce foloase însem
nate pot dobîndi țăranii muncitori 
prin îngrășarea de animale și vînza- 
reă lor către unitățile de stat. Broșu
ră lămurește o serie de drepturi și 
avantaje pe care hotărîrea in stator
nicește pentru crescătorii de ani
male, cum se dau credite pentru 
cumpărarea de animale, reduceri la 
cete, cumpărarea cu prioritate la 
prețuri de stat a rezidurilor și sub
produselor de la fabricile de zahăr, 
spirt etc., cumpărarea la prețuri re
duse ä unor produse industriale pre
văzute în cadrul comerțului de întîm- 

. pinare etc.

Povestiri despre 
Germania nouă

E.S.P.L.'A.
Nuvelele, schițele și reportajele cu

prinse în volumul ,,Povestiri despre 
Germania nouă" sînt inspirate din 
frămîntările vieții noi care clocotește 
în Republi1 Democrată Germană.

Alătur* de numele unor scriitori 
bine cunoscuți cum sînt Anna Se- 
ghers, Ludwig Renn. Stephan Herm- 
lin. întîlnim nume alé unor scriitori 
tineri. August Hild Erwin Strittmat
ter, Karl Grünberg și alții, ceeä 
ce arată creșterea numărului scri- 
ih rilor clin P.D.G. i recum si diver
sitatea temelor ne care le tratează, 
legate le via+â nouă ne care oame
nii muncii o făuresc în această țară.

O parte din nuvele si schițe pre
zintă aspect^ din lupta antifascistă 
și din munca uriașă deprsă pentru 
reconstrucția pașnică, folosind meto
dele înaintate de lucru sovietice.

In ..Bătălia pentru cupru“ scriito
rul Stephan Hermlin surprinde trăsă
turile caracteristice ale minerului din 
bătrînul orășel Mansfeld, fruntaș în 
lupta pentru făurirea unei Germanii 
pașnice și democrate

Reportajul literar ..Combinatul“ de 
Paul Wiens este închinat marilor u- 
zine metalurgic; ,.I. V. Stalin“. Con
struit la granița germano-polonă. a- 
cest combinat întruchipează înfrăți
rea și colaborarea pașnică a. oopoa- 
relor german si nolon.

Problema țărănească, sub diferite 
aspecte, lupta p. ntru construirea vie
ții noi la sate, este deasemeni abor
dată de scriitorii germani Astfel, 
din lucrări ca ..Ogorul curățat de 
mine“. ..Pe haturi cresc grîne“, se 
desprinde lupta dusă de comuniști 
pentru a smulge satul din înapoierea 
în care a fost ținut de opresiunea 
junkerilor prusaci.

In volumul .Povestiri despre Ger
mania nouă“ tineretul din R.D.G. 
este înfățișat în munca sa plină de 
avînt și entuziasm. învitigînd opre
liștile, lucrînd cu abnegație pentru 
a pune bazele unei vieți mai bune 
pentru toți cei ce muncesc.

vitele.se
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Din v.’ațg organizaților de baza d>n raionul nostru PE URMELE MATERIALELOR

Organizația de bază de la depoul C. F. R. Petroșani 
se preocupă de problema întrecerii socialiste

Luna trecută, ca urmare a realizări
lor dobindite în întrecerea socialistă 
în cel de al doilea semestru al anului 
trecut, colectivul depoului C.F.R. Pe
troșani a primit Drapelul de depou 
fruntaș pe țară pe ramură de pro
ducție. La acest succes o contribuție 
importantă a adus-o organizația de 
bază din depou, care a îndrumat și 
sprijinit în permanență comitetul 
sindical de întreprindere în organiza 
rea întrecerii socialiste.

Preocupată de dezvoltarea întrece
rii socialiste, organizația de bază de 
la depoul C.F.R. Petroșani s-a intere
sat în permanență, de felul cum .comi
tetul și grupele sindicale din între
prindere se ocupă de organizarea și 
desfășurarea întrecerii.

Mineri fruntași în producție primiți în rînduî candidațiîor de partid
Pînă nu de mult, organizația de 

bază de la mina Vulcan n-a acordat 
atenția cuvenită primirii de candidați 
de partid. Acest lucru a făcut ca ce
rerile de primire în rîndul candidați- 
lor înaintate de unii mineri și tehni
cieni fruntași în producție să nu fie 
mult timp puse în discuți? adunării 
generale a organizației de bază. Cri
ticată pentru aceste lipsuri, organiza
ția de baza de la mina Vulcan și-a 
îmbunătățit simțitor munca de primire 
în rîndul candidațiîor de partid.

La începutul acestui an a fost primit 
fer rîndul candidr/ților de partid mine
rul fruntaș Pavel Bovte. Recent, adu
narea generală a luat în discuție cere
rile de primire în rîndul candidațiîor 
înaintate de minerii fruntași în pro-

La sfîrșitul lunii martie, adunarea 
generală a organizației de bază nr. 4 
de la mina Petrila a ascultat darea de 
seamă prezentată de birou asupra ac
tivității desfășurate în primul trimes
tru al acestui an, luînd tot odată în 
discuție proiectul de plan de muncă 
pe trimestrul II.

Discuțiile în jurul dării de seamă au 
arătat că marea majoritate a membri
lor de partid din sectorul IV al minei ‘ 
Petrila și-au îmbunătățit activitatea și 
muncesc cu simț de răspundere pentru 
îndeplinirea sarcinilor încredințate. In 
miljocul minerilor cu care lucrează, 
membrii de partid desfășoară o susți
nută muncă politică pentru intensifica
rea întrecerii socialiste, pentru «spori
rea producției și productivității muncii.

In urma recomandărilor făcute de 
organizația de bază, comitetul de în
treprindere, în colaborare cu conduce
rea administrativă, organizează la 
sfîrșitul fiecărei luni consfătuiri de 
producție în care sînt analizate atît 
realizările cît și lipsurile constatate 
în desfășurarea întrecerii socialiste. 
Cu acest prilej, muncitorii scot la 
iveală unele lipsuri în organizarea în
trecerii, și vin cu propuneri prețioase 
menite să ducă la îmbunătățirea mun
cii. In consfătuirile de producție, fie
care muncitor e informat despre sar
cinile de plan ce-i revin.

Organizația de bază desfășoară în 
permanență muncă politică pentru in- 
tensificaiea întrecerii socialiste. In 

c.ucție Francisc Fizesi și Emeric Heia.
Felul în care membrii de partid din 

organizația de bază de la mina Vul 
can ?u analizat activitatea depusă de 
tov. Emeric Heia și Francisc Fizeși 
dovedește grija fiecărui comunist față 
de puritatea rîndurilor partidului.

La discuțiile purtate, comunistul 
Andrei Vizi a arătat că tov. Emeric 
Heia s-a străduit să-și ridice nivelul 
de calificare și a obținut realizări 
frumoase în muncă fapt pentru care el 
a primit titlul de miner fruntaș în 
producție. Tov. Andrei Vizi a arătat 
că tov. Heia are uneori manifestări de 
nervozitate și. îngimfare, lipsuri împo
triva cărora el v?- trebui să lupte cu 
perseverență. Pentru ridicarea nivelu
lui . politico-ideologic, tov. Andrei Vizi 
a recomandat tovarășului Emeric Heia 

Sarcini importante fixate în planul de- muncă 
Participanții la adunare au criticat pe 
tehnicienii C; ntemir Gîrbacea și Eme
ric Sava care n-au dat atenția cuve
nită sprijinirii brigăzilor de. mineri 
pentru ? putea aplica metode avansate 
de muncă, săvîrșind și unele abateri 
de la disciplină.

Proiectul de plan de, muncă prezen
tat în fața < dunării generale, oglin 
dește preocuparea biroului față de îm
bunătățirea activității organizației de 
bază. In cursul lunii aprilie, organiza
ția de bază va asculta raportul condu
cerii sectorului asupra măsurilor luate 
în vederea creșterii producției și pro
ductivității muncii și felul în cere sînt 
sprijinite brigăzile de mineri care lu
crează după metode avansate. In ca
drul altei adunări generale, organiza-

urm. acestui fapt, marea majoritate 
a muncitorilor de la depou sînt an
trenați în întrecere socialistă. Depoul 
C.F.R. Petroșani se mîndrește cu 136 
muncitori fruntași în producție. Un 
număr de 124 mecanici, fochiști, strun
gari, lăcătuși, printre care mecanicii 
iruntriși Iosif Barbura, Aurel Alarcu, 
Ladislau Gostian aplică metode înain
tate de muncă.

In cadrul întrecerii socialiste, orga
nizația de bază de la depoul C.F.R. 
Petroșani s-a oreocupat de mobiliza
rea colectivului la luptă pentru econo
mii. In acest scop, agitatorii organi
zației de bază au dus o intensă mun
că politică de la om la om, arătînd 
ce înseamnă o tonă de cărbune eco
nomisit.

ca în perioade de candidatură să stu
dieze în permanență pentru a-și ridica 
nivelul politic și ideologic. Luînd cu- 
vîntul, tov. Ludovic Antal a arătat că 
nn s-a ocupat în suficientă măsură de 
educarea politică a tov. Emeric Heia 
cu toate că tov. Heia lucrează în bri
gada sa.

Primirea în rîndul candidațiîor a 
constituit pentru tov. Emeric Heia și 
Francisc Fizeși un bun prilej de 
a-și vedea lipsurile, un prilej de noi 
angajamente. Minerul Francisc Fizeși 
și-a luat angajamentul să-și ridice 
necontenit nivelul politico-ideologic, 
să se achite cu simț de răspundere de 
sarcinile trasate de perfid și să depă
șească cu 20 la sută sarcinile de plan. 
Angajamente asemănătoare și-a luat 
și minerul Emeric Heia.

ți? de bază va analiza preocuparea co
mitetului secției sindicale pentru orga
nizarea întrecerii socialiste între bri
găzile de mineri din sector. La pro
punerea membrilor de partid, în pla
nul de muncă ai organizației de b?ză 
au fost înscrise zilele în cere secreta
rul organizației de bază va face in
struire? agitatorilor, precum și data 
ținerii adunărilor generale deschise, în 
cadrul cărora vor fi ținute conferințe. 
De fiecare sarcină cuprinsă în planul 
de muncă, răspund anumiți tovarăși.

Adunarea generală a organizației de 
bază a cerut biroului să depună toate 
eforturile pentru îndeplinirea preve- 
deri'or planului de muncă și să tragă 
la răspundere pe cei care nu-și înde
plinesc sarcinile încredințate.

PUBLICATE IN „STEAGUL ROȘU14

S-au luai măsuri pentru 
înlăturarea risipei de 

apă potabilă
In „Steagul Roșu“ nr. 1399 din 19 

martie a.c., la rubrica „Ni se semna
lează că...“, s-a publicat sesizarea co
respondentului nostru T. D. Tufaru 
prin care acesta arăta că secția gos 
podărie a Sfatului popular al orașu
lui Petroșani și comitetul executiv 
al acestui sfat n-au îndrumat organele 
competente să repare la timp spăr
turile conductei de apă ce trece pe str. 
Cloșca și Gh. Gheorghiu-Dej.

In scrisoarea de răspuns trimisă 
redacției de către comitetul executiv 
al Sfatului popular amintit se arată 
că spărturile de pe conductă au fost 
reparate în ziua de 29 martie.

Nepăsători față de critică
In nr. 1370 din 13 februarie a.c. al 

ziarului „Steagul Roșu“ s-a publicat 
articolul cu titlul: „Trebuie îmbunătățit 
învătămîntul de partid la mina Pe
trii s‘‘.
i Prin acest articol au fost criticate 
o serie de lipsuri din activitatea cercu
rilor și cursurilor de partid de la mina 
Petrila și s-au arătat unele indicații 
pentru înlăturarea lor. De aceste lip
suri — s-a subliniat în articol — se 
fac vino va ți numeroși membri 
ai birourilor organizațiilor de ba
ză și membrii comitetului de partid în 
huni- cu tov. Iuliu Somogy, Francisc 
Pf.tti și Ilie Ghenea.

Comitetul de partid de la mina I-e- 
trila n-a informat însă pînă ¿cum re
dacția asupra măsurilor luate pentru 
îmbunătățirea calității învățărnîntului 
de partid, dînd ostiei dovadă că este 
nepăsător față de criticile ce-i sînt 
aduse prin ziar.

De asemenea ri-au răspuns . co
mitetele de partid de la minele Lu- 
peni și Aninoasa și biroul organiza
ției de bâză de la mina Uricăni.

■A-
In „Steagul Roșu“ nr. 1389 din 7 

martie a.c. în articolul „Mâi multă 
atenție activității cantinelor muncito
rești“, a fost criticat;, conducerea șco
lii Fabrică-Uzină din Lupeni pentru 
dezinteresul ce-1 manifestă față de bu
na funcționare a cantinei acestei școli.

Cu toate că a trecut de atunci o 
lună de zile, atît conducerea școlii cît 
și sindicatul minier din Lupeni, încă 
n-au răspuns criticii ce le-a fost adu
să.

Potrivit datinei, pe la mijlocul vea
cului al XVIII-lea 1? marginea orașu
lui Șopron, o regiune cu munți șj 
văi frumoase, un păstor a aprins fo
cul în pădure. El a făcut focul într-un 
loc unde cărbunele era la suprafață 
și focul vreascurilor a aprins și căr
bunele. Lemnele s-au mistuit, dar pa- 
mintal' negru și tare ardea mai de
parte. Cînd păstorul a văzut că 
„pămîntul“ ?rde zile întregi, s-a dus 
la Șopron și a anunțat la primărie 
că „arde muntele“. Acest loc a fost 
denumit mai tîrziu Brennberg, mun
tele care arde „brennend Berg" (în 
nemțește) -

Aceasta este legenda crre a fost 
transmisă din tată-n fiu pînă-n zilele 
noastre. In realitate, probabil că 
aceste zăcăminte s-au aprins de la 
sine, lucru core în anul 1753 l-a făcut 
pe meșterul fierar Rieder Jozsef dn 
Șopron să creadă că a descoperit un 
combustibil bun și gratuit. Dar da
torită acestui fapt el putea să devină 
suspect. De unde ia el combustibilul ? 
Poate necuratul e la mijloc, sau 
ceea ce e și mai rău arde fără auto
rizație cărbune de lemn! Astfel, el n-a 
avut curajul să țină mult timn secretă 
descoperirea sa și a anunțat pe dem
nitarii orașului despre existența com
bustibilului misterios. Descoperirea a 
stîrnit interesul magistraților din oraș 
cu toate că pe rtunci ei nu cunoșteau 
uriașa importanță a cărbunelui. Docu-

200 de ani de existență a minelor de cărbuni 
din Republica Populară Ungară

mente și însemnări îngălbenite de 
vreme ne arată că după declarația fie
rarului Rieder, un anume ceasornicar 
Vollner, iar mai tîrziu un oarecare 
Schneider Vancel au primit autoriza
ția să exploateze cărbunele de la 
Brennberg.

Drrsa mai descoperit cărbune și în 
alte locuri. S-au înființat noi mine 
de cărbuni. Exploatarea cărbunelui a 
început în anul 1768 la Nogradveroce. 
Exploatare? a început, clar cetățenii 
și meșteșugarii de atunci nu vroiau 
să folosească cărbunele cu toate că 
Ie-a fost oferit la un preț foarte scă
zut. Ei continuau să folosească lem
nele. In 1780 1? Vertessomlo s-a des
chis,o nouă mină. In 1782 și 1786 în 
regiunea Mecsek, la poalele muntelui, 
s-au deschis noi exploatări de căr
bune. Și la Sajokrza s-a găs:t căr
bune.

Primul război mondial imperialist 
a influențat defavorabil dezvoltarea 
industriei de cărbune. Cercetările mi
niere au fost sistate, nedeschizîn- 
du-se noi uzine și peste tot se simțea 
o creștere a exploatării capitaliste. 
După terminarea războiului industria 
minieră, promite'1 marj profitul pen
tru capitaliști, deo'rece scăzuse im
portul de cărbune din străinătate in 

această vreme, în special în regiunea 
Borsod au fost înființate mai multe 
mine, al căror număr în 1925 era de 
peste 50.

In timpul celui de al doilea război 
mondial, minele da cărbuni din Un
garia au fost exploatate în mod pră
dalnic. Sub presiunea Germaniei fas
ciste, minele de cărbuni din Ungaria 
au produs în decurs de cinci ani (1939- 
1944) 63 milioane tone de cărbuni. 
Dar acest lucru n-a fost realizat prin 
înzestrare? și utilarea tehnică a mine
lor ci prin exploatarea neomenească 
a minerilor maghiari.

Iată starea minelor de cărbuni din 
Ungaria în momentul 'eliberării. In 
anul 1946 minele au fost naționalizate 
și astfel minerii au scăpat definitiv 
de exploatarea capitalistă. Exploată
rile miniere au devenit»bunuri ale între 
gului popor, puse în slujba poporului 
muncitor. Eliberarea a deschis nemă
surate posibilități dezvoltării indus
triei miniere din Ungaria, iar minerul 
maghiar cunoaște numai din 1945 ce 
înseamnă să trăiești viață de om. In 
trecut asuprirea patronilor, condițiile 
grele și periculoase de muncă : u fă
cut insuportabilă viața minerilor. In 
aceste condiții primitive minerii au 
dus o luptă pe viață și pe moarte cu 

forțele naturii și cu exploatatorii pen
tru un codru de pîine. Mișcările revo
luționare, grevele eroice ale minerilor 
maghiari — greva din 1882 de la Pecs, 
masacrele de la Csertető și Tatabanya, 
greva foamei a minerilor de la Salgó
tarján și Pilisvő'rősvar — marchează 
una din paginile cele mai glorioase 
ale mișcării muncitorești din Ungaria. 
Lupta minerilor a dat forță și imbold 
la luptă celorlalți muncitori exploatați.

Industria minieră maghiară a săr
bătorit 200 de ani de existență. Mine
rii maghiari au sărbătorit acest eve
niment prin zile record, prin depăși
rea planurilor de producție, prin ter
minarea înainte de termen a prevede
rilor planului anual. Astăzi, minerii 
duc o viață fericită fiind constructorii 
unui viitor fericit, muncitorii cei mai 
apreciați ai societății care construiește 
socialismul, înconjurați de grija parti
dului și a statului democrat popular. 
Sărbătorirea celor 200 de ani de exis
tență găsește în minele din R.P. Un- 
gaiă mașinile și utilajele cele mai 
perfecționate ale tehnicii moderne. 
Alunea eroică a vechilor mineri n-a 
fost zadarnică, astăzi minerii ma- 
ghi?.ri știu că merită să cobori în 
adîncuri deoarece ei luptă pentru fău
rirea buneistări a poporului. Minerii 
au sărbătorit cu noi succese, cu noi 
realizări această însemnată aniversare 
și împreună cu ei a. sărbătorit între
gul popor muncitor din R.P. Ungară.



4 STEAGUL ROȘU

A 9-a aniversare 
a eliberării Ungariei 

Tovarășului DO Bl IST VAN
Președintele Consiliului Prezidențial al Republicii Populare Ungare

BUDAPESTA

Cu ocazia împlinirii a nouă ani de la eliberarea Ungariei de către glo
rioasa Armată Sovietică vă transmit, tovarășe președinte, din partea Pre
zidiului Marii Adunări Naționale a Republicii Populare Romîne și a mea 
personal, cele mai călduroase felicitări și urări de noi victorii pentru înflo
rirea Republicii Popul: re Ungare.

Dr PETRU GROZA
Președintele Prezidiu’ui Marii Adunări 
Naționale a Republicii Populare Romîne

Puternicul ecou al notei 
adresate de guvernul sovietic 

guvernelor Franței. Marii Britanii și S. U.-A.

Tovarășului NAGY IMRE
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Ungare

BUDAPESTA

Cu prilejul celei de a noua aniversări a eliberării Ungariei de către 
' gloriossa Armată Sovietică, vă rog să primiți, tovarășe președinte, an 

călduros salut frățesc.
Poporul romîn urează poporului frate ungar noi succese în munca sa 

rodnică pentru construirea socialismului, pentru propășirea continuă a pa
triei sale și în lupta comună pentru menținerea păcii și securității inter
naționale, în fruntea căreia se află mare? Uniune Sovietică.

GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Romîne

Tovarășului BOLDOCZK1 JĂNOS
Ministrul Afacerilor Externe al Republicii Populare Ungare 

BUDAPESTA

Cu prilejul celei de a noua aniversări a eliberării Ungariei de către glo
rioasa Armată Sovietică vă rog să primiți, tovarășe ministru, calde feli
citări și urări de noi succese în lupta pentru progresul continuu al Unga
riei democrat-populare, pentru victoria cauzei păcii și colaborării între po
poare.

SIMION BUGHICI
Ministrul Afacerilor Externe 

al Republicii Populare Romîne

MOSCOVA (Agerpres). — IASS 
Ziarele „Pravda" și „Izvestia“ pu

blică articole în care sînt c >m."ntate 
ecourile la nota adresată la 31 martie 
de guvernul sovietic guvernelor Fran
ței, Marii Britanii și S.U.A.

1. Alexandrov scrie în ziarul ,Prav- 
da“ între altele: Nota adresată la 
31 martie de guvernul sovietic gu
vernelor Franței, Marii Britanii și 
S.U.A. cuprinde un program concret 
și precis de acțiuni îndrepiate spre 
menținerea și întărirea păcii în întrea
ga lume și în primul rînd în Europa, 
întrucît menținerea păcii în această 
p- te a lumii, după cum o arată ex
periența istorică, are o însemnătate 
hotărîtoare pentru preînlîmpinarea 
unui nou război general.

Notă sovietică ridică probleme- 
cheie ale relațiilor internaționale. Re
zolvarea lor are o însemnătate uriașă 
pentru asigurarea securității tuturor 
popoarelor.

Din această cauză, noile propuneri 
sovietice au avut, firește,' un ecou 
puternic în rîndurile cercurilor largi 
interesate în menținerea și întărirea 
păcii și s-au bucurat de sprijinul lor 
activ. însemnătatea principiilor care 
stau la baza proiectului sovietic, din 
punct de vedere al intereselor vitale 
ale popoarelor europene, este subli
niată în cuvîntările rostite de multe 
personalități politice de diferite ori
entări și în articole apărute într-o 
serie de ziare occidentale. In aceste 
cuvîntări și articole se arată că în 
prezent s-a creat posibilitatea reală 
de a se rezolva în mod practic sar
cina asigurării securității colective 
în Europa.

Cu totul altfel au fost întîmpinate 
propunerile sovietice în anumite cer
curi din S.U.A., interesate nu în 
menținerea și întărirea păcii, ci în 
ațîțarea isteriei războinice, care le 
ajută să întețească cursa înarmări
lor, de pe urma căreia monopolurile 
americane realizează profituri de 
multe miliarde.

Aceste cercuri au primit propune
rile sovietice cu o fățișă enervare. In 
legătură cu aceasta nu putem să nu 
menționăm că imediat ce nota sovie
tică a fost orimită la Washington, 
un purtător de cuvînt al Departamen
tului de stat al S.U.A s-a grăbit să 
declare într-o fortnă categorică că 
noile propuneri sovietice provoacă 
; celeași „obiecțiuni fundamentale 
care au fost formulate și la Berlin“.

Dar nota adresată de guvernul so
vietic celor trei puteri răspunde toc
mai obiecțiunilor care au fost aduse 
la Berlin 1 Declarația Departamentu
lui de stat nu denotă deeît iipsa de 
dorință absolut evidentă a unor cer
curi din S.U.A. de a pune capăt po
liticii de înjghebare a unor grupări 
militare.

Viața confirmă la fiecare pas că în 
vremurile noastre guvernele, și în 
primul rînd guvernele mariior pu
teri, nu pot nesocoti voința popoa
relor, a căror năzuință spre c pace 
trainică continuă să crească. Aceas
ta este cea mai importantă particu
laritate a situației internaționale ac
tuale. Opinia publică a popoarelor a 
devenit un factor important în rela
țiile internaționale și ea nu poate fi 
desconsiderată.

PE SCURT
— La 2 aprilie la clubul Universi- 

i tații djn Moscova a avut loc o reu
niune consacrată celei de a 50-a ani
versări a ziarului „L'Humanité".

— Un grup de rrtiști de la teatrul 
„Comedie Française" a părăsit la 2 
aprilie Parisul plecînd la Moscova 
unde vor da o serie de spectacole

— S-a deschis 1? Budapesta cea de 
a treia Conferință națională a Uniunii 
naționale a cooperativelor din Ungari?. 
La lucrările conferinței iau parte 400 
de delegați care reprezintă 1.500.000

„Axa“
In legătură cu recentul comunicat 

comun al guvernelor Turciei și Pakis
tanului cu privire la colaborare? în 
domeniul militar dintre cele două țări, 
numeroase ecouri din presa străină nu 
lasă nici o urmă de îndoială asupra 
faptului că alianța militară turco- 
pfkistaneză este dictată de cercurile 
guvernante americane în scopuri a- 
gresive.

Ziarul iranian „Azarin" subliniază 
că „încheierea tratatului militar cu 
Turcia în actualele condiții înseamnă 
încheierea unui tratat cu S.U.A.“.

Alianța militară turco-pakistaneză 
se bucură de o vastă reclamă în Sta
tele Unite. „Sincer vorbind, serve zia
rul „Washington Post“, se face încer
carea de a închide inelul în jurul 
Uniunii Sovietice“.

Cercurile reacționare fac o intensă 
propagandă extinderii „axei" Ankara- 
Caraci, transformării ei într-o largă 
grupare militară — blocul Orientului 
Mijlociu. Cercurile agresive din S.U.A. 
mizează pe. Turcia și Pakistan, încer- 
cînd să înjghebeze un bloc militar în 
Orientul Apropiat și Mijlociu prin ală
turarea celorlalte țări din această zonă 
la „axa“ Ankara-Caraci.

Alianța militi.ră turco-pakistaneză 
este considerată pe față ca nucleul 
proiectatului bloc al Orientului Mijlo
ciu. Statele Unite încearcă să obțină 
aderarea la „?xa“ Ankara-Cai aci și a 

de membri ai cooperativelor de con
sum din Ungaria.

— După, cum anunță agenția Franc? 
Presse autoritățile din Guyana brita
nică : u interzis doctorului Cheddi Ja- 
gan, președintele partidului popular 
progresist, circulația pe teritoriul co
loniei în afara orașului Georgetown.

— Spiros Marchezinis, ministrul co
ordonării în guvernul grec, și-?; pre
zentat demisia, pe care agenția France 
Presse o apreciază ca fiind determi
nată de conflictele interne din parti
dul guvernamental.

americană Ankara-Caraci
unei serii de țări ca : Irak, Arabia
Saudită, Siria, Liban, Irrn, etc.

Planurile agresive ale imperialiști
lor americani, îndreptate spre trans
formai ea Orientului Apropirt și Mij
lociu într-un cap de pod al S.U.A., 
afectează în mod direct securitatea 
Indiei; Afganistanului, Iranului și a 
altor țări.

„Ajutorul militar“ american acor
dat Pakistanului, a declarat primul 
ministru al Indiei, Nehru, reprezintă 
un fel de amestec care poate avea con
secințe mai serioase deeît formele an
terioare ale amestecului.

Popoarele din Orientul Apropiat și 
Mijlociu consideră pe bună dreptate 
că sistemul blocurilor militare și al 
„ajutorului militar“ american este în 
contradicție cu interesele ior vitale. 
Ele nu vor să intre în alimță cu forțele 
agresive, să-și pună la dispoziție teri
toriile pentru baze militare străine. 
Ele înțeleg prea bine că sub pretextul 
„apărării“, Statele Unite vor să ocu
pe Orientul Apropiat și Mijlociu, să-l 
transforme într-un cap de pod, să aca
pareze bogățiile sald naturale.

Alianța militară turco-pakistaneză 
și ..: jutorul militar“ american acoidat 
Pakistanului nu pot fi calificate alt'el 
deeît ca acte îndreptate spre menți
nerea măsurilor luate de cercurile a- 
gresive ale S.U.A. în scopul pregătirii 
unui nou război. (Agerpres).

------------ Viața unei profesoare chineze--------------- -
Situația fami- de Hlî Cl-T’AO iii. începem lucrul

Hei mele este ase- profesoară
mănătoare cu a- __
ceea a multor fa
milii din China. Soțul meu este profe
sor. Avem patru copii, trei băieți și o 
fată. Cel mai in virstă are șase ani, 
iar cel mai mic — un an.

Suit profesoară la aceeași școală 
la care predă soțul meu. In timpul 
orelor mele de muncă, copiii noștri 
stau la căminul situat in apropiere 
de școala noastră.

Venitul nostru lunar este suficient 
pentru a face față tuturor nevoilor 
familiei noastre. Locuim într-o casă 
care aparține școlii și nu plătim 
chirie.

'repunem la casa de economii cel 
puțin 6 la sută din venitul nostru 

lunar.
Cumpărăm numeroase lucruri, in

clusiv cărți și reviste, care sint foar
te ieftine. Dc curind, eu și soțul meu 
nc-nm cumpărat cite un ceas, pre
cum și un aparat de radio.

Beneficiem de avantaje speciale 
la tirguielile zilnice și putem cumpă
ra in rate unele articole, ca bicicle
te, aparate de radio și îmbrăcăminte.

Prm sindicat primim bdete cu pre
țuri reduse la reprezentații de cine
matograf și la teatru, facem excur
sii în grup in diferite locuri pito
rești din împrejurimile orașului Pe
kin.

Viața mea, ca și cea a întregului 
nostru popor, este din ce in ce mai 
fericită. In ultimii doi ani, salariul 
mi-a fost majorat de două ori. In 
aceeași perioadă, prețurile au fost 
reduse de mai multe ori.

Familia noastră se bucură de a- 
sistență medicală gratuită, ca și 
toți ceilalți oameni ai muncii din 
întreprinderile si instituțiile de stat. 
La ultima naștere am primit con
cediu plătit de două luni. Asistența 
medicală la naștere este gratuită.

Activitatea noastră de zi cu zi se 
desfășoară in cele mai bune cotidi-

din Pekin la ora 8. La a-
_ ceeași oră, copiii

sînt duși la că
min. La școala medie unde predăm 
sîntem in relații foarte bune cu toți 
colegii noștri, cu care discutăm pro
bleme comune pentru a veni în a- 
jutorul elevilor.

Spre seară luăm acasă copiii de 
la cămin unde ei primesc o hrana 
substanțială, și unde se află sub o 
supraveghere medicală permanentă- 

După masa de seară, familia se 
adună in jurul radioului, apoi soțul 
meu și cu mine începem să ne pre
gătim planul lecțidor pentru a 
doua zi.

Ziua de duminică este o zi plă
cută pentru întreaga familie. In a- 
ceastă zi, copiii nu mai merg la că
min și sîntem tot timpul împreună. 
In fiecare duminică seara mergem 
la cinematograf.

Vacanțele sînt un prilej de mari 
bucurii. Vara trecută, am vizitat îm
preună cu un grup de profesori de 
la școala noastră stațiunea balnea
ră Cinvantao de pe malul mării. 
Stăteam pe plajă pînă în amurg si 
făceam lungi plimbări pe malul 
mării.

In prezent, în China, cea mai de 
seamă preocupare este îndeplinirea 
planului de industrializare pe scară <■ 
largă. In jurul nostru, mii și mii 
de oameni — muncitori, tehnicieni 
și ingineri construiesc fabrici noi. 
Consider că cel mai bun lucru pe 
care îl am de făcut, este să-mi îm
bunătățesc activitatea mea didacti
că la școala unde predau. Invăță- 
mintul se dezvoltă continuu. In ul
timii doi ani, la școala noastră ău 
fost construite două clădiri mari. 
Numărul elevilor a crescut de la 
l.dOO la 1.730.

Toate acestea sint fapte de zi cu 
zi care transformă viața noastră, a 
femeilor chineze, într-o viață plină 
de bucurii. (Agerpres).
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