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Opinia publică mondială 
cere restabilirea păcii în Indochina

Primele ședințe ale conferinței miniștrilor afacerilor externe 
de la Geneva consacrate problemei indochineze au făcut ca aten
ția opiniei publice să se îndrepte și mai muM asupra acestei pro
bleme.;

Pe baza unor indicații americane, Bidault s-a grăbit să respin
gă propunerile prezentate de Fam Van Dong. Legat de aceasta co
mentatorul agenției France Presse relata următoarele: „Reac
ția S.G.A. este categoric ostilă planului prezentat de Fam Van 
Dong. Reacția franceză deși la început era la fel de răspicată a 
devenit cu timpul mai puțin categorică. Este bine cunoscut faptul 
că reprezentantul Franței este dependent în actele și faptei; sale 
de S.U.A. La Geneva delegația franceză trebuie să țină totuși 
seama de opinia publică de la Paris. Exprimîndu-și mînia față 
de poziția delegației franceze, agenția americană Association 
Pre^s imputa la 12 mai delegației franceze că „s-a încălzit” în 
chip nejustificat față de propunerile făcute de delegația R. D. 
Vietnam.

Trebuie menționat că ceLe opt puncte prezentate în ședința 
din 11 mai a conferinței de la Geneva de Fam Van Dong, șeful 
delegației R. D. Vietnam, au stîrnit panică în rîndurile promo
torilor continuării conflictului indochinez. Astfel, agenția France 
Presse transmite din Saigon că „observatorii de acolo subliniază 
că este sigur că organizarea de alegeri în Vietnam, fără un con
trol strict al pregătirilor... va transforma aceste alegeri într-un 
plebiscit în favoarea lui Ho Și Min”. Pe aceeași linie comenta
torul agenției Asociation Press mărturisea plin de amărăciune 
la începutul acestei săptămîni că „încă cu mult înainte ca Dien 
Bien Fu să se transforme într-o bătălie importantă, oficialitățile 
franceze au admis ca în cazul unor alegeri, Ho Si Mfn ar obține 
9C la sută din voturi”.

Tocmai lipsa de popularitate a marionetelor americario-fran- 
ceze pe care occidentalii vor sâ-i prezinte la Geneva ca reprezen- 
tînd Indochina, și recunoașterea faptului că fără baionetele co
lonialiste americane și franceze popoarele indochineze și-ar fi 
cîștigat de mult-adevărata independență, au determinat presă 
americană să atace cu atîta furie propunerile prezentate de de
legația R.D. Vietnam. Max Harrelson, comentatorul agenției 
Association Press se străduia să demonstreze că occidentalii vor
besc deja despre „un eșec total atît în ceea ce privește problema 
indochineză cît și cea coreeană”, iar „New York Times” pretin
dea la 12 mai că acceptarea discutării propunerilor R.D. Vietnam 
ar însemna „o capitulare”. Concr^tizînd diferența dintre poziția 
delegației franceze și cea americană în problema indochineză la 
conlerința de la Geneva, observatorii menționează că în pre
zent diplomația americană depune noi eforțuri pentru a sili Fran
ța să continue aventura din Indochina. Un purtător de cuvînt 
al ministrului de război a declarat că „pierderea fortărețe! Dien 
Bien Fu nu va avea urmări asupra programului de ajutor mili
tar american pentru Indochina” deoarece „guvernul Statelor 
Unite își propune să mențină un dispozitiv militar solid în Ex
tremul Orient”.

De asemenea secretarul departamentului de stat John Foster 
Dulles care după cum se știe a părăsTt conferința de la Geneva de
oarece nu a putut să-și convingă aliații să sprijine noile planuri a- 
gresive de extindere imediată a conflictului indochinez, a ținut în 
seara zilei de 11 mai o conferință de presă în cadrul căreia s-a 
dedat printre altele la noi presiuni asupra Franței. Menționînd 
că el nu mai are intenția de a se întoarce la Geneva pentru a 
negocia mai departe, el a căutat să prezinte eventualitatea renun
țării Statelor Unite de a sprijini războiul din Indochina, dar n-a 
uitat să menționeze totodată vechile sale planuri de „internațio 
nalizare” a războiului. Tocmai această poziție a secretarului de
partamentului de stat a fost întîmpinată de presa franceză cu 
¡vădită nemulțumire. Ziarul francez „Paris Normandie” scria la 
si2 mai : „Propunerile dinaintea conferinței de la Geneva formu
late de Dulles nu au avtut alt rezultat decît să provoace iritare 
în rîndul occidentalilor. Ia declarație confuză făcută marți, Dul- 
les a apărut ca un elefant intrat într-un magazin de porțelanuri, 
iar ziarul „Progres de Lyon” scria: „In timp ce atmosfera este 
atît de încordată la Paris, informațiile din Washington în urma 
declarației lui Dulles arată că politica Statelor Unite dă și ea 
dovadă de contradicții”.

In fața ezitărilor diplomației americane care a suferit răsu
nătorul eșec recunoscut de întreaga presă de pe cele două maluri 
ale Atlanticului, a înfrîngerilor militare suferite de trupele co
lonialiste care au culminat cu dezastrul de la Dien Bien Fu și a 
cererilor tot mai insistente ale opiniei publice și ale cercurilor 
politice din Franța de a se pune capăt „războiului murdar“, ‘ob
servatorii menționau că bursele din diferite capitale occidentale 
au înregistrat scăderi la principalele valori.

Din relatările recente ale presei occidentale se degajează net' 
impresia că la Geneva se fac dm ce în «ce mai mult simțite cere
rile tot mai insistente ale opiniei publice mondiale ca să se pună 
capăt războiului din Indochina, să se reglementeze pe calea tra
tativelor problemele interiiațîonaie litigioase. -■

DIN VALEA JIULUI
Muncitorii de la transporturi sprijină pe mineri

Sectorul de transport are 
un rol foarte important în pro
cesul de producție al unei mi
ne. El aprovizionează brigă
zile de mineri cu materialele 
necesare, cuț vagonete goale, 
contribuind astfel la .ridicarea 
continuă a productivității mun 
cii.

Pentru a aproviziona în bu
ne condițiupi sectoarele de 
producție ca materiale si va
gonete goaje, muncitorii și 
tehnicienii din cele trei schim
buri ale sectorului VII trasoort 
de la mina? Petrila, au pornit 
la întrecere socialistă pentru 
obținerea laicului de fruntaș pe 
schimburi. ;

Conștienți de rolul impor
tant al transporturilor în 
satisfacerea nevoilor oameni
lor muncii din Valea Jiu
lui, șoferii, de. la .autobaza- 
Petroșani își depășesc zilnic 
sarcinile de plan fixate. Con
comitent ctf depășirile obți
nute ei realizează și salarii 
sporite.

Șoferul Ilie Sterpu, fruntaș 
al întrecerii socialiste, care în 
urma celor 2063 km. parcurși 
în luna aprilie a realizat o

In ultima perioadă de timp, 
în fruntea întrecerii socialiste 
s-au situat muncitorii din’ 
schimbul condus de tov. Ște
fan Fülôp care organizîndv-și 
mai bine munca, au reușit' să 
întreacă celelalte două schim
buri. Astfel, ’ schimbul condus 
de tov. Ștefan Fülôp a trans
portat cu 906 mai multe vago
nete decît cel condus de 
tov. Ioan Sinch și cu 1228 
vagonete mai mult decît acela' 
condus de Ioan Brîndușa.

La acest succes o contribu
ție de seamă au adus meca
nicii de locomotive electrice Iu- 
liu Vențel, Ladislau Kormos 
Sofia Medna și Ioan Nagy 

Răsplată a muncii 
depășire de kilometraj de 197 
la sută va primi un salariu 
de 1125 lei.

A La rîndul său șoferul Nico- 
-l®e-Ttrfa dé la, garajul :Ani- 
noasa care a parcurs 3347 km. 
a înregistrat o depășire de 
kilometraj de 136 la sptă, fapt 
pentru care i se cuvine un sa
lariu de 1151 lei.

Depășindu-și sarcinile de 
plan cu 71—185 la sută- me
canicii auto Frederich Mateaș, 
Gheorghe Popa, Laurențiu

care n-au precupețit eforturile, 
pentru ca schimbul în cărei 
lucrează să ocupe locul I. Cu i 
mult spor au munci: și me
canicii de la1 mașinile Dizel și 
cuplătorii de la puțul de ex
tracție. S-au remarcat tov.î 
Miși Pop, Teodor Gheorghe,1 
Gheorghe Danciu și alții.

Intensificîndu-și eforturile 
în întrecerea socialistă, mun
citorii și tehnicienii din secto
rul transporturi al minei Pe
trila aduc un prețios sprijin 
luptei minerilor pentru îndepli
nirea și depășirea sarcinilor 
de plan.

CAROL GAIDOȘ 
corespondent

Henter și Constantin Ciobanu 
vor primi salarii între 1112- 
1420 lei. .

Muncitorii din echipa, de 
tinichigii condusă de Vicen- 
țiu Hirsfogel avînd o' depășite 
de plan de 171 la sută vor pri
mi salarii cuprinse între 1417- 
1626 lei. Salarii de 1294—1 
1417 lei vor primii și munci
torii din echipa de vulcaniza- 
tori condusă de Fodor Eduard;

P. CIULAVU 
corespondent

Crește numărul oamenilor muncii 
care cumpără mobilă nouă

mobilă de bucătărie, 1470 
scaune de la magazinul de 
mobilă O.C.L’. din Petroșani. 

Printre cei care și-au cumpă 
rat mobilă nouă se află mine- 

Numai în cursul acestui an, rii fruntași ai întrecerii socia- 
oamenii muncii din Valea Jiu
lui au cumpărat peste 440 gar
nituri mobilă de dormitor, 46 
garnituri de mobilă pentru ca-

Nivelul de trai material și minerii și muncitorii din între- 
cultural al oamenilor muncii prinderile Văii Jiului obțin 
din Valea Jiului crește neîn- cîștmuri sporite avînd astfel 
cetat. In scopul de a asigura posibilitatea să-și cumpere 
o cît mai bună aprovizionare mobilă, aparate de radio, bici- 
a oamenilor muncii pe zi ce 
trece se dezvoltă rețeaua uni
tăților comerciale. Aceste uni
tăți sînt tot mai bine apro
vizionate cu produse alimen
tare și industriale.

Datorită muncii lor rodnice, meră combinată, 96 garnituri Remzso și alții.

cíete, etc.

liste și tehnicienii Alexandru 
David, Ioan Pașudeti, Ilie 
Ștefan, Iosif Bôite, Gheoghe 
Cenariu, Victor Oraveț, Iosif
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FOTBAL
Categoria A.

Minerul Petroșani a terminat 
la egalitate cu Metalul Hunedoara

Minerul Petroșani a susținut dumi
nică cel de al 7-lea meci din cadrul 
Categoriei A la fotbal, la Simeria 
unde a întîlnit echipa Metalul Hune 
doara. Intîlnirea s-a terminat la ega- 

ilitate, 0—0. Jocul a fost influențat 
de vînt. Fiecare echipă a dominat cîte 

¡o repriză. In prima repriză inițiativa 
ia aparținut Minerului, pentru ca în 
'cea de a doua parte amocului inițiativa 
să fie de partea metalurgiștilor hune 

I doreni.
Jucătorii ambelor echipe au greșit 

jucînd pe sus; iar atunci cînd s-a ju
cat pe jos, pasele au fost imprecise, 
Ambele înaintări au ratat numeroase 
ocazii de gol.

Iată rezultatele tehnice înregistrate 
de celelalte echipe în această etapă. 

C.C.A. — Locomotiva Timișoara 
2-1; Flamura Roșie Arad—Știința 
Cluj 1-0; Flacăra Ploești—Locomotiva 
Grivița Roșie 0-2; Progresul Oradea— 
Metalul Cîmpia Turzii 0-0; Dinamo O. 
ȘtaFin—Locomotiva Tg. Mureș 0-3.

Categoria B.
Echipa Minerul Lupeni, care acti- 

.vează în categoria B, a întîlnit du- 
iminică la Satu Mare echipa Progresul 
(din localitate, cu care a terminat la 

igalitate, 0-0.
• Rezultatele obținute de echipa mi- 
<nerifor din Lupeni ne îndreptățesc să 
credem că această echipă va cuceri 
noi victorii și odată cu acestea im loc 
mai bun în clasament.

Infilnirea Internațională 
Dinamo București — Dozsa 

Budapesta 3-1
In fața a 100.000 de spectatori s-a 

disputat duAinică pe stadionul „23 
‘August” din Capitală întîlnîrea in
ternațională de fotbal între echipele 
IDinamo' București și Dinamo Buda
pesta. Intîlnirea s-a terminat cu vie* 
toria echipei Dinamo București cu sco
rul de 3-1 (2-0).

Punctele au fost înscrise de Ozon 
tină. 16, 26 și 76) pentru Dinamo și 
Deak (min. 62) pentru Dozsa.

Un colectiv sportiv cu activitate rodnica
La Institutul de Mine „Gh. Gheor

ghiu-Dej” din Petroșani, sportul ocupă 
un loc de frunte în activitatea studen
ților. Tot mai mare devine numărul 
studenților ce practică diferite ramuri 
sportive. Printre aceștia găsim nume
roși studenți fruntași la învățătură.

îndrumați de către organizația1 
U.T.M. studenții acestui institut fac 
ca în orașul Petroșani și chiar în în
treagă Valea Jiului activitatea spor
tivă să se dezvolte.

Colectivul sportiv „Minerul” I.M.P., 
ajutat îndeaproape de tînărul profe
sor T. Szilagy, este unul dintre co
lectivele sportive fruntașe: pe raion. 
Din numărul total al studenților din 
institut, aproape 400 sînt încadrați în 
cele 15 secții ale colectivului sportiv. 
Numărul studenților care luptă 
pentru a da viață lozincii „Primii în 
sport — primii la învățătură î” creste 
neîncetat. Printre aceștia se numără 
sportivii Pavel Bitir și P. Vlad (bas
chet), Maria Pătrașcu (volei fete), 
Ștefan Alexandru, Ion Crișan, Ioan 
Bozdoc și Victor Constantin (rugby), 
Doina Petrea, Jupiter Munteanu (tir), 
Nicolae Nicorici (tenis de masă) și 
alții.

Printre secțiile fruntașe ale acestui 
colectiv sportiv se numără și cele 
de baschet, tenis de masă, volei-fete, 
rugby (care activează în campiona
tul republican, categoria A), lupte, tir, 
schi, handbal.

normele complexului G.M.A.^
I, iar peste 40 de studenți au ’ 
purtători ai insignei G.M.A
II.

de 
în- ;
șil■va ’

Pe lîngă secțiile enumărate mai 
sus, mai sînt de remarcat secțiile d-< 
clism, turism, gimnastică, etc., secții 
nou înființate.

O preocupare de seamă a avut co-» 
lectivul sportiv și în ceea ce privește’ 
antrenarea studenților în vederea tre- ■■ 
cerii normelor din cadrul Complexu-J 
lui de stat G.M.A.. Astfel, numai anul 
trecut peste 100 de studenți și-au : 
trecut 
gradul 
ajuns 
gradul

Rodnica activitate a .colectivului 
sportiv „Minerul” I.M.P. este oglin
dită de numeroase diplome și cupe 
expuse pe coridorul institutului.

Colectivul sportiv al Institutului 
Mine „Gh. Gheorghiu-Dej”, aiutat 
deaproape de organizația U.T.M. 
activînd din ce în ce mai intens, 
obține rezultate și mai bune.

Este bine ca exemplul acestui colec
tiv să fie urmat și de colectivele spor
tive „Minerul” din Petroșani și școala 
profesională Petroșani unde activita
tea sportivă a rănjas mult în urmă.

Colectivul sportiv al Institutului de 
Mine din Petroșani trebuie însă să ia 
măsuri urgente pentru crearea de ba
ze sportive, deoarece în prezent spor
tivii acestui colectiv nu dispun de 
nici un teren.

AJ/REL JIVA
¿»respondent

INFORMAȚII SPORTIVE

Pdiptfa Consiliului Centul al Sco- 
fdicajekrr_ ,

Pentru h icțienarea 
neîntreruptă a utüajalui
ARSENtEV

pag. 68 lei 0,75
A.

V _ —
Spectacolele de azi

CINEMATOGRAFE : Ailexandpu • 
Sabia, Petroșani: Vestitorii vremuri
lor noi; Muncitoresc Petroșani: Lupta 
pentru viață; Lupeni: Nunta cu zes
tre; Vulcan: Schubert; Aninoasa: Sub 
vechea monarhie; Petrila: Centru 
înaintaș; Lonea: Africa (seria II-a).

Reorganizarea comisiilor raionale pe ramuri de spori
Se aduce la cunoștința colectivelor 

sportive din raionul Petroșani că sînt 
obligate să-și trimită' delegați la șe
dințele ce vor avea loc la C.C.F.S. Pe
troșani în vederea reorganizării comi
siilor raionale pe ramuri de sport.

v Aceste ședințe 
cum urmează :

18 mai, orele 
raieaală de înot;

vor avea loc după

17, pentru

C o
1954 orele

comisia

H S f
17,30 va

J» *
Vineri, 21 mai 

avea loc în sala clubului „Gh. Apostol 
din Petroșani o consfătuire organizată 
de redacția ziarului „Sportul Popular”. 
La consfătuire vor participa conduce
rile și membri ai colectivei« sporti-

pentru comisia

pentru

pentru

pentru

comisia

comisia

comisia

completa-

19 mai, orele 17, 
raională de turism;

20 mai, orele 17, 
raională de ciclism;

21 mai, orele 17, 
raională de șah;

22 mai, orele 17, 
raională de lupte;

28 mal, orele 17, pentru
rea comisiei raionale de popice;

24 mai, orele 17, pentru completa
rea comisei raionale de tir.

ă t m i r e
ve din raion, precum și corespondenții 
voluntari ai ziarului „Sportul Popu
lar”. Seopul consfătuirii este intensi
ficarea activității tuturor ramurilor 
sportive.

Aa terminat însămînțările de primdtmră

Autorul broșurei, A. Arseniev, me- 
|canic-șef al secției de cusut fețe nr. 2 
de la fabrica de încălțăminte „Zarea 

j|Sv6bodi” din Moscova, anaUztad cau- 
Izele care duc la defectarea utilajului 
|și prin aceasta la îngreunarea proce
sului de producție, a constatat că de 
S provin în special dințr-o organizare 
^defectuoasă a muncii mecanicilor. 
' Pentru înlăturarea acestei cauze 
•principale A. Arseniev a studiat atent 
¡fiecare mașină și fiecare fază a proce- 
jsului de producție și a reușit printr-o 
jbună organizare a muncii să elimine 
’complet timpii morți proveniți din în
treruperea funcționării mașinilor în 
• timpul procesului de producție.

El descrie în broșură metodele fo- 
țlosite în organizarea muncii mecani- 
icilor, cercetările sale pentru mecani- 
fzârea unor procese de mancă și re
zultatele obținute în mărirea produc- 
ftiyității muncii, ridicarea calității pro- 
îduselor, economisirea de materiale și 
traducerea' prețului de cost.

Broșura cuprinde de asemenea o se
rie de scheme și grafice care ușurea
ză înțelegerea descrierii metodelor.

Pentru reducerea volumului 
de muncă

A. ZAGORNÎI F. KATAEV
w pag. 44 lei 0,45

In broșura „Pentru reducerea volti- 
-mului de munca“, inovatorii Zagornîr 
și 1 Kataev forjări de la uzina de auto- 
imobile „Molotov“ din orașul’ Gorki 
scriu despre metodele pe care le-au 
■folosit în scopul reducerii duratei de 
efectuare a fiecărei operații de lucru.-

Prin reorganizarea aprocesului teh
nologic, prin simplificarea operațiilor^ 
prin reducerea opririlor ei au redus 
considerabil timpul necesar pentru 

¡executarea operațiilor. Astfel metoda 
încălzirii neîntrerupte a semifabricate
lor de forjat a schimbat tehnologia 
de forjare la o serie de piese. Totodată 
ei au inițiat introducerea unor meca
nisme de transport și au inițiat con
strucția unui cuptor suplimentar. Cea 
măi importantă din măsurile luate de 
forjorii Kataev și Zagornîi a fost în
trecerea socialistă pentru reducerea 
volumului de muncă și a duratei fie
cărei operații de producție. Mișcarea 
inițiată de Zagornîi și Kataev a cu
prins un mare număr de forjori și 
muncitori din alte secții care au venit 

■de asemeni cu o serie de propuneri 
■valoroase pentru îmbunătățirea mun
cii.

îndrumați îndeaproape de către or
ganizațiile de partid și deputății sfa
turilor populare, țăranii muncitori din 
Valea Jiului au terminat însămînță
rile de diferite legume și zarzavaturi, 
cartofi, porumb și altele.

In fruntea acțiunii muncilor de pri 
măvară s-au situat țăranii muncitori 
din localitățile Vulcan, Petrila, Iscroni 
si Banița. Pînă la data de 14 mai ax.

în raion au fost însămînțate peste 220 
ha. cu porumb, 260 *ha. cartofi 65 
hectare diverse legume și zarzava
turi.

Dornici de a obține recolte bogate 
la hectar numeroși țărani muncitori, 
din raionul nostru au însămînțat car
tofi și porumb în primăvara acestui 
an pentru prima dată în cuiburi așe
zate în pătrat. Printre aceștia se nu

mără și țăranul muncitor Gh. Lupșăi 
a lui Bejei, din comuna Iscroni care 
a însămînțat în acest an 1 hectar po
rumb în curburi dispuse în pătrat.

In clișeu: Țărani muncitori din co
muna Iscroni lucrînd de zor pentru 
terminarea la timp a campaniei în 
săfstațăfiitet de primăvară.

■ 1 ■
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Noi filme documentare 
romînești

Studioul de filme documentare și 
jurnale de actualități „Alexandru 
Sahia” a terminat de curînd o serie 
de noi filme documentare. Printre a- 
cestea sînt „1 Mai 1954”, „Selecțio
narea și tratarea semințelor de grîu”, 
„Aurul alb” — un film despre cultura 
bumbacului — precum și filmul ,,In- 
sămînțarea porumbului și cartofului 
în cuiburi așezate în pătrat”, care ex
plică cum se aplică această rrietodă 
agrotehnică, arătînd totodată ce re
colte bogate pot obține cei ce o folo- 

: «se.
Colectivul de tehnicieni al sükKou- 

foi „Alexandru Sahia” lucrează de 
asemenea la un film despre exploată
rile forestiere, precum și la un fHm 
documentar în culori despre marele 
pictor N. Grigorescu. Sînt în .pregă
tire de asemenea filme doeunaeataffe 
cu subiecte agro-zootehnice.
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Toata atenția îmbunătățirii activității 
magazinelor speciale pentru deservirea minerilor!

Pentru o mai bună aprovizionare a 
minerilor cu produse alimentare și in
dustriale, partidul și guvernul nostru 
au luat în ultimii ani o seamă de mă
suri. Astfel, pe lîngă lărgirea rețelei 
de unități comerciale, în urina hotă- 
rîrii din 3 iulie 1952 au fost înființate în 
toate localitățile din Valea Jiului peste 
40 de magazine alimentare, textile, 
etc., speciale pentru mineri.

In activitatea magazinelor speciale 
din Valea Jiului mai persistă încă o 
seamă de lipsuri. Majoritatea din 
ele ‘sînt mai slab aprovizionate și 
dispun de un număr redus de sorti
mente, în deosebi de produse textile 
și încălțăminte.

O altă defecțiune în activitatea unor 
magazine speciale alimentare este a- 
ceea că în ele se vinde fără tichet, 
ori cui intră în magazin. Așa fac ges
tionarii Ioan Olaru, Herman Fischer 
și vînzătorii de la magazinele alimen
tare nr. 24 șî 11 din Petroșani.

Lipsuri există și în felul de reparti
zare a mărfurilor alimentare, între 
magazinele speciale și cele cu vînzare 
liberă. In luna aprilie a.c. de exemplu, 
în timp ce magazinului special ali
mentar nr. 24 din Petroșani i-a fost 
repartizată cantitatea de 500 kg. za
hăr, la magazinul alimentar nr. 1 
(vînzare liberă) din Petroșani s-a 
repartizat peste 2000 kg. zahăr. Lip
suri mai sînt și în ceea ce privește uti
larea unor magazine speciale cu mo
bilier și utilaj ca răcitoare, ventila
toare. De multei orj acestora li se tri
mit mărfuri de calitate slabă. Aceste 
neajunsuri fac ca magazinele speciale 
pentru aprovizionarea muncitorilor 
din industria carboniferă să nu func
ționeze în bune condițiuni. Lipsurile 
din activitatea magazinelor speciale 
din Valea Jiului se datoresc în mare 
parte părerii greșite a unor tovarăși 
din conducerea O.C.L. Petroșani. Tov. 
Ioan Jurj, director coordonator și 

Alexandru Bodrog, director comercial, 
consideră, avînd în vedere faptul că 
Valea Jiului este bine aprovizionată 
cu produse alimentare și industriale, 
că sarcina unităților comerciale din 
raionul nostru este aceea de a vinde 
ori cui plătește. Unor asemenea con
ducători le este indiferent dacă produ
sele trimise pentru aprovizionarea mi
nerilor ajung în mîinile minerilor sau 
dacă aceste produse încap pe mîinile 
speculanților. Acești conducători ai 
O.C.L. privesc unilateral problema ți- 
nînd cu orice preț să se realizeze doar 
planul valoric la unitățile comericiale. 
Numai așa se explică faptul că tova
rășii din conducerea O.C.L. împreună 
cu tov. Almășan, Suster și Pick de la 
serviciile de repartizarea mărfurilor, 
repartizează cu precădere mărfuri ma
gazinelor cu vînzare libera. In felul 
acesta s-a ajuns în situația că ma
gazinele cu vînzare liberă distribuie 
mai multe produse, dispun de un sor
timent mai bogat de mărfuri și de ca
litate mai bună decît magazinele spe
ciale..

Această stare de lucruri, la maga
zinele speciale din Valea Jiului nu mai 
poate continua. Conducerea O.C.L. 
Petroșani trebuie să respecte întocmai 
prevederile hotărîrii partidului și gu
vernului din 3 iulie 1952 și să tran
sforme aceste magazine în unități co
merciale bine aprovizionate, care să 
pună la'îndemîna minerilor toate cele 
necesare traiului lor. Nu este admis 
ca untul care sosește în Valea Jiului 
să fie pus în vînzare la magazinele cu 
vînzare liberă în așa proporție încît 
țăranii din comunele Livezeni, Bă- 
nița, Uricani, să dea drept cotă untul 
cumpărat din Petroșani, Petrila, Lu- 
peni. Aceasta face ca marile cantități 
de unt sosite pentru mineri să fie vîn- 
dute în cîteva zile, în loc să fie păs
trat în frigorifere și vîndut minerilor. 
La fel, se întîmplă și cu unele produse 

ca vase emailate, servicii de porțelan, 
etc., pe care magazinul nr. 61 le vin
de oricui solicită, fără a se da întîie- 
tate minerilor.

Nu este admis ca gestionari ca 
Francisc Miclea de la magazinul nr. 
35 Petroșani și alții să vîndă articole 
raționalizate — confecțiuni, textile și 
încălțăiriinte — trimise pentru oame
nii muncii din Valea Jiului, anumitor 
persoane care prezintă cartele din 
Arad, Cluj, Oradea, Craiova, asta 
numai din dorința de a-și realiza pla
nul valoric și a se evidenția în muncă.

Trebuie lichidat din comerțul socia
list spiritul nesănătps de a vinde ori
cui solicită marfa. Nu este indiferent 
în mîinile cui încap mărfurile, dacă 
ele ajung în mîinile oamenilor muncii 
sau în mîinile speculanților.

Vinovată pentru această stare de 
lucruri se face și secția comercială a 
Sfatului popular raional. Tovarășii din 
această secție n-au intervenit la timp 
pentru lichidarea acestor lipsuri ci ei 
au acceptat această situație.

In Valea Jiului sosesc cantități’ tot 
mai mari de produse alimentare și in
dustriale pentru mineri. Numai în pri
mul trimestru al anului curent au fost 
vîndute cu 21 la sută mai multe măr
furi alimentare, cu 80 la sută mai 
multă pîine, cu 44 la sută mai multe 
^textile, cu 55 la sută mai multe pro
duse din metal și cu 39 la sută mai 
multă mobilă decît în trimestrul cores
punzător al anului trecut. Aceasta este 
o dovadă grăitoare a grijii pe care 
partidul și guvernul o poartă mine
rilor.
Aceste mărfuri trebuie însă să ajungă 

în mîinile minerilor și nu în mîinile spe 
culanților. Conducerea O.C.L. ' și sec
ția comercială a sfatului popular raio
nal prin măsurile care urmează să le 
ia trebuie să asigure aceasta.

ȘT. MIHAI 
E. NY1TRAI

Ob^ÎEt însemnate 
succese în producție

•>
Muncitorii preparației de cărbune de 

la Petrila obțin însemnate succese la 
spălarea și preparai ea cărbunelui.

Muncind organizat și aplicînd me
todele de muncă sovietice Jandarova 
și Voroșin, echipele de muncitori con
duse de fruntașii întrecerii socialiste 
Mihai Maizenbach, Ilie Farcaș și 
Alexandru Mihăilă înregistrează zilnic 
depășiri de norme cuprinse între 50- 
60 la sută. In prezent, aceste echipe 
lucrează în contul anului 1955. De 

' asemenea, echipele de muncitori de la 
secția carbonizare a preparației, au, 
obținut depășiri de normă de 159 la' 
sută. Din secția carbonizare s-au e- 
vidențiat tov. Ștefan Kiss, Gavrilă 
Florian, Ludovic Nagy și alții.

Cu cîte 30—48 la sută își întrec 
normele programate și tov. Ștefan To- 
doran și Teodor Colda'de la această 
preparatie.

M. MORARU 
corespondent

Fonduri fot mai mari 
alocate pentru protecția 

muncii la U.U.M.P.
Incepînd din luna mai a,c„ munci

torilor forjări, turnători, topitori de la 
U.U.M-P. și celorlalți care lucrează la 
temperaturi ridicate, li se distribuie, 
zilnic între 130-150 litri de apă carbo- 
gazoasă.

In cadrul măsurilor de protecție a| 
muncii, la diferite cuplaje de roți din
țate de la mașini care prezintă pericol ( 
de accidentare pentru muncitori, s-au1 
construit apărători din sîrmă. La fel,' 
pentru evitarea accidentelor la poH- 
.zoarele din secția sculărie, s-au intro
dus gemulețe din sticlă care opresc 
scînteile să nu sară în ochi. ,

Pentru asigurarea măsurilor de 
protecția muncii în care se include și 
echipamentul de protecție, (haine vă
tuite, cojoace, bocanci, mănuși, combi-* 
nizoane de doc, măști de gaze și de 
praf, etc). la Uzina de utilaj minier 
din Petroșani s-a cheltuit anul trecut 
suma de 471.306 lei.

Anul, acesta este prevăzută pentru 
protecția muncii o sumă de 840.000 
lei. Numai în primul trimestru al anu
lui ki curs, la această uzină s-au 
cheltuit 180.326 lei.

Pe una din stîncile de pe malurile 
Kamei, care aici sînt deosebit de înal
te, stătea un bătrîn. Numele lui este 
Lukici — vechi navigator de pe Ra
ma, care privea încordat spre valu
rile mării ce lua naștere — cea mai 
tînără mare din Uniunea Sovietică. 
Pe fața bătrînului înflori un zîmbet, 
un zîmbet de mîndrie și bucurie, pe 
care cu greu l-ar înțelege cineva care 
nu cunoaște Kama de altă dată.

— Iată, se realizează visul nostru 
i—spuse Lukici, arătînd spre hidrocen
trala de pe Rama. O lacrimă ce i se 
rostogolise pe fața înăsprită de ani 
strălucii în soare.

— Ce te-a mîniat moșule?— îl în
trebă cineva din cei de față.

Bătrînul își privi cu atenție interlo
cutorul și, ștergîndu-și ochii cu col
țul batistei, spuse:

— De fericire plîng, copii. De o ase
menea fericire încă nu mi-a fost dat 
pînă acum să am parte. Și adăugă cu 
însuflețire :

— Acum va fi ușor să conduci va
porul pe Rama noastră.

Lukici s-a -dovedit a fi un om comu
nicativ și plin de voie bună. Tatăl său 
fusese muncitor la o uzină din Ocersk, 
la 140 km. de Perm. Lukici a fost întîi 
plutaș pe Rama, iar apoi a lucrat pe 
un vapor cu aburi. Lukici navighează 
de peste 50 de ani pe Rama și cunoaș
te perfect capriciile acestei ape.

L-am rugat să ne vorbească despre 
Kama, despre focurile care vor fi cu- 
rîad acoperite cu apă.

— înainte de 1917 — .începu bă
trînul navigator — pe malurile Ra
mei erau păduri dese, o ta'igă în toată 
puterea cuvîntului. Rîul se desgheța

Din țara constructorilor comunismului

NAȘTEREA
tîrziu și se alimenta un scurt timp al 
anului cu apele primăverii. De îndată 
ce trecea primăvara, odată cu ea dis
părea și apa rîului. In timpul arșiței de 
vară, Rama seca aproape în întregi
me. Greu mai puteau naviga vasele, 
nici nu apucai s-o pornești la drum 
că te și loveai de bolovani.

Lukici căzu pe gînduri, apoi con
tinuă: — Și acum vedeți ce ape bo
gate... Dar știți dv. că noi visam'de 
mult la această apă mare. Cu peste 
100 de ani în urmă, fii ai poporului rus 
au întocmit un proiect de unire a Ra
mei cu Dvina de nord. Dar numaj în 
zilele noastre, datorită Puterii Sovie
tice, proiectul de alimentare a Ramei 
cu apă a devenit o realitate. Noi, oa
menii din Ural, avem acum apă din 
belșug — o adevărată mare.

Lukici a trecut prin multe în cursul 
vieții sale, dar n-a încetat o clipă sa 
viseze la Rama bogată în ape. Acum, 
cînd a văzut cum i se realizează visul, 
cum ia naștere marea Ramei, din ochi 
i s?a prelins o lacrimă, o lacrimă de 
bucurie.

Pe Rama sînt mulți oameni ca Lu
kici, adevărați patrioți, care toți de la 
mic la mare, se bucură de crearea 
acestei mări noi în regiunea Uralului. 
Iar marea crește văzînd cu.ochii, se 
aude clipocitul primelor ei valuri. Ea 
nu figurează încă pe hărți, dar nu este 
departe momentul cînd a*de Ramei

UNEI MARI
de I. GRIBOV 

se vor revărsa, pe o suprafață de a- 
proape 300 km. lungime și 30 km. lă
țime.

Umplerea mării Rama a început la 
18 aprilie la ora 4 după amiază. In 
prima zi nivelul apei s-a ridicat în 
total cu 10 cm. In ziua următoare, 
lîngă bieful superior ea atinsese deja 1 
m, iar apoi a ajuns la aproape 11 m 
și a acoperit întinderi imense. Peste 
cîteva zile suprafața acestei întinderi 
de apă, chiar în cele mai înguste lo
curi, se va mări de 5—6 ori, iar în 
unele sectoare apa se va' revărsa pe 
o întindere de 10 km.

In sectorul satului Sludka — care, 
după cum ne-a spus bătrînul Lukici, 
este locul (je baștină al multor na
vigatori și căpitani de vase de pe Ra
ma — vor lua ființă insule care vor 
forma..un adevărat arhipelag. Bancu
rile de nisip nu vor mai constitui o 
piedică pentru navigație. Această ma
re, care va avea o suprafață de 1.750 
km.2, va fi de cinci ori mai mare decît 
întinderea Moscovei și mult mai adîn- 
că decît Marea de Azov, care este o 
mare naturală — ci nu făcută de mîna 
omului.

Nașterea noului rezervor de apă 
constituie un important eveniment 
în viața regiunii Ural. Pe malurile 
noii mări, oamenii se statornicesc 
aici de ani îndelungați.

Pe fundul viitoarei mări erau mari 
masive silvice. O mare Darie din aces

te păduri au și fost tăiate. Numai în 
cursul nivelării viitorului traseu de nai 
vigație s-au tăiat pădurii pe o supra
față de 20.000 ha. Din lemnele tăiate 
s-ar putea face plute de dimensiuni 
considerabile, care să se întindă pe o 
lungime de 100 km. pe rîuz .

„Apa mare” a și inundat o mare 
parte din regiunea exploatărilor petro
lifere din Olazrrinsk — care sînt cele 
mai bogate din regiunea Molotov. Lu
crătorii organizației „Molotovneft” an 
apărat puțurile împotriva apei Cu un 
perete masiv-de oțel. Ca' urmare, în 
noua mare s-au format cîteva insule 
artificiale, încununate de înaltele vîr- 
furi apărate ale sondelor petrolifere.

Extracția petrolului din fundul mă
rii nu încetează nici un moment. 
Muncitorii de la sondele maritime din 
Balandinskoe au îndepliriit în noile și 
complicatele condiții angajamentele 
socialiste în cinstea zilei de 1 Mai: 
au îndeplinit înainte de termen planul 
pe patru luni și au dat țării mari can
tități de produse petrolifere peste pre
vederile planului.

Marea înaintează, se reyarsă în lă
țime și se apropie de malurile noi. 
In centrele populate de care se vor 
apropia în curînd apele Ramei, se con 
struiesc în ritm rapid diguri de zăgă
zuire. Valurile noii mări vor scălda 
în curînd marginile orașului Berez-' 
niki.

In luna mai vor intra pentru prima 
oară în marea Ramei vasele de pe Voi 
ga. Această mare arteră fluvială vă 
începe o nouă viață. La sfîrșițul verii, 
turbinele hidrocentralei de pe Rama’ 
vor da pentru prima oară curent elec
tric. (AgerpresXi

/ \
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Prezidiul Marii Adunări Raționale a R. P. R. 
a ratificat convențiile de la Geneva din 1949

Lucrările. Congresului 
Partidului Comunist din Austria

Prezidiul Marii Adunări Naționale 
a R.P.R. a ratificat convențiile de la 
.¡Geneva cu privire Ia protecția victi
melor de război, elaborate de conferin
ța de la Geneva din 1949 și semnate 
de împuternicitul Republicii Populare 
Romîne la 10 februarie 1950, și anu
me :

1. Convenția pentru ameliorarea

Declarația primului ministru al Indiei, Nehru
PARIS (Agerpres). — TASS
După cum reiese dintr-o știre a 

agenției France Presse, primul mi
nistru al Indiei, Djavaharlal Nehru, 
a declarat la 14 mai în parlament că 
guvernul indian nu va permite nici

Agenția United Press despre refuzul Indiei, Indoneziei și 
Birmaniei de a se alătura blocului agresiv plănuit de S.U.A.

WASHINGTON (Agerpres). — 
După cum anunță agenția United 
Press, încercările americane de a crea 
o grupare agresivă în Asia de sud-est 
au suferit la 14 mai o lovitură se
rioasă cînd a devenit cunoscut că 
India, Indonezia și Birmania nu vor 
adera la această alianță.

Sesiunea subcomitetului Comisiei O.HU.
LONDRA (Agerpres). — TASS
La Londra s-a deschis sesiunea 

subcomitetului Comisiei O.N.U. pen
tru dezarmare. La lucrările subcomi
tetului participă reprezentanți a cinci 
țări. Delegația sovietică este condusă 
de ambasadorul U.R.S.S. în Marea 
Britanie, I. A. Malik. Marea Britanle I ’
.este reprezentată prin Selwyn Lloyd,

Deschiderea la Budapesta a muzeului 
de istorie a mișcării muncitorești 

din țările de democrație populară
: La Budapesta, în clădirea Institu

itului mișcării muncitorești maghiare, 
Is-â deschis Muzeul de istorie a miș
cării muncitorești din țările de demo
crație populară. La deschiderea festi
vă a' muzeului au participat reprezen
tanți ai C.C. al Partidului celor ce 

¡muncesc din Ungaria și ai guvernului 
{Republicii Populare Ungare, reprezen
tanți ai partidelor comuniste și inun- 
[citorești frățești, precum și veterani 
[ai mișcării muncitorești maghiare.

Numeroase fotografii, tablouri, 
cărți, ziare și sculpturi înfățișează 
(.vizitatorilor muzeului dezvoltarea iniș- 
,carii muncitorești din China, Polonia,

Rîndiiielile fasciste din Uniunea Sud-Africană
Guvernul Malan nu numai că re- 

(ftiză să acorde africanilor dreptul de 
la fi aleși în parlamentul Uniunii 
'Sud-Africane, dar și prigonește fără 
¡cruțare pe oricine încearcă să apere 
[interesele neeuropenilor în acest or
gan legislativ.

Doi europeni—Sam Kahn și Brian 
Bunting care reprezentau pe alegă

torii africani de pe Capul de vest, au 
fost izgoniți unul după altul din par
lament în baza faimoasei legi pentru 
„reprimarea comunismului” pentru că 
au apărat interesele alegătorilor lor. 
După ce a izgonit din parlament pe a- 
cești oameni care nu erau pe placul 
llui, guvernul Malan a fixat în această 
(Circumscripție electorală alegeri par
țiale cu scopul de a strecura în 
parlament un candidat mai docil.. Dar 
■în alegerile parțiale care au avut loc 
Ia 27 aprilie â candidat, printre alții, 
miss Ray Alexander, o militantă sin
dicală activă.

Ray Alexander a declarat că va 
lupta în parlament pentru acordarea 
de drepturi depline africanilor. Cu 
cîteva săptămîni înainte de alegeri 

soartei răniților și bolnavilor din for
țele armate aflate în campanie.

2. Convenția pentru ameliorarea 
soartei răniților, bolnavilor și nau- 
fragiaților din forțele armate pe mare.

3. Convenția relativă la tratamentul 
prizonierilor de război.

4. Convenția relativă la protecția 
persoanelor civile în timp de război.

(Agerpres)

unei puteri occidentale să creeze ba
ze militare pe teritoriul Indiei.

Nehru a făcut această declarație 
răspunzînd la interpelările privitoare 
la posesiunile străine pe teritoriul 
Indiei.

In cadrul unei consfătuiri la Depar
tamentul de Stat al S.U.A. ambasa
dorii celor trei țări au declarat că 
țările lor nu vor să participe ia blo
cul pe care Statele Unite încearcă să-l 
creeze „pentru lupta împotriva comu
nismului”.

pentru dezarmare
Statele Unite — prin Moorechead 
Patterson, Franța — prin Julies 
Moch, Canada — prin Lester Pear
son.

Prima ședință a subcomitetului, 
care a avut loc într-un cadru închis 
și care a fost prezidată de Iules Moch, 
a fost consacrată realizării acordului 
în privința procedurii tratativelor pen
tru viitoarele săptămîni.

Cehoslovacia, Romînia, Bulgaria, Al
bania. In muzeu sînt arătate lupta 
eroică a oamenilor muncii din aceste 
țări pentru eliberarea lor, realizările 
lor remarcabile în anii puterii popu
lare. Obiectele expuse la muzeu oglin
desc ajutorul dezinteresat al Uniunii 
Sovietice dat țărilor de democrație 
populară în construirea socialismului.

In muzeu este înfățișat de asemenea 
trecutul și prezentul oamenilor muncii 
din Republica Democrată Germană, 
Republica Populară Mongolă, Repu
blica Democrată Populară Coreeană 
și Republica Democrată Vietnam.

guvernul Malan s-a grăbit să adopte 
o legislație suplimentară specială, 
pentru ca, indiferent de voința alegă
torilor, să împiedice nu numai pe „co
muniști“, ci și „persoane suspecte” ca 
miss Alexander să ocupe un loc în 
parlament.

Această manevră, însă nu i-ă inti
midat pe alegători. Dimpotrivă, ea a 
stîrnit un >val de proteste din partea 
oamenilor muncii. In aceste alegeri 
miss Alexander a întrunit de două 
ori mai multe voturi decît adversarii 
ei.

Cu toate acestea miss Alexander 
nu și-a putut ocupa locul în parla
ment : poliția a primit ordinul să n-o 
lase să intre în clădirea parlamentului.

Alegerile au arătat încă odată în 
mod concret adevărata față a „demo
crației“ lui Malan, pe care prietenii 
lui de dincolo de Ojean îl protejează 
din răsputeri. In același timp ele do
vedesc că, în pofida represiunilor și a 
teroarei polițienești, în țară crește îm
potrivirea față de regimul fascist al 
lui Malan.

.V.M.

VIENA (Ageipres). — TASS trans
mite :

In ședința din 14 mai a Congre
sului Partidului Comunist din Austria 
au început discuțiile pe marginea ra
portului lui J. Koplenig, președintele 
P. C. din Austria, intitulat „Calea 
spre obținerea și asigurarea indepen
denței Austriei”. Primul care a luat 
cuvîntul în cadrul discuțiilor a :osi 
Maller (Viena), care s-a ocupat de 
sarcinile ce revin comuniștilor în legă
tură cu apropiatele alegeri peniru 
Consiliul comunal de la Viena.

In numele Partidului Muncitoresc 
Socialist din Austria, (socialiștii de 
stînga), participanții la Congres au 
fost salutați de Erwin Scharf.

Delegatul la Congres Seczeny (Sti- 
ria) a împărtășit experiența activității 
comuniștilor din Stiria pentru orga
nizarea unității de acțiune a oameni
lor muncii de diferite convingeri po
litice,

Herman Mitterecker (Carintia) a 
vorbit despre intensificarea pregătiri

Declarația purtătorului de cuvînt 
al delegației R. P. Chineze

GENEVA (Agerpres). — China 
Nouă transmite :

Huan Hua, purtătorul de cuvînt al 
delegației R.P. Chineze la conferința 
de la Geneva, a făcut următoarea de
clarație:

La 13 mai, agenția France Presse 
ä anunțat din Washington că departa
mentul administrativ al guvernului 
Statelor Unite a dat publicității la 12 
mai un document care ar fi, chipurile, 
publicat de către „organizația volun
tarilor chinezi pentru ajutorarea Viet
namului”, care este calificată de de
partamentul american drept „o orga
nizație conauaistă chineză“.

Agenția arată că documentul ar con
ține aproape 3.000 de cuvinte și o 
parte a lui ar fi denumită „manual

Greve în țările capitaliste
ROMA (Agerpres). — In întreaga 

Italie se intensifică lupta oamenilor 
muncii pentru majorarea salariilor și 
pentru reînoirea contractelor de mun
că. După cum s-a anunțat, la 13 mai 
la Rorna a fost declarată o grevă de 24 
de ore a oamenilor muncii din indus
trie și transporturi. La grevă au par
ticipat 135.000 de persoane. Datorită 
solidarității oamenilor muncii, șapte 
societăți industriale au acceptat să 
plătească avansuri în contul viitoarei 
majorări a salariilor.

La 13 mai au declarat de asemenea 
o grevă de 24 ore oamenii muncii din 
industria de construcții de mașini din 
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lor de război ale americanilor în Ca- 
rintia.

Reprezentanta Uniunii Femeilor 
Democrate din Austria, Irma Schwa- 
ger, a chemat de pe tribuna Congre
sului toate femeile din Austria, indi
ferent de convingerile lor politice, să 
ceară interzicerea „întîlnirilor soldă
țești, interzicerea tipăririi și difuzării 
în Austria a literaturii care face pro
pagandă în favoarea războiului și a 
Anschluss-ului Austriei la Germania 
occidentală”.

La discuții au luat de asemenea 
cuvîntul Morwald (Austria inferioară)’ 
Mascher (Austria inferioară), Muri 
(Austria inferioară), Hu'tter (Stiria), 
Mitinger (Austria inferioară', Hali 
(Austria inferioară), Schmidt (Vie
na), Podrazka (Salzburg) și alții.

Congresul al XVI-lea al Partidului 
Comunist din Austria a fost salutat 
de reprezentanții partidelor comuniste 
și muncitorești frățești din Romînia', 
Bulgaria, Finlanda ș’i Anglia.

Congresul își continuă lucrările.

pentru activiștii politici care pleacă 
în Vietnam”. In telegramă se afirmă 
de asemenea că acestei „organizații 
comuniste chineze“ i-ar fi atașată o 
comisie consultativă sovietică.

Purtătorul de cuvînt al delegației 
chineze subliniază că documentul pu
blicat de departamentul administrativ 
al guvernului Statelor Unite este pe 
de-a-ntregul plăsmuit. Provenind din 
partea autorităților guvernamentale 
ale Statelor Unite, acest fals are drept 
scop să camufleze actele de interven
ție ale guvernului Statelor Unite în 
războiul din Indochina și să pregă
tească opinia publică în vederea ex
tinderii lui și a participării directe a
S.U.A. la acest război.

provincia Neapole și Cremona, meta- 
lurgiștii din Bologna și diferite cate
gorii de oameni ai muncii din provin
ciile Modena, Forli, Parma, Torino și 
Milano.

★

MONTEVIDEO (Agerpres) -w 
TASS

După cum anunță ziarul brazilian 
„Imprensa Popular“, în statul Rio 
Grande Do Sul au declarat grevă 
15.000 muncitori de la căile ferate. 
Circulația pe căile ferate în acest stat 
este paralizată. Greviștii cer îmbună
tățirea condițiilor de lucru.
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