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Oamenii muncii trebuie să lupte cu hotărîre în vederea înră
dăcinări unui sever regim de economii în toate domeniile de activitate, 
să scoată la iveală și să combată fără cruțare orice risipă și cheltuieli 
de prisos, astfel încît maximum de mijloace să poată fi concentrate 
în direcția sporirii producției bunurilor de larg consum și a producției 
agricole, pentru ridicarea nivelului de trai material și cultural al celor 
ce muncesc.

(Din Chemarea de 1 Mai 1954 a Comitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Romîn către toți oamenii muncii din R.P.R.)

Să pregătim temeinic 
încheierea anului școlar!

Puțin timp ne mai desparte de încheierea anului școlar 
1953-1954, cînd învățătorii, profesorii și elevii școlilor își vor 
face bilanțul activității lor.

In patria noastră, în care regimul democrat-popular urmă
rește satisfacerea într-o măsură tot mai mare a nevoilor cultu
rale ale oamenilor muncii, învățămîntul public cunoaște o con
tinuă înflorire. Numărul celor ce învață în școlile elementare și 
medii din Valea Jiului s-a dublat față de anul 1938, iar condi
țiile de învățătură ale elevilor s-au schimbat foarte mult; majo
ritatea elevilor bucurindu-se de sprijin din partea statului. Ca 
urmare a condițiilor materiale create de statul nostru și a 
muncii plină de abnegație desfășurată de cadrele didactice, 
anul școlar 1953-1954 a decurs în condiții mai bune decît anul 
școlar trecut.

In acest an școlar, cadrele didactice din Valea Jiului, răs- 
punzînd grijii ce leo poartă partidul și guvernul au reușit 
să-și îmbunătățească simțitor activitatea didactico-educativă și 
să obțină succese însemnate în ridicarea calității învățămîntu- 
lui, în lichidarea rămînerii în urmă la învățătură ă elevilor, 
învățătorii și profesorii de la școlile de 4 ani din Jieț și Live- 
zeni, de la școlile de 7 ani nr. 1 și nr. 2 din Lupeni, nr. 1 din 
Petrila și altele, au înregistrat succese remarcabile în îmbună
tățirea calității lecțiilor, în intensificarea muncii educative în 
rîndul elevilor, în ajutorarea elevilor rămași în urmă la învă
țătură. Cadrele didactice de la aceste școli se preocupă de înar
marea elevilor cu cunoștințe cît mai. temeinic legate de activi
tatea practică. In acest scop se folosesc din plin laboratoarele, 
colțurile vii, se organizează excursii în întreprinderi, se con
fecționează material didactic cu mijloace locale, elevii lucrează 
pe terenurile experimentale, etc.

Măi există însă unele școli în raionul nostru care au un 
număr destul de ridicat de elevi rămași în urmă la’ învățătură. 
In această situație se găsesc școlile medii de 10 ani romînă și 
maghiară din Pptroșani, școala nr. 3 de 10 ani din Lupeni și 
altele. Această situație trebuie analizată din vreme de- către 
secția de învățămînt a Sfatului popular raional și de către con
siliile oedăgogice ale școlilor pentru a se putea lua din timp 
măsurile necesare în vederea asigurării încheierii cu succes 
a anului școlar.

Cadrele didactice și elevii școlilor noastre se găsesc acum 
în perioada cea mai importantă a activității lor, perioada pre
gătirii examenelor de sfîrșit de an. încheierea cu succes a anu
lui școlar 1953-1954 cere înlăturarea definitivă a tuturor de
ficiențelor constatate pînă acum. Trebuie pus capăt nepăsării 
arătate de unele cadre didactice față de problemele învățămîn- 
tului, față de lichidarea rămînerii în urmă a elevilor. la în
vățătură. Lipsurile constatate în special la școlile medii de 10 
ani din Valea Jiului se datoresc faptului că unii profesori pre
gătesc cu superficialitate lecțiile pe care le predau, nu frec
ventează cu regularitate cercurile pedagogice, iac planuri de 
lecții formale, ascultă de foarte puține ori elevii în timpul pă
trarelor școlare și se abat de la instrucțiunile Ministerului In- 
vățămîntului cu privire lă notarea justă ă elevilor.

In raionul nostru există învățători care au dat dovadă de 
nepăsare față de pregătirea temeinică a elevilor. De multe ori 
învățătoaiea Aurelia Grijulie de la școala de 4 ani din Paro- 
șeni se prezintă în fața elevilor nepregătită, fără plan de lecții, 
iar învățătorul Vasile Mitrofan de la școala de 4 ani nr. 2 din 
Banița, a ținut lă cercul pedagogic din 18 aprilie o lecție slabă 
din toate nunctele de vedere. De asemenea, tov. Elena Miroiu 
de la școala de 4 ani din Livezeni-Surduc absentează nemotivat 
de b’

Pentru asigurarea succesului deplin ai acestui an școlar, 
cadrele didactice vor trebuB*că în perioada premergătoare exa
menelor să muncească organizat și sistematic. O mare atenție 
trebuie acordată recapitulării materialului studiat în cursul anu
lui școlar. Acest lucru trebuie făcut în așa fel încît să-i ajute 
pe elevi să-și fixeze cunoștințele învățate în cursul anului, să 
le dea putință să sintetizeze principalele probleme ale materiei. 
Imbîcsireă lecțiilor cu date neesențiăle trebuie evitată, iar prac
tica dăunătoare a învățăturii mecanice, rămășiță a școlii bur
gheze, trebuie să fie de asemenea combătută.

Școala noastră nouă este chemată să-i pregătească pe 
elevi în scopul participării lor active lâ construirea socialismu
lui De aceea, daicria cadrelor didactice este să înarmeze tine
rele vlăstare cu cunoștințe teoretice strîns legate de practică. 
Este bine ca lecțiile să fie îmbinate cu experiențe practice, folo- 
sindu-se în acest scop laboratoarele școlare, colțurile vii, lotu
rile experimentale, excursiile, etc.

Organizațiile U.T.M. din școli âu un rol important în în
cheierea cu succes a anului școlar. Ele trebuie să desfășoare o 
muncă intensă în rîndul elevilor pentru întărirea disciplinei, 
pentru a cultiva interes și dragoste față de învățătură.

In perioada care a mai rămas pînă la încheierea anului 
școlar, secția de învățămînt a sfatului popular raional are sar
cina să-și îmbunătățească activitatea de control și îndrumare 
pe teren acordînd un sprijin măi activ cadrelor didactice pen
tru încheierea* cu succes ă anului școlair.

Șă pregătim temeinic încheierea anului școlari

In cinstea zilei de 1 Mai

Tot mai sus steagul întrecerii socialiste
★ ★ *

Brigada minerului Cornel Cenușa 
lucrează în contul anului 1956

In ziua de 23 aprilie a. c. 
minerii și tehnicienii minei 
Petrila au sărbătorit victoria 
dobîndită de brigada condusă 
de fruntașul întrecerii socia
liste Cornel Cenușă care și-a 
îndeplinit planul de produc
ție pe anul 1955 și a început 
să lucreze în contul anului 
1956.

Obținerea acestui însemnat 
succes se datorește faptului 
că minerii din această bri
gadă au știut să organizeze

temeinic locul de muncă și 
să folosească metodele so
vietice de muncă Jandarova 
și Voroșin. In cursul lunii 
martie a. c. minerii din a- 
ceastă brigadă au întrecut 
productivitatea planificată cu 
74 la sută. In luna aprilie 
brigada de tineret condusă 
de minerul Cornel Cenușă 
și-a dezvoltat succesele, reu
șind să extragă pînă în pre
zent 175 tone de cărbune

peste sarcinile de plan.
La ieșirea din mină mine

rul Cornel Cenușă și ortacii! 
săi au fost felicitați de nume» 
roși oameni ai muncii. Cu a* 
cest prilej tov. Cornel Cenu
șă a mulțumit organizației de 
partid și tehnicienilor din | 
sectorul III al minei Petrila' 
pentru sprijinul acordat în 
muncă.

M. MORARU 
corespondent

268 tone de
Pentru a înțîmpina ziuă de 

1 Mai — Ziua solidarității 
internaționale a celor ce mun
cesc cu noi victorii în pro
ducție, elevii clasei C și D 
a școlii fabrică-uzină din 
Petrila au organizat un șut 
voluntar. In această zi, elevii 
și-au înzecit eforturile pen

cărbune prin muncă voluntară
tru â extrage cît mai mult 
cărbune în cinstea măreței 
sărbători. Astfel, elevii aces
tor clase organizîndu-se în 
trei schimuri au extras 268 
tone de cărbune prin muncă 
voluntară.

O contribuție deosebit de 
important^ la obținerea a- 
cestui succes au adus elevii

Octavian _ Florescu, Mihăi 
Dumbrăveanu, Florin Marfă, 
Octavian Fedeleș, Constantin 
Zaharia, Gheorghe Cazan, 
Petru Balfă, Virgil Bolean și 
mulți alți tineri din clasa C 
și D a școlii fabrică-uzină 
din Petrila.

MIHAI DUMBRĂVEANU 
corespondent - k

Colectivul preparației Petrila își duce la îndeplinire 
angajamentele

La 9 aprilie a. c. colectivul 
de muncitori și tehnicieni de 
la preparația Petrila și-a luat 
angajamente sporite în cin
stea zilei de 1 Mai. In zilele 
care au urmat după această 
dată colectivul preparației de 
cărbuni Petrila și-a îmbună
tățit mult activitatea, ca ur
mare a faptului că 84 la sută 
din totalul .efectivului este în
cadrat în întrecere.

Și realizările n-au întîrziat 
să se arate. Intre 1-26 apri
lie au fost obținute impor
tante succese în îndeplinirea

planului în toate secțiile și 
sectoarele întreprinderii. Spre 
exemplu, în sectorul brichetaj 
planul de producție a fost în
deplinit în această perioadă 
de timp în proporție de 146 
la sută, la sectorul carboni
zare — în proporție de 114 
Ia sută, la secția spălătorie 
— în proporție de 118 Ia 
sută, la secția flotație — în 
proporție de 123 Ia șută. Suc
cese însemnate s-au realizat 
și în secțiile uscătorie, sepa
rație și la încărcare cărbu
nelui. - " - J

Depășirea planului de pro
ducție pe secții și sectoare 
este rezultatul eforturilor sus
ținute depuse de întregul co
lectiv în întrecerea* socia
listă în cinstea zilei de 1 Măi. 
Se evidențiază tot mai mult 
în întrecere muncitorii Gavri- 
lă Flórian, Vasile Lăvu, Teo
dor Colda, Ilie Farcaș, Mi- 
hai Maizembach, Iuliu Toih, 
Dionisie Boko, Măria Bolun- 
duț, Viorica Leahu, Victor 
Tătaru si alții.

ELENA COSMA 
" — corespondent

Fruntași în cultivarea de cartofi, legume 
și zarzavaturi pe loturi individuale

Muncitorii și gospodinele 
cu loturi individuale care lo
cuiesc pe străzile Arădanjlor 
și Andrei Mureșanu din Pe
troșani, mobilizați de depu
tății sfatului popular orășe
nesc, sînt fruntași în cultiva
rea grădinilor cu cartofi, le
gume și zarzavaturi.

Ințelegînd însemnătatea cui- _ 
tivării cartofilor, legumelor și 
zarzavaturilor pe loturi indi
viduale, familia muncitorului 
Nicolae Bordula din strada 
Arâdanilor, a însămînțat la

timp cartofii, două straturi de 
ceapă, două straturi de mor
covi, două straturi cu salată 
și alte legume. La fel și în 
gospodăria individuală ă mun
citorului Andrei Budai de pe 
strada Andrei Mureșanu, au 
fost însămînțați cartofii, două 
straturi cu ceapă, trei stra
turi cu morcovi și pătrunjel 
și alte zarzavaturi. Familia* 
tov. Andrei Budai crește pe 
lîngă casă găini și un porc.

Numeroși muncitori și gos-

podine de pe aceste două 
străzi ca tov. Irma Szoloși, 
Maria Tuhuț, luliana Kecsedy, 
Rozalia Ciuraș și alții și-au 
terminat însămînțările de car
tofi, legume și zarzavaturi și 
se pregătesc pentru primele' 
lucrări de întreținere a cul
turilor. !

Prin cultivarea de cartofi, 
legume și zarzavaturi pe lo« 
turi individuale, oamenii mun. 
cii contribuie lă ridicarea 
nivelului lor de trai.

întrecere
De curînd, un grup de mun

citori și muncitoare de la u- 
zinele ..Republica“, cărora li 
s-au repartizat loturi indivi
duale în vederea cultivării de 
legume și zarzavaturi, au 
participat, în apropiere de șo
seaua Fundeni, pe terenul pe 
care îl cultivă, la o demon
strație practică inițiată de 
Sfatul popular al raionului 
23 August. Cu acest prilej 
cultivatorii au aflat multe lu
cruri folositoare despre cu
burile nutritive, despre îngri
jirea răsadurilor, despre felul 
cum trebuie făcute însămîn-

între cultivatorii de legume
țările și întreținute culturile.

— „Avem la îndemînă tot 
ce ne trebuie ca să obținem 
în ioamnă o recoltă bogată, 
cu care să ne îndestulăm 
gospodăria și să realizăm e- 
conomii — a spus tov. Vasile 
Dinu, strungar la secția de 
filetaj. Dar pentru aceasta 
trebuie să lucrăm pămîntul 
așa cum ne învață agrono
mii, să îngrijim bine cultu
rile“. Apoi Vasite Dinu, mun
citoarea Ioana Onicel și alți 
cîțiva cultivatori au chemat 
la întrecere pe toți ceilalți 
muncitori și funcționari egre

cultivă legume și zarzavaturi 
în apropierea șoselei Fun
deni, — pentru terminarea 
grabnică a însămînțărilor, a- 
plicarea metodelor agrotehni
ce, obținerea unei recolte bo
gate.

— „întrecerea dintre noi o 
să ne dea imbold să muncim 
cu și mai mare rîvnă — au 
spus alți muncitori care au 
luat cuvîntul. Să folosim fie
care clipă, acum cînd vremea 
s-a îmbunătățit, pentru a lu
cra cît mai bine lotul ce ni 
ș-a repartizat“.



2 STEAGUL ROȘU

Mai puține elogii, mai multe discuții creatoare !
Zilele trecute a avut loc la Teatrul 

de Stat din Petroșani un spectacol 
urinat de discuții cu piesa „Fete fru
moase“ de A. Smiucov, spectacol pre- 

i zentat recent în premieră de colecti- 
țvul artistic al teatrului. Trebuie sub- 
' liniat că organizarea de spectacole 
urmate de discuții constituie un im
portant mijloc de înlăturare a defi- 

i ciențelor spectacolelor și de mobiliza- 
I re a colectivului teatrului spre noi 
i succese în activitatea sa creatoare.

Spectacolul cu piesa „Fete fru
moase“ este o realizare remarcabilă 
a Teatrului de Stat din Petroșani. 
Participanții ia spectacol au apreciat 
în unanimitate că interpretarea ac
torilor nune în valoare conținutul 
plin de învățăminte al piesei — lupta 
mire ceea ce e vechi, înapoiat șr 
piere și noul care învinge, luptă care 
face ca oamenii sovietici să pășească 
ierm înainte. Spectacolul oglindește 
cu putere de convingere elanul clo
cotitor cu care comsomoliștii se a- 
vîntă în lupta pentru construirea co
munismului.

Rămîne însă ceva de spus asupra 
desfășurării discuțiilor purtate în ju
rul interpretării piesei. Socotind 
drept o datorie, o parte din specta
torii prezenți au căutat să scoată la 
iveală, alături de părțile pozitive, și 
unele lipsuri ale interpretării spre a 
contribui la îmbunătățirea spectaco
lului. S-a arătat, de pildă, că inter
pretarea șarjată a rolului Verei în 
unele momente de către tov. E. Bo- 
toșescu distrage atenția spectatoru
lui de la acțiunea principală a piesei. 

lDe asemenea, s-a arătat că tov. T. 
Zaharian, deși interpretează cu suc
ces rolul lui Serghei, uneori recurge 
la prea multe artificii. O lipsă mai 
serioasă a spectacolului a fost aceea 
că în primul act, jocul fetelor, cu ex
cepția Mașei, a fost prea țipător. In
tre altele s-ă mai arătat că dansu
rile și muzica n-au fost la nivelul 

¡cerințelor ș.a. pe care regia și interpre- 
ții piesei au putința să le înlăture.

A.
Lucrarea Iui A'. Săpârov, apărută 

în Editura Consiliului Central al 
’Sindicatelor, cuprinde patru schițe 
literare i „Oamenii conduc mașinile“, 
„Un simplu macaragiu", „Fata de pe

Lucrarea cuprinde într-un număr 
de nouă articole expunerile muncito
rilor, inginerilor și tehnicienilor de

De remarcat est faptul că în ma
rea lor majoritate, criticile cu privi
re la lipsurile spectacolului au fost 
aduse de spectatori.

Nu aceiaș lucru se poate spune' 
însă despre unii tovarăși din colec
tivul Teatrului de Stat din Petroșani 
participanți la discuții, care s-au fe
rit să arate lipsurile spectacolului.

Așa e cazul tov. C. Beiu, secreta
rul literar al teatrului, Discuția pur
tată de tov. Beiu abundă de laude, 
ceea ce nu poate duce decît la auto- 
mulțumire, ia demobilizarea actorilor 
în munca ce trebuie dusă pentru con
tinua ridicare a nivelului artistic al 
spectacolelor. In aceiaș spirit a vor
bit și tov. T. Brădescu.

Un aport prețios la îmbunătățirea 
spectacolului, mai ales în privința 
regiei artistice, putea fi adus de tov. 
Val Mugur. In loc să facă acest lu
cru, tovarășul Val Mugur a acoperit 
de elogii întregul colectiv de inter- 
preți. Se pune întrebarea: a dat oare 
tov. Val Mugur în felul acesta vre-un 
ajutor interpreților și mai ales regi
zorului artistic al spectacolului, tov. 
Mihai Paxino care .este un element tî- 
năr? In locul elogiilor, de un ajutor 
mult mai mare ar fi fost arătarea 
unor lipsuri, precum și modul în care 
ele pot fi înlăturate — lucru pe care 
tov. Val Mugur nu l-a făcut.

Lipsa privirii critice a interpretării 
spectacolului de către tovarășii ca
lificați în arta teatrală, a dăunat 
scopului urmărit de organizarea a- 
cestei discuții. In primul rînd. tova
rășii care s-au mărginit la înșirui
rea unor elogii n-au contribuit la îm
bunătățirea interpretării. De aseme
nea, oamenii muncii participanți Ia 
discuții, n-au avut posibilitatea să 
învețe cum trebuie urmărită inter
pretarea unui rol, cum să sesizeze 
în mod just liosurile și cum să con
tribuie la înlăturarea lor. Abundența 
de eiogii rî-a făcut altceva de cît să 
înlăture disputa de discuții vii, crea
toare. Elogiile nu pot 'duce decît la

Note bibliografice
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Saparov : In p o r t u r 
digul Lesnoi“, „Milioanele iui Kuz- 
ma Ivanovici“.

Autorul zugrăvește în aceste schițe 
aspecte din viața și munca oamenilor 
sovietici care lucrează în diferite sec
toare ale portului.

O uzină fruntașă 
la uzina de stat nr. 2 de rulmenți 
din Moscova.

Autorii articolelor vorbesc despre 
metodele folosite de întregul colectiv. 

automulțumire în rîndurile actorilor, 
la slăbirea exigenței spectatorilor.

★
Discuția purtată în jurul spectaco

lului cu piesa „Fete frumoase“ nu 
și-a atins scopul și din pricina unor 
lipsuri de organizare. In timpul dis
cuțiilor, sala a fost aproape goală. 
Aceasta din cauză că conducerea tea
trului n-a invitat la vizionare pe acei 
muncitori, tehnicieni, funcționari și 
intelectuali din localitate, care sînt 
dornici de a contribui la îmbunătă
țirea calității spectacolelor.

In interesul desfășurării la un ni
vel înalt a discuțiilor în jurul spec
tacolelor, ar fi necesar ca conducerea 
teatrului să pună la dispoziția unui 
număr oarecare de spectatori apro- 
piați de teatru textul pieselor ce ur
mează să fie prezentate, pentruca ve
nind la discuții, ei să poată aprecia 
interpretarea cu mai multă compe
tență.

De asemenea e necesar ca la spec
tacolele urmate de discuții să fie in
vitați artiști amatori din formațiunile 
artistice ale sindicatelor, elevi ai șco
lii populare de artă din Petroșani, 
conducători de echipe de teatru, etc., 
care odată cu aportul adus la ridi
carea nivelului spectacolelor teatru
lui din Petroșani, vor putea trage în
vățăminte prețioase pentru îmbună
tățirea propriei lor activități.

Una din condițiile de seamă ale 
succesului discuțiilor în jurul spec
tacolelor, este lichidarea tendinței de 
cocoloșire a lipsurilor de către unii 
tovarăși din colectivul teatrului. 
Mult mai merituos ar fi din partea 
tovarășilor din conducerea teatrului 
dacă ar da nu tonul elogiilor, ci to
nul privirii critice a creației actori
cești. Pentru că așa cum se întîm- 
plă cu orice ramură a construcției 
noastre noi, nici activitatea artistică 
nu se poate dezvolta cu succes într-o 
atmosferă stătută, de elogieri recipro
ce, de trecere sub tăcere ă lipsurilor.

1. BRANEA

î
Pentru oamenii muncii din portu

rile noastre lucrarea va fi foarte u- 
tilă deoarece în afara conținutului 
său discriptiv, ea cuprinde și o serie 
de metode de muncă și de organiza
rea muncii.

al uzinei pentru ridicarea productivi
tății muncii, îmbunătățirea calității 
produselor și economisirea de mate
riale.

Manifestări 
artistico-culturale în 

cinstea zilei de 1 Mai
In vederea sărbătoririi zilei de 1 

Mai — Ziua solidarității internațio
nale a celor ce muncesc — cele 13 
formațiuni artistice de amatori din 
Valea Jiului pregătesc programe ar
tistice variate și interesante. Printre 
acestea se află echipele artistice ale 
sindicatelor miniere din Lupeni. Pe- 
trila, Aninoasa, Lonea, Vulcan și al
tele. Aceste formațiuni artistice au 
ținut pînă acum numeroase repetiții 
pentru ca repertoriul pe care îl vor 
prezenta cu prilejul zilei de 1 Mai 
să se bucure de succes.

O vie activitate desfășoară forma
țiunea artistică a sindicatului minier 
din Lupeni. Printre altele, formațiu
nea artistică a acestui sindicat, com
pusă din echipe de cor, dansuri, fan
fară, teatru și recitatori, a pregătit 
cîntecele „Imnul R.P.R.“, „Imnul 
U.R.S.S.“, „1 Mai“, „Cîntați mineri“, 
precum și dansurile „Ca la Ciucia“, 
„Sîrba oltenească“, „Sîrba în cio
cane“. „Hațegana“ și altele. Echipa 
artistică de teatru va prezenta de a- 
semenea piesele „Tovarășul referent 
principal“, „Articolul 214“ și „Bule
vardul împăcării“, iar recitatorii vor 
declama 8 poezii printre care „1 ?4a! 
1954“, „Minerii“, „Defilare de 1 
Mai>. „Vrem pace“ și altele.

In cinstea zilei de 1 Mai a pregătit 
un bogat repertoriu și formațiunea 
artistică a sindicatului minier din A- 
ninoasa. Astfel, echipa de cor a în
vățat 8 cîntece, printre care „Cîntec 
de 1 Mai“ de M. Vescan, „Cîntați 
mineri“ de C. Croitoru și „Cîntecul 
patriei“ de Dunaevschi; echipa de 
dansuri a învățat jocurile „Ca la' 
Breaza“, „Țarina“ și „Sîrba“, iar e- 
chipa de teatru a pus în scenă come
dia iui C. Dodu intitulată „Forma-i 
formă“.

Și formațiunea artistică a sindica
tului minier din Petrila a pregătit 
in cinstea zilei de. 1 Mai un bogat 
program. Așa de pildă, fanfara va 
interpreta Imnul R.P.R.“, „Imnul 
U.R.S.S.“, iar orchestra va cînta 9 
cîntece printre care „Marșul zilei de 
1 Mai“, „Steagul Partidului“, „Cîn
tecul partizanilor păcii“, „In Bucu- 
reștiul iubit“ și altele. Repertoriul 
formațiunii artistice a sindicatului 
minier din Petrila mai cuprinde nu
meroase dansuri, recitări și piese de 
teatru în limbile romînă și maghiară.

In afară de echipele artistice de 
amatori, vor măi prezenta programe 
artistice în cinstea zilei de 1 Mai 
Teatrul de Stat din Petroșani și Cir
cul „Paladium“.

Oamenii sovietici au frumoasă tra
diție de a marca datele importante 
din viața țării lor prin noi succese 
în producție. In prezent, întreaga 
Țară Sovietică se pregătește să în- 
tîmpine cu noi succese sărbătoarea 
internațională a oamenilor muncii — 
1 Mai. In aceste zile în fabrici și u- 
zine, pe șantiere și ogoare, ia o tot 
mai mare amploare întrecerea so
cialistă în cinstea măreței sărbători.

Stemuitorii și lăcătușii montori de 
ia uzina de obiecte artistice turnate 
din .Mîtișcinsk (regiunea Moscova), 
sînt în întrecere pentru îndeplinirea 
înainte de termen a planului și pen
tru livrarea unei producții de calitate 
superioară.

In prezent, aici se toarnă în bronz 
o statuie monumentală a lui V. I. 
Lenin care va fi instalată în orașul 
Baku. Înălțimea statuii este de 10,5 
metri

Tot aici se termină turnarea mo
numentului, înalt de 6 metri, al poe
tului osetin Kosta Hetagurov.

Mulți muncitori îndeplinesc cîte l',5 
norme pe schimb.

Colectivul uzinei și-a luat angaja
mentul ca în cinstea sărbătorii de 1 
Mai să îndeplinească înainte de ter
men, la 25 aprilie, programul pe pri
mele patru luni ale anului.

★
In apropiere de satul Gîndești, ră- 

ionu! Florești (R.S.S. Moldoveneas
că) se construiește una din cele mai 
mari fabrici de zahăr din Uniunea 
Șcvietică.

Oamenii sovietici desfășoară întrecerea socialistă 
în cinstea zilei de 1 Mai

Concomitent cu construirea între
prinderii se înalță și așezarea mun
citorească. Aici au fost clădite 15 
case și 3 cămine, iar în pfezent sînt 
în curs de construcție alte 4 case cu 
un etaj, 20 de vile și un local de 
școală. Pînă Ia 1 Mai vor fi date în 
exploatare un magazin universal, un 
dispensar și o brutărie.

Cîteva sute de muncitori și func
ționari au'hotărît să-și construiască 
case proprii.

★
La uzina de automobile din Minsk 

a început încercarea unui vehicul 
experimental pentru transportarea 
lemnului din pădure. Noua mașină, 
care are o capacitate de 15 tone, este 
prevăzută cu 2 osii principale.

li: secția experimentală brigăzile 
de 'lăcătuși montează o remorcă bas
culantă cu o capacitate de 6 tone, 
care poate fi folosită Ia transporta
rea cartofilor, sfeclei, verzei și altor 
produse agricole. 4

Tot aici se lucrează la asamblarea 
a 3 mașini experimentale pentru 
transportarea șirelor. Fiecare din ele 
va putea transporta șire lungi de 11 
m. și înalte de 7 m. Muncitorii — 
angajați în întrecerea socialistă în 
cinstea lui 1 Mai luptă pentru a în
deplini sarcinile înainte de termen.

★
Petroliștii din așezarea Ahtîrsk 

din ținutul Krasnodar întîmpină săr
bătoarea de 1 Mai prin darea' în folo
sință a unei noi Case a culturii. Aici 
ei ver avea la dispoziție săli de spec
tacole, de conferințe și de sport, în
căperi pentru activitatea diferitelor 
cercuri, bibliotecă și o sală de lec
tură. Ca'sa culturii dispune de un a- 
parat cinematografic modern.

Artelul „Crasnîi Stoliar" termină 
scaunele pentru sala de spectacole, 
artiștii plastici se ocupă de orna
mentarea sălii, a taierului și vesti
bulului. In cinstea sărbătorii de 1 Mai 
artiștii amatori pregătesc un mare 
concert festiv.

★
Fruntașii întrecerii socialiste în 

cinstea zilei de 1 Mai — mecaniza
torii și colhoznicii din raionul Mat- 
veév-Kurgan, regiunea Rostov, au 
terminat la 15 aprilie însămînțarea 
păioaselor timpurii pe o suprafață de 
11.350 ha. De asemenea a fost înde
plinit planul de însămînțare a florii 
soarelui după metoda cuiburilor așe
zate în pătrat, pe o suprafață de 
4.000 ha. i

Mecanizatorii de la S.M.T.-ul Mat- 
veev-Kurgan, au obținut noi succese 
în folosirea semănătoarelor „SS-6“, 
la însămînțarea florii soarelui. Apli- 
cînd în practică noua metodă de 
funcționare a mașinilor în cuplu, ei 
au realizat o considerabilă ridicare a 

productivității muncii, s-au putut 
dispensa de un tractor, folosit pen
tru alte lucrări, și au putut semăna 
după metoda cuiburilor așezate în 
pătrat 50,5 ha. pe zi depășind con
siderabil prevederile planului.

Mecanizatorii raionului se pregă
tesc să aplice noua metodă de folo
sire a tehnicii și la însămînțarea 
porumbului.

★
Constructorii de mașini din Onega* 

au expediat' întreprinderilor forestiere 
din Ucraina o partidă de troliuri 
„L-19-“. Acest agregat universal 
alimentează cu curent gaterele elec
trice care taie butucii de lemn, trans
portă materialul lemnos stocat la lo
cul de încărcare, îl adună în gră
mezi și îl încarcă pe platformele li
niei ferate. Asemenea troliuri, a că
ror producție în serie a început la u- 
zina din Onega, sînt folosite de către 
multe întreprinderi forestiere ale 
țării.

In ultimii 2-3 ani, constructorii de 
mașini din Onega âu pus la punct 
producția unor mașini noi. Zilele a- 
cestea ei au terminat încercarea pri
mului locotractor cu motor „Diesel“.

Urmînd exemplul muncitorilor din 
Moscova, colectivul uzinei desfășoa
ră întrecerea pentru ridicarea conti
nuă a productivității muncii. Munci
torii de la uzina din Onega sînt ho- 
tărîți să îndeplinească pînă la 1 Mai 
planul pe cinci luni și să reducă con
siderabil prețul de cost al produselor.

(Agerpres)
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Toată atenția acțiunilor social-culturale
In lupta regimului nostru demo

crat popular pentru ridicarea conti
nua a buneistări a poporului mun
citor, o importantă tot mai mare q 
capătă acțiunile social-culturale, în
făptuite in întreprinderi.

in anul 1953 au fost alocate pen
tru acțiuni social-culturale 5372,5 
milioane lei, reprezentînd 14,3 la suia 
din totalul cheltuielilor bugetare. Pe 
anul curent, tot în acest scop, s-au 
alocat 6.245,3 milioane iei, ceea ce 
reprezintă 15,9 la sută din totalul 
cheltuielilor bugetare.

In anii puterii populare au fost 
repurtate, în multe din întreprinde
rile noastre, o serie întreagă de suc
cese în domeniul social-cultural, suc
cese care constituie un îndreptățit 
titlu de mîndrie. Sute de cantine, cre- 
șe, cluburi, baze sportive, gospodării 
agricole anexe vorbesc despre grija 
partidului și guvernului nostru pen
tru îmbunătățirea continuă a condi
țiilor de muncă și de trai ale mun
citorilor și tehnicienilor. Astfel, de 
pildă, numai în întreprinderile Mi
nisterului Industriei Metalurgice și 
Construcțiilor de Mașini au fost rea
lizate în ultimii 3 ani 82 de cluburi 
muncitorești, săli de spectacole cu o 
capacitate totală de peste 18.000 lo
curi, s-au instalat 26 aparate de ci
nematograf. ș-au amenajat 86 baze 
sportive, 41 de dispensare medicale, 
etc.

Acolo unde conducerile întreprin
derilor au fost preocupate în mod 
serios de deservirea social-culturală 
a salariațiior s-au obținut succese 
demne de toată lauda.

Așa, de exemplu, muncitorilor con
structori din Valea Jiului li s-a pus 
la dispoziție mai multe blocuri de 
locuințe, cu parter și două etaje și 
numeroase grupuri sociale compuse 
din zeci de baracamente. Aceste gru
puri cuprind camere de locuit, spălă
toare, băi, cluburi cu săli de lectură 
și șah, săli pentru bibliotecă, săli 
pentru cantine ce pot deservi 2000 
persoane într-o singură serie, etc. 
Numai la Petroșani, s-a construit 
pentru muncitorii constructori un club 
cu 4 încăperi și sală de spectacol cu 
300 locuri, 1 dispensar cu 25 paturi, 
2 blocuri cu 18 apartamente, etc.

Tot așa, la mina Petrila au fost 
realizate în ultimii ani importante lu
crări social-culturale. La dispoziția 
muncitorilor mineri din Petrila stă 
noul dispensar cu staționar care are 
15 paturi. El este dotat cu aparate 
Roentgen, ultra scurte și cu alte apa
rate speciale necesare controlului 
stării sănătății, precum și pentru tra
tamentul bolnavilor. De curînd pe 
lîngă acest dispensar a mai luat fi-
ință o secție pentru copii.

.Minerii din Petrila mai au astăzi 
șf un dispensar minier dotat cu apa
rate moderne, 2 posturi subterane de 
prim ajutor, un frumos sanatoriu de 
noapte, un minunat club muncitoresc.

...La punctul de colectare a lap
telui din comuna Iscroni distribui
rea laptelui se face pe „sprinceană“ 
lucru care produce dese nemulțu
miri in rîndul oamenilor muncii din 
localitate. Din cauză că tov. Ana 
Băncilă, colectoarea acestui punct, 
distribuie mai intii cunoștințelor 
sale cite 4-5 litri de lapte, alți oa
meni ai muncii rămîn fără lapte.

Cind cineva îndrăznește să-i a- 
rate lipsurile, tov. Băncilă ii răs
punde supărată:

— Mie nu-mi comandă nimeni...

corespondent
★

—Pe șantierul organizare din Lioe- 
zeni al întreprinderii 701 construc
ții din Petroșani a început încă din 
anul trecut construirea unor bara
camente. Felul cum sînt executate

în întreprinderi
Pentru copiii muncitorii din Pe

trila s-au deschis anul acetu. un că
rnii și o creșă.

Asemenea realizări care ilustrează 
grija partidului și guvernului nostru 
pentru bunăstarea oamenilor muncii 
.e pot vedea în multe întreprinderi.

Trebuie să arătăm însă că nu peste 
tot cadrele de conducere ale între
prinderilor arată același interes ac
țiunilor social-culturale. Adeseori 
chiar acțiuni prevăzute în contractele 
colective — care au pentru angajați: 
întreprinderii ca și pentru adminis
trație putere de lege — au rămas li
teră moartă, din cauza nepăsării și 
ușurinței cu care unele cadre cu 
munci de răspundere din întreprin
deri privesc probleme atît de apro
piate muncitorilor cum sînt cele so
cial-culturale. Numai așa se poate 
explica faptul că la U.U.M.P. nu s-au 
luat nici un fel de măsuri pentru 
construirea spălătorului pentru, mun
citori, deși această construcție este 
prevăzută printre angajamentele luate 
de administrație prin contractul co
lectiv. Adeseori, nereal izarea unor 
acțiuni social-culturale este pusă de 
unii conducători de întreprinderi pe 
seama așa numitelor cauze obiective. 
Dar ce fel de „cauze obiective“ a 
putut determina conducerea minei 
Vulcan să nu realizeze pînă acum 
sanatoriul de noapte și camerele pen
tru căminul de copii, lucrări prevă
zute prin angajamentele administra
ției in contractul colectiv ?

Ce fel de ;,cauze obiective“ au pu
tut înpiedica conducerea minei Lu- 
peni să nu cheltuiască fondurile ce 
i-au fost puse la dispoziție și să fo 
losească mijloacele de care dispun 
pentru, repararea și întreținerea băii 
minerilor ?

Asemenea conduceri administrative, 
darnice în promisiuni, dar zgîrcite 
în fapte, mai există și în alte părți

C problemă de mare însemnătate 
pentru colectivele întreprinderilor o 
constituie buna organizare a gospo
dăriilor agricole anexe de pe lîngă 
întreprinderi și instituții. Multe gos
podării anéxe au adus o contribuție 
de preț pentru asigurarea unei hra- 
ne îndestulătoare și consistente, ătît 
la cantinele obișnuite și cele diete
tice unde iau masa oamenii muncii, 
cît și la creșele și căminele de zi pen
tru copiii muncitorilor. Pentru a ve
dea însemnătatea gospodăriilor agri
cole anexe pentru buna aproviziona
re a cantinelor este suficient să ară
tăm că gospodăria anexă a spitale
lor unificate din Petroșani și Lupeni 
a asigurat 90 la sută din legumele și 
zarzavaturile necesare acestor spitale. 
Mai sînt însă unele conduceri de in
treprinderi și instituții care subapre- 
ciază importanta gospodăriilor agri
cole anexe pentru asigurarea unei a 
provizionări îmbelșugate a cantinelor 
căminelor de zi și creșelor.

Este necesar să se acorde toată a-

Ni se semnalează că...
aceste lucrări lasă insă mult de do
rit. Aceasta din cauză că conduce
rea întreprinderii 701 construcții, 
in frunte cu inginerul șef tov. Ca- 
rol Auner și șeful șantierului tov. 
Ștefan Fira, se mulțumesc cu înde
plinirea cantitativă a planului fără 
a veghea la calitatea lucrărilor. Ast
fel, la unele din aceste bărăci tava
nul se lasă în jos, iar la altele țigla 
de pe acoperiș a fost pusă la in- 
timplare.

Conducerea trucului j 
iii Petroșani oa tnbni
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—întreprinderea comunală Petro- 
șani de mai mult de o lună de zile 
n-u trimis căruțele să ridice gu
noaiele adunate în urma acțiunii 
de curățenie.

Conducerea întreprinderii comu-

tenția organizării și dezvoltării mul
tilaterale a gospodăriilor agricole a- 
nexe de pe lîngă întreprinderi, pen
tru a îmbunătăți tot mai mult deser
virea cantinelor, a creșelor și a că
minelor de 2i.

Directorii și celelalte cadre de con
ducere din întreprinderi, precum și 
organele sindicale, trebuie să se 
preocupe nu numai de realizarea can
titativă a sarcinilor asumate ci 
și de calitatea lucrărilor efec
tuate. Sînt pe deplin îndreptățite 
criticile făcute de noii locatari, care 
au luat în primire locuințele construi
te pentru muncitorii mineri de la 
Lonea, Vulcan, Lupeni, unde tencuie- 
lile și alte lucrări de finisaj sînt lu
crate cu totul neglijent.

Unii conducători de întreprinderi, 
preocupați numai de realizarea pia
nului de producție, lasă problemele 
deservirii social-culturale a muncito
rilor pe seama unui funcționar mă
runt, lipsit de suficientă autoritate 
și libertate de inițiativă. Un adevărat 
conducător de tip nou nu are dreptul 
să neglijeze măcar un singur mo
ment nevoile materiale și culturale 
ale oamenilor, ale acelora care con
stituie realitatea planului de produc
ție. care dau acestui plan visrtă.

In anul 1954 acțiunile social-cultu
rale din întreprinderile noastre vor 
căpăta o dezvoltare și mai mare ca 
în trecut. Aceasta ridică răspunderi 
serioase atît din partea administra
ției, cît și a colectivelor de muncitori, 
tehnicieni și funcționari.

Cadrele de conducere din între
prinderi trebuie să privească proble
mele social-culturale ca ceva apro
piat lor, ca o cauză scumpă, căreia 
să-i consacre toată grija și dragos
tea.

Îndeplinirea cu succes a prevederi
lor social-culturale înscrise în con
tractele colective nu poate și nu tre
buie sa fie despărțită nici un moment 
de bunul mers al întreprinderii, de 
îndeplinirea planului de stat.

Trebuie să fie lichidate de la ră
dăcină practicile birocratice și atitu
dinea de subapreciere a problemelor 
deservirii social-culturale a celor ce 
muncesc în întreprinderi.

La rîndul lor, muncitorii, tehni
cienii, inginerii trebuie să aibă me
reu în vedere că volumul acțiunilor 
social-culturale depinde în mare mă
sură de mărirea fondului directorial. 
De aceea este necesară intensificarea 
luptei pentru activitatea rentabilă a 
întreprinderilor, pentru realizarea 
beneficiilor planificate și a unor be
neficii peste plan, deoarece de mări
mea beneficiului întreprinderii depin
de și mărimea fondului directorial.

Să luptăm pentru realizarea necon-
diționată a tuturor acțiunilor social- 
culturale planificate în întreprinderi. 
Să facem din aceste acțiuni o pîrghie 
puternică în lupta pentru ridicarea 
buneistări a celor ce muncesc din Pa
tria noastră.

năle va trebui să-și planifice mun
ca în așa fel, in cit în fiecare săp- 
tămină să ajungă căruțele pe toate 
străzile orașului Petroșani, la fel 
și în jurul blocurilor de lingă Jiu.

P. C1ULAVU 
corespondent

★
...Tovarășii de la administrația 

blocurilor noi din orașul Petrila 
nu-și fac conștiincios datoria. In loc\ 
să se

Ctnd ar cor odUa de sarcinile 
iar too. Ingfțm Crișan, Nicolae 
Drotzinger, Ttri Gaia și ceilalți to
varăși care răspund de buna între 
ținere a blocurilor?

S. P1PP 
corespondent

Cuvîntul cititorilor

Mai multă atenție 
maternității din Lupeni

In anii regimului democrat-popular, 
în țara noastră s-au obținut realizări 
însemnate în domeniul sanitar.

In Valea Jiului, de pildă, s-au des
chis sanatorii de noapte, creșe, că
mine de zi și alte unități sanitare. 
Vechile unități sanitare au fost lăr
gite și înzestrate cu aparataje noi. 
Dar pe lîngă succesele obținute, în 
acest domeniu mai persistă o serie de 
lipsuri.

Maternitatea din Lupeni își desfă
șoară activitatea în mod defectuos. 

In primul rînd, localul este neco
respunzător, iar numărul paturilor 
este mic față de necesități. Din cauza 
conductelor de apă care sînt sparte, 
în unele locuri tavanul și pereții sînt 
umezi.

La maternitatea din Lupeni sînt 
greutăți și din lipsă de spălător și 
uscătorie. Baia existentă nu funcțio
nează.

O altă lipsă este așezarea nehigie- 
nică a bucătăriei, instalată în piv
niță.

In asemenea condițiuni maternita
tea din Lupeni nu poate desfășura o 
activitate rodnică.

Este de dorit ca țov. director al 
spitalului unificat Lupeni în colabo
rare cu Sfatul popular al orașului 
Lupeni și secția sănătate a' sfatului 
popular raional să asigure condiții 
pentru funcționarea normală a ma
ternității din Lupeni.

ȘT. V1ȘLOVSCHI 
corespondent

Un nou poligon de tir 
la Petroșani

Din inițiativa colectivului sportiv 
Constructorul s-a construit la Petro
șani în cinstea zilei de 1 Mai un po
ligon de tir cu o capacitate de 10. lo
curi. Poligonul construit prin muncă 
voluntară este dotat cu cabine de 
tragere închise și acoperite.

La construirea noului poligon de 
tir din orașul Petroșani au contri
buit întreprinderi cum sînt: Trustul 
7 construcții, mina Petrila și altele, 
care au dat materialele necesare.

VASILE HLOPEȚCHI 
corespondent

PE URMELE MATERIALELOR 
PUBLICATE IN „STEAGUL ROȘU" 

„Cabinetul tehnic 
se plimba.. “

La 7 aprilie a. c. a fost publicată 
în „Steagul Roșu“ o notă intitulată; 
„Cabinetul tehnic se plimbă...“. In 
notă se arătau printre altele mută
rile dese la care a» fost supus cabi
netul tehnic al minei Petrila în cursul 
ultimilor doi ani, mutări care au frî- 
nat serios activitatea lui.

Răspunzînd redacției, conducerea 
minei Petrila a arătat că critica este 
justă și că odată cu noua organizare 
administrativă a minei cabinetul teh
nic va funcționa în cadrul serviciu
lui tehnic de exploatare. Acdst lu
cru cu siguranță că va rezolva defi
nitiv problema localului cabinetului 
tehnic.

„Prietenii sticluței"
Sub acest titlu a fost publicată 

în „Steagul Roșu“ nr. 1410 din 1 a-, 
prilie a. c. scrisoarea muncitorului B. 
Mircea de la Uricani. In scrisoare 
se arăta că maistrul miner Alexan
dru Cucóla de ia ■■■ MpcanüAMl. 

«JBâiu! regulamentul de stguranți. 
De asemenea, se mai arăta că acest 
maistru miner are abateri și la pon- 
tarea posturilor muncitorilor.

In răspunsul conducerii minei U- 
ricanii-Noi se arată că maistrul mi
ner Alexandru Cocota a fost retro
gradat pentru beție repetată de la 
funcția de maistru la cea de arti
ficier. Măsura luată de conducerea 
minei este bună însă numai cu con
diția ca Alexandru Cocota să se lase 
de „prietenia sticluței“. Altcum, în 
postul de artificier poate să comită 
abateri și mai grave de la măsurile 
de siguranță minieră.



STEAGUL ROȘU

Deschiderea conferinței de la Geneva 
a miniștrilor Afacerilor Externe

Sesiunea Sovietului Suprem 
al CL R. S. S.

GENEVA (Agerpres). — Prima 
ședință a conferinței de la Geneva 
s-a deschis la ora 15 (ora locală) în 
fostul Palat al Ligii Națiunilor.

După ce a salutat pe delegați, mi
nistrul de Externe al Tailandei, care 
piezida ședința, a dat cuvîntul se
cretarului Departamentului de stat al 

■ S.U.A., Johr. Foster Dulles. Secreta
rul Departamentului de stat, în baza 
înțelegerii intervenite între A. Eden 
și V. M. Molotov, a propus ca con
ferința să accepte ca ședințele să fie 
prezidate prin rotație de miniștri A- 
faeerilor Externe ai Tailandei, Uniu
nii Sovietice și Marii Britanii.

Conferința a aprobat fără obiec- 
țiuni înțelegerea intervenită între 
V. M. Molotov și A. Eden.

Pe lîngă rotația ziinică a președin
ților, acordul asupra procedurii pre
vede ședințe zilnice, începînd de la 
ora 16, cu excepția duminicilor. S-a

McCarthy și stomatologia
„Vinătoarea de vrăjitoare" și spio- 

i nomania au luat forme atit de mon
struoase in Statele Unite incit ii 
fac pe toți americanii cu bun simț 

' să roșească pentru țara lor. Aceas
ta o dovedește intre altele scrisoa
rea Helenei Mears din New York, 
publicată in numărul din 13 martie 
al revistei „Nation", Helen Mears 
scrie:

„Dintte toate procesele împotri
va comuniștilor, despre care vor
besc ziarele, unul a făcut să-mi în
ghețe singele in vine. Este vorba 

i de procesul dentistului militar dr. 
I Peress. Îngrozitor este însuși gin- 

dul că un comunist posibil, sau 
poate un fost comunist, ori poate 
un cunoscut posibil al unui comu
nist posibil a practicat timp de 18 
luni stomatologia în armata noas- 

i tră! Cine știe ce mesagii secrete, 
' sini, poate, ascunse astăzi sub 

i piombele pe care acest comunist 
i posibil le-a pus ofițerilor și solda- 

ților noștri creduli sau participatiți 
la complot? Să presupunem că li
nul dintre pacienții lui ar cădea pri
zonier: scclîndu-i-se un dinte, ina
micul ar obține o hartă amănun
țită a noului adăpost al Pentago
nului... Bunul simț sugerează că 

ajuns de asemenea la un acord ca 
limbile franceză, engleză, rusă, chi
neză și coreeană să fie considerate 
lirnb; oficiale ale conferinței.

Ii încheiere, președintele ședinței 
a dat citire unei telegrame de salut 
primite din partea Confederației el
vețiene și în care se exprimă urări 
de succes lucrărilor conferinței.

★
GENEVA (Agerpres). — După pri

ma ședință a conferinței de la Gene
va a miniștrilor Afacerilor Externe, 
cei trei miniștri de Afaceri Externe 
ai țărilor occidentale, J. F. Dulles, 
A. Eden și G. Bidault, s-au întrunit 
într-o ședință separată care a durat 
o oră. La ședință au participat nu
mai principalii consilieri ai delegați
ilor americană, engleză și franceză. 
Nu s-au dat amănunte asupra celor 
discutate.

trebuie imediat să se scoată dinții 
tuturor membrilor forțelor noastre 
armate.

Cu toții recurgem la serviciile 
dentiștilor. De unde putem ști că 
omul care ne tratează nu este co
munist? Este limpede că guvernul 
trebuie să pună grabnic capăt a- 
cestui pericol. Biroul federal de in
vestigații este dator să aresteze cit 
mai repede pe dentiști și să-i in
terneze in lagăre de concentrare. 
După această epurare, senatorul 
McCarthy ar putea îngădui unui mic 
grup de oameni cu adevărat loiali 
să-și practice limitat profesiunea, 
obligindu-i desigur să se speciali
zeze in scoaterea dinților. De azi 
înainte o dantură falsă va trebui 
să constituie o dovadă de patrio
tism. Vi fi un laș acela care nu-și 
va da dinții pentru țara lui!".

Am reprodus scrisoarea america
nei Helen Mears fără nici un co
mentariu. Ea este o parodie plină 
de sarcasm și foarte izbutită la 
adresa preocupărilor cotidiene ale 
oamenilor de stat americani din fe
luritele organe de cercetare a ac
tivității antiamericane.

(Din „Timpuri Noi“)

MOSCOVA (Agerpres). — TASS 
transmite :

In marele Palat al Kremlinului din 
Moscova se desiășoară a șasea zi a 
lucrărilor sesiunii Sovietului Suprem 
al U.R.S.S.

In ședința din 26 aprilie a Sovie
tului Naționalităților s-au încheiat 
discuțiile pe marginea bugetului de 
stat al U.R.S.S.

La 26 aprilie, în cadrul Sovietului 
Naționalităților, a rostit o amplă cu- 
vîntare deputatul G. M. Malenkov, 
președintele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., care a fost întîmpinat cu 
aplauze furtunoase. Deputății și nu
meroșii oaspeți au ascultat cu o deo
sebită atenție cuvîntarea lui G. M. 
Malenkov, care a fost întreruptă în 
repetate rînduri de aplauze.

Cuvîntul de încheiere a fost rostit 
de deputatul Arsenii Zverev, minis
trul de Finanțe al U.R.S.S., care a 
prezentat raportul cu privire la buge
tul de stat al U.R.S S.

Arsenii Zverev a arătat că în ca
drul discuțiilor au fost subliniate lip
surile existente în activitatea unor 
ramuri ale economiei naționale, precum 
și în activitatea Ministerului Finanțelor, 
au fost indicate căile pentru înlătura
rea acestor lipsuri și ridicarea întregii 
activități pe o treaptă nouă, superi
oară’ Raportorul a declarat că Con
siliul de Miniștri a examinat propu
nerile Comisiei bugetare și l-a împu
ternicit să raporteze Sovietului Na
ționalităților că guvernul este de a- 
cord cu rectificările propuse de Comi
sia bugetară și consideră utilă adop
tarea lor.

Sovietul Naționalităților a aprobat 
apoi bugetul de stat pe anul 1954. 
Capitolul venituri al bugetului a fost 
aprobat în unanimitate în sumă de 
572.542.300.000 de ruble. Capitolul 
cheltuieli a fost aprobat în sumă de 
562.801.900.000 de ruble, cu un exce
dent al veniturilor asupra cheltuieli
lor de 9.740.400.000 de ruble.

Deputății Sovietului Naționalităților 
au adoptat apoi în unanimitate legea 
cu privire la bugetul de stat al 
U.R.S.S. pe anul 1954.

In ședința Sovietului- Naționalită
ților au fost de asemenea aprobate 

' decretele Prezidiului Sovietului Su

prem al U.R.S.S. Primul a fost a- 
probat decretul cu privire la trece
rea regiunii Crimeea din componența 
R.S.F.S.R. în componența Republicii 
Ucrainene. Luînd cuvîntul pe margi
nea acestei probleme, deputatul Niko- 
lai Pegov, secretar al Prezidiului So
vietului Suprem al U.R.S.S., a spus :

— Trecerea regiunii Crimeea în 
componența Ucrainei a fost înfăptui
tă la propunerea prezentată de Pre- 
zidiile Sovietelor Supreme ale 
R.S.F.S.R. și R.S.S. Ucrainene. A- 
doptînd decretul cu privire la trece
rea regiunii Crimeea în componența 
Ucrainei, Prezidiul Sovietului Suprem 
al U.R.S.S. a.avut în vedere carac
terul comun al economiei, apropie
rea teritorială și strînsele legături e- 
concrnice și culturale între regiunea 
Crimeea și Ucraina. Această măsură, 
a spus Pegov, reprezintă o mărturie 
grăitoare a relațiilor frățești dintre 
popoarele țării noastre. Hotărîrea a- 
doptată în zilele celei de a 300-a ani
versări a reunirii Ucrainei cu Rusia 
dovedește continua întărire a unității 
și prieteniei de nezdruncinat între po
poarele rus și ucrainean în marea fa
milie frățească a popoarelor Uniunii 
Sovietice.

Au mai luat cuvîntul deputății Mi- 
hail Tarasov (R.S.F.S.R.) și Pavel 
Tîcina (R.S.S. Ucraineană). Ei au 
subliniat că înfăptuirea unei aseme
nea măsuri de stat ca trecerea bene
volă a unei regiuni întregi cu o in
dustrie dezvoltată, cu bogate resurse 
de materii prime, cu minunate sta
țiuni balneo-climaterice din compo
nența unei republici în componența 
altei republici frățești nu este posi
bilă decît în Țara Sovietică, în con
dițiile excepționalei unități morale și 
politice a societății socialiste și ale 
prieteniei între popoare.

Deputății Sovietului Naționalităților 
au adoptat în unanimitate legea cu 
privire la trecerea regiunii Crimeea 
în componența R.S.S. Ucrainene.

In ședința Sovietului Naționalități
lor au fost aprobate și celelalte de
crete emise de Prezidiul Sovietului 
Suprem al U.R.S.S. și au fost adoptate 
legi cu privire la aprobarea acestor 
decrete.

Pentru 27 aprilie a fost fixată o 
ședință comună a Sovietului Națio
nalităților și a Sovietului Uniunii.

■ In dorința sa de a-și exprimă recu
noștința pentru viața fericită pe care 
i-a asigurat-o regimul de democra
ție populară, poporul chinez a pornit 
cu un avînt fără margini la îndepli
nirea angajamentelor luate în cinstea 
zilei de 1 Mai.

Muncitorii de la furnalul înalt nr. 
1 al uzinei metalurgice de la Sițzin- 
șan, din apropiere de Pekin, au a- 
dresat o chemare la întrecere munci
torilor de la întreprinderile indus
triale din întreaga țară. Ei și-au luat 
angajamentul să îndeplinească planul 
pe luna aprilie înainte de termen, să 
înlăture rebuturile și să obțină o con
siderabilă reducere a prețului de cost. 
Anul trecut, echipa de muncitori de 
la furnalul înalt nr. 1 a primit titlul 
de echipă fruntașă pe întreaga uzină, 
deoarece a produs mărfuri în valoare 
de 11.700 de milioane de yuani peste 
prevederile planului. In primul tri
mestru al anului acesta, echipa a de
pășit considerabil sarcinile de plan.

Pornind la îndeplinirea angajamen
telor luate în cinstea zilei de 1 Mai, 
echipa de la furnalul înalt nr. 1 al 
uzinei de Ia Sițzinșan a terminat pla
nul de muncă pe prima săptămînă a 
lunii aprilie cu o zi înainte de ter
men, ceea ce constituie o garanție 
sigură a îndeplinirii angajamentului 
luat.

Chemarea la întrecere lansată de 
muncitorii de la Sițzinșan a fost prii 
mită de către topitorii de Ia oțelăriă 
din Tanșan, care șFau luat angaja
mentul să îndeplinească planul pe

Realizări in muncă în cinstea zilei de 1 Mai 
in Republica Populară Chineză

luna aprilie cu 46 ore înainte de ter
men și să obțină o producție zilnică 
cu 2,45 la sută superioară față de 
cea mai ridicată producție zilnică ob
ținută pînă acum. Topitorii din Tan
șan se numără printre colectivele 
fruntașe în muncă. Ei au îndeplinit 
sarcinile primului trimestru cu aproa
pe cinci zile înainte de termen și au 
ridicat productivitatea muncii cu 1,58 
la sută în comparație cu ultimul tri
mestru al anului precedent.

Chemarea a avut răsunet și în rîn- 
durile topitorilor de la oțelăriă de 
stat din Taiiuan care și-au luat an
gajamentul să îndeplinească planul 
de producție pe luna aprilie cu două 
zile înainte de termen.

★
La Pekin au loc pregătiri intense 

în vederea sărbătoririi zilei de 1 Mai. 
In acest scop a fost înființat un comi
tet de pregătire.

Muncitorii de la diferite întreprin
deri industriale din capitala R. P. 
Chineze au hotărît sg defileze la ma
nifestația de 1 Mai cu grafice și pa
nouri care să reflecte succesele obți
nute în producție. Muncitorii de la 
fabrica de mașini agricole din China 
de nord lucrează la terminarea unor 
modele ale mașinilor produse de ei. 
Printre acestea se numără plugul cu 
două brăzdare, folosit cu mult succes 

de către țăranii muncitori chinezi.
In ziua de 1 Mai vor avea loc nu

meroase serbări populare. Ansam
blurile teatrale și artistice pregătesc 
în prezent programele pe care le vor 
prezenta cu acest prilej. întregul oraș 
este pavoazat în așteptarea marii săr
bători. Au și fost instalate reflectoa
re și amplificatoare. Gara orașului 
Pekin se pregătește să întîmpine pe 
numeroșii oaspeți care vor sosi din 
toate colțurile lumii, pentru a lua 
parte la măreața sărbătoare a oame
nilor muncii.

Constructorii pavilioanelor Expozi
ției sovietice care se organizează la 
Pekin și-au luat angajamentul ca în 
cinstea Zilei internaționale a muncii 
să termine pavilionul central al ex
poziției la 19 aprilie 1954.

La 1 Mai se va inaugura la Șanhai 
cel mai mare parc din acest oraș. El 
este situat în marginea de vest a ora
șului, pe locul unui fost club de golf, 
rezervat numai străinilor.

Din toamna anului trecut, aici au 
fost sădiți 30.000 de arbori de mag
nolia, pini, piersici, pruni etc. Au 
fost de asemenea plantați peste 10.000 
de bambuși de diferite varietăți.

Se construiesc totodată numeroase 
pavilioane în stilul arhitectonic tra
dițional chinez, cu clopoței care vor 
suna melodios în bătaia vîntului.

Rîul care traversează parcul va fi 
amenajat pentru canotaj. Parcul va 
fi înzestrat cu cel mai mare patinoar 
artificial din Șanhai și cm alte tere
nuri de sport.

In parc vor fi de asemenea ame
najate două terenuri de joc pentru 
copii.

Tot în cinstea zilei de 1 Mai în o- 
rașul Hankou vor fi inaugurate două 
parcuri, dintre care unul pentru copii.

Amenajarea parcului pentru copii 
este în curs de terminare. Situat pe 
unul din bulevardele principale ale 
orașului Hankou, parcul este înzes-' 
trat cu trei terenuri de joc și o biblio
tecă. Terenurile de joc sînt înzestrate 
cu tobogane, balansoare, leagăne și 
călușei.

Celălalt parc este situat în apro
piere de calea ferată Canton-Hankou, 
lîngă debarcaderul de pe malul rîu- 
lui

Pe locul, fostului hipodrom al o- 
rașului Hankou se amenajează un al 
treilea parc, care poartă numele de 
Parcul Libertății.

De-a-lungul străzilor orașului Han- 
kou-Ucian-Hanian vor fi plantați-co
paci, iar în piețele publice și la în
tretăierea străzilor vor fi amenajate 
spații verzi, in ultimii patru ani au 
fost plantați 2.500.000 de puieți. De- 
a-lungul străzilor au fost sădite 79 
alei de flori și zeci de mii de copaci. 
Mari suprafețe de pămînturi neculti
vate au fost transformate în pepinie
re de puieți. (Agerpres).
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