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Să îmbunătățim necontenit 
munca agitatorilor!

Colectivele de agitatori constituie un sprijin prețios în ac
tivitatea organizațiilor de bază. Prin agitatori organizațiile de 
partid întăresc legătura lor cu masele largi de oameni ai muncii 
aduc la cunoștința maselor hotărîrile partidului și guvernului.

Munca politică de masă prestată de agitatori constituie una 
din condițiile de bază pentru realizarea sarcinilor în producție, 
mijlocul eficace de mobilizare a maselor la acțiuni obștești. Se 
știe însă ?ă pentru a desfășura o activitate multilaterală, concretă 
și permanentă, agitatorii trebuie să fie temeinic îndrumați de 
către secretarii organizațiilor de bază. Secretarii organizațiilor 
de bază răspund direct și personal de instruirea agitatorilor.

Unii secretari ai organizațiilor de bază, cum sínt de pildă 
tov. Iosif Győri de la miiti Petrila, Ioan Iacob și Gheorghe Bonta 
de la mina Lupeni, Florea Popescu de la T.C.M. Petroșani, Fló
rian Băgăluț, membru în biroul organizației de bază de la Uzina 
de utilaj minier și alții, se ocupă îndeaproape de munca agita
torilor, țin instructaje cu ei, le îndrumă cu grijă activitatea. Agi
tatorii acestor organizații de bază sprijină acțiunile întreprinse 
mobilizînc oamenii muncii spre noi succese în producție și pe 
tărîm obștesc. Zeci de agitatori din colectivele unor organizații 
de bază din urașele Petroșani și Lupani au mobilizat cetățenii la 
acțiunea de curățire și înfrumusețaie a orașelor.

Un exemplu care trebuie urmat de toți secretarii organiza
țiilor de bază din Valea Jiului l-a dat tov. Iosif Győri, secretarul 

.organizației de bază nr. 2 de la mina Petrila. Avînd în atenția sa 
/problem; informării agitatorilor asupra evenimentelor internațio

nale, tov. Győri a prelucrat Cu agitatorii rîota guvernului Uniunii 
Sovietice adresată la 31 martie a.c. guvernelor Franței, Angliei 
și S.U.A. De asemenea, a procedat just biroul organizației de bază 
din comuna Uricani care a reorganizat și completat cu noi 
agitatori colectivul de agitatori al organizației de bază, Fa repar
tizat pe grupe Și i-a îndrumat să intensific?. munca politică în 
rîndul țărani’or muncitori pentru predarea la timp a cotelor de 
carne, și lapte, pentru extinderea cultivării de legume și zarza
vaturi.

• Pe lîngă aceste aspecte pozitive, în munca organizațiilor de 
bază- dm Valea Jiului cu agitatorii există însă numeroase lipsuri. 
Principalul neajuns îl constituie faptul că, un mare număr de 
secretari ai organizațiilor de bază nu instruiesc săptămînal colec
tivele d? agitatori. Sînt secretari ai organizațiilor de bază, printre 
care tov. Ioan lanoș, de la mina Lupeni, Ioan Papa din comuna 
Iscroni, Francisc Kocis de la Trustul Cărbunelui Lupeni și alții 
care n-au instruit agitatorii luni de zile. Colectivele de agitatori 
ale multor organizații de bază din Petroșani, de la minele Ani- 
noasa și Lupeni și de pe șantierele de constrpcț.ii sínt descom
pletate și neinstruite. Din aceste cauze, munca politică desfășu
rată de agitatori are un caracter sporadic și este la un nivel scă
zut. De această lipsă se fac vinovate în mare măsură comitetele 
de partid care n-au controlat felul cum secretarii organizațiilor 
de bază asigură instruirea agitatorilor, organizarea și reparti
zarea lor pe străzi și grupe de case, spre a desfășura astfel o sus
ținută muncă politică de la om la cm și din casă în casă.

O urmare negativă a lipsei de preocupare, manifestată de 
uni; secretari ai organizațiilor de bază și comitete de partid față 
de munca agitatorilor este ¡aptul că mulți agitatori au încetat 
să mai muncească în rîndul maselor.

Lichidarea acestor lipsuri trebuie sa constituie o preocupare 
de seamă a tuturor organizațiilor de partid.

Zilele acestea minerii, constructorii și toți oamenii muncii 
dir. Valea Jiului își iau noi angajamente în muncă spre a întîin- 
pina eu cinste ziua de 1 Mai. Datoria agitatorilor este de a urmări 
ca aceste angajamente să cuprindă sarcinile ce revin oamenilor 
muncii din programul de măsuri economice .elaborat de partid și 
guvern în vederea dezvoltării continue a economiei naționale și 
ridicării nivelului de trai material și cultural al celor ce muncesc.

Folosirea întregii capacități de producție a tehnicii cu care 
sínt înzestrate minele și șantierele din Valea Jiului, grija față de 
bunurile obștești, întărirea disciplinei în muncă, lupta pentru spo
rirea productivității muncii, pentru îmbunătățirea calității și 
ieftinirea prețului de cost al produselor, constituie principalele 
obiective ale întrecerii socialiste, pentru a căror îndeplinire agi
tatorii trebuie să mobilizeze oamenii muncii.;

O atenție deosebită vor trebui să acorde agitatorii muncii 
politice de masă pentru extinderea cultivării de cartofi, leguma 
și zarzavaturi. . .

Odată cu venirea primăverii orașele și comunele din Valea 
Jiului vor trebui să-și schimbe înfățișarea, să devină tot mai 
frumoase. Pentru aceasta este necesar însă ca organizațiile de 
partid și de masă, agitatorii, să mobilizeze oamenii munefi la 
a* țiunea de curățire a tuturor străzilor, amenajarea parcurilor și 
înfrumusețarea lor. prin plantarea de flori, etc,

Fo’c&ind gazetele de perete, convorbirile și cercurile de citit,, 
agjlatorii au datoria să popularizeze larg realizările regimului 
noftru democrat-popular,* politica de pace și prietenie cu toate' 
popoarele dusă de partidul și guvernul nostru, să asigure infor
marea, documentată a oamenilor muncii asupra problemelor inter
naționale.

Să îmbunătățim necontenit munca colectivelor de agitatori I
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Muncitori și funcționari! Folosiți fiecare petec c* 

pămînt pentru cultivarea de legume și zarzavaturi
Timpul prielnic din aceste zile este folo

sit din plin de către oamenii muncii din 
raionul nostru pentru însamînțarea loturilor 
individuale cu cartofi, legume și zarzava- 

i tun. Exemplul cetățenilor fruntași în mun

cile de primăvară la grădinile de legume 
și zarzavaturi trebuie să fie urmat de către 
toți oamenii muncii care dispun de loturi 
individuale pe iîngă casele lor.

Au început lucrările de săpare și însămînțare 
a loturilor individuale

Hotărîrea guvernului și 
partidului cu privire la ex
tinderea culturilor de cartofi, 
legume și zarzavaturi pe lo
turi individuale a găsit un 
larg ecou în rîndul oameni
lor muncii din Valea Jiului.

Hotărîrea a fost pre «era
tă cu toți deputății sfaturi
lor populare. Comisiile de fe
mei de pe lîngă sfaturile 
populare au prelucrat hotă
rîrea cu peste 600 delegate 
ale femeilor care apoi au 
prelucrat-o în cele 160 de 
cercuri de citit la care âu 
participat pestei 900 femei 
muncitoare și gospodine din 
localitățile rșdpmtlui nostru. 
De asemenein'hotirîrea a măi

Un
Numeroși muncitori și gos

podine care locuiesc pe stră
zile Kogăiniceanu, Jiului și 
altele din Petroșani, mobili
zați de către tov. Etelka Kiss, 
deputata cartierului, participă 
activ la muncă voluntară 
pentru curățirea străzilor de 
gunoaie, pentru înfrumuseța
rea lor. O preocupare de sea
mă a fiecărui muncitor și 
gospodină din cartier este cu
rățirea de gunoaie a grădini
lor de pe lîngă case, săpa-

fost prelucrată în întreprin
derile și instituțiile raionului 
nostru. Drept urmare numă
rul cererilor de a cultiva 
cartofi, legume și zarzavaturi 
pe loturi individuale a cres
cut simțitor față de anul tre
cut.

Piuă în prezent, numai ia 
Petriia și Uricani au fost 
identificate 3 ha. de pămînt 
care au fost repartizate în 
loturi individuale unui nu
măr de 104 familii de mun
citori și funcționari. In urma 
cererilor făcute au primit lo
turi individuale numeroși 
muncitori și funcționari din 
Lupeni și Vulcan. Dintre cei 
care au primit loturi indivi
duale sînt minerii fruntași în

întrecerea socialistă Vasil» 
Căținean Petru Letean, Gt 
Musta, Alexandru Nemety 
Petru Keiemen de la minei« 
Lupeni și Vulcan care au ș 
început munca de săpare-z' 
însămînțare a loturilor irfcU 
viduale cu legume și zarza
vaturi.

Și în localitățile Jieț-Loneâ 
și Petroșani săpatul și însă- 
mînțatul’ loturilor individuale 
se desfășoară intens. Printre 
primii s-au situat pînă acum 
tov. Alexandru Macula, An
drei Spân, Irina Solidar, 
maistrul miner Gavrilă To- 
deriță, min=rii Andrei Szalây, 
Gheorghe Arpa, Ion Bardosy 
și alții.

cartier de buni gospodari
rea și însămînțarea lor cu le
gume și zarzavaturi.

Printre muncitorii și gos
podinele care au grădini și au 
început săparea și însămîn
țarea lor se numără gospodi
ne Cornelia M:ron care - =«« 
mănat pînă în prezent în 
grădina sâ 4 straturi de ceapă, 
4 cu morcovi, 1 cu pătrunjel, 
1 cu sămînță de varză pen
tru răsaduri,4 iar o altă par
celă din grădină este pregă
tită pentru însămînțarea cu

cartofi, castraveți, roșii și 
altele. La fel, gospodinele 
Irina Fenvogi, Terezia Bu- 
citiman și altele din cartier 
au însămînțat cîte 3 straturi 
de morcovi, 5 straturi cu 
ceapă, 2 cu pătrunjel, 1 cu 
usturoi. 2 straturi cu ridichii 
de vară, salată si altele. Nu
meroase alte gospodine se 
pregătesc să înceapă zilele; 
acestea sănatul și însămîn
țarea grădinilor cu diferite 
legume și zarzavaturi.

La gospodăria anexă a minei Luoeni
Activitatea gospodăriei a- 

nexe de la mina Lupeni este 
tot mai rodnică. Încă din pri
mele zile ale primăverii, sec
țiile gospodar ei anexe au în- 
ceput să desfășoare d mun
că intensă pentru a spori, cul
turile de legume și zarzava
turi necesare aprovizionării 
din plin a cantinelor munci

torești de la mina Lupeni.
Conducerea gospodăriei ă- 

nexe de la mina Lupeni a 
procurat din timo semințele 
necesare. Lucrările de săpa
re și pregătire pentru însă
mînțare a grădinilor de legu
me și zarzavaturi a gospo
dăriei anexe sînt în plină 
desfășurare.

Serviciul administrativ Șal 
minei prin gospodăria anexă
sprijină cu mult interes șij 
gospodăriile individuale ale 
muncitorilor mineri. Recent' 
prin gospodăria anexă a mi-' 
nei s-ău distribuit 350 porci 
pentru minerii și funcționa-’ 
rii minei Lupeni. «P

Se îmbunătățește continuu aprovizionarea minerilor 
din Valea Jiului

Primul trimestru al acestui 
an s-a încheiat. In această 
perioadă de timp minerii' din 
Valea Jiului au obținut suc
cese frumoase în muncă; ei 
au extras în această perioadă 
dc- timp mai mult cărbune de 
cît în oricare trimestru al a- 
nului trecut..

In primul, trimestru al a- 
nului curent s-a îmbunătățit 
simțitor și aprovizionarea pu
nerilor cu cele necesare tra
iului lor. Lună de ’ lună a 
crescut cantitatea - de produ
se alimentare și industriale 
pe care unitățile comerciale 

Z4 raionul nostru le-au dis
tribuit muncitorilor.

In luna martie s-â distri
buit oamenilor muncii din 
Valea. Jiului prin unitățile 
O.C.L cu 18 la sută mai 
multe produse alimentare, cu 
65 la sută mai multe textile, 
cu 68 la sută mai multe ar
ticole de menaj și cu 62 la 
sută mai multă mobilă decît 
în luna ianuarie 1954.

Numai în primele 20 de zile 
ale lunii martie au sosit pen
tru minerii Văii Jiului 520.000 
kg. făină, 90.000 kg. paste 
făinoase, 100.000 kg. porumb, 
107.000 kg. ulei, 85.000 kg.- 
marmeladă, 20.000 kg. meze
luri, 10.000 kg. conserve de

carne, că și multe alte pn> 
duse alimentare ca pește con-' 
gelăt, bulion, halva, marga
rina, vin, rachiu, dulciuri, etc. 
In aceeași perioadă de timp ■ 
minerii din Valea Jiului au: 
mai primit 820.000 metri țe-' 
saturi de mătasă, 780.000 me
tri ^țesături de lînă. 67.000 
metri țesături de bumbac. 
2160 costum^ de haine. 2440 
perechi de pantofi, 1700 pe
rechi de bocanci și altele.

Toate acestea oglindesc 
creșterea continuă a nivelu
lui de trai al muncitorilor din 
Valea Jiului.

E. NYITRAI
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Pentru omul sovietic
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La magazinul universal din orașul Gorki
de V. BATAKOV

Pe malurile de la confluenta celor, 
două râuri — Oka și Volga, se întinde 
un mare centru industrial și cultural 
al Uniunii Sovietice — orașul Gorki. 
,£iua de muncă începe aici din zori. Li- 
pștea dimineții este tulburată de șue- 
ăturile locomotivelor, de sirenele uzi-- 
jetor, de huruitul tramvaielor, auto
buselor, autocamioanelor și troleibuse- 
îor. Instituțiile de stat, întreprinderile, 
organizațiile obștești își încep munca,, 
copiii se adună în grădinițe și creșe, 

ț școlile și institutele, magazinele și 
restaurantele, policlinicile și spitalele, 
teatrele și muzeele își deschid cu ospi- 
talit'ate porțile.

O vie animație domnește de dimi
neață pînă seara tîrziu pe una din ar- 
telele centrale ale, orașului — stra
da Sverdlov. Aici se înalță clădirile 
frumoase a numeroase instituții, pre
cum și a celui mai marș magazin uni
versal din oraș. Prin sălile acestuia 
trec într-un șuvoi neîntrerupt mii de 
oameni.

Să ne alăturăm și noi cumpărăto
rilor din magazinul universal și să 
facem cunoștință cu viața acestuia. 

■La intrarea" în magazin atenția ne feste 
reținută de o vitrină aranjată cu gust. 
Ea oglindește bogatul sortiment de 
nărfuri al magazinului.

Aici se pot cumpăra orice fel de ro
chie, palton, costum, pantofi bărbă
tești și de damă, Un cadou pentru lo
godnică sau pentru soție, diferite o- 
hiecte de uz casnic.
’’¿.una martie a fost o perioadă de 
auncă încordată pentru lucrătorii ma

gazinului universal. Cetățenii orașu
lui Gorki'și-au cumpărat haine de va
ră, încălțăminte ușoară și frumoasă. 
Vînzătorii abia prididesc . să serveas
că pe numeroșii cumpărători.

In raionul de încălțăminte de damă 
este multă lume. Vînzătoarea Tamara 
Polușkina ascultă cu atenție pe o cum
părătoare. S-ar părea că se cunosc de 
mult. Așa și este. Mulți dintre vizita
torii magazinului o cunosc bine pe 
această vânzătoare care lucrează de 
luaJt'tiinp la mâgazinul universal. Ea 
sfătuește »totdeauna cumpărătoarele ce 
pantofi să-și cumpere pentru a fi asor
tați cu paltonul sau rochia, cum să în
trețină mai bine încălțămintea, etc. 
In fața tejghelei s-a oprit o femeie. Ea 
privește nehotărîtă rafturile cu încăl- 
țăminte. Tamara Polușkina a înțeles 
pe daltă ce dorește cumpărătoarea.

— Vreți desigur un pantof elegant 
— i se adresează Polușkina. Iată ulti
mii model. E lucrat parcă anume pen
tru dvs. Dar în ce culoare e rochia 
dvs ? Cafenie ? Luați atunci această 
pereche de culoare mai deschisă. Fa
bricația este excelentă, pantofii sfnt 
extrem de rezistenți.

Cumpărătorul sovietic este exigent. 
Atît modelul cît și materialul și cali
tatea lucrului — totul este examinat 
cu un ochi critic. De aceea, încălță
mintea recepționată de la fabrică esTe 
minuțios verificată îri depozitul maga
zinului universal, iar înainte de a fi 
prezentată cumpărătorilor, vînzătorul 
verifică din nou de cîteva ori marfa.

15 am de la moartea lui Makarenko
La l aprilie s-au împlinit 15 ani 

de la moartea lui Anton Makarenko, 
renumit pedagog, om de știință și scri
itor. Makarenko și-a consacrat întrega 
sa viață dezvoltării pedagogiei sovie
tice, științei despre educarea omului 
nou. El este autorul a numeroase lu
crări științifice tratînd despre proble
mele educației în școală și familie, pre
cum și al operelor pline de .talent 
„Poemul pedagogic“, „Drapele pe tur
nuri", „Marșul anului 31“, al bine
cunoscutei „Cărți pentru părinți“. 
Makarenko împărtășește în acest» 
cărți minunata experiență a noii pe
dagogii sovietice.

Cărțile lui Makarenko au fost edi
tate în 18 limbi ale popoarelor din 
U.R.S.S., iar „Posmui pedagogic“ a

Șefa de secție Elisabeta Karcenko 
ne-a declarat că sortimentul mărfurilor 
se lărgește necontenit la acest maga
zin. In prezent sînt puse în vînzare 
aproximativ 100 de modele de încăl
țăminte de damă și bărbătești. Numai 
de la începutul anplui acesta fabricile 
de încălțăminte au trimis nouă modete 
noi, care se disting prin finisarea lor 
excelentă și prin calitatea lor supe
rioară. A sporit simțitor producția de 
încălțăminte de lac, antilopă și șevro.

— Cumpărătorii, ca de altfel și vîn
zătorii, au observat odată că între în
călțămintea primită de la fabrica 
„Krasnîi Obuvșcik“ din Gorki se ni
mereau și perechi de mai slabă calitate. 
Ba rama nu era dreaptă, ba catarama 
era prost cusută, ba bareta era prea 
scurtă. încălțămintea cu asemenea de
fecte, noi o trecem din calitatea I-a 
în calitatea a Il-a, sau a IlI-a. Dar 
nu ne-am limitat la aceasta. Am scris 
fabricii, comunicîndu-i reclamațiile 
cumpărătorilor. Fabrica a ținut sea
ma de aceste observații și a început 
să confecționeze încălțăminte de cali
tate mai bună.

In raionul de încălțăminte, ca și în 
celelalte raioane ale magazinului, s-au 
întocmit fișe de evidență, în baza că
rora se poate determina care mărfuri 
sînt cerute mai mult. Apoi fabricile 
sînt informate care mărfuri sînt mai 
puțin căutate pentru a-și modifica sor
timentele în conformitate cu cererile 
cumpărătorilor.

Sute de mii de cumpărători se pe
rindă prin sălile magazinului univer
sal din Gorki, și pe fiecare dih aceș
tia personalul magazinului caută să-l 
servească cît-mai bine.

Cea mai „veselă“ secție este aceea 
unde se vînd mărfurile destinate acti
vității culturale. Aici muzica lui Cteai- 
kovski și Chopin alternează cu arii." 
vesele. In această secție se vădește cu 
deosebită tărie puterea de cumpărare 
mereu crescîndă a oamenilor sovietici. 
Pianele, motocicletele, aparatele foto
grafice, aparatele de radio se bucură 
an de an de o cerere tot mai mare. 
Sînt grăitoare următoarele cifre: în 
1952 au fost vîndute 1.260 aparate de 
radio, iar în 1953 — peste 2.000, a- 
proape de trei ori mai multe motoci
clete, de două ori mai multe piane 
etc. In primele luni ale anului în curs, 
vînzarea acestor mărfuri a crescut 
aproape de două ori.

Pentru a satisface cît mai deplin 
cererile'cumpărătorilor, magazinul de
pune toate eforturile pentru a iărgi 
sortimentul mărfurilor de consum 
popular. De o mare cerere sa bucură 
frigiderele electrice, mașinile de spălat 
și alte mărfuri care ușurează munca 
gospodinelor.

Lucrătorii magazinului universal 
'din Gorki muncesc cu mult avînt. In 
anul în curs ei urmează să vîndă măr
furi în valoare de 285.000.000 ruble, 
cu aproape de două ori mai mult față 
de anul 1950,

In curînd magazinul va primi o nouă 
clădire Cu o suprafață de 45.000 metri 
nătrați și va fi unul dintre cele mai 
mari magazine din Țara Sovietică.

fost tradus în numeroase limbi din în
treaga lume.

Moștenirea științifică a lui Anton 
Makarenko este folosită pe larg în ac
tivitatea școlilor sovietice și a dife
ritelor instituții pentru copii. La Aca
demia de Științe pedagogice a RSFSR 
există un laborator special pentru stu
dierea moștenirii pedagogice a lui Ma
karenko.

Recent a fost tertninată editarea 
unei culegeri în șapte volume a opere
lor lui Makarenko.

In întreaga Uniune Sovietică a fost 
comemorată ziua morții lui Makaren
ko. La Moscova a avut loc o conferință 
consacrată lucrărilor științifice ale lui 
Makarenko, etc.

O sesizare și
într-o scrisoare adresată redac

ției și publicatfl în „Steagul Roșu“ 
nr 1405 din 26 martie a. c. gospo
dina Elena Petrul din Vulcan relata 
printre altele că la magazinul ali
mentar nr. 13 din Vulcan deservirea 
cumpărătorilor se face greoi.

„Conducerea O.C.L.-ului — arăta 
tovarășa Elenă Petrul* —• n-a’ 
înzestrat magazinul cu măsuri de 
tablă de 1 1., 0,5 1., etc. Din această 
cauză vînzătoarea trebuie să toarne 
uleiul cu pîlnia în sticle de un litru, 
de jumătate, de un sfert, și numai 
după aceea poate să-l toarne în va
sele aduse de gospodine.

In acest magazin nu există decât 
un singur cuțit, care se folosește și 

' la tăiatul mezelurilor și la pîine, 
sînt' scafe puține, lipsește o vitrină- 
bufet pentru mezeluri, etc. Din cau
za acestor lipsuri servitul cumpără
torilor se desfășoară greoi".

In răspunsul conducerii O.C.L. 
semnat de tovarășii loan Jur], direc
tor coordonator, Gheorghe Nagy, 
director administrativ și Stelian In- 
ciulescu, șeful serviciului organiza- 
re-inspecții se arată:

„...Vă comunicăm că cele sesizate 
sînt juste.

Motivul este că deși întreprinde
rea are fondurile necesare, nu pu
tem pune la dispoziția magazinelor 
măsurile necesare pentru ulei, deoa
rece nu există în toată țara.

In cazul că dv. puteți să ne indi
cați locul unde se poate găsi, vă ru
găm să ne informați.

De asemenea, menționăm că de a- 
ceastă problemă nu răspunde tov. 
Alexandru Bodroa care este Direc
tor Comercial ci Directorul Adminis
trativ“.

Și atlta tot!
Conducerea O.C.L. se mulțumește 

să recunoască formal că „cele sesi
zate sînt juste'' ș7 cu asta basta I Că 
și cind această recunoaștere ar în
semna că „cele sesizate" s-au și în
dreptat.

cSke este
Intr-ună din zilele lunii martie am 

fost la Uzina de utilaj minier Petroșani. 
Clocotul muncii din secții mă atră
gea ca un magnet. Cum era și firesc 
la intrare privirea mi-a' fost atrasă 
de gazeta de perete. Mă așteptam să 
găsesc afișate aici articole care să 
oglindească succesele obținute în pro
ducție de constructorii de utilaj mi
nier, cît și critici împotriva acelora jce 
dau dovadă de nepăsare în muncă. 
Gazetă m-a decepționat însă foarte 
repede. In loc de articole, pe gazetă 
se întindea un strat de praf. Același 
strat de praf se întindea și pe locul 
rezervat pentru fotografiile fruntași
lor întrecerii socialiste.

Mi-am făcut socoteala: desigur că 
articolele și fotografiile au fost luate 
pentru a fi înlocuite, că doar timpul 
nu stă în loc. S-au ridicat noi ino
vatori și fruntași în producție și tre
buie popularizați. Totuși, îmi notasem 
să întreb pe_ tov. Iosif Klemenț, se
cretarul organizației de bază, despre 
felul cum muncește colectivul de re
dacție al gazetei, cum este îndrumat 
si sprijinit de organizația de partid. 
Furat de avîntul muncii din secții am 
ămînăt discuția cu tov. Klemenț.

...A mai trecut aproape o lună. Na
tura a îmbrăcat haină nouă. Afară e 
primăvară. Intr-ună din zile, treburile 
mi-âu îndreptat din nou pașii spre 
Uzina de utilaj minier. Pe drum 
mi-am amintit de gazeta de perete și 
eram ferm convins că de data aceasta' 
vă abunda de articole noi și intere
sante.

Iată-mă din nou în fața gazetei. 
Aproape nu-mi venea să cred ce-mi 
vedeau ochii: gazeta de perete era 
la fel cum ăm lăsat-o luna trecută. 
Ba nu, nu era chiar la fel. Stratul 
de praf se mai îngroșase puțin. M-atn 
hotărît să trec pe la secretarul orga
nizației de bază și apoi să scriu un 
articol. Așa am și făcut. La sediul 
organizației l-am găsit pe tov. secre-

un răspuns
Tovarășii amintiți au găsit și un 

motiv: măsurători de tablă „nu e- 
xistă în toată țara !“

Se pune întrebarea: dacă există 
un „motiv" și încă atît de serios 
(„nu se găsesc în toată țara“), a- 
tunci de ce se mai arată in scrisoa
rea de răspuns că „cele sesizate sînt 

juste ?“.
Realitatea este intr-adevăr aceas

ta: cele sesizate sînt juste. Ceea ce 
nu este just, e atitudinea conducerii 
O.C.L. de respingere a criticii — ce 
e drept, intr-un mod mai delicat, dar 
respingere. Pentrucă, în timp ce mă
suri de tablă pentru ulei există chiar 
în Petroșani, și se vînd chiar la o 
unitate O.C.L. (magazinul Ferochi- 
mica nr. 62), cum s-ar spune, sub 
nasul conducerii O.C.L., tovarășii din 
fruntea acestei organizații afirmă in 
scris că asemenea obiecte „nu se 
găsesc în toată țara".

Ce să-i faci, cind se știe omul cu 
obrazul pătat și vrea săi spele cu 
orice preț se folosește chiar și de o 
minciună, neținind cont că aceasta 
mai rău pătează.

Nu mai vorbim de celelalte critici 
juste pe care răspunsul O.C.L. le 
trece sub tăcere.

Ne oprim asupra ultimei fraze din 
amintitul răspuns semnat de tov. 
Ioan Jurj, Gheorghe Nagy și Ste
lian Inciulescu: „...menționăm că de 
această problemă nu răspunde tov. 
Alexandru Bodrog care este Direc- 
ior Comercial, ci Directorul Admi
nistrativ". *

Cu ce scop s-o mai fi făcut și ă- 
cedstă mențiune? Cu ce scop se eli
berează un certificat de scutire de 
critică pentru tov. Bodrog, cu ce scop 
se trece sub tăcere numele directo
rului vinovat?

Toate acestea răspîndesc un miros 
destul de tare de fugă de răspunde
re și de grijă pentru lustrul obra
zului.

M. CRISTESCU

păcălit ?
tar Klemenț. I-ăm vorbit despre ga
zetă de perete.

— Se vor lua' măsuri, tovarășe, 
doar în privința ăsta adunarea gene
rală a organizației de bază a luat o 
hotărîre... In cîtevă zile va fi gata 
gazetă I

...Ajuns la redacție rn-am apucat 
totuși să redactez articolul despre ga
zetă de perete de la U.U.M.P. Lă se
cretariat articolul mi-a întîrziat vreo 
săptămînă. Spre a evita o greșală — 
se putea întîmpla ca în acest interval 
gazeta să se fi schimbat! — am plecat 
din nou la uzină de utilaj spre a ve
dea care este situația. De data aceas
tă, ăm rămas de-a dreptul uimit: ga
zetă de perete dispăruse! In căutarea 
ei m-am întîlnit cu tov. Iuliu Viș- 
novschi, responsabilul gazetei de pe
rete. L-ăm întrebat îngrijorat:

— Tovarășe, unde-i gazeta de pe
rete ?

— Unde? Păi să vezi... vrem să 
facem alta nouă, mai frumoasă, că 
cealaltă eră cam veche.

— Veche cum era, dar articole tot 
putea să aibă — i-am răspuns.

— E adevărat că mai bine de o 
lună n-ă apărut nici un articol, dar ce 
sînt eu vinovat? Să știi de la mine că 
și înainte cînd, de bine de rău, apă
rea cîte o ediție ă gazetei, apoi toate 
articolele erau scrise de mine. Dă, 
da, de mine! Știi — ha 1 ha ! a rîs 
el cu poftă — i-am păcălit pe cei din 
biroul organizației de bâză și din ' 
mitetul de întreprindere! Eu scriam 
toate articolele dar le iscăleam cu 
nume diferite. Ei credeau că ăm cola
boratori, nu glumă !

Discuția cu tov. Vișnovschi mi-ă 
întunecat și mai mult gîndurile. So
coteam: oare, cînd au desființat com
plect gazeta de perete, pe cine au măi 
păcălit tovarășii Vișnovschi și tovă
rășii din biroul organizației de bază 
și din comitetul sindical?

Intr-adevăr •— pe cine ?
D. CRIȘAN
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Conferințele pentru dări de seamă și alegerea noilor organe sindicale In întreprinderile raionului nostru

Grija față de^om — în centrul atenției organizațiilor sindicale
Duminica trecută a avat loc la clu

bul muncitoresc din Aninoasa confe
rința comitetului de întreprind’.-re al 
minei. Printre realizările oglindite in 
darea de seamă prezentată de tov. 
Victor Butca, președintele comitetu
lui d'i întreprindere, un loc de seamă 
îl ocupă măsurile privitoare la îmbu
nătățirea condițiilor de muncă ș! de 
viață ale muncitorilor mineri, măsuri 
la înfăptuirea cărora a adus o contri
buție însemnată și comitetul de între
prindere.

In cursul anului 1953 indicele ge
neral de mecanizare a minei Aninoasa 
a crescut la 93,3 la sută față de 83 
la sută cît era în 1952. Această creș
tere simțitoare a mecanizării a creat 
posibilități largi pentru ridicarea r,ro 
ductivității și ușurarea muncii mine
rilor .

O pîrghie importantă în îmbunătă
țirea condițiilor de muncă și de v’ață 
ale minerilor este contractul colectiv. 
Darea de seamă arată că în cursul 
anului 1953 s-au cheltuit la mina 

Aninoasa, potrivit contractului colec
tiv. 672.000 lei pentru lucrări de pro
iecția muncii, ca de pildă postul de 
'p-im ajutor de la' orizontul VII Piscu, 
garderobele de la baia muncitorilor 
si multe altele. Pentru muncitorii de 
la mina Aninoasa s-au distribuit ca 
haine 'de protecție în mo'd gratuit: 
2.889 perechig’hotânci, 2.850 șalopete, 
2.079 cojoace/* 1 L.009 Bbidoane ?defeapă,

...La brutăria nr. 9 din Petroșani 
taxele pentru coacerea plinii sînt 
mai mari de cit cele stabilite, De e- 
xetnplu, in ziua de 29 martie a. c. 
tov. Elisabeta Frunză a plătit pen
tru 2 piini in greutate de 7 kg., 3 
lei, in loc de 1,75 lei cit se cuvenea. 
Aceasta din cauză că responsabilul 
brutăriei Gheorghe Lean refuză să 

. cîntărească piinea, spunind ca n-are 
greutăți — incasind astfel taxa după 
ochi. De asemenea, de multe ori gos- 

' podinele ce vin pentru coacerea pii- 
nii la această brutărie sînt bruscate 

’.de către responsabilul Gheorghe 
'• ¡León.

Este necesar ca conducerea inire- 
-prinderii de panificație xr. 1 din Pe- 

¡ ' tro tra să ia de urgență măsuri in 
această direcție.

i M. NJCULESCty
î corespondent

j ...De peste 3 luni de zile străzile 
Ai. Klain, Griviță Roșie, Aurel Vioi- 
cu și altele din Petroșani nu sînt lu
minate din cauză că majoritatea be- | 
cur Hor sînt arse. Întreprinderile co
munale Petroșani n-au luat însă nici ; 
o măsură în 'această direcție, ceea ce j 
face ca oamenii muncii care locuiesc \ 
pe aceste străzi să circule seara în- ¡ 
tr-un mod neplăcut.

Este interesant de știut dacă too. I 
loan Barna, directorul Întreprinde- ! 
rilor comunale Petroșani ar locui pe i 
una din aceste străzi și-ar pune pro
blema luării de măsuri pentru corn-, î 
plectarea becurilor arse sau nu ?

I. FODOR 
corespondent

Petitru o strînsă
Zileje_ trecute a avut loc în sală 

festivă a minei Petrila conferință co
mitetului de întreprindere al minei 
pentru darea de seamă și alegerea 
noului comitet de întreprindere. Prin
tre participanții la conferință se aflau 
fruntași ai întrecerii socialiste ca tov. 
Mihai Ștefan, Ion Reiss, Ladislau 
Haidu. Ion Marian, Gheorghe Croi- 
toru, Petru Bexă, Juliu Haidu și alții.

Darea de seamă prezentată dp tov. 
Petru Iacob, președintele comitetului 
de întreprindere al minei, a oglindit 
succesele dobîndite în cursul anului 
1953 de către oamenii muncii din a- 
cea’stă întreprindere. Comitetul de în
treprindere al minei Petrila a avut o 
permanentă preocupare în realizarea 
acelor puncte din contractul colectiv 
care sînt legate în mod direct de ri
dicarea nivelului de trăi material și 
cultural ' al oamenilor muncii. In 
cursul anului 1953 s-a amenajat o 
cantină nouă pentru muncitori, s-au 
investit peste 150.000 lei pentru ter
minarea bazinului _de înot din Pe
trila. De asemenea, s-â dât în folo
sința muncitorilor și funcționarilor 185 
noi apartamente confortabile. Comi
tetul de întreprindere a veghiăt pen
tru dezvoltarea gospodăriei anexe a 
întreprinderii, mărindu-se simțitor 
numărul porcilor. In cursul anului 
trecut, prin grija organizațiilor sin
dicale de la mina Petrila au fost tri
miși la odihnă în stațiuni climaterice 
numeroși muncitori și tehnicieni.

Din darea de seamă și discuțiile 
purtate a reieșit că în activitatea ve-

In apropierea gării din Lonea există 
un teren viran în suprafață de peste 
1 ha. In urmă cu doi ani a fost culti
vat. Anul trecut, el a fost lăsat în pă
răsire din cauza gardului din jur care 
s-a dărăpănat și din care acum n-a 
mai rămas de cît urina.

Luna trecută, Sfatul popular afl ora
șului Petrila a atribuit acest teren unui 
număr de mineri și muncitori dornici 
de a cultiva pe Ioturi individuale le
gume și zarzavaturi pentru consumul 
lor propriu. Dar din cauză că acest 
teren nu e împrejmuit, oamenii mun
cii n-au început nici pînă acum lucră
rile de grădinărit. In schimb, pe acest 
teran vitele umblă nestingherite de 
nimeni.

Acest teren care poate da o recoltă 
bogată de cartofi, legume și zarza
vaturi nu trebuie lăsat în părăsire. 

1.062 căști miniere, 1.234 perechi cis- 
me de cauciuc și altele.

Darea de seamă și discuțilie pur
tate în jurul dării de seamă au scos 
însă la iveală o seamă de lipsuri gra
ve în ceea ce privește grija față de* 
om și nevoile sale. Un aspect al lip-' 
surilor comitetului de întreprindere ~în 
această direcție este preocuparea slabă 
pentru instruirea inspectorilor ob
ștești. Lipsind pe* deoparte inspectorii 
obștești care să desfășoare la locurile 
de muncă o susținută activitate în 
direcția respectării normelor de pro
tecția muncii și tehnica securității, 
iar pe de altă parte din cauza activi
tății scăzute a conducerii minei, la 
mina Aninoasa numărul de avarii a 
crescut, fapt care indică că problema 
protecției muncii n-a fost privită cu 
simț de răspundere, nici de către co
mitetul de întreprindere, nici de către 
administrație. Această stare de lucruri 
trebuie să dea de gîndit.

Numeroși delegați la conferință au 
scos la iveală alte lipsuri din domeniul 
protecției muncii .Tov. Gălăbuț Grigore 
a arătat că la sectorul I, galeria de 
transport este plină cu apă și că va
gonetarii sînt nevoiți să lucreze în 
apă de multe ori fără cisme de pro
tecție.

Delegații Adolf Schmitz, Ion Jula, 
Gheorghe Tripon și mulți alții au ară
tat o serie de lipsuri din deservirea 
oamenilor muncii de către persona T. SANDU

«.Av. . V *

legătură cu masele de oameni ai muncii
chiului comitet au persistat și o seamă 
‘de lipsuri. Una din principalele lip
suri ă fost aceea că vechiul comitet 
n-a ținut o strînsă legătură cu masele, 
fapt care a făcut ca multe probleme 
sesizate de oamenii muncii în produc
ție să nu fie cunoscute de comitet și 
nici rezolvate. Această lipsă a fost 
criticată aspru de participanții la con
ferință, tov. Gheorghe Moiș, Avram 
Butuză, losif Ha'lmi și. alții, care au 
arătat că datorită slabei legături cu 
masele și a colaborării nesatisfăcă
toare între comitetul de întreprindere 
și conducerea administrativă, comite
tul â fost străin de o seamă de lip
suri care au persistat în procesul de 
producție. Spre exemplu, echipamen
tul de protecție a fost distribuit în 
mod defectuos dîndu-se cizme la mun
citorii și tehnicienii care lucrează la1 
locuri de muncă uscate, iar celor care 
lucrează în apă, de multe ori nu li 
s-a pus la dispoziție echipamentul de 
proțecție necesar, lucru față de care 
organizațiile sindicale n-au luat ati
tudine critică. De asemenea, în pro
cesul de producție persistă lipsuri și 
în ceea' ce privește aprovizionarea 
brigăzilor cu material lemnos, piese 
de schimb la cratere, etc. Aceste lip
suri s-ar fi putut lichida dacă comi
tetul de întreprindere printr-o strînsă 
legătură cu terenul, deci cu oamenii, 
ar fi urmărit cu perseverență felul 
cum conducerea administrativă se 
preocupă de crearea condițiilor de lu
cru pentru muncitorii mineri.- ToVj 
Nicolae Tătar, Gheorghe Giurgiu^ A-

Un teren care na trebuie lăsat în ^părăsire
Condiția ca acest teren să fie cultivat, 
e împrejmuirea lui. Dar Sfetul popular 
al orașuâui Petrila consideră că îm
prejmuirea terenului e o treabă ce-i 
privește pe minerii și muncitorii că
rora le-a fost atribuit. Or, realitatea 
este că minerii și muncitorii cărora 
le-au fost repartizate aici loturi indi
viduale, nu dispun da materialele ne
cesare împrejmuirii terenului. Nici co
mitetele sindicale de la minele Jieț- 
Lonea și Cimpa care trebuie să spri
jine efectiv extinderea cultivării de 
cartofi, legume și zarzavaturi n-au în
treprins nimic pentru rezolvarea aces
tei situații.

Partidul și guvernul cere sfaturilor 
populare, conducerilor de întreprinderi 
șl sindicatelor să privească extinde
rea cultivării de cartofi, legume și zar
zavaturi drept o problemă de cea mai 

lul medico-sânitar și alte laturi ale 
grijii față de om. Lipsa de suficientă 
preocupare a vechiului comitet de în
treprindere față de condițiile de viață, 
ale oamenilor muncii se vădește și din 
situația de la căminul tinerilor, con
struit de curînd. In acest cămin con
dițiile de cazare nu sînt la nivelul ce
rințelor, rufăria de pat este murdară, 
curățenia lasă de dorit. Comitetul de 
întreprindere și conducerea minei pri
vesc lipsurile de la cămin prin prizma 
lipsei de disciplină a tinerilor, lipsei 
de grijă față de avutul obștesc. Este 
just că și aceasta este una din cau
ze, dar atît conducerea minai cît și 
comitetul de întreprindere n-au depus* 
toate eforturile pentru a educa pe ti
nerii muncitori care locuiesc aici, 
n-au stat cu ei de vorbă în cămin de- 
cît rare ori.

Delegații la conferință au subliniat 
că noul comitet de întreprindere ales 
va trebui să acorde cea mai mare aten
ție problemelor legate de îmbunătă
țirea condițiilor de muncă și de viață 
ale muncitorilor mineri. îmbunătăți
rea condițiilor de muncă și de trai, 
respectarea severă a normelor de pro
tecția muncii și tehnica securității sînt 
pîrghii care duc la îmbunătățirea ac
tivității colectivului minei Aninoasa în 
lupta pentru îndeplinirea sarcinilor de 
plan.

dalbert Danbi și alți delegați lâ con
ferință au criticat nepăsarea vechiu
lui comitet față de mobilizarea femei
lor la cursurile de calificare, față de 
popularizarea rezultatelor obținute de 
muncitori în întrecere. Ei au arătat 
că lă mina Petrila evidența întrece
rii se ține foarte defectuos, că oame
nii muncii nu-și cunosc reah'zările.

Controlul pe teren n-ă constituit o 
preocupare permanentă a membrilor 
vechiului comitet. Tov. Petru Iacob, 
președintele comitetului de întreprin
dere, â controlat rare ori org< uza- 
țiile sindicale pe motivul că este arhi- 
ocupat cu alte sarcini.

Delegații la conferință ău mai ă- 
rătât atitudinea nejustă de care au 
dat dovadă unii membri din vechiul 
comitet ca tov. Trâtăn Pășcăndi, Ște
fan Bereș și alții, care nu și-au dus 
la îndeplinire sarcinile de care răs
pundeau.

Tr,ecîndu-se la alegerea noului comi
tet de întreprindere delegații au propus 
în noul comitet muncitori și tehni
cieni dintre cei mai buni, care în ac
tivitatea lor în producție dau dovadă 
de simț de răspundere față de sar
cini și care luptă în primele rînduri 
pentru realizarea planului de produc
ție. Delegații Ia conferință au arătat 
că noul comitet ales va trebui să în
tărească legătura cu masele și ținînd 
seamă de lipsurile vechiului comitet 
să lupte pentru continua îmbunătăți
re a activității organizațiilor sindicale.

M. GORBOI

mare însemnătate pentru îmbunătăți
rea aprovizionării oamenilor muncii, 
pentru ridicarea nivelului lor de trai. 
Sfatul popular al orașului Petrila, în : 
colaborare cu conducerile minelor Jieț- 
Lonea și Cimpa și comitetele sindicale 
de la aceste întreprinderi, pot să re
zolve această problemă. La aceste mi
ne sînt multe materiale nefolosite, 
care pot s'arvi la construirea acestui 
gard. De asemenea, oamenii -mmcil 
cărora le-au fost repartizate loturi in
dividuale pe acest teren, precum și 
mulți tineri sînt gata să ia parle la 
acțiuni de muncă voluntară in vede
rea asigurării condițiilor pentru extin
derea cultivării de legume și zarzava
turi pe loturi individuale. Lipsește nu
mai inițiat;va Sfatului popular al ora
șului Petrila și sprijinul conduceri
lor minelor Jleț-Lonea și Cimpa

D. C.

Intr-un sector al tineretului
Deși n-âu trecut decît cîtevâ zile- 

de cînd colectivul sectorului V —1 
sectorul tineretului — de la mina Pe-} 
trila și-a luat angajamente sporite în’ 
cinstea zilei de 1 Mai, roadele mun
cii avîntate a minerilor din acest sec
tor n-au întîrziat să se arate.

In primele 6 zile de muncă din lunâ} 
aprilie colectivul sectorului V al mi-' 
nei Petrila a reușit să-și realizeze} 
sarcinile de plan la extracția cărbu
nelui în proporție de 123,2 lâ suta.

Fruntași în lupta pentru îndeplini
rea angajamentelor colective sînt mi
nerii din brigăzile conduse de tov.: 
Mircea Ciocan și Ioan Mircea care} 
au extras în primele 6 zile din luna1! 
aprilie 119 si respectiv 113 tone dei 
cărbune peste plan.

Cîte o normă și jumătate de căr
bune au scos din abatajele lor în pri
mele zile ale lunii aprilie și tinerii: 
din brigăzile conduse de minerii Ioan 
Fus, 'Anton Fachelman, Petru Todeâ 
si alții din acest sector. De asemenea,: 
brigăzile conduse de tinerii mineri. 
Constantin Jigoleâ^ Român Duma’, 
Găvrilă Popă și Joăn Jeca'n au extras 
în același interval de timp cîte 26-35 
tone de cărbune peste plan.

ANA BOGDAN 
corespondent

Brigăzi fruntașe
încadrate în întrecerea socialistă 

în cinstea zilei de 1 Mai, numeroase 
brigăzi de mineri de lâ Cimpa obțin 
succese însemnate în luptâ pentru mai* 
mult cărbune. ?!

Brigada condusă de tov. Pâvel Vîr- 
gă din care fac parte minerii Anton 
Omușoru, Gheorghe Zahăriă, Gheor
ghe Bogdan, Văsile Mardâre șl alții, 
lucrînd cu însuflețire într-un abataj 
cameră au extras în primele zile din 
această lună cu 76 lâ sută măi mult 
cărbune peste normă. Lâ fel, minerii 
din brigăzile conduse de tov. lorda- 
che Butnaru, Gheorghe Păduraru și 
Gheorghe Marcu au realizat zi de zi 
depășiri de normă de peste 20 lâ sută.:

Succese asemănătoare obțin si bri-, 
găzile conduse de minerii Avram} 
Lupuleț. Gheorghe Țipa, Nicolăeș An- : 
ton, Mircea Tîrpescu și altele de Iar 
mina Cimpa.

GH. DESCULȚU 
corespondent

Ni se semnalează că...

m
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Kekkonen despre posibilitatea 
coexistenței pașnice între cele două sisteme
HELSINKI (Agerpres). — TASS
După cum s-a mai anunțat, la 5 

aprilie a avut loc o adunare solemnă 
organizată de Asociația „Finianda- 

'Uniunea Sovietică“ cu ocazia celei de 
a 6-a aniversări a semnării Tratatului 
'de prietenie, colaborare și asistență 
mutuală dintre Uniunea Sovietică și 
Finlanda. In cadrul acestei adunări 
a luat cuvîntul fostul prim ministru 

¡Kekkonen, membru în conducerea cen
trală a Asociației „Finlanda-Uniunea 
Sovietică“.

Kekkonen a declarat că sărbători- 
¡.rea acestei date memorabile a înche
ierii Tratatului dintre U.R.S.S. și Fin
landa atrage atenția nu numai asu
pra acestui act istoric și a important- ' 
lui, ci și asupra prieteniei dintre 
popoarele Finlandei și ale Uniunii 
•Sovietice, prietenie care este în același 
■timp și scopul acestui acord.

Kekkonen a subliniat că pentru mi
lioanele și zecile de milioane de oa
meni din lumea întreagă care urăsc 
războiul și care doresc fierbinte pa
cea, frontiera dintre U.R.S.S. și Fin
landa — deși desparte o țară socialistă 
de una capitalistă — poate servi drept 
simbol al păcii asemănător cu ramura 
de măslin din ciocul porumbelului pă
cii, deoarece aceste țări situate de o 
parte și de alta a acestei frontiere își

Forțele populare vietnameze luptă 
în împrejurimile orașului Hanoi

HANOI (Agerpres). — Odată cu 
atacurile tot mai violente lansate îm
potriva garnizoanei -franceze încer- 

cuite la Dien Bien Fu, forțele populare 
vietnameze își continuă acțiunile îm
potriva dispozitivelor franceze din 
împrejurimile orașului Hanoi. Agen
ția France Presse anunță că în ulti
mele nopți, locuitorii orașului Hanoi 
au putut auzi „bubuitul tunurilor și 

Rezoluția Consiliului atlantic
PARIS (Agerpres)'. —
Generalul Schuyler, șeful statului 

major al forțelor armate ale pactului 
Atlanticului de nord, a remis marți 
mareșalului Alin o rezoluție a Con
siliului atlantic, care condamnă de
clarațiile făcute de acesta la 27 mar
tie la Auxerre împotriva așa zisei 
„comunități defensive europene“. Re
zoluția interzice de asemenea tuturor 
funcționarilor civili sau militari ai pac
tului nord-atlantic de a se pronunța

Un rezultat semnificativ

întemeiază relațiile pe bază de priete
nie și respect reciproc. Kekkonen a re
levat progresul considerabil în rela
țiile politice, economice și culturale 
dintre Finlanda și Uniunea Sovietică.

Noi acordăm dezvoltării relațiilor 
economice o importanță deosebită, a 
spus în continuare Kekkonen. In 1950 
în structura și volumul exportului nos
tru în Uniunea Sovietică s-a produs 
o schimbare remarcabilă, prin aceea 
că exportul nostru a început să cu
prindă o cantitate considerabilă d'2 
produse ale industriei prelucrătoare a 
metalelor. Dacă ne gîndim că numărul 
oamenilor muncii .ocupați în această 
ramură a industriei a crescut în ultimii 
ani de la 44.000 la 84:000, putem în
țelege importanța pe care o are actua
lul comerț cu Uniunea Sovietică pen
tru menținerea producției și a folosirii 
mîinii de lucru în industria prelucră
toare de metale.

In încheiere, Kekkonen a spus: 
Sărbătorind aniversarea Tratatului de 
prietenie și asistență mutuală încheiat 
între Finlanda și Uniunea Sovietică, 
noi dorim să recunoaștem importanța 
istorică a acestui tratat și să subliniem 
însemnătatea politicii, de prietenie și 
încredere dintre Finlanda și Uniunea 
Sovietică.

zgomotele luptelor care se dau pentru 
posturile franceze de la porțile capita
lei“. Astfel în noaptea de 5 spre 6 
aprilie, forțele populare au atacat prin 
surprindere și au cucerit o cazemată 
situată la 9 km. nord-est de Hanoi, iar 
în noaptea de 6 spre 7 aprilie ” fo-‘ 
atacat un alt post francez situat la 15 
km. sud de capitală.

remisă mareșalului Juin
pe viitor împotriva constituirii „ar
matei europene“.

După cum precizează agențiile de 
presă, ofițerii aparținînd țărilor mem
bre ale N.A.T.O. nu vor putea face 
declarații publice decît cu aprobarea 
Consiliului N.A.T.O., respectiv cu a- 
probarea comandamentului american. 
Instituirea acestei supracenzuri ameri
cane este de natură să adînceasă ne
mulțumirile în rîndul reprezentanților* 
țărilor europene în consiliul N.A.T.O.

care au o părere proprie asupra po
liticii externe, 69 bănuiesc (ca să nu 
spunem altceva) America de impe
rialism. Deci, trei pătrimi din opinia 
publică“.

Dacă aceste răspunsuri ar fi re
partizate potrivit apartenenței poli
tice a celor întrebați, rezultatul ob
ținut va fi tot atit de semnificativ 
ca și primul. Reiese că, dintr-o sută 
de democrați-creștini — pe care De
partamentul de stat a! S.U.A. îi .con
sideră ca fiind sprijin de nădejde al 
său în Italia — 54 la sută bănuiesc 
că America este o țară imperialistă. 
Aceeași părere o împărtășesc ?ț 
la sută dintre republicani și social- 
democrați și 60 la sută dintre libe
rali și monarhiști. •

„De aici rezultă — conclude ,,A- 
vanti" — că o mare parte a opiniei 
publice italiene, inclusiv partidele 
guvernamentale „atlantice", este de 
părere că America are drept scop 
cucerirea întregii lumi, adică ea este 
o pătere imperialistă".

Țăriie de democrație populară 
pe drumul construirii socialismului

Radio-ui pătrunde în viata poporului
Radio-ul devine rapid un bun al 

maselor largi populare din China. 
El pătrunde în cele mai îndepărtate 
regiuni ale țării.

In provincia Șensi, paralel cu dez
voltarea rețelei de radioficare, în o- 
rașe se acordă c atenție deosebită 
îmbunătățirii deservirii în această 
direcție a populației din îndepărtatele 
regiuni muntoase. Recent, în regiuni

La sfîrșit de trimestru
In întreprinderile industriale și pe 

șantierele de construcții din Republi
ca Populară Polonă s-a desfășurat cu 
avînt întrecerea socialistă pentru în
deplinirea înainte de termen a planu
lui trimestrial de producție. Astfel, 
minele „Piast“, „Gottwald“ și „Co
muna din Paris“ au îndeplinit cu opt 
zile înainte de termen planurile tri
mestriale de extracție a cărbunelui. 
Pînă la sfîrșitul lunii, minerii de la 
aceste mine de cărbune vor da țării

Saceesele
La mina „Armată cehoslovacă“ din 

bazinul carbonifer Karvina (R. Ceho
slovacă) se desfășoară. întrecerea în ve
derea construirii rapide a galeriilor în 
m’nă. Echipa condusă de minerul 
în front de înaintare rapidă, Szafarc- 
zyk, din secția tehnicianului Spustă, 
deținea pînă acum recordul cu o îna
intare în abataj frontal de 507,5 m.

In luna martie, colectivul unei bri
găzi conduse de Erich Cvczarzy, cu 
sprijinul tehnicienilor minei și în 
urma aplicării metodelor înaintate de 
muncă și a mecanizării proceselor de 
producție, a depășit recordul deținut 
de Szafarczyk, săpînd 625 m de ga
lerie.

La fiecare schimb, după termina
rea lucrului, toate echipele treceau 
de la un front de abataj la altul. In 
tot cursul lunii martie, construcția 
galeriilor s-a făcut fără întrerupere.

Brigada condusă de minerul Vilern 
Krejci de la secția nr. 2 a minei „Ar
mata Cehoslovacă“, cu sprijinul me- 

I canicilor de combină Iozef Pala și 
Vilem Krist a obținut în cursul lunii 
martie peste 11.260 tone de cărbune 
de la un front de abataj de 2 metri.

Cu ajutorul tehnicianului Adolf

Dezvoltarea rețelei de biblioteci
In 1949 în R.P. Ungară existau nu

mai 482 biblioteci publice. Astăzi e- 
xistă 3.494 de biblioteci publice care 
dau cărți cu împrumut cititorilor. In 
afară de aceasta, oamenii muncii mai 
au la dispoziție 6.500 de biblioteci ale 
întreprinderilor. La Budapesta func
ționează , 40 de biblioteci de cartier.

Numărul cititorilor crește continuu. 
In 1952, un număr de 342.000 citi
tori au împrumutat 5.000.000 de vo
lume, iar în 1953 peste 500.000 de ci
titori au împrumutat de la bibliotecile 
publice 8.800.000 de volume. 

IN CLIȘEU: Muncitorii uzinei, al cărei director este Mun Phir Mo. 
(R. P. D. Coreeană) luptă activ pentru refacerea uzinei înainte de termen.-

ca Iuilin, Suide, Ankan, au fost in
stalate peste 100 de centre și stațiuni 
de radioficare.

In prezent, stațiuni de radioficare 
de acest fel au fost create pe cuprin
sul întregii Chine. Ele constituie o 
armă importantă în lupta pentru ri
dicarea nivelului cultural al maselor 
de oameni ai muncii și pentru întări
rea legăturii dintre populațiile diferi
telor regiuni ale țării.

zeci de mii de tone de cărbune.peste 
plan.

Colectivul uzinei de utilaj mecamc 
din Wroclăw, muncitorii de la între
prinderea piscicola de stat „Arka“ și 
de la alte întreprinderi au îndeplinit 
de asemenea înainte de termen planul 
pe primul trimestru.

Recent, industria de produse zaha
roase a R.P. Polone a îndeplinit pla
nul de producție pe anul 1954.

merilor
Balon și a șefului secției, Ochmă 
membrii brigăzii Krejci au realizat 
recent un nou grafic complet de 
muncă. Datorită acestui fapt, ei au 
sporit producția cu patru cicluri și 
au produs în cursul lunii martie pes
te 13.300 tone de cărbune.

Brigada Krejci de la mina „Armată 
Cehoslovacă“ din bazinul carbonifer 
Karvina, a.obținut aceste succese da
torită folosirii cu pricepere a combi
nei miniere „Donbas“.

Minerii din bazinul carbonifer din 
nordul Boemiei au depășit în ziua de 
29 martie propriul lor record stabilit 
la 15 martie 1954, îndeplinind planul 
zilnic de extracție a cărbunelui în 
proporție de 109,7 la sută. In felul a- 
cesta, ei au extras cu 1.000 de tone de 
cărbune mai mult față de producția1 
record stabilită anterior.

Deja începutul acestui an, minerii 
din bazinul carbonifer din nordul Boe
miei au extras mai mult de 33.000 de 
tone de cărbune peste prevederile pla
nului. In luna martie minerii din mi
nele de la suprafață din acest bazin 
carbonifer au îndeplinit planul de de
plasare a rocei în proporție de 106 
la sută.

Pentru formarea și ridicarea cali
ficării bibliotecarilor se țin numeroa
se cursuri și conferințe, se face 
schimb de experiență etc. In 1953, 
peste 600 de bibliotecari au frecventat 
cursuri de specializare. Bibliotecarii 
sînt deseori consultați de Ministerul 
Culturii pentru elaborarea planului 
de editări. Ei sînt în măsură să ajute 
pe scriitori în opera de dezvoltare a 
literaturii ungare contemporane, pu- 
nîndu-i la curent cu experiența dobîn- 
dită la locul de muncă.
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institutul îtăliăn Doxa, care „son
dează" opinia pubiică după rețetele 
institutului american Gallup, a or
ganizat recent o anchetă in proble
ma: „Există oameni care afirmă că 
S.U.A. tind spre dominația mondia
lă. Ce credeți dv. despre aceasta?". 
Punind întrebarea sub această for
mă. organizatorii anchetei sperau, 
din cite se pare, să primească un 
răspuns favorabil Statelor Unite. 
Dar rezultatul anchetei a fost cu io
tul altul.

După „sondajele" efectuate in opi
nia publică italiană au fost date pu
blicității următoarele rezultate: 29 
la sută din cei întrebați au răspuns 
că S.U.A. urmăresc intr-adevăr 
dominația mondială, $0 la sută au 
răspuns că aceasta este, în parte, a- 
devărat, 23 la sută au afirmat că 
aceasta nu este adevărat, iar 8 la 
sută s-au abținut de la orice răspuns.

„Dacă excludem pe cei care s-au 
'abținut de la răspuns — scrie în le
gătură cu aceasta ziarul ..Avânți" 
— vom vedea că din 92 de italieni


