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Pentru o atitudine justă 
în problema valorificării deșeurilor

. In momentul de față, în toate ramurile industriei noastre 
socialiste, o sarcină de importanță ■ deosebită este dezvoltarea 
producției de articole de larg consum în vederea aprovizionării 
cît mai bune a oamenilor muncii cu cele necesare nevoilor lor 
personale și gospodărești.

Realizarea cu succes a unei asemenea sarcini importante 
presupune folosirea, rațională a tuturor resurselor existente și 
lărgirea surselor în vederea măririi producției de bunuri de larg 
consum.

In industria metalurgică de pildă, deșeurile normale de fa
bricație reprezintă pînă la 6—7 la sută din volumul materialelor 
folosite în producție. In mărimi absolute ele reprezintă multe 
mii de tone de oțel și laminate, precum și de semifabricate pre
țioase. Valorificarea unor asemenea rămășițe de producție, în 
sensul recuperării valorii lor, se face în mod obișnuit prin colec
tarea deșeurilor, letopirea și reintroducerea lor în procesul prin
cipal de fabricație. Aceasta este calea cea mai simplă de valori
ficare a deșeurilor. Cealaltă cale, mai puțin simplă, dar deose
bit de importantă din punctul de vedere al economiei întreprin
derii însăși și al întregii economii naționale este aceea a valorifi
cării deșeurilor în mărfuri de larg consum.

întreprinderile sînt cointeresate, în valorificarea deșeurilor 
în mărfuri de larg consum, deoarece potrivit prevederilor De
cretului Nr, 445/953 al Prezidiului Marii Adunări Naționale, be
neficiile obținute din vînzarea produselor de larg consum, valori
ficate din rămășițele de producție, rămîn în întregime la dispo
ziția întreprinderii. Din aceste beneficii întreprinderea folosește 
25 la sută pentru acțiuni social-culturale și pentru premierea sa- 
lariaților, iar 75 Ja sută pentru lărgirea mai departe a pro
ducției de bunuri de larg consum obținute din prelucrarea rămă
șițelor de producție; Multe din întreprinderile noastre, stimulate 
de aceste avantaje, au obținut succese de seamă în valorificarea 
deșeui iior. -

Valorîficînd deșeurile, Uzina de utilaj minier din Petroșani,, 
de pildă, produce sobe de gătit, lighiane de tablă pentru bucă
tărie, tigăi cu coadă, fărașe, lopeți, arcuri de mobilă, etc. între
prinderea 708 construcții Livezeni, cooperativa meșteșugărească 
„Partizanul” și altele au reușit ca prin valorificarea resurselor 
locale și a deșeurilor să producă bunuri de larg consum pentru 
populație.

In întreprinderile din Valea Jiului, nu există însă o suficientă 
preocupare față de problema valorificării deșeurilor. Chiar la 
U.U.M.P.. cantitățile de bunuri metalice de larg consum sînt 
mult mai mici de cît posibilitățile de producție. La atelierele 
metalurgice din cadrul întreprinderilor de construcții, în atelie
rele mecanice ale minelor noastre de cărbuni există multe rămă
șițe de materiale, care în loc să fie valorificate, sînt aruncate 
la fier vechi. Conducătorii de întreprinderi nu țin seama de faptul 
că transformarea lor în produse de larg consUm înzecește valoarea 
deșeurilor, mărește fondul articolelor de larg consum destinate 
pieței.

Conducătorii de întreprinderi trebuie să dea dovadă de mai 
multă inițiativă, de mai mult spirit gospodăresc în problema va
lorificării deșeurilor. Organizațiile- de partid din întreprinderi 
sînt datoare să studieze problema valorificării deșeurilor prin 
pioducerea de bunuri de larg consum cerute de ^populație, să 
facă propuneri în acest scop și să combată cu tărie nepăsarea ‘ 
fața ae această sarcină. Inițiativele prețioase menite să sporească 
fondul de produse de larg consum prin valorificarea rezervelor 
interne trebuie sprijinite și puse în aplicare.

Pentru ca munca de valorificare a deșeurilor să se poată 
desfășura cu succes este de asemenea necesară o justă colaborare 
a întreprinderilor producătoare cu organele comerțului de stat. 
Organele locale ale comerțului de stat din Valea Jiului nu se 
preocupă de stabilirea unei legături strînse cu întreprinderile care 
au posibilități să producă bunuri de larg consum pentru a le in
fluența în această direcție. Conducerea O.G.L. trebuie să studieze 
cerințele populației, să cunoască posibilitatea de valorificare a 
deșeurilor. în diferite întreprinderi și să încheie contracte pentru 
producerea de bunuri de larg consum obținute prin valorificarea 
deșeurilor. Contractele încheiate cu întreprinderile producătoare, 
trebuie sa fie bine gîndite și să oglindească cu adevărat cererea 
de consum a pieței.

O mare atenție trebuie dată calității produselor. Nu e îngă
duit ca magazinele comerțului nostru de stat să înfățișeze oame
nilor muncii produse de proastă calitate. Pentru'fiecare om al 
muncii din secțiile producătoare de obiecte de larg consum, pentru 
fiecare conducător de întreprindere, livrarea de bunuri de calitate 
către organizațiile comerciale trebuie să fie o chestiune de 
onoare. Organele O.C.L. trebuie să vegheze la calitâteâ produse
lor și să nu îngăduie pătrunderea în magazine a mărfurilor ne
corespunzătoare.

Valorificarea deșeurilor pentru producția de bunuri metalice 
de larg consum, poate și trebuie să aducă o contribuție la îmbu
nătățirea aprovizionării oamenilor muncii. -

— DJ_N_VALEA JJJJLJJl — 

Angajamentele devin fapte
Era la începutul lunii mai

In birourile sectoarelor minei 
Petrila domnea mare animație. 
Minerii și tehnicienii sect. ta
relor s-au întrunit în consfă
tuiri de producție pentru a 
analiza realizările și lipsurile 
din luna trecută.. Cu acest 
prilej au fost arătate de con
ducerea sectoarelor și sarcinile 
de plan ce reveneau pe luna 
mai, fiecărei brigăzi în parre. 
Tot aici, minerii și tehnicienii 

! au discutat și posibilitățile 
care ar putea să ducă la spo
rirea producției și productivi
tății muncii.

! Luînd cunoștință de sarci
nile de plan ce le revin nu
meroși mineri si-au luat an-' 
gajamente sporite în muncă.

— Eu, — a spus minerul 
fruntaș al întrecerii socialiste 
Ladislau Haidu — îmi iau 
angajamentul în numele bri
găzii pe care o conduc să-mi

îndeplinesc în această lună 
sarcinile de plan cu 50 la su
tă, să fac economii de mate
rial lemnos și explosiv de 5 la 
sută. Cu aceste angajamente 
chem la întrecere brigada 
minerului Iuliu Haidu.

Angajamente sporite și-au 
¡luat în cadrul consfătuirilor 
de producție și minerii și teh
nicienii Cursan Adolf, Mircea 
Lebaci, Adalbert Calat, Va- 

sile Petruș, Iosif Androne și 
mulți alții. Ei s-au angajat să 
depășească în luna mai pro
ductivitatea planificată cu" 15- 
30 la sută și să realizeze eco
nomii de material lemnos și 
explosiv de 5 la sută.

...Cea de a doua decadă a 
lunii mai este pe sfîrșite. Bi
lanțul realizărilor obținute în 
această perioadă dovedesc că 
angajamentele luate de mineri 
în consfătuirile de producție 
?.u și început să fie îndepli
nite

In fruntea între-, erii pentru 
îndeplinirea angajamentelor 
luate s au situat minerii d>n 
brigada condusă de tov. Iuliu 
Haidu, care aplicînd metoda 
graficului ciclic și avînd asi
gurate din timp materialele ne
cesare, și-au depășit sarcinile 
de plan cu 52 la sută. Depă
șiri asemănătoare au înregis
trat și brigăzile de mineri con
duse de tov. Ladislau Haidu, 
Enache Zamfir, Petru Bălaș, 
Gheorghe Bărbuț, Ioan Tripon, 
Gheorghe Moise și Vasile Pe
truș care muncind organizai 
au reușit să-și întreacă sarci
nile de plan în proporție de 
30—50 la sută.

Minerii și tehnicienii de la 
mina Petrila sînt hotărîți 
să-și intensifice eforturile în 
muncă pentru a îndeplini și 
depăși cu succes angajamflM- 
tele luate.

Inovatori premiați
Inovatorii și raționalizato- 

rii în producție sînf oameni 
înaintați, , oameni care luptă 
pentru tot ceeace este nou, 
împotriva a tot ceea ce este 
vechi. Inovațiile și raționaliză
rile introduse în producție, ca 
urmare a străduințelor mun
citorilor și tehnicienilor înain
tați, au meniiec să facă m.in 
c? mai ușoară și- mai sporni

că, să îmbunătățească sin 
țitor procesul de producție.

Inovatorii și raționaliza- 
toriî în producție aduc contri

buții de seamă la realizarea 
sarcinilor de plan.

Pentru merite deosebite. în 
munca lor, numeroși inovatori 
de la mina Aniqoasa au fost 
recompensați zilele acestea cu 
premii cuprinse între 150— 
621 lei. De exemplu, tov. 
Iosif Dan și Vasile Chișu 
care au confecționat la puțul 
auxiliar de la orizontul VII 
un pod ridicător au primit 
premii în suma de 621 și, res
pectiv, 375 lei. Tov. Ioan Be- 
vecz a confecționat un dispo-

zitiv de fixare a tăierii tuburi
lor de diferite unghiuri pentru 
care a fost premiat cu suma de 
300 lei, iar inovatorii Ștefan 
Zlegneanu, loan Iuhasz 
loan Fighel au fost premiatt 
pentru inovațiile lor, cu sume 
cuprinse între 100—200 lei.

Inovatorii de la mina Ani- 
noasa sînt hotărîți sa obțit-ă 
noi succese îp munca lor.

A. ALEXANDRU 
corespondent

----------------- M O N E R I T A
...— Tovarășă Aglaîa ! T > 

varășă Aglaia !
Perforatorul la care lucra 

tînăra Aglaia Bunduc se op;i. 
Aglaia își înălță privirea-i 
vioaie de pe perforator șî-o 
aținti înspre direcția de. unda 
era chemată.

Un tînăr îi făcea semne des
perate cu mîna.

— Vino repede, ești chema
tă la conducerea șantierului.

— O să viu, o să viu înda
tă, că doar n-o fi... Ultimele 
cuvinte fură acoperite de ră
păitul ritmic al perforatoru
lui.

Peste puțin timp lucrul a 
fost terminat. Tînăra mineri- 
ță Aglaia Bunduc a șters de 
praf și a uns perforatorul. 
Apoi, cu pași grăbiți se în
dreptă spre birourile condu
cerii șantierului. Ajunsă acolo, 
rămase uimită. Cu toate că 
era ora mesei, aproape toți 
muncitorii de, pe șantier erau 
adunați. Unul dintre ei îi spuse 
cu dojană :

— Prea te lași așteptată, 
Aglăițo I

— Ce să fac, tovarășe, nu 
puteam să las uneltele vraiște 
și să plec.

Curînd discuția fu între
ruptă. De pe tribuna improvi-

zată a luat cuvîntul un tova
răș cu privifea pătrunzătoa
re,

— Tovarăși 1 Mitingul nos
tru are drept scop înmînarea 
medaliei „Pentru merit C.F.R.- 
ist” tovarășei Agalia Bu.ilie.

Un ropot de aplauze a în- 
tîmpinat aceste cuvinte. Din 
sute de ochi au îmbrățișat-o 
priviri calde pe tînăra Aglaia 
Bunduc; brațele întinse 
pentru a o felicita dovedeau 
dragostea și prețuirea de care 
se bucură ea din partea colec
tivului.

—. E Aglăița noastră ! — 
spuneau cu mîndrie muncitorii 
în timp ce tovarășul cu privi
rea pătrunzătoare care vorbise 
de la tribună i-a prins pe 
piept medalia. Aglaia Bunduc 
se gîndea : — Oare despre ce 
să vorbesc, ce angajamente 
să-mi iau cu prilejul acestui 
eveniment de neuitat ?

Trecuseră abia cîteva se
cunde de cînd pe pieptul ei 
strălucea medalia ..Pentru me
rit C.F.R.-ist“. Dar Aglaiei 
Bunduc i se părea c-au trecut 
ore. Ii era parcă ciudă că ea, 
mineriță fruntașă în întrecerea 
socialistă care, biruind stî.nci 
tăiase drum prin munte liniei, 
ferate nu coate acum să-și în

vingă propria-i emoție. Vroia 
să vorbească de multe, de co
muna lor Negrești din regiu
nea Iași, unde în trecut tatăl 
ei țăran ‘ărac a muncit din 
greu pe pămîntul chiaburilor 
din sat, de dorința ei fierbin
te de mai tîrziu de a munci 
pe unul din marile șantidre 
ale patri3- de felul cum pe 
șantierul Bumbești-Livezeni a 
fost calificată în meseria de 
miner 'după metoda Cotlear 
de către minerul. Moise Baur, • 
iar la urmă să-și ia angaja
mentul ca pe noul șantier Lu- 

'’peni-Uricani, unde a venit de 
puțin timp, să obțină succese 
și mai frumoase.

— Tovarăși! — a început 
tînăra Aglaia — sînt nespus; 
de bucuroasă că astăzi... In; 
mintea ei însă totul se învăl- 
mășa cu repeziciune. De aceea 
nici n-a putut vorbi prea mult. 
Insă chipul ei exprima mai 
bine decît oricare și oricîte cu
vinte dorința ei de a munci 
cu și mai multă rîvnă, pentru 
ca, alături de milioanele de 
oameni ai muncii, să contribuie 
la înflorirea continuă a patriei 
iubite, pentru pace și socia
lism.

• ■ ELISEU CHIȘU 
corespondent ,



STEAGUL ROSÜ

Llriúani — un orășel al minerilor
Șoseaua pietruită ce pleacă din Eu- 

peni șerpuiește printre munții împă
duriți, îndreptîndu-se către noul oraș 
— Uricani.

LJruitul mașinilor ce transportă ma- 
■ terial de construcții se amestecă cu 

cel al Jiului și al trenulețului ce duce 
cărbunii scoși din fundul minei Uri
cani spre preparația Lupeni.

Demult, aici întîlneai doar cîteva • 
căsuțe mici, construite din bîrne, în 
care își găsiseră adăpost ciobanii care 
coborîseră cu oile de sus, din munte, 
din Uric. Iată însă că acum locurile 
au primit altă înfățișare. Pe o supra
față destul de întinsă, acolo unde Jiul 
primește în matca lui pîrîul Șerpilor, 
se înalță noul orășel al minerilor din 
Uricani, orășel străjuit de o parte 
și de alta de munții Tulisa și Siglaul 
Mare. Peste 300 de familii s-au și insta
lat în cele 517 apartamente moderne 
ce alcătuiesc noul orășel. Seara, prin 
geamurile deschise larg se aud me
lodii vesele de la aparatele de radio 
ale inițierilor.

De ,pe schelele ridicate hi jurul unei 
clădiri te întîmpină privirea veselă a 
constructorului comunist loan Crista- 
dae. Brigada lui de tencuitori și-a rea
lizat mai demult sarcinile ce-i reve
neau din cincinal. Exemplul acestei 
brigăzi i-a însuflețit și pe ceilalți 
în munca lor. Echipa de dulgheri con
dusă de maistrul Vr Maruși și-a de
pășit în ultimul timp, zi de zi sarci
nile de plan cu peste 140 la sută, 
'jar cea a mecanicului de macara 
KSK 3, loan Notingher, aplicînd me
toda comenzilor suprapuse își depă
șește planul cu peste 60 la sută.

Despre succesele obținute de con
structorii noului orășel al minerilor 
■îți amintește» un steag roșu cusut pe 
mărgini cu fir aurit. Este Steagul Ro
șu de întreprindere fruntașă pe țară

Succesele constructorilor din PetrUa
Aplicind metode de muncă sovietice 

muncitorii de pe șantierele de cons
trucții ale întreprinderii 703 din Pe- 
trila, obțin zi de zi succese însem
nate în muncă.

Brigada complexă condusă de frun
tașul întrecerii socialiste Andrei Do
boș, lucrînd la montarea elemente
lor prefabricate, obține zilnic depășiri 
de normă cuprinse întFe 50—60 la 
sută.

Brigăzile conduse de tov. loan Chi- 

pe care l-a primit din partea Ministe
rului, întreprinderea 704 construcții 
Uricani.

In sala de spectacole a clubului se 
află două aparate cinematografice, de 
fabricație sovietică, gata să intre în 
funcțiune. In altă sală a clubului, așe
zați la măsuțe patrate, numeroși mi
neri și constructori joacă șah Ală
turi, în sala de lectură a clubului se 
află printre mulți alții minerul frun
taș în întrecerea socialistă Ioăn Bo
lea, responsabilul unei brigăzi de ti
neret, cufundat în lectura plăcută a 
unei cărți.

Des/re frumusețea noului oraș îți 
vorbește macheta aflată în biroul" ing. 
șef. Aurel Piso. Privind macheta vezi 
străzile largi ale orașului pe care fa
miliile minerilor se îndreaptă spre 
club unde echipa artistică de ama
tori a sindicatului minier Uricani va 
prezenta un minunat spectacol.

...Seăra începuse să-și aștearnă 
pînza fumurie peste noile așezări. Fără 
să vrem, ne aruncăm privirea în urmă 
unde strălucirea miilor de becuri se 
căznesc să transforme întunecimea 
nopții în zi. La fereastra unui bloc îl 
zărim parcă pe constructorul loan 
Cristache mîngăind cu o mînă părul 
cîrlioHțat al fiului său, iar cu cealaltă 
făcîndu-ne semn de bun rămas. Ne 
depărtăm. Orașul rămîne tot mai în 
urmă...

Părăsind Uricaniul îți dai seama 
că pe harta patriei noastre a apărut 
un nou oraș, un oraș al minerilor, ex
presie a grijii nemărginite pe care o 
poartă partidul celor ce din străfun
durile pămîntului scot cărbunele -— 
pîinea industriei noastre socialiste.

DUMITRU GITA
* VASILE CAMILAR

ra și Eduard Egry, care lucrează la 
tencuieli după metoda sovietică Ma- 
lîghin, execută în 8 ore 180 metri 
păfrați tencuieli finite, depășind tot
odată productivitatea planificată cu 
peste 50 la sută. De asemenea brigă
zile conduse de tov. Ștefan Forșt, Lu
dovic Horvath, Matei Grenert și loail 
Drăgan și-au întrecut zilnic produc
tivitatea^ planificată cu 30—50 la sută.

« M. MORARU 
corespondent

MANIFESTĂRI SPORTIVE z

Minerul Petroșani a întrecut Dinamo București 
cu 2-11(1-0)

AAiile de iubitori ai fotbalului veniți 
ieri pe stadionul din Petroșani au sa
lutat cu bucurie meritata victorie a 
echipei Minerul care a întrecut cu 
scorul de 2-1 (1-0) redutabila for
mație Dinamo-București. Echipa mi
nerilor a intrat pe teren cu voința de 
a lupta dîrz pentru victorie. Și ei au 
cîștigat-o asupra unui adversar pu
ternic,— Dinamo București — care în 
ultimul timp s-a afirmat ca *cea mai 
puternică reprezentativă a fotbalului 
nostru. Í

Jocul de ieri, în special în prima 
repriză, a oferit spectatorilor un joc 
de bună factură tehnică. Minerii și 
toți oamenii muncii prezenți pe sta
dion, au urmărit cu încordare jocul 
echipei din Petroșani, care a dovedit 
că atunci cînd este însuflețită de do- 
iința de a învinge știe să întreacă 
adversari puternici și să-și asigure 
victoria.

In primele 10 minute ale întrecerii 
jocul a fost echilibrat. In această pe
rioadă de timp ambele echipe inițiază 
acțiuni frumoase. Chiar în primul 
minut de joc" Ozon trage puternic de 
la distanță peste poarta lui Crîsnic. 
In minutul următor, Paraschiva des
chis de Gábor centrează lui Szőke 
care trage puternic obligîndu-1 pe 
Birtașu să respingă în corner. La ca
pătul unei curse frumoase (min. 7) 
Paraschiva îl pune ,pe Birtașu în si
tuația să respingă din nou în corner

După primele 10 minute de joc e- 
chipa minerilor preia inițiativa des- 
fășurînd un joc bun. Din acest mo
ment dominarea localnicilor se face 
tot mai simtită.

T
La poligonul „Constructorul” din 

Petroșani s-a desfășurat în ziua de 
16 mai un concurs de tir la care au 
participat 15 concurenți. Au obținut 
normele de clasificare cu cele mai 
bune rezultate următorii concurenți:

Proba culcat nerezemat — 10 car- 
|tușe: Traian Munteanu (Minerul I. 
MfeP.), categoria III cu 86 puncte din 
100 posibile; loan Ploscaru (Minerul 
LM.P.), categoria III cu 83 puncte <En

Consfătuire
Ziarul „Sportul Popular”, în co

laborare cu Comitetul raional C.F.S. 
Petroșani organizează în ziua de 
vineri 21 mai ora 17, în sala clu
bului „Gh. Apostol“ din "Petroșani 
o consfătuire cu sportivii, cititorii 
și corespondenții ziarului.

Consfătuirea va fi urmată de un 
fiumoș festival cultural-sportiv.

Scorul este deschis în minutul 16 
• de Gábor, care, bine deschis de Far

kas I, intră în careul dinamoviștilor 
înscriind plasat primul gol: 1-0 pen
tru Minerul.

Inițiativa continuă să rămînă de 
partea minerilor pînă aproape de 
sfîrșitul reprizei. Acest lucru este o- 
glindit de altfel și de raportul de 
cornere care era de 5-1 în favoarea 
gazdelor. In ultimele 8' minute de joc, 
dinamoviștii obțin 3 cornere rămase 
fără rezultat.

La reluare, dinamoviștii atacă sus
ținut, străduindu-se să egaleze, însă 
apărarea gazdelor, în formă foarte 
bună, respinge atacurile. In minutul 
58 Ozon ajuns în poziție bună, trage 
de la 5 m., dar Crîsnic prinde ușor. 
După aceasta jocul devine din nou echi 
librat. In minutul 80, uii henț comis 
de Băcuț I este executat de Farkaș 
I. Mingea ajunsă în fața porții dina- 
moviste este degajată de Băcuț II 
pînă la Szőke. Acesta pasează lui 
Gábor care înscrie cel de al doilea 
punct în favoarea echipei Minerul. Di- 
r.amoviștii înscriu unicul lor punct în 
minutul 83 cînd Crîsnic scapă în 
poartă un șut tras de la distanță.

In minutul 86 Ozon a fost eli
minat din joc pentru atitudine ne
sportivă.

Victoria echipei minerilor este pe 
deplin meritată. Jucătorii echipei Mi
nerul au tras mult la poartă, in 
schimb dinamoviștii au urmărit să 
tragă la poartă din apropiere, pier- 
zîndu-se în combinații inutile. Majo
ritatea acțiunilor dinamoviste au ră
mas fără finalitate. \

i r
100 posibile ; Rudolf Ghiatzel (școala 
profesională Petroșani), categoria III 
cu 81 puncte din 100 posibile; Eugen 
Peterfi (șcqala maghiară Petroșani), 
categoria III cu 85 puncte din 100 
posibile.

Proba 3X10: loan Necșa (școala 
sportivă de tineret), categoria II cu 
241 puncte din 300 posibile.

AUREL JIVA 
corespondent

Spectacolele zdei

CINEMATOGRAFE: Alexandru
Sahia, Petroșani: Vestitorul vremuri
lor noi; Muncitoresc Petroșani: Lupta 
pentru viață; Lupeni: Nunta cu zes
tre; Vulcan: Schubert; Aninoasa: Sub 
vechea monarhie; ^etrila: Centru
înaintaș; Lonea: Africa (seria Il-a).

Trebuie îmbunătățită munca cultural-educativă 
pe șantierele de construcții

In anii puterii populare, în locali
tățile miniere din Valea Jiului s-au 
deschis șantiere de construcții. Pe a- 
cește șantiere lucrează numeroși mun
citori constructori care înalță pentru 
mineri locuințe multe și de calitate 
bună. Bucurîndu-se de grija regimu
lui nostru democrat-popular, munci
torilor constructori le-au fost create 
condiții optime pentru a beneficia de 
roadele muncii cultural-educative. Ast
fel, pe șantierele de construcții au 
fost construite și amenajate 6 cluburi 
muncitorești, unele din ele înzestrate 

leu mobilier nou, cu aparate de cine
matograf, etc., așa cum este clubul 
Imancitorilor constructori din Petro- 
i'șani. De asemenea, pe unele șantiere 

' jde construcții, printre care cele de la 
[Bonea și Lupeni, au fost instalate 
fstațn de radioamplificare.
i Cum sînt folosite însă posibilitățile 
create pentru desfășurarea muncii 
cultural-educative pe șantierele de 

'construcții ? Se poate spune că mun
citorii de pe șantierele de construcții 
ale întreprinderii 702 construcții des

fășoară oarecare activitate cultural- 
educativă. La clubul muncitorilor con
structori din Vulcan, de -pildă, se or
ganizează conferințe, șezători, pro
grame cultural-artistice compuse din 
cîntece, dansuri și piese de teatru. 
Astfel, în ultimul timp au fost organi
zate conferințe cum sînt: „Să dezvol- 
tăiți democrația muncitorească în ac
tivitatea sindicatelor”, „Cosmopoli
tismul — instrument ideologic al im
perialismului în planurile de domina
ție mondială” și altele, precum și 4 
programe cultural-artistice. La fel, 
muncitorii de pe șantierul de construc
ții „Viscoza” din Lupeni au început 
să desfășoare o rodnică activitate cul- 
tural-artistică. In caârul clubului mun
citorilor constructori din Lupeni au 
luat ființă echipe artistice de dans, 
cor și. teatru. Insă, cu toate succesele 
obținute în munca culturală pe șan
tierele întreprinderii 702 construcții 
Vulcan-Lupeni, cerințele mereu cres- 
cînde sînt departe de a fi satisfăcute. 
Organizațiile sindicale și de UTM nu 
folosesc îndeajuns diferitele forme ale 

muncii culturale cum sînt conferin
țele științifice, tehnice și politico-so- 
ciale, citirea și discutarea în colectiv 
a unor cărți, etc. Bibliotecile cluburi
lor sînt slab folosite de muncitorii de 
pe șantierele de construcții. Aceasta 
o dovedește număruț mic de muncitori 
care citesc cărți împrumutate de la 
biblioteci.

Pe alte șantiere de construcții din Va 
lea Jiului munca cultural-educativă 
este aproape inexistentă. Cluburile de 
care dispun muncitorii constructori de 
pe șantiere nu sînt folosite pentru des
fășurarea muncii culturale. In această 
situație se găsesc cluburile muncito
rilor constructori din Petroșani, Pe- 
trila și Lonea. Nefiind îndrumate de 
organizațiile de partid și sindicale la 
aceste cluburi nu se întreprinde ni
mic pentru extinderea' metodelor îna
intate de muncă, pentru propagarea 
în rîndul muncitorilor constructori a 
cunoștințelor politice, tehnice și știin
țifice. Activitatea acestor cluburi nu 
este axată pe sarcinile care stau în fa
ța oamenilor muncii pentru înfăptui

rea programului de măsuri economice 
adoptat de plenara C.C. al P.M.R. 
din 19—20 august 1953 în scopul dez
voltării economiei noastre naționale 
și creșterii bunăstării celor ce mun
cesc Lipsa de preocupare față de folo
sirea condițiilor create de statul nostru 
democrat-popular în vederea desfășu
rării unei vaste activități culturale 
în rîndul celor ce muncesc pe șantie
rele de construcții, reiese și din 
faptul că stația de radio-am
plificare de pe șantierul de con
strucții din Lonea stă nefolosită zile 
de-a rîndul. Lipșuri mari în ceea ce 
privește munca culturală se manifestă 
și în cadrul- întreprinderii de con
strucții 704 Uricani.

Nici organizațiile de tineret nu a- 
cordă atenția cuvenită muncii cultu’ 
rale. Ele se mărginesc mai mult la 
organizarea „Joilor de tineret”. In 
schimb, tinerii nu sînt îndrumați să 
frecventeze bibliotecile sau să ia par
te la repetițiile echipelor artistice de 
amatori.

In acțiunea de îmbunătățire a acti
vității culturale în rîndul muncito
rilor de pe șantierele de construcții din 
Valea Jiului un rol de seamă au de 
îndeplinit organizațiile sindicale și
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DIN EXPERIENȚA COLECTIVELOR FRUNTAȘE Ni se semnalează că. ..
Colectivul depoului CER, Petroșani fruntaș în lupta 

pentru economii, pentru reducerea prețului de cost al transporturilor
Unul din mijloacele importante me

nite să ducă la traducerea în viață 
a măsurilor luate de partid și guvern 
privitor la dezvoltarea economiei na
ționale și ridicarea bunăstării celor, 
ce muncesc îl constituie realizarea 
a cît mai însemnate economii, reduce
rea continuă a prețului de cost.

Preocupat de realizarea de econo
mii și reducerea prețului de cost 
âl transporturilor, colectivul depoului 
C.F.R. Petroșani a pornit încă de la 
începutul primului an din cincinal la 
luptă hotărîtă pentru a realiza eco
nomii cît mai însemnate de combust
ibil, pentru a reduce prețul de cost al 
transporturilor.

In acest scop, conducerea depoului, 
în colaborare cu comitetul de între- 

• prindere, a organizat consfătuiri de 
producție în care s-a arătat însemnă
tatea deosebită a economiilor, precum 
și căile care duc la realizarea lor. 
Datorită aplicării metodelor sovie
tice Corabelnicova și Corobcov, colec
tivul depoului C.F.R. Petroșani a 
realizat încă în primul an al cincina
lului o economie {le 7.907 tone de 
combustibil conyențlonal.

Trecîndu-se la extinderea planifi
cată a metodelor de muncă sovietice, 
economiile realizate în primul an al 
cincinalului au crescut an de an. Ast
fel, în anul 1952 au fost economisite 
10.438 .tone de combustibil convențio
nal, iar în anul 1953, 11.143 tone .Cu 
combustibilul economisit de la începu
tul cincinalului și pînă acum? depoul 
C.F.R, Petroșani. poate remorca timp 
de 340 zile toate trenurile ce cad în 
sarcina sa pe distanța Petroșani,. Si- 
meria(>Lupeni, Subcetate și retur. Ca 
urmare a acestui succes colectivul de 
muncitori și tehnicieni al depoului 
C.F.R. Petroșani a obținut drapelul 
de depou fruntaș pe țară.

Un alt factor care a contribuit-la 
cointeresarea fiecărui muncitor și 
tehnician din depou la realizarea a cît 
mai însemnate economii și’ de inova
ții menite să ducă la reducerea pre
țului de cost al transportului l-a con
stituit ținerea unei evidențe precise 
a economiilor realizate și recompen
sarea 'materială a acelora care le-au 
realizat. In acest scop, conducerea de
poului, sprijinită și îndrumată de or
ganizația de bază, s-a preocupat de 
extinderea pe scară largă a metodei 
„Planul financiar de producție al 
locomotivei” —- inițiat de economis
ta sovietică Clavdia Baranovscaia.

U.T.M. Este necesar ca aceste orga
nizații să folosească din plin mijloa
cele și posibilitățile create pentru a 
desfășura o rodnică activitate cultu
rală. Este dăunătoare atitudinea unor 
comitete sindicale.- ca de pildă cel 
al întreprinderii 703 din Petrila (res
ponsabil cultural tov. Gheorghe Că- 
praru) care nu sprijină activitate'a 
cluburilor și bibliotecilor și a celor
lalte mijloace de culturalizare de care 
dispune întreprinderea respectivă.
- O sarcină importantă trebuie să 
constituie pentru cluburile muncito
rilor constructori informarea cu regu
laritate a celor ce muncesc asupra 
problemelor politice internaționale

Subfiliala și lectoratele S.R.S^l. din 
Valea Jiului sînt chemate să dea o 
contribuție de seamă în acțiunea de 
îmbunătățire a muncii culturale în 
rîndurile muncitorilor constructori. 
Ele trebuie să organizeze cu regulari
tate conferințe care să trezească un 
interes crescînd în rîndul muncitori
lor.

De asemenea, pe lîngă fiecare club 
trebuie formate echipe artistice de a- 
matori, care să aducă o contribuție de 
seamă la îmbunătățirea muncii cultu
rale în rîndul celor ce muncesc pe

Preocupată r de aplicarea cu succes 
a acestei metode, conducerea depou
lui s-a îngrijit de crearea din timp a 
măsurilor tehnico-organizatorice nece
sare bunei desfășurări a muncii. Prin
tre mecanicii de la depoul C.F.R. Pe
troșani care au trecut pentru prima 
dată la aplicarea metodei planul fi
nanciar de producție al locomotivei, 
după metoda economistei sovietice 
Clavdia Baranovscaia, se numără me
canicul fruntaș în întrecerea socialis
tă Iosif Barbura. In prezent, această 
metodă este aplicată la 23 locomotive^ 
In cele patru luni ale anului ,1954, bri
găzile ce aplică această metodă au
realizat o economie în valoare de
497.563 lei. Printre mecanicii care
au realizat economii însemnate de
combustibil în urma aplicării acestei 
metode se numără tov. Aurel Marca 
și Iosif Barbura care în primele pa’tra 
luni 'ale acestui an au economisit com
bustibil convențional în valoare d/ 
16.108 și respectiv 17.718» lei. Ca flt- 
mare ă aplicării și extinderii planifi
cate a metodelor înaintate, economiile 
de combustibil înregistrate în primele 
4 luni ale anului 1954 au întrecut cu 
mult pe cele obținute în aceeași pe
rioadă a anului trecut.

In vederea reducerii prețului de cost 
al transporturilor, conducerea depoului 
a îndrumat mecanicii de locomotivă să 
treacă ia- aplicarea metodei sovietice 
Corobcovr-metodă care constă în folo
sirea combustibilului de calitate in
ferioară sau prin amestecarea lui cu 
combustibil de calitate superioară.

In urma consfătuirii pe țară a ce- 
feriștilor din 11-14 februarie 1953, 
locomotivele depoului C.F.R. Petro
șani au fost înzestrate cu cutii de1 foc 
de oțel, cu instalații de ars păcură, 
lucru care a dus la ușurarea cu circa 
80 la sută a muncii personalului ce de
servește locomotiva, precum și la spo
rirea economiilor de combustibil.

Trecerea la gospodărirea chibzuită 
pe .locomotive, care are drept scop 
reducerea prețului de cost pe unitatea 
de producție, a Constituit de aseme
nea o preocupare a conducerii depou
lui C.F.R. Petroșani. Dacă la 1 martie 
1953, această metodă era aplicată nu
mai la două locomotive,, la sfîrșitul a- 
nului tremt. ea s-a extins ’a încă 10 
locomotive, iar în prezent este aplicată 

șantierele de construcții. De o deose
bită însemnătate pentru lichidarea lip
surilor din munca culturală, este or
ganizarea brigăzilor artistice de agita
ție, care au menirea să se deplaseze 
pe șantierele de construcții pentru a 
prezenta scurte programe artistice.

Bibliotecile trebuie să acorde o mai 
'mare, atenție muncii de popularizare 
și răspîndire a cărții. Este absolut 
necesar să/se organizeze recenzii, seri 
literare, discuții cu cititorii, etc., ma
nifestări care trezesc gustul celor ce 
muncesc pentru a citi cît mai multe 
cărți.

In vederea îmbunătățirii muncii 
culturale în rîndul muncitorilor con
structori, sarcini importante revin or
ganizațiilor de partid. Ele au datoria 
să ajute comitetele sindicale pentru 
a desfășura o rodnică activitate me
nită să contribuie «la ridicarea nive
lului cultural și politic al muncito
rilor constructori.

Să dăm avînt muncii cultural-edu
cative în rîndul muncitorilor de. pe 
șantierele d.g construcții din Valea 
Jiului !

P. TOMESCU
ST. HIGHER 

la 15 locomotive. Ca urmare a apli
cării acestei rhetode, 'brigăzile de pe 
cele douăsprezece locomotive au rea
lizat în anul trecut o economie de ma
teriale, lubrefianți și manoperă în va
loare de 127.000 lei, iar în perioada ț 
care a trecut din anul 1954 o economie î 
în valoare de 39.000 lei.

Economii mai importante prin apli- ; 
carea acestei metode au fost reali
zate'de brigăzile conduse de mecanicii ; 
fruntași loan Despa și Aurel Mar cu 
care au realizat economii în valoare 
de 22.000—30.000 lei. Din economiile 
realizate s-au plătit drept premii su
ma de 49.000 lei, ceea ce a dus la spo
rirea cîștigului mediu al muncitorilor 
depoului cu aproximativ 15 la sută.

In scopul măririi puterii de vapori
zare s cazanului locomotivei s-au 
luat măsuri pentru curățirea țevilor 
fierbătoare la locomotive după fiecare 
cursă. Acest lucru a contribuit de a- 
semeni la sporirea economiilor de 
combustibil.

Cu toate realizările obținute, la de
poul C.F.R. Petroșani mai sînt și unele 
lipsari care frînează dezvoltarea suc
ceselor obținute de acest colectiv în 
ceea ce privește realizarea de econo
mii și reducerea prețului de cost al 
transporturilor. Printre aceste lipsuri 
se numără și açeea că nu toți meca
nicii de locomotivă și muncitorii din 
depou aplică metode înaintate de 
muncă. De asemenea, unii muncitori, 
printre care și strungarul Suliță, ne
glijează calitatea pieselor la care el 
lucrează. Astfel, în ziua de 17 mai el 
a confecționat două șuruburi de sigu
ranță, în valoare de 212 lei, care au 
fost date la rebut.

Nici combaterea cazurilor de indis
ciplină n-a constituit o preocupare de 
căpetenie a conducerii depoului. Unii 
muncitori cum sînt Constantin Cră
ciun, Gheorghe Pîrvu, Iulian Lupea 
și alții obișnuiesc uneori să lipsească 
nemotivat de la serviciu producînd 
astfel greutăți în muncă și frînînd dez
voltarea luptei pentru economii.

Luptînd pentru lichidarea lipsurilor 
pe care le mai are, conducerea depou
lui C.F.R. petroșani va aduce un 
prețios sprijin muncitorilor și tehni
cienilor pentru realizarea de cît 
mai însemnate economii, pentru redu
cerea prețului de cost al transportu
rilor, factor de seamă în construirea 
socialismului în patria noastră.

ELEMER MARTIN 
ajutor șef depou C.F.R. Petroșani

Magazine ale tineretuluiI
Magazinul textil nr. 44 din Vulcan 

a fost declarat de curînd magazin al 
tineretului. De atunci deservirea cum
părătorilor în acest magazin s-a îm
bunătățit. Tinerii vînzători din acest 
magazin aplicînd metoda stahanovis-, 
tului sovietic Parhomenco de bună* 
deservire a cumpărătorilor, au reușit 
să devină exemplu pentru ceilalți vî’n- 
zători de la magazinele din Valea Jiu
lui.

Pentru traducerea în viață a Ho- 
tărîrilor plenarei C.C. al P.M.R. din 
august 1953 cu privire la ’mbunătă- 
țirea continuă a nivelului de trai, 
material și cultural al oamenilor mun
cii, tinerii lucrători ai magazinului nr 
44 textil din Vulcan cheamă la în
trecere pe lucrătorii din toate maga
zinele tineretului din raionul Petro
șani pentru : curățenie exemplară. în 
magazine, ținerea evidenței mărfuri
lor sosite și distribuirea lor la ,timp, 
aranjarea cu gust a mărfurilor și buna 
deservire a cumpărătorilor.

In felul acesta, magazinele tinere
tului vor putea deveni exemple pentru 
.toate magazinele Văii Jiului.

...La cooperativa „7 Noembrie” 
din Petrila gestionarul Benedek, 
servește cumpărătorii în condiții ne
igienice. Astfel, după ce servește 
brtnză sau pește el nu-șt mai spală 
mîinile, ci continuă să servească 
bomboane sau halva. Dacă cineva 
îi face observație atunci se supără 
și bruschează cumpărătorii.

Conducerea cooperativei „7 No- 
embrie” va trebui să se ocupe mai 
mult de educarea cadrelor din ma
gazinele ce-i aparțin.

ELENA BERTOtL 
corespondent

*
...La Aprozar Lupeni, deservirea 

se face pe „sprinceană" Tov gestio
nar Salamon, înainte de a pune 
marfa în vînzare, o selecționează, 
dar nu pentru a separa cea bună de 
cea stricată, ci pentru a-și servi prie
tenii și cunoscuții cu mărfuri de ca
litate. Așa a făcut cu merele în 
cursul lunei aprilie. Merele puse în 
vînzare au fost, stricate. In schimb, 
lada cu merele bune a avut altă...- ;

destinație.
Conducerea O.C.L. „Aprozar" va 

trebui să ia măsuri pentru ca ase
menea practici săt fie dezrădăcinate 
din activitatea gestionarilor.
MARIA IORDACHE DUMIȚRESCU 

corespondent

★
...Salariații de la depozitul de bere 

din Petroșani nu-și fac datoria con
știincios .Ei nu controlează dacă 
sticlele în care toarnă berea sînt 
curate sau nu, turnînd uneori bere 
tn sticle care au miros de petrol.

Este de dorit ca aceștia să acor
de mai multă atenție umplerii sti
clelor, dînd oamenilor muncii bere 
curată.

CAROL GAIDOȘ 
corespondent

-k

...Sfatul popular al comunei Bă- 
nița nu procură suficiente cartele de 
alimente pentru a putea satisface 
necesitățile. In felul acesta, peste 
50 de muncitori și membri de famt 
lie au rămas fără cartele de ali
mente pe luna mai.

Responsabilul cu cartelele din ca
drul Sfatului popular al comunei ■. 
Bănița, trebuie să dea mai multă 
atenție distribuirii de cartele oame
nilor muncii.

C. DANIEL 
corespondent '

Pe sprinceană
Ia magazinul mixt al cooperativei 

„Izvorul” din Livezerii, a cărui ges
tionară este tov. Anuța Fufezan, măr

furile se vînd pe „sprinceană” rudelor 
și cunoștințelor apropiate.
( Așa se întîmplă cu zahărul și cu 
alte produse alimentare care în loc să 

|fie vîndute m’embrilor cooperatori a- 
jjung la diferite persoane care n-au 
‘nimic comun cu cooperația.
/ Gestionara Anuța Fufezan obișnu
iește ca la unele mărfuri, — țigări,,- 
f cafea, plicuri, etc. — să ridice prețul 
cu 10-25 bani. De asemenea, mărfuri
le sînt aranjate neglijent în magazin, 
iar curățenia lasă de dorit.

La acest magazin, nu se respect? 
orariul de închidere și deschidere ă‘ 
magazinului, care uneori stă zile în- 
tregi închis pe motivul că gestionara 
trebuie să se deplaseze la Rgfoșani 
pentru anumite chestiuni.

Conducerea cooperativei „Izvorul“, 
în frunte cu tov. președinte Viorel 
Remus, trebuie să ia măsuri împotriva 
acestei gestionare care caută să com
promită comerțul nostru cooperatist.

SOLOMON BOTICI 
corespondent
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Comunicatul secretariatului 
Consiliului Mondial al Păcii

VIENA (Agerpres). — TASS
Secretariatul Consiliului Mondial 

al Păcii a dat publicității următorul 
comunicat: j

Intre 23 și 28 mai va avea loc la
Berlin o sesiune extraordinară a Con
siliului Mondial al Păcii. 

■■ Consiliul Mondial al Păcii va dis
cuta în special problema securității , spiritul slăbirii încordării și în spiri- 
și independenței popoarelor, precum tul păcii.

și a necesității de a se pune capăt 
primejdiei folosirii armelor atomice 
și cu hidrogen.

Consiliul Mondial al Păcii va expri
ma voința opiniei publice internațio
nale de a contribui, atît cît îi stă 
în putință, la reglementarea proble
melor internaționale importante, în

Cel de al XVI-lea Congres al Partidului 
Comunist din Austria

.VIENA (Agerpres).
Intre 13—16 mai, la Viena a avut 

loc cel de al XVI-lea Congres al Par-, 
tidului Comunist din Austria. Preșe
dintele partidului, Johann Koplenig, a 
prezentat raportul : „Calea spre obți
nerea și asigurarea independenței 
Austriei”. O amplă cuvîntare a ținut 
la congres secretarul general al C.C. 
al partidului, Fuernberg.

La congres au asistat delegații ale 
partidelor comuniste și muncitorești 
din, Cehoslovacia, Ungaria, Romînia, 
Bulgaria, R.D. Germană, Franța, Ita
lia, Marea Britanie, Germania oc
cidentală, Finlanda, Norvegia, Olan- 
■da, Grecia, Elveția și Teritoriul Liber 
Triest. Cu ovații furtunoase au primit 
¡delegații și oaspeții telegrama de sa- 
!lut a Comitatului Central al Partidu
lui Comunist al Uniunii Sovietice.

S-a dat, de asemenea, citire telegra
mei de salut a C.C. al Partidului Mun
cii din Coreea.

Tov. N. Ceaușescu, secretar ăl

of- 
Industrializarea socialistă
cursul primului an al primului 
cincinal al R.P. Chineze indus

trializarea socialistă a acestei țări a 
făcut mari progrese. Valoarea pro
ducției globale a întreprinderilor in
dustriale de stat, mixte și cooperatiste 
a atins în proporție de 106 la sută principalele eforturi în direcția dezvol- 

. prevederile planului. In cursul anu
lui 1953 s-a înregistrat o depășire cu 
34% a nivelului anului 1952. In 1954 
valoarea totală a producției industriale 
va crește cu 17% față de 1953.

Scopul industrializării socialiste

In
plan

_I
Succesele țărilor de Democrație Populară din Asia

a R. P. Chineze
este de a mări cota-parte a industriei 
în economia națională a Chinei de la 
aproximativ 28 la sută cît era în 1952, 
la 70 la sută.

Jn lupta pentru industrializarea ță
rii, poporul chinez își concentrează

C.C. al P.M.R., a rostit salutul adre- )muncă jn agricultură, la ameliorarea
sat Congresului de către C.C. al 
P.M.R.

*

Congresul Partidului Comunist* din 
Austria a constituit un eveniment deo
sebit de important în viața politică 
din această țară. Delegații la congres 
au aprobat declarația program a parti-- 
dului : „Calea spre realizarea și asi
gurarea independenței Austriei", do-- 
cument de mare însemnătate în ce pri
vește unirea tuturor forțelor demo
cratice din Austria în lupta pentru in
dependența acesteia și pentru stabi
lirea unității de acțiune a clasei mun
citoare.

Sosirea unui grup de artiști sovietici la Berlin
-BERLIN (Agerpres). — TASS 

/La 17 mai, la departamentul presei 
de pe lîhgă primul ministru al R.D. 
Germane a avut loc o conferință de 
presă organizată cu prilejul sosirii 

da Berlin a grupului de artiști sovie
tici care au venit de la Paris, după 
[ce guvernul francez i-a împiedicat de 
¡a da spectacole în Franța.

Deschizînd conferința de presă, A. 
Abusch, ministru adjunct al' culturii 
al R.D, Germane, a salutat călduros 
pe artiștii sovietici.

Conducătorul grupului artiștilor 
baletului sovietic, M. Ciulaki și-a ex
primat marea satisfacție pentru fap
tul că artiștii sovietici vor da repre
zentații la Berlin.

Acum opt ani, în urma răscoalei 
armate generale a poporului vietna
mez împotriva ocupanților japonezi, 
¡împotriva colonialiștilor francezi și 
lîmpotriva slugilor lor din țară, în In- 
’dochina a luat ființă un nou stat. La 
2jSeptembrie 1945 a fost proclamată 
într-un cadru festiv Republica Demo
crată Vietnam și a fost constituit un 
guvern democrat provizoriu, în frunte 
du președintele Ho Și Min.
I Chiar din primele zile ale existenței 
¡sale, guvernul democrat, exprimînd 
[voința poporului, a declarat că Vietna- 
[mul vrea să trăiască în pace și înțe
legere cu poporul francez, că este 
gata să ducă tratative cu guvernul 
¡francez în privința reglementării reia-’ franceză. 
Ițiilor dintre Vietnam și Franța, cu 
condiția ca Franța să recunoască in- 

]dependența republicii și să renunțe 
lla politica de instaurare cu forța a 
dominației franceze în Vietnam. Cu 
condiția îndeplinirii' acestei cereri 
principale și necondiționate, guvernul 
vietnamez a acceptat să acorde 
[Franței unele drepturi, ținînd seama 
[de marile ei interese economice în In- 
■dochina. Ulterior, atît în cadrul trata
tivelor cu Franța, cît și în cursul re
zistenței opuse intervenției franceze, 
guvernul democrat a reafirmat în re
petate rînduri năzuința șpre pace a

' poporului vietnamez.
Nesocotind voința poporului, ne- 

ținînd , seama de propunerile pașnice 
ale guvernului Republicii Democrate 
Vietnam, cercurile guvernante fran
ceze au, dezlănțuit războiul colonial 
Jntervenționiștii au cotropit o parte

tării industriei grele, a lărgirii con- 
tinuie a sectorului socialist al eco
nomiei naționale, a consolidării alian
ței dintre clasa muncitoare și țărăni
mea muncitoare și a ridicării continue 
a

Pregătirea de mecanizatori ai agriculturii coreene
In prezent, la cursurile de pregă

tire a cadrelor de mecanizatori ai a- 
griculturii, la Școala de mecanizare a 
agriculturii din Phenian și la cursurile 
de tractoriști studiază numeroși ti
neri țărani coreeni. Ei se pregătesc 
pentru a munci la mecanizarea pro- 

jceselor care cer un mare volum de

*pămîntului, etc.
Tractoarele, combinele, cultivatoa

rele, plugurile, semănătoarele și ce
lelalte mașini agricole sosite din U- 
'kiiunea Sovietică, sînt folosite pe sca- 
-rlx largă, De școala de mecanizare ~a 
agriculturii din Phenian, în* prima 

«jumătate a zilei au loc cursuri teore
tice, iar în cea de a doua jumătate a 

• Zilei au loc lecțiile practice. Aici, lec- 
ț’ile practice sînt predate de ingine
rul sovietic Alexandr Leontievici Pe- 
trov.*

In amfiteatru sînt așezate modelele 
diferitelor mașini și unelte agricole.

nivelului de trai.

Profesorul Ti Den Men explică în 
amănunt cursanților alcătuirea mași
nilor. Explicînd, el demontează și 
montează fiecare mașină, insistînd a- 
supra modului de îngrijire a mașinii 
astfel încît să se prelungească durata 
de funcționare. El arată totodată cum 
trebuie reparate micile defecțiuni chiar 
pe/CÎmp, unde mașina lucrează.

Cursurile durează de la șase luni 
pînă la un an și opt luni. Primii 
cursanți și-au și Însușit pe deplin teh
nica conducerii mașinilor agricole.

Partidul și guvernul acordă o deo
sebită atenție acfestor cursuri pentru 
pregătirea de ^adre de mecanizatori 
ai agriculturii.'

Datorită grijii acordate de guvern 
și ajutorului uriaș acordat de - spe
cialiștii sovietici, cadrele de mecani
zatori ai agriculturii cresc. Paralel cu 
folosirea pe scară largă a agroteh
nicii înaintate, în fața agriculturii R. 
P.D. Coreene se deschid perspective 
minunate.

In capitala R. P. Mongole
Suhe-Ba>tor este unul din colțurile 

cele mai pitorești ale orașului Ulan- 
Bator — capitala Republicii Populare 
Mongole. Casele din piatră albă, mi
nunata clădire a Universității de Stat, 
a Teatrului de muzică și de dramă, a 
Casei Guvernului, zecile de mari în
treprinderi, școlile, cinematografele, 
cluburile, instituțiile de cercetări știin
țifice, străzile largi și asfaltate — 
acestea înfrumusețează orașul Ulan- 
Bator, orașul „Viteazului roșu”.

Nu este mult timp decînd, pe lo
cul unde astăzi pe o distanță de cîți- 
va kilometri se întind cvartalele de în-

Republica Democrată Vietnam in lupta pentru pace, 
libertate și independență națională

de V. Vasilieva
un decret cu privire la întărirea orîn- 
duirii democrate la sate și la îmbună
tățirea situației țărănimii', iar la sfîr- 
șitul anului 1953 a fost adoptată le
gea cu privire la reforma agrară. Prin 
aplicarea acestei legi pămîntul va fi 
dat acelora care îl lucrează.

La baza reorganizării economiei ță
rii a fost pusă dezvoltarea industriei 
naționale; totodată, guvernul popular 
încurajează pe toate căile dezvolta
rea întreprinderilor industriale particu
lare și cooperatiste și a producției meș
teșugărești, pentru a îmbunătăți apro
vizionarea populației cu mărfuri de 
consum.

Succesele obținute în dezvoltarea 
industriei Vietnamului sînt determi
nate în primul rînd de munca eroică 
a clasei muncitoare vietnameze. Clasa 
muncitoare este inspiratoarea luptei 
poporului vietnamez pentru libertate 
și pace. Ea nu numai că participă cu 
entuziasm la reconstrucția țării, dar și 
atrage cele mai largi pături ale oa
menilor muncii la mișcarea „întrecerii 
patriotice”, inițiată de guvern în sco
pul mobilizării tuturor eforturilor po 

li
manului, pentru ridicarea producției. 

Grija permanentă a guvernului pen
tru îmbunătățirea vieții poporului se 
manifestă și în ridicarea nivelului cul
tural al populației. In republică a fost

însemnată a teritoriului țării. Dar cu- 
rînd trupele Republicii Democrate 
Vietnam au oprit ofensiva interven- 
ționiștilor. Colonialiștii au fost nevoiți 
să înceapă tratative cu republica. Prin 
acordurile din 6 martie și 14 septem
brie 1946, Franța a recunoscut Repu
blica Democrată Vietnam ca stat li
ber avînd guvernul, parlamentul, ar
mata și finanțele sale și făcînd parte 
din Federația indochineză și Uniunea

Această recunoaștere s-a dovedit 
însă a fi doar o simplă manevră. După 
ce a concentrat trupe și a strîns ar
mament, la 19 decembrie 1946 Franța 
a reluat operațiunile militare împo
triva Republicii Democrate Vietnam— 
operațiuni ,care sînt duse pînă în mo
mentul de față de colonialiștii fran
cezi și de imperialiștii americani.

A fost necesară încordarea extraor
dinară și mobilizarea tuturor forțelor 
poporului.

După izgonirea ocupanților japonezi 
și a colonialiștilor francezi, guvernul 
a adoptat o lege cu privire la trecerea 
în mîinile țăranilor* săraci a pămîn- 
turilor ce aparținuseră imperialiștilor,, porului pentru rezistență în fața du 
și moșierilor care au trecut de partea 
inamicului, precum și o lege cu pri
vire 'la împărțirea pămînturilftr co
munale țăranilor mai săraci La 20 
mai 1953, guvernul democrat a emis

treprinderi și locuințe ale orașului, 
se alia așezat Urga, un sat pierdut în 
stepă. Aici locuiau slujitorii mînăsti- 
rilor budiste, funcționari, negustori 
mongoli și străini care exploatau crunt 
poporul mongol. La Urga exista uni
ca școală din țară. Mizeria, samavol
nicia feudalilor și străinilor, analfabe
tismul total — aceasta era soarta 
ce fusese hărăzită poporului mongol. 
Numai după victoria Revoluției popu
lare, obținută în urma sprijinului 
Uniunii Sovietice, poporul • mongol a 
început să trăiască o viață nouă, îm
belșugată.

introdus învățămîntul elementar gra
tuit și obligatoriu. A fost desfășurată 
c muncă imensă pentru lichidarea a- 
nalfabetismului în rîndurile populației 
adulte. Jn decurs de opt ăni, milioane 
de oameni .au învățat să scrie și să 
citească. In Vietnapi au fost înființate 
o serie de instituții de învățămînt su
perior, ale căror porți sînt larg des
chise oamenilor muncii. In republică 
apar multe ziare și reviste care se bu
cură de mase largi de cititori.

In rezistența militară față de duș
man și în munca de construcție de
mocrată a țării, guvernul se sprijină 
pe Frontul Național Unit al Vietna
mului — Lien Viet, — care număra 
12 milioane membri — adică peste 50 
la sută din întreaga populație a țării.- 
Din Lien Viet fac parte muncitori, ță
rani; intelectuali, reprezentanți ai bur- 
gheziei naționale, ai clerului și o parte 
din proprietarii funciari. Forța condu
cătoare a Frontului Național Unit este 
Partidul celor ce muncesc din Viet
nam. Acest partid de masă, care nu
mără 700.000 membri, conduce lup
ta poporului vietnamez pentru liber
tate și independență națională.

Vietnamul luptător este o pildă 
grăitoare de eroism popular, insufle^ 
țit de ideile luptei pentru eliberarea na
țională. Republica Democrată Vietnam 
este un stat democrat viabil, în con
tinuă dezvoltare. Orice încercări alei 
imperialiștilor de a impune din nou 
poporului vietnamez robia colonială, 
sînt sortite eșecului, deoarece roata 
'istoriei nu poate fi întoarsă înapoi.- 
(Agerpres). („Pravda”) . <
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