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Marile rezerve interne ale 
întreprinderilor noastre carbonifere

In aceste zile de puternic avînt în muncă, muncitorii mineri 
din Valea Jiului își iau noi și sporite angajamente în cinstea 
zilei de 1 Mai — Ziua solidarității internaționale a celor ce 
muncesc. Ca o trăsătură caracteristică a noii eiape de desfășu
rare a întrecerii socialiste și deci și a angajamentelor pe care 
minerii, tehnicienii și inginerii și le înscriu în răspunsurile la 
chemarea colectivului Uzinei de mașini și unelte agricole „7 No
iembrie“ — Craiova, este lupta pentru mobilizarea largă a re
zervelor interne aie întreprinderilor

Alinele și întreprinderile lor auxiliare dispun astăzi de mari 
rezerve interne de sporire a producției și productivității muncii. 
Foarte mari rezerve interne pot fi identificate în tehnica nouă cu 
care sînt înzestrate astăz: minele, tehnică care a fost îmbogățită 
anul trecut și în primele luni ale acestui an cu cantități impor
tante de mașini și mecanizme miniere. Dacă ținem cont că în 
cursui anului trecut la toate minele a crescut considerabil gra
dul de mecanizare și că la unele mine ca Uricani, Cimpa, Vulcan 
și altele, gradul de 'mecanizare al transportului în abataj și al 
transportului pe galerii a crescut în 1953 cu 35-150 la sută, ne 
putem da seama cît de mari sînt izvoarele de sporire a produc
tivității munci' în întreprinderile noastre carbonifere.

Creșterea gradului de mecanizare al întreprinderilor carbo
nifere n-a fost însă peste tot urmată de o creștere corespunzătoare 
a productivității muncii și a producției de cărbune din cauză că 
importante cantități de utilaje au stat nefolosite prin magazii 
sau prin mine (la Lupeni și Aninoasa în special.) și că alte uti
laje introduse în procesele de producție au fost folosite incomplet.

Examinînd numai situația transportului subteran a cărui 
grad de mecanizare a crescut considerabil la toate minele din 
Valea Jiului, se constată că această creștere a mecanizării n-a 
fost urmată de o îmbunătățire corespunzătoare a deservirii bri
găzilor de mineri cu vagonete goale și material lemnos și că, 
din contră, la unele mine lucrurile stau chiar mai prost. Lipsu
rile din transport nu trebuie căutate însă numai în slaba califi
care a unor muncitori și tehnicieni care-1 deservesc, ci trebuie 
căutate în primul rînd în organizarea merațională a întregului 
proces de producție din mine, în faptul că evacuarea cărbunelui 
din abataje și a sterilului din galerii este defectuos organizată. 
La minele noastre mai peste tot pușcarea și abatarea nu sînt 
eșalonate în timp, iar foarte mulți tehnicieni conduc în așa fel 
lucrările miniere încît aglomerează peste măsură transportul 
la sfîrșitul schimburilor.

Practica a dovedit că acolo unde există preocupare față de 
eșalonarea pușcării, față de sistematizarea transportului prin in
troducerea graficelor de transport, producția și productivitatea 
muncii au crescut. Introducerea graficului de transport la mina 
Uricani pe principalele trasee, îmbunătățirea parcului de vago- 
nete prin recondiționarea celor defecte, au avut drept urmare o 
creștere simțitoare a productivității muncii și ca atare, mina 
Uricani și-a îndeplinit sarcinile de plan pe luna martie în pro< 
pprție de 107,7 la sută, iar în primele zile ale acestei luni în 
proporție de 107,1 la sută. Încercări reușite de sistematizare a* 
transportului prin introducerea de grafice de transport și eșalo
narea pușcării au loc în prezent la mina Petrila.

Oamenii muncii din întreprinderile carbonifere ale Văii Jiu
lui sînt hotărîți ca în întrecerea ce se desfășoară în cinstea zilei 
de i Mai să obțină succese tot mai mari în îndeplinirea sarcinilor 
de plan. Acest lucru este oglindit de angajamentele mobiliza
toare pe care le-au luat și pe care au și început să le traducă, 
în viață. Dar pentru ca aceste angajamente să fie înfăptuite tre
buie ca eforturile muncitorilor mineri să fie sprijinite, ca tehni
cienii și inginerii mineri, conducerile administrative, să creeze 
condiții optim: pentru îndeplinirea acestor angajamente. In 
această direcție sarcina principală care stă în fața conducători
lor procesului de producție din mine este asigurarea unei depline 
funcționări a tehnicii prin introducerea transportului după grafic, 
eșalonarea pușcării în abataje și pregătiri, trecerea la lucru după 
graficul ciclic în cît mai multe brigăzi.

Conducerile administrative ale minelor trebuie să-și pună 
de asemenea cu toată seriozitatea problema introducerii în pro
cesul de producție a mașinilor și mecanizmelor care stau astăzi 
nefolosite, să treacă la o regrupare a utilajelor în subteran după 
importanța și capacitatea locurilor de muncă.

_ !n lupta pentru descoperirea și folosirea rezervelor interne 
ale întreprinderilor carbonifere un aport deosebit de prețios îi aduc 
propunerile oamenilor muncii făcute în cadrul consfătuirilor de 
producție, inovațiile și raționalizările. Organizațiile sindicale de 
la mine, sub conducerea organizațiilor de partid, trebuie să ve
gheze ca aceste propuneri să fie traduse neîntîrziat în viață, ca 
inovațiile să fie generalizate. De asemenea, organizațiile sindicale 
trebuie să desfășoare o susținută muncă politică pentru extinde
rea metodelor avansate de lucru.

Descoperirea și mobilizarea largă a rezervelor interne ale în
treprinderilor carbonifeie trebuie să stea in centrul atenției or
ganizațiilor de partid de la mine. Comuniștii, agitatorii, trebuie 
să fie în primele rînduri ale acelora care luptă pentru folosirea 
deplină a tehnicii.

Mineri, tehnicieni și ingineri I In cinstea zilei de 1 M-ai să 
depunem toate eforturile pentru ca rezervele interne ale între
prinderilor noastre carbonifere să fie puse în slujba creșterii 
producției de cărbune și a ridicării nivelului de trai al celor 
ce muncesc!

întrecerea socialistă în cinstea zilei de 1 .Mai
In primele rînduri
Mase tot mai largi de mi

neri și tehnicieni din Valea 
Jiului participă cu avînt la 
întrecerea socialistă pentru 
sporirea producției de căr
bune.

Numai în primele 7 zile ale 
lunii aprilie minerii și tehni
cienii de la minele- Uricani 
și Aninoasa au extras față de 
sarcin'le de plan cu 7,1 și res
pectiv 5.5 la sută mai mult 
cărbune. La mina Jieț-Lonea, 
colectivul, sectorului II și la 
mina Petrila colectivul de 
mineri și tehnicieni din secto
rul V. au extras în aceste 
zile 250 și respectiv 460 tone 
de cărbune peste planul de 
producție.

Printre brigăzile care se 
situează în prime b rînduri 
ale într"cerii -‘-ciali'tj se nu
mără brigăzile conduse de 
minerii Nicolae Bar, Augustin 
Guran. Mihai. Tucaciuc, Petru 
Nistor. Vasile iMoldovan. Lu
dovic Barta, Iosif Dranca și 
alții care își întrec zilnic an
gajamentele luate cu cîte 15- 
30 la sută. Fruntași în între
cerea socialistă în cinstea 
zilei de 1 Mai sînt șt tehnf 
cîenii Gheorghe Oprea’, Adolf 
Cursân, Ion Jula și Teodor 
Bulea, de la minele Aninoasa 
și Petrila.

Noi sortimente de produse la întreprinderea „6 August“
Colectivul de muncitori, 

tehnicieni și funcționari ai în
treprinderii de industrie lo
cală ,,6 August“ din Petro
șani, s-au hotărît să întîmpi- 
ne ziua de 1 Mai cu noi suc
cese în muncă.

In ședința de producție ca
pe a avut loc recent, colecti
vul acestei întreprinderi și-a 
luat angajamentul să depă
șească planul de producție pe 
¡una aprilie cu 5 la sută. Pen
tru realizarea sarcinilor tra
sate prin programul de mă

T
Secția mecanică a Uzinei 

de utilaj minier din Petro
șani. Aici se prelucrează pie
se și mecanizme complicate 
necesare construirii de ma
șini moderne pentru mecani
zarea abatajelor și galeriilor 
minelor Văii Jiului. „Să dăm 
minerilor cît mai multe ma
șini și utilaje miniere“ — a- 
ceasta este lozinca sub care 
muncitorii. din secția meca
nică, alături de întregul co
lectiv de la U.U.M.P. au por- ■ 
nit la întrecere socialistă în 
întîmpinarea zilei de 1 Mai.

Una dintre brigăzile acestei 
secții care s-a avîntat cu în
suflețire în întrecerea ce se 
desfășoară în cinstea zilei de 
1 Mai, este aceea de tineri 
muncitori condusă de tovară
șul Alexandru Demeter. Ti- 
S'rii din brigadă și-au în- 

eiat contracte individuale 
dc întrecere în care și-au în
scris angajamente sporite, 
pentru a căror îndeplinire 
muncesc cu înflăcărare.

Responsabilul brigăzii, to
varășul Alexandru Demeter 

I In intimpinareâ zilei de ■ 
! 1 Alai — Ziua solidarității 

internaționale a celor ce 
muncesc — oamenii mun
cii din întreprinderile Văii 
jiului își iau in cadrul în
trecerii socialiste angaja
mente sporite pentru a con
tribui cu succes la îndepli
nirea și depășirea sarcinilor 
de plan.

Angajamentele minerilor 
dela Jieț-Lonea

Pentru a consolida și dez
volta succesele obținute în 
luna martie minerii și tehni
cienii minei Jieț-Lonea s-au 
angajat să dea în luna apri
lie peste sarcinile de plan 
500 tone de cărbune, să eco
nomisească 50 kg. explosiv 
din consumul planificat.

De asemenea. în cursul tri
mestrului II vor fi calificați 
150 de muncitori în meseria 
de miner după metoda sovie
tică Cotlear, de calificare la’ 
locul de muncă. Printre an
gajamentele colectivului mi- 
nei Jieț-Lonea luate în cin
stea zilei de 1 Mai au mai 
fost înscrise îmbunătățirea 
calități! cărbunelui fată de 
lun'le trecute și îndeplinirea 
în întregime a olanului lu
crărilor de pregătiri.

I. ANDRAȘ 
corespondent

suri economice elaborat de 
plenara C.C. al P.M.R. din 
19-20 august 1953, de a se 
lărgi producția bunurilor de 
larg consum întreprinderea 
de industrie locală „6 Au
gust“, va rroduce pînă la 
data de 1 Mai în afara sarci
nilor de plan, pentru oamenii 
muncii din Valea Jiului noi 
bunuri de larg consum. Vor 
fi produse astfel, 20 buc. 
dormeze. 200 kg. arcuri pen
tru tapițerie. 8000 litri v n to
nic din măcieșe și 1000 buc.

ineri entuziaș 
dă exemplu de muncă rodni
că în fața celorlalți tineri. 
Mașina la care lucrează stră
lucește de curățenie, iar scu
lele sînt rînduite chibzuit. 
Mînuind cu pricepere mașina, 
folosind din plin fiecare mi
nut, tovarășul Demeter își 
întrece zilnic norma cu 70- 
100 ]a sută.

Toți tinerii din brigadă 
urmează exemplul responsa
bilului lor. Utemiștii Ștefan 
Cosma și Cărol Bialici, care 
lucrează la mașini verticale 
de frezat, întrec normele zi 
de zi cu 30-40 la sută De 
asemenea, tinerii Ioan Ursu, 
Cantemir Pîrvu, Iosif Corneâ 
și Francisc Sink încheie fie
care zi de muncă cu depășiri 
de normă de 30-50 la sută. 
Imbunătățindu-și munca zi de 
zi folosind din plin capaci
tatea de producție a mașini- 
lor-unelte la care lucrea
ză, tinerii constructori de u- 
tilaj minier din această bri
gadă caută să obțină succese 
și mai mari în întrecerea so
cialistă.

Alături de mineri
La preparația Lupeni echi

pele de muncitori din secția 
sortare conduse de tov. Pe
tru Rusan și Nicolae Lorincz, 
s-au angajat ca în luna apri
lie a. c. să ridice calitate^' 
cărbunelui sortat cu 15 la 
sută prin eliminarea sterilu
lui din cărbunele care intră 
la sortare. Muncitorii secției' 
de întreținere s-au angajat 
să extindă cu 10 la sută lu
crările în acord, creînd prin 
aceasta posibilități de ridica
re a cîștigului mediu realizat 
de muncitorii secției pe bazai 
creșterii productivității mun
cii. Colectivul secției vulca
nizare și-a înscris în anga
jamentul de întrecere să în
deplinească planul pe iun3 
aprilie în proporție de 125%Î 

însemnate angajamente în 
întrecerea socialistă si-au mai 
luat și muncitorii din echi
pele de dulgheri. lăcătuși-mȘ» 
canici. încărcători și mâ- 
nevranți de la nrenarația Lu
peni .-are sînt hotărîți să săr
bătorească anul acesta ziua 
de 1 Mai cu sarcinile planu
lui de producție depășite cu 
20-50 la sută

Ridicarea activității colecti
vului prepabafiei Lupeni la un 
nivel mai înalt, va duce lă 
îmbunătățirea muncii la mi
nele Lupeni și Uricani.

ștergătoăre metalice din de
șeuri de fier.

De asemenea, sie va' mări 
producția la produse alimen
tare ca : prăjituri, pesmeți, 
sifon, etc.

Valorifîcînd deșeurile in
dustriale și resursele locale 
naturale în scopul producerii 
de bunuri de larg consum, co
lectivul întreprinderii de in
dustrie locală .,6 Au gust'- 
contribuie la ridicarea_ stan
dardului de viață al oameni
lor muncii din raionul nostru.

t Í
Tinerii muncitori din bri

gada condusă de Alexandru 
Demeter sînt fruntași nu nu-, 
mai în producție ci și în sport. 
In orele libere, tinerii Ștefan 
Cosma și Carol Bialici se în- 
tîlnesc la club și dispută me
ciuri de tenis de masă. Tînă- 
rul frezor Ursu joacă fotbal 
în echipa de juniori â colec
tivului sportiv „Minerul“. 
Recent, tînărul Cantemir Pîr
vu a cucerit titlul de campion 
regional de box. Cu el se 
mîndrește întreagă brigadă. 
De asemenea și ceilalți mem
bri ai brigăzii practică dife
rite sporturi, unde își călesc 
voința de luptă pentru înflo
rirea patriei, pentru pace.

Prin muncă avîntată în 
producție, prin noi succese 
în activitatea sportivă, tine
rii constructori de utilaj mi
nier din brigada condusă de 
Al exandru Demeter întîmpină 
marea sărbătoare de la 1 Mai 
cu fruntea sus.

TIBERIU DOBOȘI 
corespondent
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DIN ȚARA CONSTRUCTORILOR COMUNISMULUI
3000 de noi magazine 

universale
Anul acesta, în localitățile rorale ale 

Uniunii Sovietice se vor deschide în
că 3000 de magazine universale. In 
anul viitor, în Uniunea Sovietică nu , 
va exista nici un centru raional sau 
sat maj mare unde, împreună cu alte 
magazine, să nu fie și un magazin 
universal.

Magazinul universal din raionul 
Uht»msk, regiunea Moscova, este o 
întreprindere comercială obișnuită 
cum sînt multe de acest fel în Uniunea 
Sovietică, In raioanele magazinelor 
există un sortiment bogat de cele mai 
variate mărfuri. O afluență deosebit 
de mare se observă în raionul de tex
tile unde se vînd țesături de calitate 
superioară pentru rochii, costume și 
paltoane.

Mare animație domnește și în ra
ionul obiectelor de uz cultural unde se 
vînd aparate de radio, aparate fotogra
fice de cele mai noi mărci, diferite 
instrumente muzicale etc. La magazin 
se poate cumpăra și mobilă frumoasă. 
Amatorii de vînătoare și pescuit, care 
sînt în număr mare în raionul Uh- 
tomsk, sînt vizitatorii frecvenți ai 
raionului „Totul pentru vînători și 
pescari".

Studiind cu atenție cererile cumpă
rătorilor, lucrătorii magazinului co
mandă la Moscova și în alte orașe ale 
Uniunii Sovietice, mărfurile corespun
zătoare.

— In ultimii ani, caiacterul cererilor 
Cumpărătorilor s-a schimbat simțitor, 
— spune responsabilul magazinului. In 
prezent, țăranii cumpără mai puține 
țesături de bumbac decît înainte, în 
schimb magazinul vinde de trei ori 
mai multe țesături de mătase și de 
lînă. Amploarea comerțului ilustrează 
creșterea rapidă a puterii de cumpă
rare a populației. In primele două luni 
ale anului curent, deverul magazinului 
a sporit cu 14—15 la sută și continuă 
să .crească. /ț-5 ¡¡.4.

Creșterea producției de
La combinatul alimentar „Mikoian“ 

din Moscova a luat ființă o nouă sec
ție, care va fabrica zilnic 100.000 de 
porții de mîncare cu înalte calități nu
tritive pentru sugari. Acestea sînt pre
parate după rețelele aprobate de Insti
tutul de alimentație de pe lîngă Aca
demia de Științe Medicale a U.R.SS.. 
Noua secție este plasată într-o imensă 
sală luminoasă pardosită cu marmoră, 
iar pereții sînt căptușiți cu plăci de 
faianță. întregul utilaj este din porțe
lan și oțel inoxidabil, ceea ce asigură 

‘desfășurarea procesului de producție 
în condiții igienice perfecte.

Combinatul „Mikoian“ produce zil
nic aproximativ 2.000.000 de porții

concentrate alimentare
de diferite concentrate și semifabri
cate, din care în decurs de 10—15 
minute se poate găti un dejun sau un 
prînz. ■

Secțiile în care se fabrică concen
tratele ocupă cîteva clădiri cu mai 
multe etaje. Procesele tehnologice, e- 
laborate cu concursul oamenilor de 
știință, asigură menținerea în concen- 
ríate a proprietăților nutritive, aromați 
ce și gustative aHe produselor proas
pete. Calitatea materiei prime și a 
producției finite este controlată minu
țios de laborațorul central al combina- 
tumi. .

In ultimii patru ani, producția de 
concentrate alimentare a sporit în 
U.R.S.S. în proporție de 70 ia sută.

I
I
i
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O uzină unde
toți muncitorii 

învață
Toți muncitorii de la uzina metalur

gică „Metalist“ din orașul Vladivos- 
tok învață.

La această întreprindere au fost 
deschise pentru muncitori o școală 
de maiștri, cercuri tehnice și cursuri 
speciale pentru lidicarea calificării. 
Majoritatea tinerilor muncitori îți în
sușesc studii medii în cadrul școlilor 
serale. Mulți dintre ei, absolvind

Nu trece zi fără ca în orașele și sa
tele Ucrainei să nu se deschidă noi 
întreprinderi comerciale — magazine, 
cantine, bufete.

Recent, în capitala îepublicii — 
Kiev, s-a deschis noul magazin „Con
serve“. In raionul Darnița, situat ia 
marginea orașului, a fost deschis ma
rele magazin „Gastronom“ și se iac 
pregătiri pentru deschiderea unui ma-

Noi magazine și piețe
aceste școli, se înscriu la diferite insti
tute superioare. De pildă, tînărul Via* 
dimir Misurenko a venit la uzină ca

gazin specializat în vînzarea încălță
mintei.

Anul acesta, în Ucraina se vor des
chide peste 2200 de magazine și apro
ximativ 500 de cantine, restaurante, 
bodegi și cafenele.

Se construiesc și se reconstruiesc 
piețele. Ea Kiev se construiește o noua 
hală acoperită, care va fi una din cele 
mai mari din republică. Hala va avea 
aproximativ 1000 de'compartimente.

simplu muncitor. Fără a-și întrerupe 
munca în producție, el a absolvit școa
la medie și s-a înscris la secția serală 
a Facultății de Mecanică a Institutu
lui Politehnic al Extremului Orient.
In prezent, el este student în anul 1V 
și recent a fost numit maistru-șef de 
control.

Odesă. Aici a avut loc inaugura 
rea unei noi gări de cale ferată. Mo
tivele arhitecturale ale clădirii sînt in 
chinaie eroicelor evenimente din 1905, 
Marii Revoluții Socialiste din Octom 
brie și apărării vitejești a Odesei în 
anii Marelui Război pentru Apărarea 

Patriei. încăperile gării sînt bogat 
ornamentate. Vestibulul principal este 
acoperit cu o cupolă dantelată care se 
sprijină pe 16 coloane de marmoră 

trandafirie.

IN CLIȘEUi: Partea centrală a 
noii gări.

In 1940, poporul leton a scuturat 
jugul dictaturii fasciste și a insta
urat în Letonia Puterea Sovietică, de-- 
venind astfel un membru cu drepturi 
egale în marea familie a națiunilor 
socialiste din U.R.S.S. Dintr-o anexă 
agrară, lipsită de drepturi, a țărilor 
capitaliste, așa cum era ea în perioada 
dominației burgheze, Letonia s-a trans
formai într-o republică sovietică înain
tată. Poporul leton se bucură astăzi 
de adevărata independență națională. 
Cu ajutorul celorlalte republici fră
țești, oamenii mucii din Letonia au 

1 făurit o industrie socialistă larg dez
voltată și o agricultură socialistă în
zestrată cu mijloace tehnice de prim 
rang, au realizat o înflorire nemaivă
zută a culturii letone, națională în 
formă, socialistă în conținut.

In anii Puterii Sovietice se dezvol
tă în ritm rapid toate ramurile eco
nomiei naționale, înflorește cultura 
Letoniei Sovietice.

Industria republicii a depășit consi
derabil nu numai nivelul din 1940 ci 
și nivelul din 1913, pe care Letonia 

i burgheză nu l-a putut atinge în cei 
20 de ani ai existenței sale. In perioada 
de după război, în republică au fost 
construite o serie de mari întreprin
deri ca, de pildă, șantierul de construc
ții și reparați! navale, uzina de mo
toare electrice din Riga, uzina de 
motoare- Diesel, uzina „Avtoelektro- 
pribor“, fabrica de cărămizi silico- 
calcare, uzina „Motoyeloțepi“ din Dau 
gavipils, uzina de obiecție electrice, 
fabricile de conserve de pește din 
Ventspils și Kolsk și multe altele.

In anii celui de al 5-lea cincinal, în 
Letonia continuă pe scară Iarnă hicra-

Letonia Sovietică în plin avînt
de K. OZOLJN, 

președintele Prezidiului Sovietului 
Suprem al R.S.S. Letone

riie de construcție, 
Se mărește portul 
Riga, se reconstru
iesc căi ferate și 
șosete, podurile de 
peste Daugava și
alte rîuri, continuă lărgirea uzinelor 
existente și construirea de întreprinderi 
noi.

Veriga principală a industriei letone 
o constituie în prezent producția mij
loacelor de producție. Prin volumul 
el, această ramură reprezintă 50 la 
sută din întreaga industrie, pe cînd 
în timpul orînduirii burgheze repre
zenta numai 9 la sută.

După cea de a 5-a sesiune a Sovie
tului Suprem al U.R.S.S. se acordă o 
atenție deosebită producției de mărfuri 
alimentare și de mărfuri de consum 
popular. Se lărgesc considerabil fabri
cile textile de confecții și încălțăminte, 
se construiesc noi combinate de lqpte 
și carne. La toate întreprinderile se 
dă bătălia pentru îmbunătățirea cali
tății producției.

In anul 1949, în satul leton a ăvut 
loc o mare cotitură : a început colecti
vizarea compactă a gospodăriilor ță
rănești, în urma căreia a. fost lichidată 
ultima clasă de exploatatori — chia- 
burimea, iar țărănimea muncitoare a 
pășit pe calea socialismului. Acest 
lucru a permis extinderea considera
bilă a suprafețelor cultivate și ridica
rea producției la hectar a culturilor 
agricole. In decurs de trei ani — 1949- 
1952 — suprafața culturilor cerealiere 
din colhozurile Letoniei s-a mărit cu 
o treime.

Agricultura letonă 
este înzestiată ta 
mijloace tehnice de 
prim îang. Colho
zurile sînt des u-
vite de 107 stațiuni

de mașini și tractoare. Capacitatea 
parcului de tractoare a crescut de 
peste două ori în comparație cu 195,); 
Stațiunile de mașini pentru ameliorări 
transformă în cîmpii înfloritoar? pă- 
mînturile odinioară pustii și mlăști
noase. •

Crește rapid nivelul de trai al col
hoznicilor din Letonia, sporește numă
rul colhozurilor milionare. Numai anul 
trecut colhoznicii din raionul Riga 
și-au cumpărat 25 de turisme, sute <te 
biciclete și motociclete, zeci de piane, 
aparate de radio și alte obiecte de 
uz cultural. Iln colhozul „Kirov“, din 
raionul Vilians, care a obținut numai 
din cultura inului un venit de 1.500.000 
de ruble, flecare hectar de semănături 
de in a dat 12.000 ruble. Colhozul 
„Sarkanais Oktobris“, din raionul 
Țesis, a obținut din creșterea anima
lelor un venit de peste 2,5 milioane 
de ruble.

In anii puterii Sovietice în Letonia 
s-a format omul nou, sovietic, care 
este adevăratul stăpîn al țării sale. 
Zeci de mii de oameni ai muncii din 
republică s>t deputați în Sovietul 
Supiem al U.R.S.S., în Sovietul 
Suprem al R.S.S. Letone și în sovie
tele locale. In republică se numără 
sute, de mii de fruntași în producție; 
94% din muncitori participă activ lă 
întrecerea socialistă.

in anii ‘de după război, 25.000 de 
cetățeni ai Letoniei au fost decorați 
cu ordine și medalii ale Uniunii So
vietice, au fost distinși cu diplome de 
onoare ale Prezidiului Sovietului Su
prem al R.S.S. Letone pentru reali
zările obținute în domeniul economiei 
naționale și al culturii. Unui număr 
de 11 colhoznici și muncitori din 
sovhozuri li s-a conferit titlul de Erou 
al Muncii Socialiste, 93 de oameni 
de știință, artă și literatură pentru 
merite remarcabile au fost distinși cu 
Premiul Stalin.

Odată cu dezvoltarea economiei na
ționale crește rapid și nivelul cultu
ral al oamenilor muncii din republică. 
La școli învață aproximativ 280.000 
de copii, iar cele 10 instituții de învă- 
țămînt superior și 63 de școli medii 
tehnice vor da aproximativ 20.000 de 
specialiști. Aproximativ 3.000 de col
hoznici învață la cele 21 de școli agri
cole speciale, iar peste 19.000 dețineri 
și tinere își completează cunoștințele 
la cursurile serale pentru tineretul 
muncitoresc și țărănesc. Dacă la a- 
ceștia s-ar adăuga și pe cei care ur* 
mează școlile și cercurile politice, 
cursurile agrozootehnice de trei ani și 
diferite seminarii, s-ar putea afirma 
cu precizie că în prezent în R.S.S. Le
tonă învață și-și completează cunoștin
țele mai mult de jumătate din popu
lație. In cadrul cercurilor artistice de 
amatori activează aproximativ 100.000 
persoane.

Oamenii muncii din Letonia își con
sacră toate forțele pentru construcția 
culturală și economică, pentru binele 
și fericirea întregului popor sovietic. 
(Agerpres).
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VIAȚA DE PARTip

Pentru o conducere politică vie a organizațiilor de masă!
' întreprinderea de întreținere â lo- 
cuințelor*Tnuncitorești din Petroșani 
are un rol important în ridicarea ni
velului de trai al muncitorilor și teh
nicienilor mineri care locuiesc în o- 
rașul Petroșani. Colectivul acestei în
treprinderi clădește noi cămine pen
tru muncitorii fără familii, repară și 
lărgește locuințele muncitorești vechi, 
construiește dependințe pe lîngă lo
cuințele oamenilor muncii. Intr-un cu- 
yînt, această întreprindere contribuie 
nemijlocit la îmbunătățirea condițiilor 
de viață ale oamenilor muncii locui
tori ai orașului Petroșani care lu
crează la minele de cărbuni.

Realizarea cu succes a sarcinilor 
ce stau în fața colectivului întreprin
derii e'strîns legată de felul în care 
organizația de bază își îndeplinește 
rolul de conducător politie al luptei 
pentru realizarea planului, de felul 
în care ea îndrumă și controlează ac
tivitatea organizațiilor de masă din 
întreprindere. Nu se poate spune că 
în această direcție organizația de bază 
de la întreprinderea de locuințe mun
citorești din Petroșani n-a făcut ni
mic. Dimpotrivă, în planurile de mun
că pe primul și cel de al doilea tri
mestru din acest an, organizația de 
bază și-a planificat în fiecare lună 
adunări în care să analizeze activi
tatea comitetului de întreprindere, â 
organizației de bază U.T.M., a cer
cului A.R.L.U.S., etc.

Adunările generale ale organizației 
de bază și ședințele de birou prevă
zute în scopul analizării muncii or
ganizațiilor de masă au fost ținute 
la timp și totodată au fost trasate 
sarcini concrete- membrilor de partid 
în legătură cu îmbunătățirea activi
tății organizațiilor de masă. Astfel, 
tovarășului Sebastian Borza i s-a tra
sat sarcina de a sprijini activitatea 
comitetului sindical de secție care â 
fost atfes" te 'curmâl tovarășului LtP 
dovic Marian i s-a repartizat sarcina 
de a ajuta comitetul sindical să or
ganizeze temeinic consfătuirile de 
producție, iar tov. Grigore Kișș a pri
mit sarcina să îndrume în perma

CUVÎNTUL CITITORILOR

își vor îftcepe activitatea creșa și,căminul de zi din Vulcan?Cînd
In cursul anilor trecuți, pe lîngă 

Țesătoria Vulcan, funcționa o creșă 
și un cămin de zi, unde erau îngrijiți 
copiii muncitoarelor de la această în
treprindere. Insă, din cauza localului 
neporespunzător, creșa și căminul de 
zi funcționau defectuos și pînă la 
urmă și-au încetat activitatea.

Acum, de activitatea creșei și că
minului de zi se ocupă conducerea 
minei Vulcan și unitățile sanitare de 
aici. Insă, cu toate că tov. Carol Per- 
loti, director administrativ al minei, 

f 'In incinta Uzinei electrice din Vul
can. ca și pe multe străzi ale orașu
lui Vulcan, se văd și acum lozinci, 
afișe, etc., care au fost expuse anul 
trecut înainte și după Festivalul Mon
dial al Tineretului.

Din incinta uzinei lipsește îrr schimb 
agitația vizuală actuală care ar tre
bui să popularizeze experiența înain
tată în muncă, pe muncitorii fruntași

In „Steagul Roșu“ nr. 1368 din 11 
februarie ă. c., la rubrica „Ni se sem
nalează că...“ a fost publicată o co
respondență semnată de tov. Petre 
Crăciun din Uricani. In această co
respondență au fost criticate lipsu
rile care există în aprovizionarea lo
curilor de muncă cu vagonete goale și 
material lemnos la mina Uricani. 

nență organizația de bază U.T.M. și 
să ajute la îmbunătățirea învățămîn- 
tului politic de organizație în care 
sînt încadrați utemiștii din întreprin
dere.

Preocuparea biroului organizației de 
baza pentru îmbunătățirea conducerii 
politice a organizațiilor de masă a 
dat rezultate. In fiecare lună, comite
tul sindical organizează consfătuiri 
de producție în cadrul cărora numeroși 
muncitori vin cu propuneri menite să 
îmbunătățească munca colectivului. 
La îndeplinirea ritmică a planului de 
producție al acestei întreprinderi au 
contribuit în bună măsură propu
nerile făcute de muncitori, care în 
mare parte 'au fost aplicate de con
ducerea întreprinderii. In urma reco
mandărilor făcute de biroul organi
zației de bază a partidului, organi
zația de bază U.T.M. a înființat trei 
posturi utemiste de control — la ate
lierele de tîmplărie, dulgherie și lă- 
cătușerie. De asemenea, cercul ARLUS 
și-a îmbunătățit preocuparea în ceea 
ce privește popularizarea metodelor 
sovietice de muncă.

Dar biroul organizației de bază n-a 
insistat să-și ducă pînă la capăt sar
cinile ce-i revin în legătură cu îndru
marea și controlul activității organi
zațiilor ¿le masă. In bună măsură, 
biroul s-a mulțumit cu faptul că au 
fost luate hotărîri și trasate sarcini 
membrilor și candtdaților de partid 
cu privire la îmbunătățirea activită
ții organizațiilor de masă. Controlul 
viu, pe teren al îndeplinirii sarcini
lor, a fost aproape inexistent. Aceas
tă sarcină a fost lăsată de biroul or
ganizației de bază pe seama secreta
rului organizației de bază. Munca de 
control efectuată de unul singur de 
către tovarășul Gheorghe Laszlo, se
cretarul organizației de bază, nici nu 
putea să dea rezultate fără participa
rea celorlalți-membri ai biroului —- 
tovarășii Borza și Marian. Din aceas
tă cauză, multe sarcini trasate nu 
sînt duse la îndeplinire. Tovarășii A- 
dalberț Csiki, membru de partid și 
președintele comitetului sindical și 

a primit de mai mult timp sarcină de 
a se ocupa de deschiderea creșei și 
căminului de zi, el n-a făcut nimic 
pentru rezolvarea acestei probleme.

De luni de zile se tărăgănează exe
cutarea lucrărilor pentru transforma
rea și amenajarea localului în care 
funcționa creșa și căminul de zi. Con
ducerea minei Vulcan, directorul spi
talului și președintele Comitetului e- 
xecutiv al Sfatului popular al orașu
lui Vulcan, manifestă nepăsare față

In urma vieții
în întrecerea socialistă, să mobilizeze 
colectivul de muncitori și tehnicieni 
la lupta pentru descoperirea și folo
sirea rezervelor interne, pentru întă
rirea disciplinei în muncă.

Articolele de la gazeta de perete 
sînt învechite, iar stația de radioam
plificare, care este un important mij
loc de mobilizare și educare a mase
lor, funcționează defectuos.

Pe urmele matériáikor publicate în „Steagul Roșu“
In scrisoarea de» răspuns trimisă 

redacției, conducerea minei Uricani 
ne informează că s-au luat măsuri 
pentru lichidarea acestor lipsuri. In 
prezent, aprovizionarea locurilor de 
muncă eu vagonete goale și material 
lemnos s-a îmbunătățit simțitor.

★
In nr. I3S9 din 7 martie 1954 al 

ziarului „Steagul Roșu“ a apărut o 

Ion Biro, candidat de partid, membru 
în comitetul sindical,,nu se preocupă 
cu simț de răspundere de cea mai im
portantă sarcină ce stă acum în fața 
sindicatelor: organizarea temeinică a 
întrecerii socialiste în cinstea zilei de 
1 Mai. Nici pînă în prezent muncito
rii de ia această întreprindere nu 
și-au încheiat contractele de întrece
re pe luna aprilie, pe motivul că „n-au 
fost date indicații în această privin
ță“. Acest fapt dovedește lipsa de 
inițiativă atît a biroului organizației 
de bază, cît și a comitetului sindical 
de întreprindere. De asemenea, cele 
3 posturi utemiste de control înfiin
țate de organizația de tineret, activea-’ 
ză foarte slab. Tovarășul Grigore 
Rișș care a primit sarcina să ® în
grijească de activitatea organizației 
de bază U.T.M., n-a fost tras la răs
pundere pentru faptul că n-a făcut 
nimic pentru ca posturile utemiste 
de control să-și trăiască viața;

Pentru a putea asigura o conducere 
politică vie a organizațiilor de masă, 
biroul organizației de bază nu trebuie 
să scape din vedere ceea ce este esen
țial; controlul îndeplinirii sarcinilor. 
La exercitarea controlului organiza
ției de bază asunra activității orga
nizațiilor de masă trebuie să partici
pe toți membrii biroului. Periodic, 
trebuie analizată munca depusă de 
membrii și candidații de partid în 
organizațiile de masă din care fac 
parte, și mai ales a comuniștilor aleși 
în conducerile organizațiilor de masă.

Numai prin executarea unui con
trol viu și permanent pe teren, biroul 
organizației de bază va putea asigu
ra conducerea politică ă organizații
lor de masă, avînd garanția că hotă- 
rîrile organizației de bază luate cu 
privire ia îmbunătățirea activității 
organizațiilor de masă care au un 
rol important în antrenarea întregu
lui colectiv al întreprinderii la între
cerea socialistă pentru îndeplinirea 
planului, pentru realizarea de econo
mii, precum și sarcinile trasate în a- 
ceasta privință,, vor fi duse la înde
plinire. v ’ 

de această problemă. De aceeași ati
tudine dau dovadă și conducerea trus
tului construcțiilor miniere Petroșani 
și tov. dr. Constantin Zaharia, medic 
pediatru la secția sănătate a sfatului 
popular raional.

Or, în asemenea situație nu se știe 
pînă cînd vor trebui să aștepte mun
citoarele din Vulcan să se deschidă 
creșa și căminul de zi din această lo
calitate !

V. M1HACLA 
muncitoare din Vulcan

1 Comitetul de întreprindere în frunte 
cu tov. Jirai Sigismund și biroul or
ganizației de bază al cărei secretar 
este tov. Peter Grigore au datoria 
să ia măsurile necesare pentru înlă
turarea acestor lipsuri, pentru îmbu
nătățirea agitației vizuale în incinta 
Uzinei electrice din Vulcan.

A. DUMITRESCU 
corespondent

scrisoare semnată de tov. Vasile- San
du în care se, arată proasta întreține
re a galeriilor și liniilor ferate din 
sectorul I A orizonturile 650 și 621 
de la mina Lupeni.

Conducerea minei Lupeni ne infor
mează în scrisoarea de răspuns că 
cele sesizate de corespondent sînt reale 
și că s-au luat măsuri pentru reme
dierea acestor lipsuri.

Să muncim disciplinat
Dacă stai și privești puțin la gra

ficul din secția depănat a Filaturii 
Lupeni, îți pui întrebarea: oare de ce 
unele muncitoare din această secție 
obțin succese în producție, iar altele 
nu ? Stînd însă de vorbă cu maistrul 
sau cu responsabila secției poți să-ți 
dai seama că rămînerea în urmă a 
unor muncitoare este cauzată de lipsa 
lor de disciplină la locul de muncă.

De exemplu, depanătoarea Maria 
Maxim deși lucrează de puțin timp 
în secția depănat, muncind disciplinat 
și urmînd exemplul tovarășelor Ghir 
zela Gorgan și Olga Gorgan care de 
nenumărate ori i-au spus că factorul 
principal care contribuie la realizarea 
sarcinilor de plan, este disciplina la 
locul de muncă a reușit să-și depă
șească normele zilnic cu 70-80 la 
sută. Succese însemnate mai obțin și 
depanatoarele Maria Liszka și Ioana 
Gîrlea care de asemenea muncesc I 
disciplinat și folosesc din plin timpul 
de lucru. Ele își depășesc cu regula
ritate normele cu 80-9Ö la sută.

Nu același lucru se poate spune 
despre muncitoarele Rozalia Doiciar, 
Viorica Ciulavu și Lucreția Socolean 
care nu muncesc disciplinat, nu fo
losesc din plin timpul de lucru. Toate 
aceste abateri au dus la aceea că ă- 
ceste muncitoare nu-și realizează 
normele de lucru. ¡

Pe șantierul de la Bănită
Tinerii muncitori de pe șantierul 

carierelor ‘de calcar din Bănița obțin 
pe zi ce trece tot mai frumoase suc
cese în producție.

In fruntea întrecerii se află tinerii 
muncitori Constantin Scutaru, Saba- 
din lbram, loan Andronic și Gheor
ghe Olenici care au realizat în luna 
martie depășiri medii de normă cu
prinse între 100-150 la sută.

Urmînd exemplul acestor tineri, alții 
numeroși muncitori de pe șantierul i 
carierelor de calcar din Bănița și-au! 
întrecut cu mult normele de produc
ție. ....

H. ZAMFIRACHE 
7,. ' corespondent

Conferințe
In cadrul lectoratului S.R.S.C. 

din Aninoăsa se organizează confe
rințe științifice, tehnice și politico- 
sociale. O asemenea conferință inti
tulată „Mișcarea aerului“ s-a ținut 
în ziua de 25 martie a. c. în sala clu
bului muncitoresc din Aninoasa. A 
conferențiat tov. Francisc Simon, 
membru în comitetul subfilialei 
S.R.S.C. Petroșani. Conferențiarul a 
folosit cu acest prilej numeroase hărți 
ca material intuitiv.

Conferința a fost audiată de nu
meroși oameni ai muncii din Aninoă- 
sa. La sfîrșit, tov. Iosif Madaraș și 
alții au pus diferite întrebări în le
gătură cu materialul expus.

IOS1F ȘIMO 
corespondent ■

Manifestările sportive 
din ziua de 11 aprilie a. c. 

Fotbal
CATEGORIA A —- Petroșani: Mi« 

nerul Petroșani — Știința Timișoara 
(orele 16,30).

CATEGORIA B — Vulcan: Mine-, 
rul Lupeni — Avîntul Reghin (orele i 
16,30).

Tir
La poligonul „Constructorul“ dini 

Petroșani vă avea loc începînd de 
orele 8, un concurs de tir la care vor! 
participa echipele de tir din raionul 
Petroșani și „Flacăra Baza nr. 1“ 
București.

Concursul se vă desfășură ia pro
bele: Pistol viteză, precizie și arma¡ 
liberă.

O expoziție filatelică 
la Petroșani

Intre 10-25 aprilie a. c„ în sală 
Dibliotecii centrale raionale din Pe
troșani va fi organizată o - expoziție 
filatelică. Această expoziție va fi or
ganizată de I.C S. Filatelia, prin 
„Librăria Noastră“.

Deschiderea festivă a expoziției va 
avea loc la 11 aprilie ora 10, cu o 
conferință intitulată „Importanța fi- 
lateliei în construirea socialismului“-
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Al IV-lea Congres
al Partidului Socialist Unit din Germania

Intre 30 martie și 6 aprilie a avat 
loc la Berlin cel de al IV-lea Congres 
al Partidului Socialist Unit din Ger
mania.

Raportul de activitate al C.C. al 
P.S.U.G. a fost prezentat de Walter 
Ulbricht.

In prima parte a raportului tova
rășul Ulbricht a arătat condițiile in
ternaționale în care are loc cel de 
al IV-lea Congres al P.S.U.G.

In zilele noastre popoarele iubitoare 
de pace, în frunte cu Uniunea Sovie
tică, depun mari eforturi îndreptate 
spre slăbirea încordării în relațiile in
ternaționale.

Lupta care se duce astăzi în Ger
mania între forțele păcii și războiului 
se desfășoară, așa cum a arătat to
varășul Ulbricht, în jurul problemei: 
sau tratatul de pace pentru o Germa
nie unită și democratică și retragerea 
cît mai grabnică a trupelor de ocu
pație, sau tratatele militariste de la 
Bonn și Paris care prevăd în Germa
nia occidentală o ocupație străină pe 
termen de 50 de ani Care din aceste 
două căi va fi aleasă trebuie și va fi 
.hotărîtă de poporul german. Un rol 
kleosebit de important în stabilirea 
unei păci trainice în Germania și în 
întreaga Europă îl joacă Republica 
Democrată Germană — primul stat 
iubitor de pace și democratic din 
istoria Germaniei. Ea a devenit un 
reazim de nădejde al păcii, un izvor 
de forță pentru dezvoltarea mișcării 
populare naționale în Germania occi
dentală pentru o Germanie unită, iubi
toare de pace, democratică.

In timp ce în partea de răsărit a- 
Germaniei poporul este ocupat cu 
munca pentru asigurarea păcii și con
strucția pașnică, în Germania occi
dentală, la dictatul imperialismului 
american, guvernul de la Bonn duce 
împotriva voinței poporului o politică 
de reînviere a militarismului german, 
politică de amenințare a securității 
statelor limitrofe sub masca „comuni
tății defensive europene“.

La conferința de la Berlin, proble 
ma germană n-a putut fi soluționată 
pentru că miniștrii de externe ai pute
rilor occidentale au opus propunerilor 
sovietice — propuneri ce corespund 
pe deplin cu interesele poporului ger
man și asigurării păcii și securității 
în Europa —, planurile remilitarizării 
Germaniei occidentala.

Este cunoscut că recent guvernul 
sovietic a dat publicității o declarație 
cu privire la acordarea dreptului Re 
publici! Democrate Germane de a re
zolva în mod liber, la propria ei apre
ciere, problemele ei interne, inclusiv 
relațiile ei cu Germania occidentală. 
Declarația guvernului sovietic consti' 
tuie un ajutor dat poporului german 
Aplicarea ei a putut fi posibilă dato 
rită faptului că în Germania de est, 
oamenii muncii au creat o orînduire 
de stat nouă, democratică care ser
vește cauza apărării păcii.

In legătură cu propunerea făcută de

O nouă provocare a serviciului de spionaj american
MOSCOVA (Agerpres). — Ziarul 

„Pravda“ publică sub semnătura A. B. 
următoarea notă intitulată „O nouă 
provocare a serviciului de spionaj 
american“.

In presa sovietică s-a anunțat nu 
de rrult samavolnicia serviciului de 
spionaj american din Japonia,ai cărui 
agenți au vrut, prin provocări și ame
nințări, să silească pe F. Kulikov, co
mandantul unui vas sovietic, care fu
sese reținut de paza maritimă japo
neză, să renunțe de a se înapoia în 
patrie și să plece în S.U.A. Cînd au 
văzut că prin amenințări și înșelă
ciune nu-și pot atinge scopul, ¿genții 
americani au încercat să-l ducă cu for

delegația Uniunii Sovietice la confe
rința de la Berlin pentru încheierea 
unui tratat general european cu privi 
re la securitatea colectivă în Europa, 
guvernul R.D. Germane a declarat că 
este, gata să participe la un astfel de 
tratat.

Politica externă a guvernului R.D. 
Germane este o politică de pace și co
laborare frățească între popoare, poli
tică ce izvorăște din interesele po
porului.

Walter Ulbricht a vorbit în rapor
tul C.C. a] P.S.U.G. despre agravarea 
crizei generale a capitalismului, des
pre simptomele unei crize economice 
ce se fac tot mai vădite în țările ca
pitaliste. Vorbind despre industria 
vest-germană, tovarășul Ulbricht a 
arătat că aceasta se caracterizează 
acum printr-o cronică folosire incom
pletă a capacității de producție.

In anii de după război, în întreprin
derile vest-germane s-a intensificat 
exploatarea clasei muncitoare ; crește 
numărul accidentelor, al cazurilor de 
boli profesionale. Salariile a peste 60 
la sută din muncitorii vest-germani 
nu ating nivelul minimului de trai. Pă
trunderea capitalismului străin — 
american și englez — în viața politică 
și economică a Germaniei occidentale 
agravează tot mai mult situația cla
sei muncitoare.

Cu totul alta este situația în Re
publica Democrată Germană. Poporul 
din această parte a Germaniei își con
struiește, sub conducerea P.S.U.G., o 
viață nouă, fericită. Piămîntul și toate 
bogățiile sînt în mîinile poporului ; 
aici nu-și mai au amestecul concer
nele capitaliste. Guvernul sovietic a 
scutit poporul german de plata repa
rațiilor. întreaga viață politică și eco
nomică depind de inițiativa maselor 
largi de oameni ăi muncii. Toate a- 
cestea constituie chezășia construirii 
vieții noi în R.D. Germană.

Ocupîndu-se de mersul îndeplinirii 
planului cincinal al economiei natio
nale a R.D. Germane, tovarășul Ul
bricht a arătat că realizarea cu suc
ces a planului cincinal a făcut cu pu
tință să se rezolve într-o măsură con
siderabilă una din cele mai impor
tante sarcini trasate de Congresul al 
IlI-Iea al P.S.U.G. : micșorarea dis
proporției provocate în economia na
țională a R.D. Germane de dezmem
brarea Germaniei.

In domeniul industriei, în anii 1951- 
1953 a fost creată o bază metalurgi
că, au fost sporite considerabil capa
citățile de producție în industria con
structoare de mașini, au fost create 
noi capacități de producție în indus
tria constructoarele mașini grele, etc. 
In aceeași perioadă, volumul produc
ției industriale a crescut cu 7 la sută 
în comparație cu volumul prevăzut în 
planul cincinal pentru acești ani. In 
1953, volumul producției întreprinde
rilor populare a crescut cu 74,8 la 
sută în comparație cu 1950.

In domeniul agriculturii au fost 
obținute de asemenea succese mari.

ța pe F. Kulikov în S.U.A. Dar și a- 
ceste încercări au eșuat.

S-a aflat că serviciul de spionaj 
american a întreprins o nouă provo
care. Cu două luni în urmă, în Japo
nia a „dispărut“ I. Rastvorov, colabo
rator al reprezentanței sovietice în 
Japonia. Deși autoritățile sovietice 
s-au adresat în repetate rînduri auto
rităților americane în drept cu cereri 
de a lua măsuri pentru stabilirea locu
lui unde se află I. Rastvorov și pen
tru eliberarea lui, acestea din urmă se 
eschivează să dea vreun răspuns. Doar 
unele ziare americane ridică perdeaua 
ce acoperă această „taină“. Astfel, 
ziarul „New York Times“ a anunțat 

In mai multe ramuri, va fi atins încă 
în acest an nivelul prevăzut pentru 
1955.

A crescut considerabil nivelul de 
trai al populației de la orașe și sate. 
Dacă în 1950 volumul producției in
dustriei alimentare a reprezentat 78,5 
la sută față de anul 1936, în 1953, a- 
cesta a crescut pînă la 146,6 la sută. 
In 1953 a fost efectuată o reducere a 
prețurilor cu amănuntul cu 28 la sută 
în comparație cu 1950. Salariile mun
citorilor și funcționarilor au fost în 
1953 cu 9 la sută mai mari decît nive
lul prevăzut pe anul 1955

Iată numai cîteva fapte care dove
desc cu prisosință creșterea nivelului 
de trai al oamenilor muncii din R.D. 
Germană.

Partidul Socialist Unit din Germania 
este hotărît să dezvolte neîncetat in
dustria grea și pivotul ei, producția 
mijloacelor de producție, care să asi
gure dezvoltarea întregii economii na
ționale și în special a ramurilor pro
ducătoare de bunuri de consum popu
lar, necesare ridicării continuie a nive
lului de trai al poporului.

Poporul german, cu sprijinul puter
nic a'l Uniunii Sovietice și al țărilor 
de democrație populară pășește cu în
credere pe calea trasată deJP.S.U.G. 
spre socialism.

Raportul prezentat de Walter Ul
bricht a fost viu discutat de delegații 
participanți la Congres. Congresul a 
aprobat în unanimitate programul a- 
doptat de C.C. al P.S.U.G.

Cel de al IV-lea Congres al P.S.U.G. 
a al es noul Comitet Central din care 
fac parte Wilhelm Pieck, Otto Grote
wohl, Walter Ulbricht, Hermann Ma
tern și alții.

Congresul a fost salutat din partea 
C.C. al Partidului Comunist al Uniu
nii Sovietice de tovarășul A.I. Mikoian, 
care a subliniat marile succese dobîn- 
dite de R.D. Germană pe drumul con
struirii socialismului și prietenia din
tre popoarele sovietic și german.

Cuvîntarea tovarășului Mikoian a 
fost ascultată cu mult interes de de 
legați: la Congres.

In încheierea lucrărilor Congre
sului a luat cuvîntul Otto Grotewohi.

La 6 aprilie, ziua încheierii lucrărilor 
Congresului, la Berlin a avut loc o 
puternică demonstrație a oamenilor 
muncii. Aceasta a constituit o mărtu
rie a atașamentului și încrederii oa
menilor muncii față de P.S.U.G., a 
încrederii lor în linia politică a parti
dului. Mitingul de la Berlin a consti
tuit totodată o manifestare de dra
goste și recunoștință față de puter
nica Uniune Sovietică.

Cel de al IV-lea Congres al Parti
dului S'ocial-'st Unit din Germania dă 
oamenilor muncii din R.D. Germană 
forțe sporite în lupta pentru asigura
rea păcii în Europa, pentru ridicarea 
continuă a nivelului lor de trai mate
rial și cultural, în lupta pentru crea
rea unei Germanii unite, independente, 
democrate și iubitoare de pace.

A. CERBU

la 25 martie că Rastvorov se află în 
S.U.A. „într-un refugiu secret“ și/ că 
„domiciliul lui va fi stabilit ulterior“.

Din această știre, apărută în „New 
York Times“, se văd motivele pentru 
care autoritățile americane au tăinuit 
vreme atît de îndelungată faptul că 
I. Rastvorov a fost răpit. Acest timp 
a fost necesar pentru a-1 intimida pe 
Rastvorov.

Ziarul anticipează de pe acum fina
lul acestei manevre provocatoare — 
publicarea în presa americană a unor 
născociri calomnioase ale serviciului 
de spionaj american, prezentate drept 
„depoziții“ ale lui Rastvorov.

Primirea de către 
N. M. Șvernik a unei delegații 
a muncitorilor din Anglia
MOSCOVA (Agerpres).'*— TASS
La 7 aprilie, N.M. Șvernik, preșe-1 

dintele Consiliului Central al Sindi
catelor din Uniunea Sovietică, a 
primit delegația Sindicatului munci
torilor din industria tutunului din 
Anglia, condusă de președintele aces
tui sindicat, Douglas Bowry, și de se
cretarul general, Percy Belcher. Din 
delegați fac parte muncitori de la fa
bricile de tutun din Londra, Nottin
gham, Bristol, Manchester, Glasgow 
și din alte orașe ale Angliei.

Semnarea unui protocol cu 
privire la livrările reciproce 
de mărfuri între U. R. S. S. 

și R. P. Ungară
MOSCOVA (Agerpres). — TASS
In ultimul timp la Moscova au avut 

loc tratative comerciale între Ministe
rul Comerțului Exterior al U.R.S.S. și 
o delegație comercială ungară. Tra
tativele s-au încheiat cu succes la 7 
aprilie prin semnarea unui protocol cu 
privire la livrările reciproce de măr
furi între U.R.S.S. și Republica Popu
lară Ungară pe anul 1954.

In anul 1954 va avea loc o nouă 
creștere a livrărilor reciproce de măr
furi atît față de livrările din anul 
1953, cît și față de livrările prevăzute 
de convenția comercială pe termen 
lung.

Noi încălcări ale acordului 
de armistițiu în Coreea 

săvîrșite de partea americană
KAISUNG (Agerpres). — China 

Nouă.
In ședința din 7 aprilie a Comisiei 

militare de armistițiu, întrunită la ce
rerea părții coreeano-chineze, genera- 
lul-locotenent Li San Cio, principalul 
membru al delegației coreeano- 
chineze în comisie, a protestat cu ho
tă rîre împotriva a trei noi cazuri de 
încălcare a acordului de armistițiu în 
Coreea săvîrșite de către partea 
americană.

Intre 1 și 5 aprilie, partea ameri
cană a încălcat de trei ori acordul 
de armistițiu în Coreea, trimițînd per
sonal militar în partea de nord a zo
nei demilitarizate și bombardînd teri
toriul controlat de partea coreeano- 
chineză.

Generalul Li San Cio a subliniat că 
datoria solemnă a celor două părți 
semnatare ale ¿cordului de armistițiu 
este de a pune capăt oricăror acta 
dușmănoase și de provocare.

La Varșovia s-a deschis 
o expoziție 

a arhitecturii romînești
VARȘOVIA (Agerpres). — P'A.P. 

transmite :
La 7 aprilie s-a deschis la Varșo

via o expoziție a arhitecturii romîneșil, 
organizată de Comitetul polonez pentru 
relațiile culturale cu străinătatea.
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