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Toată atenția brigăzilor de tineret
întreagă Valea Jiului trăiește zile de înflăcărat avînt în 

muncă. Oameni ai muncii din mine, întreprinderi, de pe șan
tiere se întrec în muncă pentru a întîmpina ziua de 1 Mai — 
ziua solidarității internaționale a celor ce muncesc — cu noi 
și frumoase succese în lupta pentru traducerea în viață a mă
surilor luate de pamd și guvern privitor la dezvoltarea eco
nomiei naționale și ridicarea bunăstării poporului.

In această .întrecere care a cuprins mase ,largi de munci
tori, tehnicieni și ingineri, tinerii mineri de la minele din Vaiea 
Jiului se situează la loc de cinste. Alături de minerii vîrst- 
nici, cu multă experiență în muncă tinerii mineri aduc contri
buții prețioase la sporirea continuă a producției de cărbune. De 
curînd, colectivul minei Petrila a sărbătorit o nouă și însemnată 
victorie: tinerii mineri fruntași din brigada condusă de co
munistul Iuliu Haidu și-au îndeplinit sarcinile de plan pe anul 
1956, începînd să efectueze lucrări de pregătiri în contul anu
lui 1957. La rîndul lor, tinerii mineri din brigăzile conduse 
de Cornel Cenușă, Gheorghe Stănceanu, Ștefan Danciu și al 
tele de la această mină întîmpină ziua de 1 Mai depășindu-și 
sarcinile de plan cu 40—70 la sută. Depășiri de 40—80 la sută 
înregistrează și brigăzile de tineret conduse de lo'an Peter, Ște
fan Csalovici, losif Cutași, Constantin Sirop de la mina Lu- 
pem, Anghel Ursu, Alexandru Marcu, Ioan Costei de la mms 
Cimpa I-II. Numărul brigăzilor utemiste a crescut considera
bil. Dacă înainte la mina Petrila erau 46 de brigăzi de tineret, 
la această mină lucrează acum 56 brigăzi utemiste. De ase
menea, a crescut numărul brigăzilor de tineret și la minele 
Lupeni, Cimpa I-II.

In Valea Jiului mai sînt însă unele comitete U.T.M. de 
mină și conduceri tehnico-administrative care nu acordă aten
ția cuvenită brigăzilor de tineret. Un exemplu în această di
recție îl dă comitetul U.T.M. și conducerea minei Aninoasa. La 
această mină brigăzile de tineret nu sînt ajutate în suficientă 
măsură de organizația U.T.M. De asemenea conducerea minei 
nu- le asigură condiții tehnico-organizatorice optime de mun
că Acest lucru e dovedit de fapte. Brigăzile de tineret conduse 
de Vasile Mitache și Iuliu Bogoș au fost desființate pentru 
simplul motiv că nu li s-au pregătit din timp noi locuri de 
munct . Alte brigăzi de tineret ca cele conduse de Francisc 
Bodo, Samoilă Sebeștin, Florian Narița, Vicențiu Ignătescu, 
Gheorghe Raduli și Anton Gărăguț, cunoscute prin frumoasele 
lor lealizăr în muncă, obțin în prezent succese cu mult sub 
posibilitățile lor reale din cauză că nu le sînt asigurate condi
țiile tebnico-organizatorice necesare. In același timp, comitetul 
U.T.M. de la mina Aninoasa a slăbit munca politică de îndru
mare șî educare a tinerilor mineri, a înlocuit munca vie de 
teren cu munca de birou. Comitetul U.T.M. de la mina Aninoa
sa nu cunoaște greutățile pe care le întîmpină în muncă brigă
zile de tineret spre a putea interveni în vederea înlăturării lor. 
Asemenea lipsuri se manifestă și la mina Jieț-Lonea și în mai 
mică măsură la mina Vulcan. ’ •

In această perioadă, cînd mii de tineri mineri, alături de 
vîrstnici desfășoară cu entuziasm întrecerea socialistă în cins
tea zilei de 1 Mai, în fața organizațiilor de tineret de la minele 
din Valea Jiului stau sarcini deosebit de importante. Sprijinite 
și îndrumate în permanență de organizațiile de partid, ele tre
buie să ducă o muncă vie de teren, să vegheze, asupra felului 
cum conducerile tehnico-administrative ale minelor și,sectoa
relor asigură brigăzilor de tineret condiții optime de muncă 
și să ia atitudine critică împotriva acelora care manifestă ten
dințe de nepăsare sau subapreciere a tinerilor. Pentru ca în 
cadrul întrecerii socialiste să ia o amploare tot mai mare apli
carea metodelor înaintate de muncă, organizațiile U.T.M, de 
la mmele dm Valea Jiului trebuie să antreneze pe toți ute- 
miști’- înaintați să ducă o intensă muncă politică de la om la 
om pentru popularizarea acestor metode, cît și a realizărilor 
obținute de brigăzile de tineret care aplică metode înaintate.

Popularizarea succeselor tinerilor fruntași în întrecere, 
stimularea prin toate mijloacele a inițiativelor creatoare ale ti- 

' nerilor trebuie să constituie de asemenea o preocupare de zi 
cu zi a organizațiilor U.T.M.

In vederea întăririi disciplinei, a îmbunătățim calității 
cărbunelui, cît și a grijii față de utilaj, organizațiile U.T.M. 
vor trebui să reactivizeze posturile utemiste de control și să în
ființeze altele noi. Din aceste posturi trebuie să facă parte cei 
mai buni tineri care au dovedit prin activitatea lor că sînt un 
exemplu demn de urmat pentru masele largi de tineri.

îndruma; ea de către organizațiile de partid a organiza
țiilor de tineret, efectuarea unui control permanent asupra ac
tivității lor constituie o condiție de seamă în îmbunătățirea 
muncii de masă în rîndurile tinerilor mineri și muncitori. Or
ganizațiile de partid trebuie să analizeze periodic munca orga
nizațiilor U.T.M., să le arate lipsurile, să. vină cu recomandări 
pentru îmbunătățirea muncii. De asemenea, organizațiile de 
partid trebuie să îndrume organizațiile de tineret pentru a or
ganiza schimburi de experiență între minerii tineri și cei. cu o 
bogată experiență în minerit, fapt care va da posibilitate mul
tor mineri tineri să devină fruntași ai întrecerii socialiste.

AcorEînd toată atenția brigăzilor de tineret, organizațiile 
U.T M. de ia minele din Valea Jiului vor aduce contribuții în
semnate la traducerea în viață a măsurilor luate de partid și 
guvern pentru ridicarea bunăstării poporului muncitor.

întrecerea socialistă în cinstea zilei de 1 Mai
Mina Uricani — fruntașă în întrecere

— Să contribuim prin suc
cesele noastre la îndeplinirea 
și depășirea angajamentelor 
colective — cu acest gînd au 
intrat în mină, în aceste zile, 
minerii și tehnicienii de la 
mina Uricani. La fiecare loc 
de muncă întrecerea socia
listă în cinstea zilei de 1 Mai 
se desfășoară cu mare avînt.

încă din primele zile ale 
lunii aprilie graficul de pro
ducție al minei Uricani a ur
cat mereu: 107 la sută reali
zare a planului de producție; 
110 la sută.. ; 112,7 la sută... 
Cu acest rezulta* s-a încheiat 
prima decadă a lunii aprilm 
In intervalul de la 1-10 apri-

Muncitorii depoului de lo
comotive Petroșani desfășoară 
o susținută activitate pentru 
reducerea prețului de cost al 
transportului, prin economisi
rea combustibilului și a lu- 
brefianțilbr.

In cursul lunii martie a.c., 
brigăzile de pe locomotive au 
economisit, prin aplicarea me
todelor scxjietice Lunin. Glav- 
dia Baranovscaia si Lidia Co- 
rabelnicova. combustibil în 
valoare de 152.000 lei. Meca
nicii de locomotivă Ioan Des- 
pa, Iuliu Gyorfi, Aurel Mar- 
cu, losif Barbura și alții au 
economisit cîte 40-50 tone 
combustibil.
—... .................... — - ■ ★

------------ Așa a
înainte de începerea lu

crului, la magazia de bătă
tură . de la Țesătoria Vulcan 
e o vie animație. Țesătoarele 
se duc să-și ia bătătura nece
sară pentru cele opt ore de 
muncă.

Intr-una din zile, țesătoa
rele Elena Dioancă și Floa
re Udrea au zăbovit în maga
zie mai mult ca deobicei. Pri
veau oarecum rușinate la táñe
tele folosite pe care se mai ve
deau încă resturi de bumbac. 
Amîndurora gîndul li s-a în
dreptat spre panoul de onoa
re al fabricii unde fotogra
fiile lor se găseau la loc de 
cinste, punîndu-și întrebarea: 
„Oare e destul să dai produ
se multe și de bună calitate 
pentru a deveni fruntaș în 
întrecerea socialistă?“

Desigur că nu — și-au 
spus ele. Pentru a fi fruntaș 
în muncă, un exemplu bun 
pentru tinerele țesătoare din 
fabrică, trebuie să te situezi 
la loc de frunte și în reali
zarea de economii, iar la noi. 
ia te uită ce risipă ce mate
rie orimă!

• Așa a pornit o nouă ini
țiativă. începînd cu acea zi,. 
țesătoarele comuniste Elena 
Dioancă si Floare Udrea 

's-au hotărît să folosească 
materia primă pînă la capăt.

..In secția mare, luminoa
să, zgomotul ritmic al răz
boaielor se aude fără înceta- 

lie, fruntaș pe sectoare s-ă 
situat colectivul sectorului l 
care a reușit să extragă 388 
tone de cărbune peste sarci
nile de plan ce-i reveneau. 
La loc de cinste s-a situat șl 
colectivul sectorului II care a 
dat în cinstea zilei de 1 Mai 
343 tone de cărbune peste pre
vederile de plan.

in fruntea întrecerii socia
liste pe mină s-au situat bri
găzile de mineri din sectorul 
I conduse de minerii Ioan To- 
doran. Ioan Recsak, Ludovic 
Bartha, Mihai Todoran și alții 
care lucrează în diferite lo
curi de muncă și care și-au

Economii în valoare de 152.000 lei
Cu combustibilul economi

sit în luna martie se pot re
morca toate trenurile ce cad 
în sarcina depoului C.F.R. 
Petroșani timp de 8 zile.

Pentru a cinsti ziua de 1 
¿Mai cu realizări și mai în
semnate, numeroși muncitori 
și tehnicieni de la depoul 
C.F.R. și-au luat angajamente 
sporite pentru îndeplinirea și 
depășirea cu succes a planu
lui de producție. Mecanicii 
losif Barbura, Ioan Banu, 
Ioan Dascălu, Alexandru Că
lugăr și alții și-au luat anga
jamentul ca aplicînd meto
dele sovietice Lunin, Korob-

pornit iniți 
re. Aici lucrează la cîte pa’- 
tru războaie- fiecare, comu
nistele Elena Dioancă și 
Floare Udrea. Suveicele merg 
cu repeziciune, iar pînza creș
te în fiecare minut. Deodată, 
la unul din războaiele la care 
lucrează Elena Dioancă firul 
subțire de bumbac s-a rupt. 
Cu mișcări iuți și viguroase 
Elena fixează din nou bătă
tura. In curînd taneta a ră
mas goală dar în schimb pîn
za.. a crescut cu aproape 10 
centimetri.

Cele 8 ore de muncă au 
trecut pe nesimțite. Tovară
șele de muncă Elena Dioancă 
și Floare Udrea își fac bilan
țul realizărilor obținute în 
prima zi de' aplicare a aces-’ 
tei inițiative. Fiecare din ele 
a țesut ”umaî din resturile 
care altădată erau duse Ia 
magazie cîte un metru și ju
mătate de nînză.

...In adunarea organizației 
de bază .se discutau proble
me importante legate de pro
ducție. Numeroase țesătoare 
au făcut oropuneri prețioase 
menite să ducă la creșterea 
producției și îmbunătățirea 
calității produselor. Luînd cu- 
vîntul. țesătoarea Floare U- 
drea a spus: Calitatea si 
cantitatea produselor fabricii 
noastre sînt probleme deose
bit de importante. Dar eu con
sider că aceasta nu-i totul 
Noi comuniștii trebuie să 

întrecut productivitatea plani
ficată cu 70-90 la sută.

Succese însemnate au ob
ținut și brigăzile de mineri 
din sectorul II conduse de 
tov. Toma Palconi și Pavel 
Gumele care și-au întrecut 
programul de lucru cu 40-65 
la sută.

, însuflețiți de rezultatele 
obținute pînă în prezent mi
nerii și tehnicienii de la mină 
Uricani sînt hotărîți să lupte 
cu și mai mare avînt pentru 
îndeplinirea și depășirea sar-, 
cinilor de plan.

FLOREA BERCEANU 
corespondent

kov, Blinov, Baranovscaia să 
remorcheze trenuri cu tonaje 
sporite, să întrebuințeze com-. 
bustibil de calitate inferioară 
și să reducă consumul de 
combustibil cu 20 la sută față 
de norma tehnică.

Angajamente sporite în cin
stea zilei de 1 Mai și-au luat 
și brigăzile utemiste de la a- 
teliere conduse de tov. Petru 
Rusu, Ianăși Homorodean, 
Adrian Josan și alții care 
s-au angajat să-și depășească 
normele cu 25-45 la sută.

M. UNGUREANU 
corespondent

★

a t i v a ------------
fim în fruntea luptei pentru 
folosirea deplină a materiei 
prime. Tocmai de aceea, noi 
trebuie să țesem tot bumba
cul de pe tanete! Făcînd a- 
cest lucru, eu și tov. Dioancă 
am țesut numai într-o zi din 
resturile de pe tanete 3 m. 
pînză. Aceasta înseamnă că 
dacă fiecare țesătoare din 
fabrica noastră folosește ma
teria primă pînă la capăt, în 
fiecare lună se vor țese din 
resturi peste 1.500 m. de 
pînză.

...In secțiile țesătoriei din 
Vulcan, munca de agitație de 
la om la om pentru folosirea 
pînă la canat a materiei pri
me se desfășoară cu succes. 
La această muncă participă 
comuniste și muncitoare fără 
de partid, fruntașe în muncă. 
Printre ele se numără Elena 
Dioancă Floare Udrea, Eiisa- 
beta Radar, Coca Dinescu și 
numeroase altele. Tot mai nu
meroase sînt țesătoarele care 
au îmbrățișat inițiativa co
munistelor Elena Dioancă si 
Floare: Udrea. Nu peste mult 
timp la fabrică nu va mai fi 
nici o țesătoare care să nu 
aplice această inițiativă. A- 
tunci acest harnic colectiv se 
va mîndri pe drept cuvînt că 
prin folosirea din plin a ma
teriei prime dă oamenilor 
muncii pînză mai multă și 
de bună calitate.

D. CR1.ȘAN
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Roadele muncii
Antrenați în întrecerea socialistă 

numeroși mineri de la mina Petrila 
au obținut în luna trecută succese 
însemnate în muncă, depășindu-și în 
medie sarcinile de plan cu 80-140 la 
.sută.

Pentru succesele obținute de ei, 
minerii luliu Haidu, Petru Fiîlop, Ga* 
vrilă Gardoș, Matei Molnar^ Ladis- 
lau Haidu, Adalbert Kibedi, Ștefan 
Mihai, Gheorghe Nistorean și alții 
care și-au organizat munca după me
toda graficului ciclic, au realizat pe 
luna martie salarii cuprinse între 
2013-3240 lei.

Salarii sporite au realizat și brigă
zile de mineri din sectorul II al mi
nei. Brigăzile conduse de minerii 
Ion Tripon, Pompiliu Văidan, Nicolae 
Gircu și alții care aplicînd în munca 
lor metodele de muncă sovietice Jan- 
darova și Voroșin au primit salarii 
între 1875-2675 lei.

In prezent, minerii de la mina Pe
trila își sporesc eforturile în între
cerea socialistă pentru a cinsti, ziua 
de 1 Mai cu noi succese în producție.

M. MORARU 
corespondent

Umăr la umăr
In primele zile ale lunii aprilie ti

nerii mecanici din sectorul IX, sec
ția mașini de havat, de la mina Lu- 
perti s-.au angajat în cadrul întrecerii 
socialiste să intîmpine ziua de 1 Mai 
cu noi succese în muncă.

Muncind cu însuflețire în cadrul în
trecerii, tinerii mecanici loan Baciu, 
Traian Vatriș, Arpad Wareș și Bela 
Sass și-au depășit sarcinile de plan 

¡cu 55 lă sută. în munca lor acești 
^tineri au fost sprijiniți de tehnicienii 
; luliu GrimVal și Savin Albescu.

Muncitorii de la atelierul mecanic 
ăl minei Lupeni sînt hotărîji ca umăr 
□a umăr, alături de mineri să lupte 
pentru îndeplinirea angajamentelor pe 
care și le-a luat colectivul minei Lu- 
peni în întrecerea socialistă în cin- 

'V stea zilei de 1 Mai.

P. VICHENTE 
, corespondent

La preparația Petrila
Desfășurînd tot măi larg steagul 

'întrecerii socialiste în cinstea zilei 
de 1 Mai, muncitorii de la prepara- 
iția minei Petrila realizează pe zi ce 
trece însemnate depășiri a sarcinilor 
de plan.

Echipă de lăcătuși condusă de to- 
varășnl Mihai Maizenbac care lucrea
ză în secția de întreținere, muncind 

teu însuflețire a depășit în prima de
cadă a acestei luni sarcinile de plan 
cu 53 Ia sută. In prezent, membrii 

¡ acestei echipe lucrează în contul lunii 
¡ianuarie 1955. La fel. muncitorii din 
echipele conduse de lăcătușii Teodor 
Cofda, îmre Farcaș și Alexandru Mi- 
hăilă au înregistrat depășiri a sar
cinilor de plan de 40-45 la sută.

In întrecerea individuală succese 
deosebite obțin electricianul Ștefan 
Tirachi și bobinatorul Dionisie Bako 
care de la începutul lunii aprilie și 
pînă acum și-au depășit sarcinile de 
plan cu 41 și respectiv 58 la sută.

' MARIA MORARII
corespondent

SPECTACOLELE DE AZI :

CINEMATOGRAFE : Alexandru Sb- 
hia Petroșani : O scrisoare pierdută ; 
Lupeni ; Dușmanii 5 Vulcan : Apără
torii patriei j Anînoasa : China, pri
mește ansamblul R P.R. ; Peirila : 
Medul Anglia — Ungaria ; Lonea; 
& ' X . >

Zăpada s-a dus. Primăvara își cere 
-dreptul la viață, învinge. Și asta, um
ple de bucurie inimile oamenilor dor
nici de soare, de verdeață.

Sînt însă oameni, cărora topirea 
zăpezii, le-a așezat o piatră pe suflet. 
Barem de-ar mai ii rămas un stră- 
tuleț de zăpadă, să dea orașului 
Petroșani o culoare albă, imaculată, 
cum e culoarea ghiocelului. Nu de 
alta, dar tovarășii de la întreprinde
rea comunală Petroșani s-ar fi pu
tut bate pe umăr satisfăcuți:

— Treaba merge strună! Orașul e 
curat și nimeni nu ne poate vorbi de 
rău!

Insă primăvara a uitat' să ceară 
permisiunea tov. loan B^rna, direc
torul întreprinderii comunale, și a ve
nit. Zăpada s-a dus, lăsînd grămezi 
întregi de gunoaie să se lăfăiască ne
rușinate pe străzi. Lipsiți de „respect1' 
față de tov. director Barna, unii ceta-, 
țeni au început să vorbească de rău 
întreprinderea pe care după cîte -se 
paré fără onoare o conduce; acuzînd-o 
că nu se preocupă de curățenia ora
șului. i

Ce eroare! Stai numai de vorbă cu 
tovarășul director Barna și oricît de 
îndărătnic al fi, te convingi că dum
nealui împreună cu ăpropiații săi de
pun toate eforturile pentru a face din 
orașul Petroșani un simbol al cură
țeniei. •

Personal ám stat de vorbă cu to
varășul director Barna și m-ara con
vins. Să spun drept, mi-am îndreptat 
pașii spre biroul tovarășului Barna 
mînat tot de niște vorbe nechibzuite. 
La 4 aprilie, deputății orașului Pe
troșani s-au întrunit în sesiune. La 
ordinea de zi un singur punct: felul 
în care se preocupă întreprinderea 
comunală Petroșani de curățenia o- 
rașului. Raportor: tovarășul director 
Barna.

Sesiunea a fost deschisă și preșe
dintele a anunțat:

-— Are cuvîntul raportorul, tova
rășul loan Barna.
— ?!

— Unde-i tovarășul Barna ? — în
treabă președintele puțin cam încur
cai, Deputății prezenți se uitară în 
dreapta, în stîriga, săltară din umeri în 
semn de riecunoștință. Noroc că prin
tre cei prezenți la sesiune se afla și 
tov. Gh. Robu, inginerul principal al 
întreprinderii comunale, care ă citit ’ 
copia raportului aflată dinainte la 
Comitetul executiv.

După cîte am auzit, tovarășul Bar
na n-a greșit evitînd întîlnirea cu de
putății sfatului, mai ales fiind vorba 
de curățenia orașului. Spiritele erau 
cam agitate și tovarășul Barna nu 
era chiar străin de cauză.

— Pe strada noastră toți cetățenii 
au scos gunoaiele pe marginea stră
zii, însă întreprinderea comunală n-a 
luat măâuri de transportare a lor —• 
spunea tov. deputat Martin Bird.

— Multe becuri ard ziua și noap
tea fără întrerupere și cei de la între
prinderea comunală nici nu se sin
chisesc — spunea tov. deputat Ion 
Stoicescu.

— Intr-o duminică, întreprinderile 
din oraș au pus voluntar la dispozi
ția întreprinderii comunale 14 cami
oane să care gunoaiele. Dar camioa
nele s-au întors de unde au plecat, 
fiindcă n-a avut cine să le încarce — 
spuneau alții.

Astfel de vorbe au fost spuse cu 
duiumul în sesiune. Tov. Gh. Robu, 
dădea din umeri și se scuza politicos:

— N-am cunoștință de treburile 
astea, tovarăși dragi. Eu nu sínt de
cit inginer principal al întreprinderii 
șt nu știu. Păcat că nu-i aici tovară
șul director Barna. S-ar putea că el 
să știe...

Tinerii constructori care lucrează 
la construirea căminului studențesc 
al Institutului de Mine „Gh. Gheor- 
ghiu-Dej" din Petroșani luptă cu elan 
tineresc în cadrul întrecerii socialiste 
în cinstea zilei de 1 Mai pentru rea
lizarea sarcinilor de plan.

In munca lor tinerii constructori

Pe chestii din astea am discutat 
mult cu tovarășul Barna.

— Să nu crezi, tovarășe, că n-am 
vrut să merg la sesiune. E o plăcere 
să iei parte la sesiuni. Ș-apoi d-aia 
m a ales poporul deputat Dar să 
vezi, nu știu cine mi-a spus că se
siunea nu se mai ține și nu m-am mai 
dus. Cît despre critică — asta să nu 
crezi că mă sperie! Mă ajută. Numai... 
să fie justă! Dar tocmai aici e büba: 
criticile ce mi s-au adus în lipsă — 
aici tovarășul Barna sublime cu o 
voce gravă — nu șînt juste! Nu sînt 
juste, fiindcă n-avem mijloace de 
transport!

— Bine, zisei eu, dar întreprinde
rea are 6 căruțe?

—- Avem 6 căruțe, dar numai două 
fac transporturi. Celelalte 4 căruțe 
stau pe loc, iar caii înghit în grajd 
nutrețul de pomană: n-avem oameni.:

— Dar dece nu angajați oameni? 
—. N-avem de unde: oamenii nu 

vin la noi pentrucă e plată mică. A- 
cum, de lucru e cît lumea. Fără oa
meni, nimic nu poți face. N-am ce 
zice, schemă e. Putem angaja aproa
pe 30 de oameni. Dar, la salubritate 
n-avem decit 3 măturători și 2 vi
zitii. Restul din schemă lipsesc.

—-• Totuși, și aici oamenii ar putda 
cîștiga bine. Introduceți munca în ă- 
cord.

— Asta-i bună! Habar n-ai ce în
seamnă aplicarea acordului. Trebuie 
întîi stabilite norme. Apoi, trebuie să 
ținem evidența lucrului, să introdu
cem un sistem mai complicat de cal
culare a salariilor. Eu nu sînt de a-, 
cord: se-nmulțește birocrația. Și eu 
sînt cel mai mare dușman al birocra
ției!

Așa argumentare mai zic și eu.. 
Redutabilul „adversar" al birocrației 
respinge introducerea muncii în acord 
ca un birocrat sadea.

— Stai, tovarășe, că' mai e *cevá 
cu transporturile. întreprinderea mai 
are două camioane și asta nu-i pu
țin! — zic eu.

— Nu te grăbi cu camioanele că 
aici e altceva. Unul e pentru transpor
turile necesare secțiilor întreprinderii 

- și numai cel basculant e pentru gu
noaie.

— De ce nu-1 folosiți? Tovarășii 
de Ia sfat spun că nu l-au văzut de 
o lună.

— Vezi, e ușor să bîrfești dacă nu 
cunoști situația. Ca să transportăm 
gunoiul cu camionul ne trebuie patru 
oameni harnici pe care ‘ nu-I avem. 
D-aia am lăsat camionul să stea în 
garaj. Pe urmă, nici nu se strică. 
Trebuie să avem grijă de bunul. po
porului!

— Totuși puteau fi luați 3 oameni 
pentru camion dintre cei care curăță 
strada principală.

— (Și strada principală s-cr lăsăm 
murdară?

— Nu. Folosiți mașina de măturat 
pe câre o aveți.

— Iar spui vorbe nechibzuite.' Cine . 
să meargă noaptea cu mașina? Cine? 
Vizitiii lucrează ziua. Ar fi omenesc 
șă-i chemi la lucru și noaptea? Ca 
să pui în schimbul de noapte un vi
zitiu la mașina de măturat, nu-i alt
ceva decît o complicare a situației. 
Lasă treburile să meargă simplu. E 
mai sănătos.

In fața unor asemenea „greutăți o- 
biective" care fac să domine grăme
zile de gunoi pe străzile orașului, am 
tăcut și eu și directorul. Mă gîndeam 
la armata de_încasatori ai întreorin- 
derii care încasează taxele pentru cu
rățenia orașului și în schimb nimeni 
nu vine să ridice gunoaiele; mă gîn
deam la puzderia de șefi și de func
ționări mai mărunți din birourile prin 
care trecusem și îâ cei 3 muncitori 

Pe un șantier de construcții
plică cu' succes metoda de muncă so
vietică Orlov depășindu-și zilnic sar
cinile de plan cu 40-50 la sută.

Printre tinerii care se situează în 
fruntea întrecerii socialiste se numă
ră .tov. x loan Ber, Frédéric Bratn, A- 
vrăm Sotmarea, Frédéric Binder și 
alții.

pe seama cărora e lăsată curățenia 
străzilor; mă gîndearn lai director, la 
inginerul șef Robu și ia alții din con
ducerea întreprinderii, care în schim
bul salariilor voluminoase pe care ie 
încasează lunar fac... adrese. Din 
gînduri m-a trezit oftatul directorului:

— N-avem ce face tovarășe! Con
ducerea întreprinderii noastre nu 
este ajutată.

— Aici, tovarășe director, cred că 
n-ai dreptate. Mulți cetățeni sînt gata 
să încarce în camioane gunoaiele ce 
se găsesc în fața caselor lor. Numai 
o săptămînă dacă s-ar pune cele două 
camioane la dispoziția transporturi
lor.

— Nu se poate. La camionul bas
culant care stă de o lună în garaj 
nici nu mai avem șofer. l-am dat dru
mul. Dece să stea -degeaba dacă nu 
folosim camionul? Ști și dumneata de 
lupta pentru economii.

— Folosiți atunci, pentru o peri
oadă, celălalt camion.

— Nici așa. Cu camionul ăsta fa
cem transporturi de Crengi de la Li- 
vezeni la Jieț, pentru protejarea con
ductei de apă.

— Dar ia Jieț nu-ș crengi, nu-s 
păduri?

—- Sînt, dar, dacă le ducem de ia 
Livezeni mai merge ba unul, ba al- 
tul, la Jieț. E acolo un aer prospăt, 
o frumusețe de priveliști... Dacă n-am 
duce crengi, n-am putea merge cu 
camionul... i

Discuțiile se lungiseră. Am făcut 
fel de fel de propuneri, crezînd că 
vor ajuta cu ceva la îmbunătățirea! 
muncii de curățire a orașului. Tova
rășul director Barna, om eu scaun 
la cap, mi-a documentat însă „con
cret" că orice 3-ar face „greutățile 
obiective“ condamnă orașul Petroșani 
robiei grămezilor de gunoaie.

Decepționat, am prezentat tovară
șului director condoleanțe pentru sec* 
ția de salubritate intrată în agonie 
și am dat să plec. Cu un gest, direc
torul m-a oprit;

— Tovarășe dragă, aș vrea să ră- 
mînă stabilit: eu am făcut toate efor
turile pentru curățenia orașului. Uite 
aici, am dovezi!

Dintr-un dosar, au fost scoase hîr- 
tli. Erau copii de pe adresele trimise 
Sfatului popular regional Hunedoara, 
secției de gospodărie comunală și in
dustrie locală din cadrul sfatului re* 
gional, Ministerului Gospodăriei Lo
cale. Prin aceste adrese, conducerea' 
întreprinderii’ comunale din Petro
șani cere insistent mijloace de trans-. 
port în locul celor pe care le are șl 
nu le folosește, fonduri pentru cură
țirea orașului în locul celor pe care 
le are șEnu le cheltuiește și alte ase
menea lucruri, de care tovarășul di
rector Barna, se împiedică în fiecare’ 
zi șl nu le folosește pentrucă ,,nu-ș 
venite de sus".

— Astă e, tovarășe — continuă 
directorul. Facem eforturi, dar nu ne 
ajută cel de sus. Spun sus și tarej 
nu ne ajută, nu! ,

★

Am plecat, gîndindu-mă la orga
nele „de sus" rele la suflet și nein-. 
țelegătoare. Nu vor nici de cum să 
vină în ajutorul tov. director Barna. 
Cine știe, poate dacă /âr fi fost ,«aju
tat“ cîte n-ar fi putut face tovarășul 
director!

Am plecat cu convingerea că con
ducerea întreprinderii comunale tre
buie ajutată foarte urgent și foarte 
substanțial, „de sus" și „de jos* 
pentru a se putea degaja din starea de 
insalubritate îp care se află. Altfel... 
toate „eforturile" tovarășului director 
Barna nu vor măi putea fi observate 
din cauză... grămezilor de gunoaie.

I. BRANEA

Tinerii de pe acest șantier sînt ho* 
tăriți să-și intensifice eforturile Jn 
muncă pentru a cîștiga în cinstea 
zilei de 1 Mai titlul de brigadă frun
tașă-

IOAN POP 
corespondent



Pentru o mai bună funcționare a comerțului cooperatist, 
pentru îmbunătățirea achizițiilor de produse agricole

— Conferința raională a cooperativelor de aprovizionare ți desfacere —

Duminică, 11 aprilie, a avut foc ia 
Petroșani conferința raională a co
operativelor de aprovizionare și des
facere.

Darea de seamă prezentată în fața 
delegaților la conferință- de ofâre tov. 
ioan firea, președintele U.R.C.A.D. 
Petroșani, a scos în evidență o seamă 
de realizări pe care le-au obținut uni
tățile cooperatiste din raionul nostru 
în cursul anilor 1951-1953. In acest 
răstimp rețeaua de magazine de des
facere a comerțului cooperatist s-a 
dezvoltat mult în raionul nostru, iar 
volumul mărfurilor distribuite popu
lației a crescut considerabil. Astăzi, 
în Valea Jiului, unitățile cooperatiste 
iși desfac mărfurile prin 84 unități de 
desfacere, iar valoarea mărfurilor vîn- 
dute oamenilor muncii de la orașe și 
sate prin aceste magazine între anii 
,1951-1953 se ridică la peste 
118.000.000 lei. Volumul mărfurilor 

distribuite populației a crescut eu 15 
la sută în 1952 față de 1951 și cu 26 
la sută în anul 1953 față de 1952. 
Numărul de noi membri cooperatori 
a crescut în cei 3 ani de activitate cu 
2389, iar fondul social versat de mem
brii cooperator' a crescut cu peste 
3X.0QG lei. .

Pentru a-și putea desfășura în bune 
condițiuni activitatea de aprovizioi 
nare cu mărfuri a cooperativelor, 
U.R.C.A.D.' Petroșani a organizat și 
amenajat un depozit de textile și în
călțăminte, un depozit cu mărfuri fero- 
chimice, un depozit alimentar și de co
loniale, precum și alte 3 depozite de 
produse M.A.T., C.A.M. și zarzava
turi.

Darea de seamă și discuțiile pur
tate de delegați au scos în evidență 
o serie de lipsuri ce s-au manifestat 
în activitatea cooperativelor și a con- 
dt erii IJ.R.C.A.D. în această perioa
dă de timp. Astfel, aprovizionarea co
operativelor cu produse alimentare și 
unele mărfuri industriale nu întotdea
una s-a făcut în bune condițiuni, fapt 
care a atras după sine goluri în apro
vizionarea oamenilor muncii cu măr

In orașul Petroșani există o colonie 
a muncitorilor ceferiști. Această colo
nie, este prost îngrijită. Muncitorii ce
feriști sînt pe bună dreptate nemulțu
miți de felul cum este gospodărită 
colonia lor. Tov Ciurel, responsabilul 
sectorului de 'clădiri C.F.R. din Petro
șani, cînd i se aduc la cunoștință nea
junsurile, înalță din umeri nepăsător 
și răspunde : nu sînt fonduri, nu exis
tă material, nu există planificare. Altă 
dată răspunde scurt: sînt in concediu.

De cîte ori a fost tev Ciurel la lo
cuințe pentru a vedea de ce reparații 
ar fi nevoie ? Niciodată ' fiindcă tov. 

furile necesare. Lipsuri serioase au 
existat și la depozitele centrale' ale 
U.R.C.A.D., unde gestionarii Nicolae 
Tamazi, Gheorghe Gulyas, Ioan Nicu- 
lescu și alții. n-au. respectat repartiza
rea justă a mărfurilor către cooperati
ve. Unele cooperative au primit canti
tăți m^i mari de mărfuri în detri
mentul altora. Referent,ii tehnici Ma
rin Neagu, Eugen Romatka, Ioan 
Avram de la cooperativa „Ciobanul“ 
Lupeni, din lipsă de răspundere și din 
comoditate au repartizat mărfurile cu 
prioritate magazinelor de la centru, 
negliiînd aprovizionare^ magazinelor 
mai îndepărtate.

Lipsurile arătate mai sus se datoresc. 
în ,bună parte șl conducerii U.R.C.A.D. 
Petroșani și Uniunii regionale a co
operativelor de desfacere și aprovizio
nare. In repetate rînduri aceste con
duceri au folosit metode administrativi 
birocratice de muncă. dîniTdoar direc
tive și instrucțiuni din birou, fără a 
face un control viguros pe teren.

Și în ce privește aorovizionare? 
populației cu cartofi pentru iarnă au 
fost lipsuri serioase. Cu toate că au 
fost însilozațe însemnate cantități de 
cartofi din cauza atitudinii birocratice 
a unor funcționari de la secțiile comer
ciale ale sfaturilor populare raional 
și regional, care n-au dat „deslegare“ 
conducerii U.R.C.A.D. Petroșani ca 
să distrib ,;e populației cartofii la timn, 
peste 5000 kg. de cartofi s-au alterat.

O serioasă rămînere în urmă a avut 
U.R C.A.D. în această perioadă (1951- 
11953) și în ceea ce privește îndeplini
rea planului de achiziții. Achiziționând 
produse agricole abia în valoare de 
89.000 lei, planul de achiziții ri-a fost 
nici pe departe îndeplinit. Conduce
rea U.R.C.A.D. n-a dat importanța cu
venită achizițiilor si contractărilor de 
produse agrjcole. Tov. Dumitru Boit, 
președintele cooperativei „7 Noiem
brie“ Petroșani, fostul președinte al 
cooperativei „Ciobanul“ Luperii, tov. 
Ștefan Varga și alții au subapreciat 
importanța muncii de achiziții. Ei

Unde lipsește grija fafă de
Ciurel nici nu cunoaște unde se află 
colonia C.F.R.

Muncitorii și funcționarii ceferiști 
care locuiesc pe străzile Gheorghe 
Coșbuc și Ion Creangă sînt de-a drep
tul indignați de nepăsarea tovarășului 
Ciurel Ei au cerut încă la 1 martie 
secției clădiri C.F.R. Shneria repara
rea scării ce există între strada Gheor
ghe Coșbuc și pTrîul Morii. Insă nici 
pfriă în prezent nu s-a reparat această 
scară.

De asemenea, cei însărcinați cu în
treținerea clădirilor C.F.R. din Petro. 

n-au angajat achizitorii prevăzuți în 
schemele de organizare ale cooperati
velor, ocupîndu-se - numai de proble
mele de aprovizionare și desfacere.

Numeroși, delegați la conferință ca 
tov, Ecaterina Jula, Adalbert Matei, 
Gheorghe Bejenaru, Vasile Stoica, 
Gheorghe Elisei, Carol Nagy și alții, 
au criticat lipsurile vechiului consiliu 
de conducere al U.R.C.A.D. Petro
șani. Ei au scos în evidență faptul/că 
conducerea U.R.C.A.D; n-a dat 'm 
portanța cuvenită comerțului de în- 
tîmpinare. La unele centre prin care 
se face schimbul de mărfuri la comer
țul de întîmpinare, ca de exemplu la 
Banița și Livezeni țăranii muncitori 
nu găsesc mărfurile de care ei au ne
voie.

Tov. Tirea vrînd să scoată în evi
dență în darea de seamă diferitele 
realizări ale conducerii U.R.C.A.D. a 
uitat să-și facă autocritica, adică să 
arate lipsurile personale. La fel, s-a 
omis din darea de seamă să se arate 
situația fraudelor și a delapidărilor, 
precum și măsurile luate de vechiul 
consiliu de conducere al U.R.C.A.D. 
împotriva acelora care au furat din 
avutul obștesc, sau au săvîrșit diferite 
abateri.

Delegații la conferința raională ă co
operativelor de aprovizionare șl des
facere din Valea Jiului au cerut noului 
consiliu ales din care fac' parte tov. 
Ioan Tirea, Ștefan Cioara, luliu Hai- 
d" Ștefan Mihai, Resdiina Danciu și 
alții, de a-și îmbunătăți activitatea. în
ființarea de noi unități de aprovizio
nare și desfacere șî în mod deosp! ît 
chioșcuri de zarzavaturi, precum și 
înființarea de stîni cooperatiste tre
buie să stea în centrul atenției nou
lui consiliu de conducere.

Trebuie, de asemenea, ca noul con
siliu să-și îmbunătățească munca în 
problema achizițiilor și contractărilor 
produselor agricole, să se țină eu re
gularitate adunări obștești cu membrii 
cooperatori și să intensifice controlul 
pe teren. s

I. IACOB

om
șani n-au luat măsuri pentru împrej
muirea grădinilor din jurul locuințelor 
coloniei, pentru ca locatarii să le poată 
însămînța și cultiva, să crească pă
sări și porci.

Oare ,cît timp va mai continua să 
existe la tov. Ciurel responsabilul cu 
întreținerea locuințelor C.F R., lipsă 
de grijă față de om ? Cînd va avea de 
gînd secția clădiri C.F.R. Simeria să 
înceapă repararea locuințelor munci
torilor ceferiști din Petroșani ?

A
STAN MARIN 

muncitor Petroșani

Ni se semnalează că...

. .La magazinul alimentar nr. 26 
din Lupeni vînzătoarea Maria Cris- 
tea servește pe sprinceană pe anu- 
miți cumpărători. Astfel, această 
vânzătoare servește unt și alte pro
duse alimentare numai la cunoscuții 
ei, pe ceilalți oameni ai muncii re- 
fuzînd să-i servească pe motiv că 
nu are asemenea produse.

Conducerea Q.C.L. va trebui să 
ia măsuri ca asemenea practici ne- 
demne să dispară pentru totdeauna 
din comerțul 'nostru socialist.

V. POLVEREJAN, V. GHINEA
< corespondenți

★
..Jn orașul Petrila sînt două mă

celării La unitated. nr. 114, vînzăto- 
ral Aurel Almășan are o atitudine 
nejustă față de cumpărători.

El merge la .serviciu în stare de 
ebrietate și cu haine murdare. In 
urma acestui fapt, gospodinele nu 
vor să ‘cumpere came de la această 
unitate.

Oamenii muncii și gospodinele 
din orașul Petrila, cer să se ia mă
suri.

ELENA BERTOTl 
corespondent 

ir
...La bufetul din localitatea Citnpa 

sînt numeroase lipsuri. ■■Bufetul nu 
este înzestrat cu pahare suficiente, 
nu au halbe sau țapuri pentru bere. 
De asemenea, lipsesc și tacîmwile. 
Toate acestea fac, ca activitatea a- 
cestui bufei să se desfășoare defec
tuos. Uneori, paharele nu tse spală 
după ce consumatorii au băut din 
ele, ceea ce este neigienic.

Cînd vrea conducerea T.A.P.L. să 
asigure cele necesare acestui bufet ?

GH. DESCULȚU 
corespondent

★
...La Sfatul popular al orașului 

Vulcan rezolvarea unor probleme 
este amînată de pe o zi pe alta.

Așa s-a întîmplat, de pildă, cu 
semnarea unui tabel pentru elibera
rea de alimente muncitorilor con
structori care au venit ulterior.

Responsabila cu distribuirea 
cartelelor a umblat zile întregi după 
tov. Vlădoiu șeful secției comerciale 
a sfatului popular ca să semneze . 
tabelul. El a lipsit însă în aceste 
zile de la serviciu; iar în lipsa lui 
tov. secretar Ștefan. Voinici n-a 
semnat tabelul. Astfel, mulți mun
citori constructori nu și-au primit 
drepturile de alimente la timp.

Această atitudine birocratică tre- ' 
buie lichidată fără înttrziere.

STELA DOCAN 
corespondent

Delà mină, brigadierul Mihai Măie- 
ruș se îndreptă grăbit spre casă. A- 
casă soția îl aștepta cu masa pusă. 
De data aceasta au stat la. masă nu
mai el și soția. Ana, fiica lor, era ple
cată de acasă. După ce au mîncat, 
soția a continuat să se ocupe de gos
podărie, în timp ce Mihai a deschis 
difuzorul. El ascultă cu atenție emi
siunea posturilor noastre centrale de 
radio.

Timpul trece repede. Este ora 18. 
Emisiunea postului central este între
ruptă. O voce cunoscută, vocea crai
nicului de la stația de radioficare din 
Aninoasa, anunță :

— începe emisiunea locală !... Scurt 
buletin de știri locale ?In primele zile 
ale lunii aprilie minerii și tehnicienii 
de la mina Aninoasa au extras în plus 
față de sarcinile de plan cu 5,5 la sută 
mai mult cărbune. Printre brigăzile 
care se situează în primele rînduri ale 
întrecerii socialiste, în cinstea zilei de 
1 Mai se află cele conduse de minerii 
Nicolae Bar, Augustin Gurăn, Mihai 
Tucaciuc, Mihai Măieruș și Alții. 
Fruntași în întrecerea socialistă sînt 
și tehnicienii Ioan Jula, Teodor Bulea

„începe emisiunea locală“...
și alții care-1 sprijină pe mineri în 
îndeplinirea și depășirea sarcinilor de 
plan.

Minerul Mihai Măieruș ascultă cu 
atenție știrile care oglindesc succesele 
realizate de colectivul minei lor.

— In continuare, veți asculta o dis
cuție între pionierele Ana Măieruș, 
Matilda Coșma și Maria Costinaș, 
eleve în clasa a V-a B a școlii elemen
tare de 7 ani din Aninoasa.

Ana Măieruș este fruntașă la înva- 
țăturăi așa cum tatăl ei este fruntaș 
în producție.

— Povestește-ne Matilda, ce meto
de folosești tu, că obții cele mai bune 
rezultate din clasă ? — se aude la 
difuzor vocea Anei Măieruș.

— Am să vă poyestesc. Ort ce elev 
poate să obțină rezultate bune la în
vățătură dacă acasă studiază pe baza 

‘ unui plan de muncă. La școală, în oreJ 
le de predare eu sînt atentă și-mi iau 
notițe. Insă numai atît nu este sufi
cient. In fiecare zi după terminarea 
cursurilor, de la 1 la 2 iau masa, iar 
de la 2 la 4 mă odihnesc. Iptre 4 și 7 

învăț lecțiile pentru a doua zi. După 
fiecare oră fa^ cîte o pauză de 10 mi
nute la fel ca la școală. După studiu 
merg la fUm, mă plimb sau ajut în 
gospodărie. Cel tîrziu la ora 10 raă 
culc.

— Eu cred că dacă toți elevii ar 
învăța după plan, ca și tine, rezulta
tele la învățătură ar fi mult mai 
frumoase, — spune Maria Cosfinaș

Minerul Mihai Măieruș se sinve 
fericit c-a auzit-o pe Anișoara vor
bind la microfon.

Discuția între cele trei pioniere s-a 
terminat. Emisiunea- stației de radio
ficare Continuă cu un program de 
Cîntece cerute de ascultători.

— 'La cererea muncitoarei George- 
ta Gagilă vom transmite cîntecul 
„Chemare“ — anunță crainicul... In 
continuare, transmitem cîntecul ..Pol- 
ca din Cisnădie“, cerut de colecti
vul oicliestrei tinerilor mineri din A- 
ninoasi... In încheiere, ascultați cîn
tecul „Frunză verde de. rogoz“ cerut 
de tovarășa Elena Cosma.

Emisiunile locale ale. stației de ra-

dioficare din Aninoasa sînt intere
sante. Oamenii muncii din Aninoasa 
le ascultă cu mult interes. La emisiu
nile locale sînt chemați muncitori care 
vorbesc -despre munca lor, despre le
tal cuib reușesc să obțină rezultate 
frumoase în producție. Minerul Teofil! 
Blag care și-a realizat sarcinile de 
plan în proporție de 134 ia sută și-al 
luat angajamentul să înțîmpine ziua! 
de 1 Mai cu succese și mai mari în 
producție. El a vorbit despre aceasta 
fntr-o emisiune locală. Minerul Petru 
Pop, de pildă, a vorbit ascultătorilor 
despre chipul plăcut în care și-a petre
cut concediul în timpul iernii la băile 
Merculane. 1

Intr-una din zile, în cadrul emisiu
nii locale s-a transmis programul „Cti 
microfonul printre artiștii amatori**, 
program ce a oglindit aspecte din 
munca echipelor artistice de amatori 
în vederea pregătirii unor programe 
artistice în cinstea zilei de 1 Mai. De 
asemenea, se transmit programe de 
cintece pentru minerii evidențiați Tu 
buletinele de știri locale.

ȘT. PICHER



Poziția fadieî față de conferința de la Geneva
Discursul primului ministru Nehru

Țările de democrație populara 
pe drumul construirii socialismului

BOMBAY (Agerpres). — Intr-un 
discurs public rostit la .11 aprilie, pri
mul ministru al Indiei, Nehru, a pre
cizat din nou poziția țării sale față 
de conferința de la Geneva. Nehru a 
subliniat că în cazul cînd intervenția 
Indiei ar putea determina încetarea 
unui lăzboi, „India va proceda în 
consecință'*.

Referindu-se la intențiile de sabo
tare a conferinței de la Geneva de

Plenara C. C.
al Partidului Comunist Italian

ROMA (Agerpres). — TASS
La II aprilie și-a început lucrările 

plenara Comitetului Central al Parti
dului Comunist Italian. Luigi Longo. 
secretar general adjunct al Partidu
lui Comunist Italian, a prezentat un

Convocarea Congresului
Partidului Comunist Cehoslovac

PRAGA (Agerpres). — CETEKA 
transmite:

La 13 aprilie ziarul „Rude Pravo“ 
a publicat hetărîrea Comitetului Cen
trai al Partidului Comunist Ceho
slovac cu privire la convocarea Con
gresului al 10-lea al Partidului Co
munist Cehoslovac. In hotărîre se 
spune :

Comitetul Central al Partidului 
Comunist Cehoslovac anunță convo
carea celui de ai 10-lea congres or
dinar al Partidului Comunist Ceho
slovac pentru 11 iunie 1954.

Congresul va discuta: Raportul de

K Pentru interzicerea armei atomice
A. D. N.(Agerpres). —BERLIN 

transmite:
La 11 aprilie a avut loc la Dresda 

ședința de închidere a sesiunii Aso
ciației fizic'emlor din Republica De
mocrată. Germană.

La această ședință, fizicienii, din 
citeva țări europene au adresat fizi
cienilor din lumea întreagă apelul de 
a nu admite „folosirea abuzivă a ști
inței ‘ și de a obține interzicerea ar
mei atomice. In apelul către fizicienii 
din lumea întreagă se spune :

, Noi, fizicienii, știm că folosirea, 
bombei cu hidrogen în război ar în
semna sfîrșitul civilizației. De aceea

------------Kesselring
Albert Kesselring, fost feldmare- 

șal hitler ist — azi președinte al or
ganizației militariste vestgermane 
. Casca de oțel“, — a făcut zilele 
trecute o călătorie prin Austria oc
cidentală. lritr-o serie de orașe din 
Austria, autoritățile locale au in- 
timpinat pe acest criminal de război 
cu brațele deschise. Primarul orașu
lui Reigen din Carintia a organizat 
chiar o recepție oficială in cinstea 
lui Kesselring, care a declarat că „a 
sosit in Austria pentru a stabili 
contactul cu oamenii cu Care el a 
fost închis in lagărul de la Wolf- 
sberg'.

Dar Kesselring nu urmărește nu
mai să reia legăturile cu vechii săi 
confrați intru crime. Planurile lui 
sînt mglt mai vaste, și presa aus
triacă scrie că turneul feldmareșalu- 
lui hitlerlst prin Austria occidentală 
nu are „in nici un caz un caracter 
particular', acest turneu fiind' între
prins la indicația directă a revan
șarzilor de Ic Bonn. Ziarul „Sal
zburger Nachrichten“ amintește că, 
în timpul războiului, Kesselring a 

'comandat grupul de armate „Süd“, 
sub comanda lui aflindu-se unitățile 
„alcătuite mai ales din austriaci". 
La Bonn s a hotărit acum că a sosit 
vremea ca acești austriaci să fie 
din nou atrași in realizarea planuri
lor militariste. Despre aceste pla- 

către unele cercuri pplitice din occi
dent, primul ministru indian a ară
tat că „India va face tot posibilul 
pentru a evita eșecul conferinței“.

Scoțînd în evidență pericolul expe
riențelor cu arma atomică, Nehru a 
declarat că „bomba cu hidrogen este 
o realitate nouă primejdioasă si 
monstruoasă, iar lumea trebuie să a- 
leagă între distrugere și supravie 
tuire".

raport în legătură cu primul punct 
de pe ordinea de zi „Pentru o politi
că de slăbire a încordării internațio
nale, o politică de libertate și progres 
social“.

activitate ai Comitetului Central; 
Raportul de activitate al Comisiei 
centrale de revizie a Partidului Co
munist Cehcslova •: Directivele cu 
privire la întocmirea planului de dez
voltare a economic1' naționale pe a- 
nul 1955 și a planului pe termen scurt 
de dezvoltare continuă - a producției 
agricole în viitGrii 2-3 ani : Modifi
cările în ‘31310101 Partidului Comu
nist Cehoslovac.

Congresul va alege de asemenea 
Comitetul Central și Comisia centrală 
de revizie a Partidului Comunist 
Cehoslovac.

ne ridicăm glasul în apărarea a tot 
ce a fost creat de munca omului și 
ue știință, a tot ce iubim. HI

Chemăm pe toți fizicienii să tie 
conștienți de răspunderea care le re
vine pentru folosirea rezultatelor lu
crărilor lor. li chemăm .să,.explice tu
turor oamenilor care vor fi consecin
țele folosirii abuzive a științei și să 
se unească cu toți oamenii iubitori 
de pace de pe globul pămîntesc pentru 
a cbține interzicerea armei atomice“.

Apelul a fost semnat de fizicieni 
din Republica Democrata Germană, 
Uniunea Sovietică, Polonia, Unga
ria, Cehoslovacia, Bulgaria și Romî- 
nia.

t n Austria ------------
nuri scriu ziarele berlinele: „exper- 
ții bonnișt'C in problemele „armatei 
europene“ studiază posibilitatea creă
rii unui nou „heimwehr“ austriac. 
(Așa erau denumite formațiile na
ziste din Austria, care au ajutat, in 
1938, pe Hitler să cotropească a- 
ceastă țară și s-o alipească Germa
niei). După apariția wehrmachtului 
trebuie să urmeze și un nou „An- 
schluss“.

O' demonstrație atit de fățiș mili
tar istă ca recenta călătorie a lui 
Kesselring constituie o 'dovadă grăi
toare a faptului că revanșarzii. de 
la Bonn și complicii lor austriaci — 
sprijiniți laolaltă de S.U.A. — au 
ajuns foarte departe in încercările 
lor de a reînvia vechea politică re
vanșardă, care a adus in trecut su
ferințe fără seamăn poporului aus- 
triac. indignarea pricinuită de sosi
rea in Austria a fostului feldmareșal 
hitleNst a atins asemenea proporții, 
incit autoritățile austriace au fost 
nevoite să limiteze deplasările lui 
Kesselring.

Pretențiile revanșarde tot mai ne
rușinate ale militariștilor germani, 
care visează să cotropească din nou 
Austria, confirmă justețea cererilor 
acelor cercuri ale opiniei publice 
austriace care sînt partizanii unor 
adevărate garanții împotriva peri
colului unui nou „Anschluss“.

O nouă uzină d
In orașul Mukden, pe șantierul ce

lei mai moderne uzine de mașini- 
unelte din P Chineză, munca este 

| în toi.
■ Aici a început construirea principa

lelor trei ateliere de forjă, de angrenaje 
și de montare care vor fi puse în func
țiune înainte de sfîrșitul anului • a- 
cesta.

In curînd va începe construcția al
tor patru ateliere. Pînă la sfîrșitul a- 
nului acesta lucrările de construire a 
uzinei de mașini-unelte nr. 1 din Muk-

Campania de
In R.P. Polonă are loc în fiecare 

an o zi a pădurii și a naturii în ca
drul campaniei de împădurire.

Suprafața împădurită și a spațiilor 
' verzi a crescut cu 57.000 de hectare. 

Pentru anoj acesta se prevede împă
durirea unei suprafețe de 10.000 de 
hectare de pămînturi necultivate, ceea

Textiliștii cehoslovaci îșî
In primul trimestru al acestui an, 

textiliștii de la filatura de in din Niz- 
na în regiunea OrăVa au dat 64.000 
m. de țesături de calitate superioară 
peste prevederile planului.

întreaga secție de filatură a acestei 
fabrici aplică metoda sovietică de gos
podărire socialistă. La atelierul care 
poartă numele „Asociația pentru prie
tenia cehoslovaco-sovietică“ condusă 
de maistrul, Audrej Vroblit, filatoarele 
Zofie Lusconova, Anna Ulrichova și

„Marbas“ — o puternică bază carboniferă 
în al doilea cincinal

O importantă sursă de lignit din 
Bulgaria este „Marbas“, — bazinul 
carbonifer al Mariței, care alimentea
ză cu cărbune întreprinderi mari și 
de importanță vitală cum sînt combi 

-matul chimic „Stalin“, fabrica de ci
ment „Vulkan“, electrocentrala „Vîl- 
ko Gervenkbv“ și fabrica de azboci
ment.

In bazinul carbonifer al Mariței s-au 
construit două noi cartiere pentru mi
neri, a intrat în funcțiune o nouă mi
nă, au fost transformate minele vechi 
„Marița“ și „Vulkan“, a fost mecani
zat transportul cărbunilor în toate 
minele. Toate acestea constituie nu
mai un început față de perspectivele 
pe care le are în al doilea plan cinci
nal.

In cursul actualului .cincinal va in
tra în funcțiune noua mină „Merici- 
leri-2“, va începe pregătirea altor

TROMBONUL DE PESTE OCEAN
Acționind potrivit ordinelor americane, reglmurile-marionetă ala1 
lui Cian Kai-și și Li Sin Man duc o campanie împotrivă con-

y ferinței de la Geneva șt amenință cu noi aventuri militare in 
Asia. (Ziarele)

Desen de Boris EFIMOV
(Din „Timpuri Noi'')

e mașini-unelte
den vor fi terminate în proporție de 
80 la șută.

Din numeroase regiuni ale țării au 
venit tehnicieni și personal adminis
trativ care vor să contribuie la con
struirea acestei uzine.- Din Anșan, 
Șanhai și alte centre industriale se 
trimite oțel laminat, cherestea, utilaj 
electric și alte materiale.

Uzina va fi terminată anul viitor 
și se va specializa în producția de 
strunguri cu mare viteză.

împădurire
ce depășește cu 2 000 de hectare su
prafața împădurită anul precedent.

In pădurile și de-a-lungul șoselelor 
din regiunea Varșovia se vor planta 
aproape 40.000.000 de copaci tineri.

Elevii participă cu mult avînt la 
campania de împădurire masivă a R, 
P. Polone.

îndeplinesc angajamentele
altele dau numai produse de calitate 
superioară. .

Tot în primul trimestru al anului 
1954 au fost puse în aplicare 26 de < 
propuneri de îmbunătățire a produc
ției. Fabrica de prelucrarea inului 
din Nizna a fost construită în 1945, 
după eliberarea Slovaciei și contribuie 
în mare măsură la Tidicarea nivelului 
de trai al populației muncitoare din 
regiunea Orava, unde înainte de eli
berare nu exista nici un fel de indus
trie.

mine noi, construirea de locuințe pe 
lîngă minele „Nadejda“, „Novi Rud- 
niți“, „Mericileri“. Se vor asigura 
condiții bune de muncă. Capacitatea 
acestor mine Va asigura o producție 
mai mare de cărbune decît în 1952.

Anul acesta -începe construirea a 
400 noi apartamente pentru minerii 
din Dimitrovgrad. Vor fi amenajate 
cartierele muncitorești „Vasil Kola- 
rov“ și „Mlada Gvardia“ pentru mi
neri. Se vor construi de asemenea trei 
băi publice.

Minerii consideră drept sarcină pri
mordială a lor aplicarea pe scară mai 
largă a metodelor noi de lucru. Anul 
trecut au fost aplicate o serie de noi 
inițiative. S-au format brigăzi com
plexe, se aplică săparea rapidă a ga
leriilor, se lucrează cu succes cu com
bina mirderă „Donbas" etc.

Bazinul carbonifer al „Mariței" vâ 
deveni cea mai puternică bază carbo
niferă a R.P. Bulgaria. (Agerpres).
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