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Sarcini de mare răspundere în fața 
organizațiilor de bază de la sate

Sporirea producției agricole vegetale și animale constituie 
o sarcină de cea mai mare importanță pusă de partid și guvern 
în rața oamenilor rr.imc:i de la sate. Țăranii muncitori din sateU 
Văii Jiului, pot și trebuie să obțină realizări frumoase în sporirea 
producției vegetale și animale, fapt care duce la creșterea venitu
rilor lor, la aprovizionarea mai bună a centrelor muncitorești din 
bazinul nostru carbonifer.

Tn perioada actuală, în fața țărănimii muncitoare din satele 
Văii Jiulu’ stau sarcini de răspundere. Insămînțările de primă
vară trebuie terminate la timp. E necesar ca fiecare gospodărie 
țărănească să lărgească cultivarea de cartofi, legume și zarza
vaturi. atît pentru necesitățile proprii, cit și pentru aprovizionarea 
piețelor orașelor. De asemenea, timpul e deosebi: de prielnic 
pentru plantarea de pomi fructiferi pe văile și pe dealurile raionu
lui, fapt care va face posibil ca în anii viitori, țăranii muncitori 
din Valea Jiului să culeagă recolte bogate de fructe de bună 
captate. In vederea creșterii animalelor, trebuie acordată toată 
atenția amenajării și îmbunătățirii pășunilor și fînețelor naturale. 
In satele raionului nostru, contractările pentru îngrășarea și vîn- 
zarea de animale către stat trebuie să ia o mare dezvoltare.

In mobilizarea țărănimii muncitoare la îndeplinirea acestor 
sarcini importante, organizațiile de bază de la sate și sfaturile 
populare au un rol deosebit de important. Ele trebuie să conducă 
și să însuflețească țăranii muncitori în lupta pentru îndeplinirea 
acestor sarcini.

Unele organizații de bază din satele Văii Jiului acordă aten
ția cuvenită sarcinilor actuale ce le stau în față. La Uricani, e 
pildă, sfatul popular comunal îndrumat de organizația de bază 
și-a format un larg colectiv obștesc, cu ajutorul căruia a prelu
crai cu țăranii muncitori hotărîrile partidului și guvernului în 
legătură cu dezvoltarea creșterii animalelor, efectuarea la t’mp 
și în bune condițiuni a campaniei agricole de primăvară. Cu 
ajutorul acestui colectiv, sfatul popular Uricani a identificat peste 
2 ha. terenuri virane .care au,fost atribuite ca loturi individuale 
muncftarifor din localitate* h cuWvate cu cartofi,'legume
și zarzavaturi. De asemenea, organizația de bază din comuna 
Banița a îndrumat sfatul popular să repartizeze cîte unui tovarăș 
pregătit sarcina de. a se ocupa de intensificarea desfășurării cam
paniei '«griccle de primăvară în cîte un cătun al comunei. Nu di 
mult, adunarea generală a organizației de. bază de la Banița a 
anabzat mersul campaniei agricole de primăvară. In această adu
nare, tovarășii Ion Bubela, președintele sfatului popular comunal 
și Victoria Bairac, Secretara sfatului, au fost criticați pentru 
făptui că n-au atras deputății sfatului popular și țăranii muncitori 
fruntași în munca de mobilizare a țăranilor muncitori la grăbirea 
lucrărilor campaniei de primăvară.

Lipsuri mai mari în această direcție există în comuna Is- 
croni Biroul organ’zației de bază din această comună, în frunte 
cu tovarășul secretar Ion Papa, nu se preocupă de desfășurarea 
unei largi munci politice de masă pentru mobilizarea țăranilor 
muncitori la grăbirea însămînțărilor de primăvară. In cătunele 
comune  ̂Iscroni și mai ales la Livezeni, sînt țărani care nici pînă 
în prezint n-au transportat gunoiul pe ogoare. Organizația de 
bază «le la Iscroni are un colectiv de agitatori format din peste 20 
tovarăși. Insă de mai mult timp, tovarășul Ion Papa, secretarul 
organizației de bază, n-a instruit colectivul de agitatori cu privire 
la sarcinile ce le stau în față. In loc să publice articole mobiliza
toare axate pe campania agricolă de primăvară, gazeta de perete 
a organizației de bază de la Iscroni, al cărei responsabil e to
varășul Petru Fekete, e lăsată în părăsire.

Organizațiile de bază de lâ sate trebuie să simtă răspunderea 
poiitică fața de succesul campaniei agricole de primăvară, față de 
sporirea producției agricole vegetale și animale și să-și îndrepte 
atenția în această direcție. Asigurîndu-le o permanentă conducere 
politică, organizațiile de bază de la sate trebuie să ajute sfaturi
le populare pentru ca acestea să ia toate măsurile în vederea 
giăbirii însămînțărilor. Membrii de partid, deputății sfaturilor 
populare trebuie să fie primii la însămînțări, primii la aplicarea 
metodelor avansate în agricultură. Exemplul lor trebuie urmat 
de toți țăranii muncitori. Prin intensificarea muncii politice de 
masă, țăranii muncitori trebuie chemați să cultive mai mulți car
tofi, mai multe legume și zarzavaturi. Sfaturile populare au da
toria de a se preocupa de organizarea de acțiuni pentru amena
jarea și îmbunătățirea fînețelor naturale și a pășunilor, de 
folosirea lor rațională. Trebuie de asemenea acordată o mare 
atenție organizării de stîni cooperatiste.

In această perioadă, activitatea căminelor culturale trebuie 
organizată in așa fel incit să contribuie la popularizarea ^expe
rienței înaintate în agricultură, la combaterea mentalităților 
înapoiate.

Imbunătățindu-și necontenit activitatea, îndrumînd în per
manență activitatea sfaturilor populare, desfășurînd o larga mun
că politică de masă, organizațiile de bază, de la sate vor obține 
succese în mobilizarea țăranilor muncitori la muncă rodnică pen
tru terminarea la timp a însămînțărilor de primăvară, pentru 
sporirea producției agricole vegetale și animale spre binele lor 
și al poporului muncitor.

întrecerea socialistă în cinstea zilei de 1 Mai
. Noi angajamente 

în muncă
In întîmpinarea zilei de 1 

Mai, colectivul de muncitori 
de la autobaza Petroșani se 
străduește să pună în circu
lație tot mai multe mașini 
necesare transportului de u- 
tilaje, de combustibil, mate
riale și alimente pentru mi
nerii Văii Jiului.

Pînă la I Mai minerii din 
Aninoasa vor primi din par
tea autobazei un nou autobuz 

1 cu 20 locuri pentru transpor
tul minerilor pe distanța A- 
ninoasa—Iscroni. Parcul de 
autocamioane va fi mărit în 
cursul lunii aprilie cu 6 auto
camioane care vor fi reparate 
cu mijloace proprii și puse 
în circulație. Pentru munci
torii autobazei se va amenaja 
în luna aprilie o baie, un te
ren de volei, etc.

Muncitorii din atelierele 
autobazei și-au luat angaja
mente individuale și pe bri
găzi în scopul îndeplinirii cu 
succes a angajamentului co
lectiv luat în cinstea măreței 
sărbători internaționale a ce
lor ce muncesc.

* îv Obiective mobilizatoare în întrecere
Colectivul de muncitori, 

ingineri și tehnicieni de . la 
întreprinderea 704 construcții 
Uricani, întrunit într-un mi
ting în ziua de 5 aprilie a. c. 
a răspuns chemării la între
cere lansată de colectivul u- 
zinei de mașini si unelte a- 
gricole „7 Noiembrie“ Craio
va, angajîndu-se să întîmpi- 
ne ziua de 1 Mai cu noi suc
cese în producție. Astfel, a- 
cest harnic colectiv distins 
recent cu Drapelul de între
prindere fruntașă pe țară și-a 
propus să realizeze în cursul 
anului 1954 următoarele o- 
biective :

depășirea planului valoric 
cu 8,5 la sută;

depășirea productivității pla
nificate cu 11 la sută;

reducerea prețului de cost 
al lucrărilor cu 2,5 la sută}

realizarea unei economii de

Viitoarele cadre de electro-lăcătuși de mină
profesional. Printre școlile și 
cursurile care pregătesc vii
toarele cadre de muncitori

In anii puterii populare a 
luat ființă în Valea Jiului o 
largă rețea de învătămînt

Oamenii muncii din Va
lea Jiului sînt hotăriți să 
intimpine ziua de 1 Mai cu 
noi si însemnate succese în 
rtnnca. Colectivele minelor, 
întreprinderilor și șantiere
lor își iau angajamente spi
rite de muncă și desfășoară 
larg întrecerea socialistă 
pentru îndeplinirea lor.

La atelierul depoului 
C.F.R. Petroșani

Muncitorii feroviari de la 
atelierul depoului CER. Pe
troșani sînt hotărîți să-și de
pășească sarcinile de plan. In 
luna martie muncitorii aces
tui depou care lucrează la 
repararea de locomotive au 
înregistrat realizări frumoase. 
Echipele de fierari, strungari 
și cazangii și-au depășit 
normele de lucru cu 33-59 la 
sută. Din aceste echipe fac 
narU si tov. Petru Potinteu, 
Iosif Jigmand, Dumitru Ma- 
nolin și Rtr'olf Miclea

O rodnică activitate au de 
pus și brigăzile utemiste con
duse de tov. Petru Rusii. Iosif 
Ebervain și Iosif KȚaus.

1.060.706 lei la diferite ma
teriale;

îmbunătățirea calității lu
crărilor si predarea cu 10 zile 
înainte de termen a blocului 
V, iar în ziua de 30 aprilie 
întreg- colectivul să mun
cească în contul zilei de 7 
mai.

In vederea realizării acestor 
obiective - colectivul întreprin
derii 704 construcții Uricani 
și-a propus pentru anul 1954 
următoarele sarcini tehnico- 
organizatorice:

folosirea resurselor locale, 
ăsigurînd în întregime nevoile 
șantierelor cu balast și nisip 
din carierele locale;

punerea în funcție pînă lâ 
1 mai a. c a unui gater pe 
lîngă exploatarea Cîmpul lui 
Neag, care să asigure cu ma
terial lemnos toate șantierele;

mărirea numărului brigăzi
lor de specialitate la 3. iar

Pentru economisirea 
materialelor

Alături de mineri, munci
torii sectorului IX de la mina 
Petrila s-au angajat să întîm- 
pine ziua de 1 Mai cu noi șî 
însemnate succese în luptă* 
pentru economii de materiale.-

Așa de exemplu, numeroși 
muncitori tîmplari și dulgheri 
printre care Avram Milia, 
Emil Borodi. Gherasim Fur- 
dui și alții și-au înscris în 
contractele de întrecere socia
listă ca obiectiv de seamă 
realizarea de economii iă ma
terialul lemnos. Pe 'una apri
lie ei s-au angajat să reducă 
consumul de material lemnos 

cu 4-8 la sută față de lună 
martie.

De asemenea s-âu mai an
gajat să-și depășească nor
mele de lucru stabilite cu 
30-35 la sută.

M. MORARU, 
corespondent

a brigăzilor complexe lâ 5; 
aplicarea metodelor înain

tate de muncă, ca lucrul în 
lanț, Orlov, Sîrcov și Maxi- 
menco.

In ceea ce privește ridica
rea nivelului de trai al mun
citorilor s-au propus o sea
mă de măsuri ca de exem
plu : _terminarea lâ roșu â unei 
cantine de circa 600 per-, 
soane;

darea în folosință pînă lâ; 
1 iunie â. c. a unui dispen
sar cu 12 pături;

în afară de baia existentă 
a întreprinderii se vor ame
naja dușuri pe fiecare șantier;

predarea spre folosință a 
20 camere individuale și 4 ă- 
partâmente pentru muncitorii 
și familiștii noului șantier; 
Bărbăteni, precum și con*' 
struirea unui club cu 360 lo
curi și altele.

mineri un loc de seamă îl o- 
cupă școlile profesionale. In 
aceste școli se pregătesc ca
dre de electro-lăcătuși pentru 
atelierele de reparații și pen
tru deservirea diferitelor me- 
canizme din mină. <

Avînd create condiții opti
me de învățătură și de prac
tică. tinerele vlăstare ale oa
menilor muncii încadrate în 
școlile profesionale din Valea 
jiului dobîndesc în timpul 
cursurilor cunoștințe bogate în 
meseriile pentru care se pre
gătesc.

IN CLIȘEU: Un grup de 
elevi de lâ școala profesio
nală de electro-lăcătusi . din 
Lupeni în timpul orelor de 
cursuri.
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Acțiunea de curățenie și înfrumusețare 
a localităților noastre

„P arada absolvirii“

iucâ în cursul lunci martie, depu- 
Sfatului popular al orașului Pe- 

Iroșanf, la propunerile cetățenilor, au 
inițiat 'acțiunea de curățenie și înfru
musețare a localităților noastre.

Pînă acum, în cadrul acestei ac
țiuni au fost obținute o seamă de suc
cese. La Petroșani, deputății sfatului 
popular au mobilizat cetățenii la mun
că voluntară pentru curățenia și în
frumusețarea orașului. Cu sprijinul 
întreprinderilor care au pus la dispo
ziție autocamioane, cetățenii au cură
țat numeroase străzi printre cafe 
Grivița Roșie, Radu Șapcă, Arădani- 
lor, Aurel Vlaicu și altele.

Duminica trecută, această acțiune 
trebuia să fie continuată. Insă, pre
ședintele și secretarul Sfatului popu
lar al orașului Petroșani, tovarășii 
Mihai Kovacs și Cornel Rizopol, cu 
toate că au primit din timp sarcini 
precise în această direcție din partea 
Comitetului Executiv al Sfatului 
popular raional, n-au organizat ac
țiunea de curățenie a' orașului. La 
fel, tovarășii Ioan Barna și Gheor- 
ghe Robu. directorul și inginerul șef 
ăl întreprinderii comunale din Petro
șani, n-ău luat încă măsuri pentru a

Pe urmele materialelor publicate în „Steagul Roșu“

„Un artificier piercle-vară“
In „Steagul Roșu“ nr. 1393 din 12 

martie 1954, în articolul semnat de 
■tov. Filimon Bumbea, a fost criticat 
¡artificierul Petru Costinaș pentru ne- 
! glijența de care a dat dovadă față de 
.munca minerilor din abataje, pușcînd 
cu întîrziere găurile perforate.

In răspunsul trimis redacției, con
ducerea minei Jieț-Loneă' arată că cri
tică a fost justă. De asemenea, arată 
că a luat măsuri pentru pregătirea

„Gospodărirea șantierelor de consfrucfü“
Ia „Steagul Roșu“ nr. 1399 din 19 

¡martie a. c., la rubrica: La ordinea' 
izilei, a fost publicat atricolul intitu
lat: „Gospodărirea șantierelor de con
strucții“. In articol, printre altele 
era criticată și conducerea șantierului 
Uricani pentru lipsuri în gospodări
rea șantierelor.

In scrisoarea de răspuns trimisă 
redacției de către conducerea între
prinderii 704 construcții din Uricani, 
se arată că critica este justă și s-au 
luat măsuri pentru lichidarea lipsuri-

SONDORII
De la Lupani pînă la Uricani și mai 

depaite spre Cîmpul lui Ner.g, pe tot 
parcursul, Jiul îți este tovarăș nedes
părțit de drum. Apele sate repezi, se 
izbesc de stînci rostogolindu-se învol
burate printre cele două maluri. Pei
sagii de o frumusețe naturală cum rar 
mr,i întîlnești ți se perindă prin fata 
ochilor. Ici, svîrcolirea fără odihnă 
a valurilor înspumate ale Jiului, colo 
la capătul zării, sclipesc vîrfurile 
troienite ale munților.

Se înnoiesc locurile

De cum intri în satul Bărbăteni și 
rrtai departe spre Uricam, locurile, 
păstrîndu-și frumusețea, par totuși 
schimbate. Ceea ce te impresionează 
mai mult sînt construcțiile pe care 
le întîlnești acolo unde te aștepți m;:i 
puțin. In Bărbăteni de pildă, stau ali
niate colonii întregi de locuințe noi. 
După construcția lor vezi că aceste 
așezări sînt construite pentru o du
rată mai scurtă de timp. Peste cîțiva 
ani, locul lor va fi luat de blocuri cu 
mai multe etaje, dc parcuri și, spatii 
verzi, de instituții de cultură și sănă
tate. Tot pe ajci vor trece șoseaua 

asigura curățenia orașului Petroșani. 
Din cauza nepăsării acestor tovarăși, 
aspectul multor străzi din Petroșani 
lasă mult de dorit.

Corespondentul nostru, tov. Aurel 
Dumitrescu din Vulcan ne informea
ză că nici Sfatul popular Vulcan nu 
se preocupă de curățenia orașului. 
Cetățenii din cartierul Kakașvar și 
din colonia de jos așteaotă de mult 
timp să vină căruțele să ridice gu
noaiele; lucru care nu se face.

Aceași situație este și la Lonea. 
Aici, în special în cartierul noilor 
blocuri de locuințe muncitorești, gu
noaiele n-au fost ri'dicate de anul tre
cut. In jurul blocurilor A, B și C, 
ne scrie corespondentul Alexandru 
Franko, sînt grămezi mări de gunoaie 
care așteaptă să fie transportate. Insă. 
Sfatul popular al orașului Petrila nu 
accrdă atenția cuvenită acțiunii de 
curățenie si înfrumusețare a localită
ților.

Problema curățeniei în localitățile 
Văii Jiului este o problemă din cele 
mai importante, ce stă în fața sfatu
rilor populare. De aceea, Comitetele 
executive ale sfaturilor populare tre
buie să-i dea toată atenția.

de noi cadre de artificieri în locul ce
lor care au călcat N.T.S. (Normele 
de Tehnica Securității) și care au fost 
scoși din funcție. Tot odată în răs
puns conducerea minei Jieț-Lonea 
face cunoscut că artificierul Petru 
Costinaș în urma criticii aduse și-a 
schimbat atitudinea față de muncă 
situindu-se în ultimul timp printre ar
tificierii fruntași de la mină.

lor semnalate. Astfel, printre altele, 
s-a intensificat aprovizionarea cu 
materiale a șantierelor prin folosirea1 
liniei ferate înguste dintre Lupeni și 
Uricani și prin formarea de echipe de 
schimb pentru transportul auto; s-au 
reorganizat și complectat echipele de 
muncitori de Ia transporturile de ma
teriale, s-a intensificat controlul a- 
supra transportului auto, descărcării 
și stivuirii materialelor aduse de la 
gară.

asfaltată, linia de tramvai și calea 
ferată c: re se va prelungi pînă la cele 
mai îndepărtate mine ce se vor des
chide într-un viitor apropiat.

Un tovarăș care se nimerise și ei 
să meargă la Uricrni, mi-a făcut o 
propuneie:

— Să mergem pe linia îngustă de 
cale ferată. Scurtăm ceva din drum, 
și-n al doilea rînd vom ave? mai multe 
de văzut.

M-am învoit. Cale de mai bine de o 
oră am întîlnit tot lucruri noi. Vechile 
așezăii de țărani muncitori, în trecut 
condrmnate la întuneric și înapoiere 
de regimul burghezo-moșieresc, sînt 
in continuă înnoire.

— Vezi locul acesta ? — spuse to- 
xarășul meu, arătîndu-mi un teren pe 
care anul trecut se cultivase porumb 
Iacă aici unde vezi cărămizile rcestea 
se va construi gara C.F.R. Uricani. 
Și cîte nu se vor mai face aici, Jn Uri- 
c niul ăsta al nostru ! Mineri, con
structori, geologi, sondori, cu toții 
contribuie la transformarea lui într-un 
frumos oraș al minerilor.

Intr-adevăr, la Uricani se înalță 
acum multe construcții. Vechea așe
za: e a ciobanilor din Uric este cuprin

Sute de spectatori au urmărit acum 
cîteva zile spectacolul de estradă „Pa
rada absolvirii“, realizat de elevii 
Școlii romíné de 10 ani din Petro
șani sprijiniți de Cabinetul metodic 
artistic și Teatrul de Stat din Petro
șani.

După un timp îndelungat de repe
tiții si muncă neobosită, elevii și e- 
levele au prezentat ca un rezultat al 
strădaniei lor, un spectacol de estra
dă valoros.

★
Lumina din sală s-a stins." S-au 

■ aprins reflectoarele. In mănunchiul 
de lumină si-a făcut apariția elevul 
Nicolae Szallosy. El rostește cîteva 
cuvinte de mulțumire adresate celor 
caro le-au ajutat să realizeze specta
col::! de estradă din viața școlară.

Cortina se ridică. Pe scenă, în pas 
vioi. își fac apariția fete și băieți, 
îmbrăcati în costume frumoase. S-ău 
oprit. Odată cu sunetele melodioase 
ale orchestrei, începe primul cîntec. 
Corul ansamblului execută un pro
gram muzical alcătuit de tov. prof 
C Tengheru.

Pe scenă își face apariția eleva 
Melania Aldea. Ea recită poezia „Pe 
aripi de gînduri" de Nicolae Szalloșy. 
elev în clasa X-â. Apoi eleva Maria 
Alexán interpretează cu mult talent 
un cîntec popular. Urmează cîteva 

! cînUce executate de cor. In limba 
rusă, elevă Melania Aldea interpre
tează cîntecul „Gînd sufletul cîntă“ 
Tot ea execută cîntecul satiric „Vino 
mîine“. după care un grup de elevi 
execută cuartetul muzical „In Spa
nia“.

Sceneta „Ora de Chimie“ satirizea
ză cu multă vigoare pe elevii codași 
la învățătură, pe indisciplinați și mai 
ales pe' cosmopoliți.

Programul de estradă continuă. A- 
parc pe scenă solistul ansamblului:

La clubul
In sala mare a bibliotecii clubului 

muncitoresc din Petrila e liniște. 
Cîțiva muncitori stau în jurul mese
lor lungi: citesc reviste, ziare, cărți 
Lîngă dulapul cu cărți, minerul frun
taș al întrecerii socialiste Lâdislau 
Haidu discută cu bibliotecara asupra 
cărților pe care le ține în mînă. Pe 
care s-o citească mai întîi? „Con
spiratorii“ de V. Șpanov sau „Intu 
necare“.de C. Petrescu? Pînă la urmă 
s-a botărît: le va lua pe amîndouă.

Nu numai minerui Haidu este un 
cititor frecvent al bibliotecii. E ade
vărat, Haidu a citit pînă acum peste 
36 volume. Dar alături de el mai 
sînt mulți alți mineri și muncitori, 
cititori fruntași ai bibliotecii.

' Tînărul Vaier* Ispas a împrumutat 
i și a citit pînă acum multe cărți noi 

să de un puternic ivînt înnoitor.
Pe distanță de 5—6 kilometri, para

lel cu linia îngustă de cale ferată iți 
răsar în cale aproape la fiecare pas 
săpături pentru fundații, materiale de 
construcții: cărămizi, scînduri, pie
triș, etc. Oriunde ț;-arunci privirea, 
vezi construindu-se cîte ceva : barăci, 
case de locuit, garai.; ateliere. Privmd 
acest tablou înnoitor, simți cum te cu
prinde, pe bună dreptate, un sentiment 
ce bucurie, de mîndrie. Dar nu numai 
U’ricaniul se transformă într-o locali
tate demnă de vremurile noi pe care 
le trăim, ci întreaga Valea Jiului 
devenit un vast șantier de construcții

intr-o întreprindere nouă

împreună cu directorul întreprinderii 
I.S I- C. din Uricani cm vizite t ate
lierele mecanice ale acestei întreprin
deri.

Am intrat împreună prin diferi'e 
s'ecții. Fără să vreau, mi-am schimb.! 
impresia pe care mi-o făcusem înainte 
de a intra în această brracă cu pereții 
și acoperișul de scînduri. înăuntru nu 
meroase mașini-unelte ca strunguri 
mașini de găurit, de : scuțit, de frezat, 
shepinguri și altele, toate noi-nouțe. 
așa cum au sosit de la întreprinde 
iile noastre constructoare de mașim-

micuțul Țuțu Furcă, care interpre
tează melodia „Foaie verde de piper". 
La sfîrsit. publicul îi cere să mai cînte 
oda-tă. Din nou se aude vocea crista
lină a micuțului solist. Dar... s-a in
timidat. Nii-i nimic. A început din 
nou să cînte., In sunetele unui marș 
un grup de băieți si fete execută un 
tablou sportiv. Prima parte a spec
tacolului a luat sfîrșif

Partea doua a Spectacolului cu- 
orinde cîntece, dansuri populare șî 
mesa: „Prietenii ei“ de Victor Rozov. 
In piesă este vorba desore o elevă 
care-si oierde vederea. Din această 
cauză nu ooate continua școala si 
nici.să-si dea examenele. Cu ajutorul 
prietenilor si prietenelor sale, ea reu
șește să dea examenele. In finalul 
piesei se arată cum datorită înainta
tei științe medicale sovietice, ea și-a 
recăpătat vederea.

Printre cei care ău interpretat cu 
mult talent rolurile din piesa ..Prie
teni ei“, se numără elevii și elevele: 
Olivia, Crisan. Maria Lăzărșscu. Mi
oara Vasilescu, Elena Mocanu. Dra
gă Bocancios. Ioan Bocancios, Ale
xandru Călugăru și Aurel Popescu.

Culorile reflectoarelor . se schimbă 
continuu. . Parada absolvirii" se ă- 
propie de sfîrșit Ansamblul inter
pretează un cîntec de rămas bun,1 Cor
tina se lasă încet. însă spectatorilor 
—- elevi, părinți, profesori, oameni ai 
munci din localitate — nu le vine să 
plece.

„Parada absolvirii" prezentată de 
elevii claselor a X-a de la Școala ro- 
mînă de 10 ani din Petroșani, pe 
scena Teatrului de Stat din Petrqșani 
a dovedit că în rîndul tineretului nos
tru există numeroase talente. Cu ă- 
cest prilej, tinerii elevi și-au expri
mat hotărîrea de a deveni buni con
structori ai socialismului în patria 
noastră.

ELY ZELLER

minerilor
printre care , Baltagul“ de M. Să- 
doveănu, „Pornesc oamenii“ de S. 
Andraș și altele. De asemenea, tova
rășii Ștefan Bereș, Gheorghe Borodi, 
V. Jirău, Ștefan Mihai și alți mineri 
si muncitori de la Petrila se numără 
printre cei peste 840 de cititori ai a- 
cestet biblioteci.

Colectivul bibliotecii folosește mij
loace variate pentru popularizarea 
cărților noi, pentru a-i face pe oame
nii muncii să citească cărți tehnice, 
care să-i ajute în munca lor. In a- 
cest scop se alcătuiesc panouri cu 
coperte false de cărți literare și teh
nice, se citesc recenzii la stația de 
radioficare, se scriu articole la ga
zetele de perete. Toate acestea fac 
ca numărul cititorilor biblioteci, a-. 
cestui club să crească continuu*?

unelte din Orade?,, Cugir și Orașul 
Stalin sînt așezate pe postamente de 
beton. In alte bărăci — alte secții care 
contribuie la întreținerea și repararea 
•jt'lajului de forat.

I.S.E.C. este o întreprindere care se 
ocupă cu exploarările zăcămintelor 
ubsolului.

— Bazele acestui grup de șantiere 
s-au pus abia pe la jumătatea verii tre
cute — m-a lămurit tov. Grescovici, 
directorul' întreprinderii. Ce-i drept 
s-au supărat puțin țăranii pentru oeti- 
cul acesta de pămînt, dar mai tîrziu 

• n-o să le mai prră rău. Aici se ridică 
o nouă întreprindere socialistă.

Primii țăruși au fost bătuți aici 
-stă vară, prin iulie. In august au și 
Mceput cele dintîi lucrări de forri. 
Acum, prima sondă care a intrat atunci 
în funcțiune, se apropie din ce în ce 
mai mult de stratul de cărbune, intr-o 
zi, maiștrii sondori Vasile Jerca. Ghe
orghe Constantin și Nicolae Udrescu 
împreună cu brigadierul Ion Hoțescu 
vor exclama plini de bucurie •

— Am învins ! Am cucerit încă o 
victorie!

Oameni hotărîli

Sonda lor a forat zi și noapte. Die
selul care poartă granicul n-a cunos-
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STEAGUL ROȘU

Ridicarea nivelului de trai al oamenilor muncii — 
în atenția sfaturilor populare

Valea Jiului este una dintre regiu
nile cele mai bogate ale patriei noas
tre. In măruntaiele uămîntulu." se gă
sesc imense rezerve de cărbune, pîi- 

• nea industriei noastre socialiste. Munți 
cu păduri, pășuni, ape, piatră de var 
și alte bogății au stat și stau la dis
poziția oamenilor pentru a le face 
viața mai frumoasă, mai îmbelșugată. 
Totuși, oamenii muncii din Valea Jiu
lui au trăit în mizerie și umiiință sub 
robia capitaliștilor. Produsul muncii 
lor giele intra în buzunarele fără fund 
ale capitaliștilor,

In anii puterii populare, oamenii 
muncii din Valea Jiului, mergînd pe 
drumul luminat de partid au obținut 
succese importante în ridicarea nive
lului de trai material și cultural, în 
transformarea Văii Jiului într-o regiu
ne înfloritoare a patriei noastre noi. 
In scopul ridicării nivelului de trai 
material și cultural al celor ce mun
cesc partidul și guvernul nostru au 
luat noi măsuri menite să ducă la bu
năstarea poporulu' muncitor. Dc o ma
re importanță în această direcție sînt 
hotărîrite plenarei C.C. al PfM.R. din 
19—20 august 1953.

In îndeplinirea măsurilor elaborate 
de partid și guvern, un rol deosebit 
de important revine Sfaturilor popu
lare. Ga organe locale ale puterii de 
stat, sfaturile populare au datoria, să 
se preocupe în permanență de desco
perirea și valorificarea resurselor lo
cale, de punerea lor în slujba ridică
rii “bunăstării oamenilor muncii. Sfa
turile populare trebuie să-și îndrepte 
atenția spre acele probleme care sînt 
strîns legate de traducerea în viață a 
măsurilor elaborate de partid și gu
vern privitor la ridicarea nivelului 
de trai material și cultural al celor 
ce muncesc.

Avînd ca preocupare de căpetenie 
ridicarea bunăstării celor ce muncesc, 
sfaturile populare orășenești și comu
nale din raionul nostru au obținut rea
lizări frumoase. In ultimul timp, aten
ția sfaturilor populare a fost îndrep
tată spre identificarea terenurilor ne- 
cultivăte spre a fi atribuite oamenilor 
muncii pentru cultivarea de cartofi, 
legume și zarzavaturi. Cu sprijinul 
deputaților, sfaturile populare au des
coperit și dat în folosința minerilor 
și muncitorilor 5 ha. teren pentru gră
dini de zarzavat. La Uricani, de exem
plu, 76 de familii de mineri care s-au 
mutat de curînd în locuințe noi, au 
primit loturi individuale. Pentru a 
asigura însămînțarea la timp a grădi
nilor de zarzavat, sfatul popular raio
nal a adus pînă în prezent prin coope
rative 45 kg. semințe de legume și 
zarzavaturi, iar alte 30 kg; au fost 
produse de întreprinderea „6 August“.

VASILE TURLEA
președintele Comitetului execut’v 

al Sfatului popular raional Petroșani

Întreprinderea de industrie locală ,,6 
August“ va pune la dispoziția oame
nilor muncii circa 45.000 fire de răsa
duri de varză timpurie, gulii, cono
pidă, etc. In vederea dezvoltării live 
zilor, sfatul popular raional a distri
buit oamenilor muncii un număr de 
6.500 puieți de pomi fructiferi. De ase
menea, sfatul popular raional a orga
nizat o acțiune de curățire și stropi n 
a pomilor fructiferi. In acest scop, pe 
lingă sfaturile populare dyj raion au 
fost înființate echipe speciale care stro
pesc pomii fructiferi ai oamenilor 
muncii din localitățile respective. Nu
mai în decursul lunii martie au fost 
stropiți 11.000 pomi fructiferi.

O preocupare deosebit de impor 
tantă a sfaturilor populare din raion 
o constituie creșterea vitelor. In a- 
ceasta direcție au fost organizate la 
căminele culturale conferințe despre 
felul cum trebuie hrănite și îngrijite 
animalele. Aplicînd în practică metode 
înaintate, numeroși țărani muncitori 
au obținut realizări valoroase în creș
terea vitelor. Țăranul mijlocaș Ioan 
Gălățan al Ilinii din Livezeni, î gri- 
jindu-și oile așa cum a învățat in ca
drul conferințelor, a obținut de la ’5 
oi 27 de miei. 12 dintre cele 15 oi ale 
sale au fătat cîte doi miei. La rîndul 
său, țăranul Viorel Bota din comuna 
Bănița a obținut de la fiecare oaie 
țurcană peste 2 kg. lînă, față de 1,73 
kg. cît se obține in mod obișnuit. A- 
pb’cînd metodele zootehnice populari
zate nrin conferințe, țăranii muncitori 
Ion Rad și Dumitru Soi au obținut de 
la fiecare vacă peste 10 litri de lapte 
la zi față de 5—6 litri cît obțineau 
înainte. In organizarea acestor confe
rințe, cît și în colectarea și contracta
rea de carne, lînă și lapte o muncă sus
ținută au depus deputății Gheorghe 
Mihăiasă, Ecaterina Stoica, Florica 
Goadă. Ana Băncilă și alții.

Pe lîngă realizările obținute în ceea 
ce Privește sporirea producție1 de 
carne, lapte, lînă, a producție: vege
tale, sfaturile populare din raionul 
nostru au obținut frumoase succese și 
în ceea ce privește dezvoltarea indus
triei producătoare de bunici de larg 
consum. întreprinderea „6 Auguste 
produce acum garnituri de mobilă pen
tru băcătărte, cărămizi, var, sobe de 
teracotă, produse de patiserie etc. De 
asemenea, cooperativa „30 Decem
brie“ Petroșani folosind deșeurile pri

mite de la fabrici de încălțăminte, a 
confecționat 400 perechi sandale și 
ghete pentru copii.

Realizările obținute pînă acum sînt 
însă departe de a fi mulțumitoare. Nu 
toate sfaturile populare orășenești și 
comunale din raion au căutat <ă des
copere și valorifice resursele locale. 
Unele comitete executive n-aa căutat 
să înjghebeze gospodării anexe SfatLr 
popular al orașului Vulcan deși are o 
instalație de clocit a neglija*, atnena- 
area unei crescătorii de păsări.

Sîntem în plină campanie a munci
lor de primăvară. Pentru a asigura 
repararea la timp a uneltelor agricole, 
au fost înființate în fiecare comună 
centre de reparat unelte agricole. To
tuși, numeroși țărani nu și-au putut 
repara uneltele agricole la aceste cen
tre din cauză că întreprinderea „6 
August“ care răspunde de aceste cen
tre a neglijat buna lor funcționare.

Datorită preocupării scăzute a co
mitetelor executive ale sfaturilor popu
lare, orășenești și comunale față de 
descoperirea și valorificarea resurselor 
locale, în Vatea Jiului se aduce var 
din alte părți, în timp ce în Valea Jiu
lui există însemnate cantități de pia
tră de var. In raionul nostru «înt po- 
oihili+ăți mari de dezvoltare a gospo
dăriilor anexe și a industriei locale 
producătoare de bunuri de larg con
sum. Pentru aceasta este însă nece
sar ca fiecare comitet executiv să se 
sprijine în activitatea sa pe amputați, 
comisiile permanente, comitetele de 
cetățeni și să le atragă la asemenea 
acțiuni obștești. Comitetele executive 
ale sfaturilor populare, orășenești și 
comunale trebuie să organizeze în 

fiecare lună consfătuiri între deputați 
și alegători antrenînd astfel masa largă 
de oameni ai muncii la descoperirea 
și folosirea resurselor locale, ia gos
podărirea treburilor obștești

Constituirea de gospodării anexe pe 
lîngă fiecare sfat popular, care să cu
prindă stupării, eleștee de pește, cres
cătorii de porci, păsări, iepuri de casă, 
etc., trebuie să constituie o preocupare 
de seamă a fiecărui sfat popular. In a- 
ceastă direcție, comitetele executive 
pot prim: un sprijin prețios din partea 
comisiilor de femei de pe lîngă sfa
turile populare.

Tinînd o strînsă legătură cu depu
tății, activizînd comisiile permanente, 
comisiile de femei și comitetele de ce
tățeni, comitetele executive ale sfatu
rilor populare din Valea Jiului vor 
obține noi și însemnate succese pe 
drumul deschis de partid pentru ridi
carea nivelului de trai al oamenilor 
muncii.

In întreprinderile raionului nostru

In adîncul minei Petriia
Minerii din Petrila se întrec pen- 

iru a trimite fabricilor și uzinelor 
patriei noastre tot mai mult cărbune.

Brigada de mineri condusă de tov. 
Cornel Cenușe lucrează în abatajul 
cameră nr. 5 Â din sectorul iii. A- 
plicînd metode sovietice de muncă, 
această brigadă a reușit să extragă 
pe lună martie cu 76 la sută mai 
mult cărbune peste normă.

Rezultate frumoase în muncă au 
obținut și minerii din brigada condu
să de tov. Petru Bexa. Lucrînd în- 
tr-un abataj figuri după metoda Rîn- 
din, brigada condusă de minerul Pe
tru Bexa ă dat în luna trecută cu 40 
la sută mai mult cărbune peste plan.

Cu 35-65 la sută mai mult cărbune 
peste normă au extras în același in
terval de timp și brigăzile de mineri 
conduse de tov. Constantin Sorescu, 
Gheorghe Buia, Gheorghe Mladin și 
altele de la mina Petrila.

MAR IA MORARU 
corespondent

Succesele constructorilor
Pe șantierele de construcții din 

Paroșeni, întrecerea socialistă se des
fășoară cu ăvînt.

Tmerii constructori din brigadă 
condusă de utemistul Ioan Sandu au 
înregistrat pe luna trecută o depășire 
medie de normă de 90 la sută. De ă- 
semeneâ, brigăzile conduse de tinerii 
Mihai Bordeianu și Petru Cosma. e- 
feetuînd lucrări de dulgherie au obți
nut pe același interval de timp, depă
șiri de normă de 80 la sută.

Cu multă însuflețire muncesc și ti
nerii dir brigăzile conduse de tov. 
Victor Stoicănescu, Gheorghe Doden- 
ciu, Iulian Mitroiu și Ioan Coșorcă. 
Lucrînd la descărcarea' vagoanelor cu 
materiale aceste brigăzi și-au între
cut zi de zi normele cu 40-50 la sută.

NICOLAE OPRIȘOR 
corespondent
*

In snriiinul minerilor
Muncitorii de la atelierul de grup al 

minei Lupeni luptă pentru a contribui 
prin munca lor la îndeplinirea anga
jamentelor' colective.

Lucrînd Ia confecționarea diferite
lor piese necesare utilajelor miniere, 
muncitorii luliu Cățiu, Dionisie Du- 
movski și losif Beneș au obținut în 
luna martie depășiri de norme cuprin
se între 55-67 la sută. Paralel cu 
aceasta ei au reușit să realizeze eco
nomii de materiale de 30 la sută. Suc
cese asemănătoare înregistrează și 
alți muncitori de la atelierul dp grup 
al minei Lupeni.

N. TUDORA 
corespondent

cut odihnă. Nici oamenii nu s-au lăsat 
copleșiți, de greutățile provocate din 
cauza gerului. Sonda — după cum 
spuneau sondorii — nu trebuie să se 
oprească. O întrerupere de cîteva 
ore poate aduce stagnarea ei săptă- 
mîni și chiar luni de-a rîndul.

Aproape toți sondorii care lucrea
ză la zecile de sonde de pe meleagu
rile Uricaniului, sînt din regiunea 
petroliferă a Prahovei. Ion Hoțescu 
e și el prahovean. Lucrează la sonde 
de cînd avea 15 ani. Titlul de maistru 
sondor l-a dobîndit însă în anii pu
terii populare. Si el, ca și mulți aiți 
muncitori petroliști, a cunoscut pe 
timpul stăpînirii capitaliste viața de 
rob a muncitorului exploatat cu săl
băticie 'de sbirii regimului burghezo- 
moșieresc în cîrdasie cu reprezen
tanții canitalului străin.

In .calitate de maistru sondor, to
varășul Ion Hoțescu, om experimen
tat într-ale șondăritului, are răspun
derea întregii sonde pe timp de 8 
ore. El răspunde de buna îngrijire 
a utilajului, controlează felul cum 
se desfășoară munca la sondă, ajută 
pe tovarășii săi să-și ridice în per- 
mppență nivelul de calificare profe
sională.

— Sondorul, n-are bucurie mai 
mare decît aceea pe care o simte a

tunci cînd ajunge la zăcământul cău
tat, la sute de metri adîncime.

Ion Cristea, maistrul calificat aici 
pe șantier, este foarte hotărîț atunci 
cînd își propune să realizeze ceva. 
Sonda la care lucrează el a mers fără 
întrerupere toată iarna pe cel mai 
cumplit ger. Lă sondele din Uricani 
lucrează peste 90 de consăteni de-ai 
săi, din comuna Vlădeni, regiunea 
Ploiești. Printre aceștia se află și 
motoristul Gh. Olteanu, sondorii o- 
peratori Ion D. Vasile, Marin Voicu 
și alții.

— Vlădenii, de unde sînt eu — 
spune rîzînd Ion Cristea — Scorțe- 
nii, Bordenii și celelalte sate din jur 
sînt cele mai renumite sate de son
dori. In brigada mea, 11 din cei 12 
tovarăși de muncă sînt din Vlădeni. 
Ș-apoi să știți, cu vlădenii mei nu 
mi-e teamă c-o să ne ia înainte cei 
de la 8...

Infrecirea

Urcînd sus, pe pîrîul Mierlesei dai 
de citeva sonde. La una din aceste 
sonde lucra în schimbul de diminea
ță, împreună cu tovarășii săi de mun
că, maistrul sondor Ion Cristea.

— Afurisitul ăsta de injector ne dă 
cam des de lucru, tovarășe inginer 

— se adresă el inginerului șef. Mer
ge ce merge motorul, dar pe urmă se 
încălzește de trebuie să-l oprești —• 
vrei, nu vrei. Așa, nu știu cum am 
sa mă pot lua ia întrecere cu Neagu 
de la 8.

— Te-a provocat Neagu la între
cere?

— M-a provocat... Ieri în ședință 
sindicală. Eu n-âm teamă că mi-o ia 
înainte, dar vedeți... motorul. — Pe 
urmă. . prăjinile Cu prăjini din astea 
vechi stai cînd ți-e lumea mai dra
gă. Dacă am avea altele noi..

Inginerul șef l-a asigurat că cu 
motorul se va rezolva chiar a doua 
zi: o să le repartizeze motorină de 
vară.

— In ce privește prăjinile, acestea 
sînt în drum spre Uricani. O să le 
primiți peste cîteva zile.

Frumusețea muncii

De aceeași dragoste față de muncă 
dau dovadă zeci de sondori din Uri
cani, cum sînt tovarășii Nicolae An- 
cuța, Ștefan Cioaclă, Constantin 
Gherleanu, Vasile Pop; Vasile D. Va
sile. Victor Ciobanu, geologul Euge
nia Mărgărit și alții.

Toți acești oameni își iubesc cu. 
pasiune meseria. Despre frumusețea1 
muncii de geolog, am avut ocaziei s-o: 
aud vorbind pe tovarășă Eugenia! 
Mărgărit.

— Ceea ce m-a făcut să devin geo
log este faptul că din copilărie ăm 
iubit natura. Geologul contribuie 
prin muncă sa la descoperirea zăcă
mintelor subsolului patriei noastre. 
Dar nu numai ătît. La cărbune, spre! 
exemplu, pe baza studiului temeinic, 
geologii stabilesc ce rezerve se află 
sub pămînt. calitatea, puterea calo
rică a cărbunilor și alte caracteristicL 
Ș-apoi ce mîndrie vă simți geologul 
atunci cînd pe locul unde azi răsună 
zgomotul motoarelor de sondă vor 
răsări mine noi, izvoare de petrol 
sau gaze care vor contribui ia dez
voltarea industriei noastre socialiste, 
care vor grăbi drumul nostru spre 
socialism.

Această mîndrie o simte orice son
dor, constructor, miner care ia parte 
activă la lupta pentru transformarea 
Văii Jiului într-o vale a bucuriei și 
fericirii celor ce muncesc.

E. FAGUREL
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declarațiile lui Churchill în Camera Comunelor SPORT
LONDRA (Agerpres)'. — Lâ 5 ă- 

prilie au continuat îi’ Camera Comu
nelor dezbaterile pe marginea unei 
moțiuni laburiste în legătură cu ar
mele de exterminare în masă.

După cum se remarcă îitr-un •> 
mentar al agenției Associated Press, 
în Anglia se aștepta ca primul mi
nistru al Marii Britanii, Churchfl’, 
să folosească acest prilej pentru r 
întreprinde pași în vederea realizării 
„u'nei înțelegeri între manie puteri 
în chestiunea bombei cu hidrogen și 
a problemelor dezarmării în general“. 
In comentar se arată că pînă și cri
ticii aripii „de stînga“ a partidului 
conservator și-au exprimat părerea 
că Churchill „ar putea promova o 
slăbire a încordării provocate de re
centele experiențe americane din Pa
cific cu bomba cu hidrogen“.

Or, după cum relatează agenția 
Reuter, în discursul pe care l-a ros
tit la 5 aprilie în Camera Comunelor 
Churchill a declarat că „nu va cere 
americanilor să înceteze seria de ex-

Un discurs aî 
amestecului

WASHINGTON (Agerpres) — 
La 5 aprilie, în fața Comisiei pentru 
afacerile externe a Camerei reprezen
tanților au început audierile în legă
tură cu așa-numitul program de secu
ritate mutuală american pe anul 1955. 
Primul care a făcut declarații în fața 
comisiei a fost secretarul Departamen
tului de stat al S.U.A., John Foster 
Dulles. In discursul său, Duiles s-a re
ferit la aspectele politicii „de pe poziții 
de forță“ instaurată de S.U.A. în sco
pul ațftării isteriei războinice. Duiles 
s-a oprit în special asupra probleme
lor Asie! .

Vorbind despre rezultatele politici" 
americane în Orientul mijlociu, Duiles

— Potrivit știrilor primite din Ja
ponia, la 3 aprilie au luat sfîrșit la 
Tokio lucrările conferinței mondiale 
a pacifiștilor. La lucrările conferinței 
au participat aproximativ 200 de re
prezentanți din 18 țări. Conferința a 
adoptat o rezoluție cerînd reglemen
tarea pașnică a problemei coreene și 
încetarea imediată a operațiunilor 
militare în Indochina. Această rezo
luție va fi prezentată conferinței de 
la Geneva.

— Un purtător de cuvînt al stâ- 

plozii experimentale“.
In răspunsurile sale în legătură cu 

moțiunea laburistă, în care se cere 
convocarea unei conferințe la cel mai 
înalt nivel, cu participarea S.U.A., 
'darii Britanii și U.R.S.S., Churchill 
s-a situat pe o poziție simțitor înde
părtată de punctul de vedere în a- 
ceastă problemă enunțat de el în luna 
mai anul trecut.

După cum se știe, Churchill a de
clarat atunci că ..trebuie să aibă loc, 
fără mari amînări, o conferință la 
nivelul cel mai înalt...“ La 5 aprilie, 
referindu-se la moțiunea laburistă, 
Churchill a susținut că „situația era 
deosebită ânul trecut, atunci cînd a 
sugerat o întrunire personală și ne
formală“ și că „există o diferență în
tre relele și primejdiile pe care le ve
dem cu toții, care au fost arătate a- 
desea, și măsurile practice ce pot fi 
luate în aceste împrejurări".

In schimb, Churchill a declarat că 
„problemele în fața cărora ne găsim 
atît noi cît și -întreaga lume“ trebuie 

lui Duiles în favoarea intensificării 
S. U. A. în războiul din Indochina
a declarat că „această regiune, deose
bit de importantă ca resurse umane, 
economice și ca poziție strategică, a 
fost slăbită din cauza neînțelegerilor“, 
adică a refuzului popoarelor țărilor 
arabe de a adera la politica agresivă 
a cercurilor militariste americane.

Secretarul Departamentului de stat 
american a consacrat o bună parte a 
discursului său problemei indcchineze. 
Această preocupare deosebită a lui 
Duiles pentru Indochina s-a vădit și 
în discursul său de la 29 martie, cind 
a declarat că „această regiune are o 
mare valoare strategică“ pentru 
S.U.A. /lat fiind bogățiile sale de cc-

PE SCURT
tutui major al mareșalului Juin a de
clarat că mareșalul nu va demisiona 
din postul său de comandant suprem 
al forțelor armate ale organizației 
nord-atlantice din Europa centrală 
decît în cazul cînd va fi înlocuit de 
un ofițer superior francez avînd ace
leași prerogative și atribuții.

— Comitetul național al Confede
rației Generale a Muncii din Franța 
și-a încheiat lucrările. Comitetul ă 
declarat că este de acord cu organi- 

luate în considerare „...în mod intim 
și pe cale particulară cu prietenii și 
aliații noștri americani".

Totodată, Churchill s-a pronunțat în 
favoarea politicii agresive preconi
zate de S.U.A.. împotriva țărilor la
gărului i democratic.

Agenția Reuter arată că în cursul 
dezbaterilor, la un moment dat Chur
chill a fost întrerupt în mod violent 
de liderul laburist Attlee cînd a de
clarat că guvernul laburist a fost a- 
cela care „a renunțat la pretențiile 
asupra informațiilor cu caracter mi
litar din S.U.A. cu privire la energia" 
atomică“, prevăzute printr-un acord 
secret anglo-american. Attlee a res
pins afirmațiile lui Churchill, arătînd 
că senatul Js.U.A. a interzis împărtă
șirea secretelor atomice chiar aliați- 
îor lor și a subliniat că Marea Bri
tanic nu a obținut în schimb nici un 
„avantaj în domeniul industrial".

In cele din urmă, moțiunea labu
ristă a fost aprobată de Camera Co
munelor fără a fi pusă la vot.

sitor, cauciuc, fier etc„ și că „Asia de 
sud-est este... cea mai bună și directă« 
cale de legătură maritimă și aeriană 
cu Pacificul, unde se găsesc impor
tante baze aeriene și navale“ ameri-' 
cane.

In încheiere, Duiles a făcut apel la | 
unitatea țărilor occidentale „în care i 
se manifestă nerăbdare“ față de con
dițiile impuse de S.U.A. în caJrul co
laborării dintre ele. „In multe țări — 
a spus Duiles — există persoane <are 
protestează arătînd că colaborarea gu
vernelor lor... este o dovadă de servitu- 
dine și că aceste miveme ar trebui 
să-și dovedească independența“.

zarea la 28 aprilie a unei greve ge
nerale de 24 de ore în sprijinul reven
dicărilor privind sporirea salariilor.

— Forțele armatei populare viet
nameze continuă să lanseze atacuri 
puternice împotriva trupelor franceze 
încercuite la Dien Bien Fu. Agenția 
France Presse anunță1 că în noaptea 
de 4 spre 5 aprilie trupele populare 
au dezlănțuit un nou atac împotriva 
sectorului nordic al dispozitivului 
francez de apărare.

Minerul Petroșani — Metalul 
Cîmpia Turzii 3-1 (2-1)

Echipa Minerul Petroșani a obținut 
ieri după-amiază o victorie meritată, 
învingînd Metalul Cîmpia Turzii cu 
scorul de 3—1 (2—1).

Au înscris : Cacoveanu (min. 12) 
¡pentru Metalul, Gábor (min. 21), 
IParaschiga (min. 44) și Chircoșa 
l(imin. 71) pentru Minerul .

In acest joc echipa minerilor a do
vedit multă voință de luptă, voință de 
¡a cuceri două puncte și în același timp 
'Un loc mai bun în clasament.

Iată cîteva din cele mai interesante 
faze ale meciului :

Minutul 20 Cozma, care a apărat 
foarte bine, prinde pe linia porții o 
lovitură trimisă cu capul de unul din 
înaintașii metalurgiști.

Min. 21 Farcaș I schimbă cu Szőke. 
Acesta trage- dar interceptează Gábor 
care înscrie pe sub portar.

Min. 24, Pa’nait execută o lovitură 
liberă delà 16 rrt Mîndruț respinge cu 
greu în corner.

Min. 29, mingea trasă de un înain
taș al Metalului întîlnește bara

Min. 31 Felecan îl ține pe Paraschi- 
va cu mîna. Lovitura liberă rărnîne 
fără rezultat.

Min. 44 Farkaș 1 îl deschide iu .g 
pe Paraschiva care la capătul cursei 
înscrie plasat.

Min. 50 Farkaș II, lovft de Ruzici, 
părăsește terenul, fiind înlocuit cu 
Coidum.

Din min. 61 Minerul joacă în 10 oa
meni, Gábor, lovit și el, părăsind de« 
finitiv terenul.

Min. 71 Farkaș I pasează lui Chir
coșa care înscrie de aproape.

Min. 75 Cozma prinde spectaculos 
un șut puternic, dar scapă mingea în 
corner.

Din momentul cînd Minerul rărnîne 
în 10 oameni, Metalul joacă dur Fe
lecan (min. 83) și Ruzici (min. 84) 
sínt eliminați din joc pentru lovirea 
repetată a adversarului.

*
In cea de a 4-a etapă a Campiona

tului categoriei A s-au înregistrat 
următoarele rezultate :

Minerul Petroșani — Metalul Cîm
pia Turzii 3—1 ; Știința Cluj — 
C.C.A. 1—0 . Dinamó București — 
Metalul Hunedoara 6 1 ■ Dinamó O.
Staün — Locomotiva Grivița Roșie 
1—0 ; Flacăra Ploiești — Locomotiva 
Tg. Mureș 3—0; Locomotiva Timi
șoara — Știința Timișoara 1 — '. Fla
mura Roșie — Progresul Oradea 2—1.

Posturile americane de radio din 
rețeaua de propagandă pentru străi
nătate și în special Vocea Americii 
au transmis în ultimul timp nume
roase materiale consacrate evoluției 
chipurile „prosnere“ a economiei a- 
mericane în 1954. Cu multă insis
tență căutau să convingă aceste co
mentarii pe ascultători de caracterul 
„stabil" și „sănătos“ al economiei a- 
mericane.

Publicațiile americane care ge a- 
dresează direct publicului din S.U.A., 
ca și ziarele burgheze din Europa oc
cidentală prezintă în schimb lucru
rile într-o lumină cu totul diferită. 
Desmințind afirmațiile absurde ale 
Vocii Americii, acestea caracterizea
ză perspectivele economiei americane 
în 1954 ca un declin în toate ramu
rile de activitate. „Timpurile nu vor 
fi prea bune pentru mulți oameni a- 
nul acesta, — scria încă la 1 ianua
rie revista „United States News and 
World Report“. — Tendințele gene
rale sînd probabil în scădere, încet, 
dar sigur".

Inregistrînd la mijlocul anului 
1953 maximum de dezvoltare din 
ultimii 10 ani — și aceasta datorită 
înarmărilor — economia americană 
pășește în prezent spre o scădere con
siderabilă. Fenomenele crizei de su
praproducție afectează sectoarele cele 
mai importante din domeniul indus
triei, agriculturii, desfacerii, consu-

Economia S. U. A. în criză
mului, folosirii mîinii de lucru, etc.

Cel mai serios afectată este indus
tria. Potrivit aprecierilor lui Edwi-îrd 
Eagle Brown, președintele Băncii 
„First National“, producția indus
trială globală americană va scădea 
în 1954 cu 10 la sută. Earl R. Mellen, 
președintele Soc. „Watton Electri
cal Instrument Corp" scria: „In pri
mele luni ale anului 1954 ne aștep
tăm la o scădere a afacerilor noas
tre. Societatea Watton a redus săp- 
tămîna de lucru de la 48 și 50 de ore 
la 40-42 ore". Societatea Case care 
fabrică utilaj agricol lucrează în pre
zent numai cu 40-50 la sută din ca
pacitatea sa. Oțelăriile lucrează nu
mai cu 70 la sută din capacitatea lor.

Industria de larg consum este de- 
asemenea afectată de fenomenele de 
depresiune. Astfel, încă la sfîrșitul 
anului 1953 producția de tèxtile a 
înregistrat un nivel cu 20,3 la sută 
mai scăzut față de nivelul realizat în 
timpul războiului din Coreea, indus
tria de mobilă cu 6,6 lâ sută, la ali
mente cu 3,3 la sută, etc.

Fenomenele de criză din economia 
S.U.A. duc la o înrăutățire conside
rabilă a vieții populației muncitoare. 
In primul rînd ele determină crește

rea armatei șomerilor care vă presă 
în acelaș timp tot mai puternic asu
pra nivelului salariilor celor ocupați 
în economie.

Potriyit datelor statistice ale bi
roului de recensămînt de pe lîngă 
ministerul comerțului al S.U.A., în 
perioada 12 decembrie — 9 ianuarie 
1954 numărul șomerilor a cresciit 
cu 509.000 persoane. Biroul constată 
că creșterea șomajului este cauzată 
în primul rînd de reducerea simți
toare a lucrărilor de construcție și 
de restrîngerea producției intr-o serie 
de întreprinderi industriale.

După sursele oficiale, numărul șo
merilor se ridica la mijlocul lunii mar
tie la peste 3.000.000. De fapt, numă
rul lor este de cîteva ori mai mare. 
Se știe că statistica americană nu 
consideră șomer pe acela care lucrea
ză fie chiar și o singură oră pe săp- 
tămînă. precum și pe acela care este 
de fapt șomer, dar despre care se 
consideră că și-a păstrat un „loc de 
muncă" promițîndu-i-se că i se va da 
lucru în cursul lunii următoare.

Reprezentantul- partidului democrat 
Franclin Rossewelt a citat ca cifră 
a șomajului 3.700.000 oameni, preci- 
zînd că în 3-4 săptămîni 'declarația 
a fost făcută la 28 martie) numărul 
acestora va crește Ia 5.000.000 oameni.

Un simptom clasic al crizei de su
praproducție îl reprezintă uriașele 
s'tocuri de mărfuri acumulate în ma
gaziile statului și particularilor. încă 
de cîteva luni, o cantitate considera
bilă a produselor industriei america
ne nu ajung la consumator. La sfîr
șitul lunii septembrie 1953 stocurile 
de produse vîndute reprezentau a- 
proăpe jumătate din valoarea volu
mului de mărfuri desfăcute anual 
prin comerțul cu amănuntul. In lună 
decembrie stocurile au crescut cu 
încă 1.200 milioane dolari. Cumpără
torii americani pot achiziționa tot 
mai puține mărfuri; ei sînt din ce 
în ce mai înglodați în datorii pentru 
mărfurile cumpărate în rate.

Ziarele americane au publicat lâ 
mijlocul lunii ianuarie o statistică o- 
ticială potrivit căreia din zece sala- 
piați șase au datorii pentru cumpă
rături în rate.

Ziarul elvețian „Die Tat“, în ca
drul rubricii economice a publicat 
date asupra datoriei de consum so
cotită pe cap de locuitor din S.U.A. 
Astfel în 1946, — arată ziarul — fie
care familie americană era împovă
rată în medie cu 87 dolari pentru 
plăți în rate. în prezent această dato
rie a crescut cu 305 dolari.

Acestea sînt adevăratele perspecti
ve ale economiei S.U.A.

S. VERONA
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