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Crește bunăstarea oamenilor muncii 
din țările de democrație populară 

îmbunătățirea continuă a situației materiale și culturale a oa
menilor muncii stă în centrul preocupărilor regimului de de
mocrație populară. Ea este o trăsătură specifică dezvoltării vieții 
acestor țări. La baza ridicării nivelului de trai material și 
cultural al oamenilor muncii din țările de democrație populară 
stau profundele transformări revoluționare ce au avut ioc în 
aceste țări, puternicul și multilateralul ajutor sovietic, con
ducerea înțeleaptă de catre partidele comuniste și muncito
rești, uriașul avînt creator al oamenilor muncii eliberați de 
exploatare.

In scopul asigurării satisfacerii nevoilor materiale și cul
turale mereu crescînde, atenția și eforturile poporului muncitor 
din acesta, țari au fost concéntrate asupra industrializării so
cialiste. Numai prin aceasta se poate crea baza tehnico-mate- 
rială pentru asigurarea creșterii necontenite a producției, pen
tru mecanizarea agriculturii și mărirea producției agricole.

Oamenii muncii din țările de democrație populară au rea
lizat succese mari în ceea ce privește sporirea producției in- 

. dustriaie care a depășit de cîteva ori nivelul antebelic. In Polonia, 
de pildă, în 1953 producția industrială a depășit acest nivel 
de 3,6 ori, în Albania — de pestfe 8 ori, în Bulgaria — de 4,7 
ori. Numai în 1953 producția industrială a crescut în Polonia 
cu 17,5 la sută, în Ungaria cu 11,8 la sută, în Bulgaria cu 
12 ia sută, etc.

Mari progrese a realizat în această direcție R. Cehoslovacă. 
Recalculînd producția pe cap de locuitor, Cehoslovacia 
a deținut chiar în anul 1951, respectiv 1952, în producția căr
bunelui de piatră, locul al șaselea, în producția de oțel — lo
cul al cincilea, în producția de energie electrică — locul al 
șaptelea, iar în producția de mașini — locul al patrulea de 
pe glob.

Succesele industrializării socialiste și ajutorul acordat 
de Uniunea Sovietică au dat posibilitate puterii populare din 
aceste țări sa acorde un ajutor prețios mecanizării agriculturii 
și măririi rentabilității acesteia. In 1953, agricultura ceho- 

» slovacă a pi imit »2.200 tractoare, 470 combine și numeroase 
alte mașini agricole, cea din Ungaria — cîteva mii de trac
toare. peste 1200 combine șl alte mașini agricole.

Crearea bazei tehnico-materiale a făcut posibilă dezvoltarea 
ramurilor economiei care trebuie să asigure satisfacerea nevoilor 
materiale a\le oamenilor muncii.

Puterea populară din aceste țări alocă sume mari în sco
puri social-culturale și pentru construcția de locuințe. Numai 
în 1953 s-au construit și au fost date în folosința oamenilor 
muncii din Polonia 135.000 camere, în Cehoslovacia 30.000 apar
tamente, etc. Din 1947 pînă în prezent au fost terminate 150.000 
apartamente pentru oamenii muncii din Cehoslovacia.

Construcția de locuințe, școli, spitale, teatre, magazine, săli 
dt sport, parcuri este în plin avînt și în R.P. Chineză. Numai 
în orașul Șanhai se apropie de sfîrșit construirea unor noi case 
ue locuit pentru 5000 de familii. Programul de construcții pe 

j acest an al orașului Tianțzin prevede, darea în folosință a u.iui 
spațiu locativ de î'.200.000 m.p., adică cu 50 la sută mai mult 
decrt în 1953.

Expresia cea mai grăitoare a grijii partidelor comuniste și 
muncitorești pentru îmbunătățirea situației materiale a oame
nilor muncii este reducerea sistematică a prețurilor la nfărfurile 
de larg consum. In Ungaria, numai în 1953 s-au redus prețurile 
la 10.000 feluri de mărfuri, iar în martie anul acesta au fost din 
nou reduse prețurile .la carne și grăsimi. Reduceri de prețuri Ia 
mărfurile de larg consum au fost efectúate — 4 în Bulgaria, 3 în 
Cehoslovacia, £tc. , r

In R. P. Polonă cresc și se înfrumusețează tot mai multe 
orașe și așezări muncitorești. In lunile ianuarie-februarie 1954, 
muncitorii de la întreprinderile industriale din voevodatul Cra
covia au primit în. folosință 490 noi camere de locuit.

Același ritm de construcție a vieții noi caracterizează și 
Ungaria populară. Numai în Budapesta se vor construi anul 
acesta 10.000 locuințe. Se elaborează în prezent planurile pentru 
construirea de blocuri cu cîte 3, 5 și 7 etaje care vor cuprinde 
în total 3500 apartamente. O puternică dezvoltare ia construc
ția de locuințe individuale. Pînă în prezent s-au înregistrat 
numai în capitală aproape 1700 cereri pentru obținerea de locuri 
pentru case și 3100 cereri de împrumuturi în vederea construirii 
de case individuale.

Dacă în timp de 65 de ani, pînă în 1944, au fost alimentate 
cu apă circa 1300 localități din Bulgaria, instalîndu-se 3800 km. 
conducte de apă, puterea populară a realizat același lucru în 
numai 9 ani. „ •

Poporul albanez pășește cu încredere, alături de celelalte 
țări de democrație populară, pe drumul construirii socialismului. 
Pe' acest drum el înfăptuiește în fiecare zi noi și noi realizări.

Acestea sînt numai cîteva din uriașele realizări ale. țărilor 
de democrație populară pe drumul creșterii neîncetate a nive
lului de trai material și cultural al maselor populare. Ele con
stituie însă dovada cea mai vie a mersului lor hotărîtor pe calea 
construirii socialismului.-

Tot mai sus steagul întrecerii socialiste 
pentru sporirea producției și productivității muncii

Aplicînd metode 
sovietice de muncă

Brigăzile de mineri de la 
Petrila care aplică metode de 
muncă sovietice obțin succe
se însemnate în producție.

Minerii din brigada condu
să de fruntașul întrecerii so
cialiste Iuliu Haidu, de pil
dă, aplicînd metoda graficului 
ciclic își depășesc zilnic sar
cinile de plan cu 70 la su+ă. 
In prezent, minerii din aceas
tă brigadă lucrează în contul 
lunii aprilie a anului 1957.

Intr-unui din abatajele fi
guri din sectorul I lucrează 
brigada condusă de tov. Petru 
Bexa. Aplicînd metoda sovie
tică Rîndin, minerii din a
ceasta brigadă extrag zi de 
zi cu 60 la sută mai mult 
cărbune peste plan.

Rezultate frumoase în mun
că înregistrează ca urmare 
a aplicării metodei graficului 
ciclic, și tinerii mineri din 
brigăzile conduse de utemiș- 
tii Gheorghe Croitoru și 
Gheorghe Nistoreanu care 
în primele dogă decade din 
luna mai și-au întrecut sar-, 

' einile de plan cu 42 și res
pectiv 36 la sută.

MARIA MORARU 
corespondent

Făcînd un viraj „Zisul” s-a 
oprit în curtea garajului. Din 
cabină, a coborît cu pași 
sprinteni șoferul Ioan Popîr- 
lan-. Cu ochi de cunoscător a 
început să cerceteze mașina. 
Totul era în ordine.

Dar munca iui ntf s-a oprit 
aici. El aplică doar metoda 
sovietică Babchin. Șoferul 
Ioan Popîrlan își spală, își 
curăță cu grijă mașina, apoi 
o gresează. Acest lucru a 
devenit pentru el o obișnuință 
de f'care seară. In sch’mb. 
mașina îi răsplătește cu pri
sosință grija ce i-o poartă. In 
față, pe o tăblită de metal 
stă scris: „Această mașină

In secțiile Filaturii Lupeni, 
sute de muncitoare se întrec 
pentru a obține noi și însem
nate succese în producție.

In fruntea întrecerii în pri
mele două decade ale acestei 
luni, s-au situat muncitoare
le din secția bobinaj. Bobina
toarele Anuța Mocan, Elisa- 
beta Covaci, Diția Ciucur și 
altele, muncind organizat au 
reușit să-și întreacă produc
tivitatea planificată cu 109— 
118 la sută. Realizări frumoa
se au obținut aproape toate 
muncitoarele din secție. Da
torită muncii însuflețite a în
tregului colectiv secția bobj- 
naj este fruntașă pe întreaga 
întreprindere, lucru pentru

Din toate întreprinderile 
Văii Jiului ne sosesc știri 
prin care corespondenții 
noștri ne informează despre 
minunatele succese dobîn- 
dite de oamenii muncit în 
lupta pentru sporirea pro
ducției șt productivității 
muncii.

Brigăzi fruntașe
Pefci ce trece minerii de la 

mina Lupeni, muncind cu în
suflețire, înregistrează succe
se însemnate în lupta pentru 
îndeplinirea sarcinilor de 
plan.

Lucrînd într-unul din aba
tajele frontale ale sectorului 
II brigăzile de mineri conduse 
de tov. Lubomir Albulov, Ioan 
Brîndescu și Toma Michșa 
care aplică metoda de înaltă 

a graficului 
depășiri a 

sarcinilor de plan .cuprinse în
tre 195—203 la sută.

Cu 190—200 la sută îsi de
pășesc productivitatea plani
ficată, datorită bunei organi
zări a. muncii, si tinerii mi
neri Dumitru Roslet. Ioan 
Busuioc. Gheorghe Mast și 

alții de la mina Lupeni.
V. POLVEREJAN 

corespondent

productivitate 
ciclic obțin zilnic

Sutamiiștii
a parcurs 100.000 km. fără 
reparații”. Iată o părticică din 
răsplata muncii sale conștien
te I

Totuși, Ioan Popîrlan nu 
este mulțumit. Cînd a Jost 
felicitat pentru succesul obți
nut el și-a luat un nou anga
jament : să parcurgă încă 
25.000 km., fără reparații. 
Acum, el luptă pentru înde
plinirea angajamentului luat.

Șoferul Nicolae Cătrina lu
crează pe un „Zis* de 4 tone. 
Aplicarea întocmai a metodei 
șoferului sovietic Babchin a 
constituit și pentru el o pre
ocupare de căpetenie. Drept 
rezultat al aplicării acestei

Fipe peste plan 
care a primit drapelul de sec
ție fruntașă.

Folosind pe scară largă me
toda sovietică Ciutchih mun
citoarele Eleonora Frățilă, 
Ghizela Doroț și Ana Groza 
din secția de sortare obțin 
rezultate tot mai însemnate în 
producție. Numai în perioada 
de la 1-20 mai ele au sortat 
cu cîte 30—40 kg. mai multe 
sculuri de mătase. Depășiri 
între 78—123 la sută înregis
trează zi de zi și muncitoa
rele Ioana Gherman, Maria 
Liszka, Ioana Gîrlea, Olivia 
Belovan, Ana Natos, Lidia 
Techereș. Elisabeta Bilahorca. 
Ida Rezi si altele din secțiile 
denănat si răsucit.

Echipele de muncitoare din

Noi brigăzi complexe
Colectivul de muncitori și 

tehnicieni de pe șantierul de 
construcții „3 Blocuri” a în
treprinderii 701 construcții 
din Petroșani, hotărît să exe
cute lucrări de bună calitate 
Ja cele 280 apartamente .'ce 
le înalță pentru muncitorii 
din orașul Petroșani, au tre
cut la o nouă formă de orga- 
.nizare a muncii, aceia a bri
găzilor complexe.

Prima brigadă complexă s-a 
format la blocul H de pe acest 
șantier, condusă de fruntașul 
întrecerii socialiste Frederich 
Kraus, care obține zilnic depă * 
șiri de normă cuprinse 'între 
30—50 la sută. Urmînd exem
plul acestei brigăzi tinerii 
constructori care lucrează la 
blocul F. au format și ei o 
brigadă complexă condusă de- 
tov. Ioan Ber. Tinerii con
structori din această brigadă 
își depășesc cu regularitate 
productivitatea planificată.

Aplicînd această metodă 
înaintată constructorii de pe, 
șantierele întreprinderii 701 
grăbesc clădirea de noi blo
curi cu locuințe pentru oa
menii muncii.

H. ZANFIRACHE 
corespondent

metode el a reușit la rîndul 
său să parcurgă 100.000 km. 
fără reparații generale.

Metoda șoferului sovietic 
Babchin este aplicată acum 
de tot mai mulți șoferi de la 
întreprinderea 709 transpor
turi Petroșani. Printre aceș
tia se numără tov. Gheorghe 
Măreșcu, Petru Soineanu și 
Ioan Benski care pînă acum 
au parcurs fără reparații ge
nerale 50.000—60.000 km., și 
care se străduiesc să parcurgă 
100.000 km. fără reparații 
generale.

corespondent 
C. I. MINDRU

secțiile tratare și împachetare 
a Filaturii Lupeni, compuse 
din tov. Ioan Scrabota, Ana 
Antal. Elisabeta Grand, Ma
ria Așteleanu, Olga Ghețiu și 
altele își intensifică tot mai 
mult eforturile pentru a obține 
rezultate însemnate în pro
ducție. In primele două de
cade ale acestei luni echipele 
acestor două secții și-au în
trecut productivitatea plani

ficată cu 50—60 la sută..
Depășindu-și productivita

tea planificată muncitoarele 
din secțiile Filaturii Lupeni 
trimit fabricilor textile din pa
tria noastră cantități tot mai 
mari de fire de mătase artifi
cială.
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Realizări importante înfăptuite în cadrul 
Uzinei de reparat utilaj minier din Petroșani

FOILETON
■ I ■” ’- ?

Chestiuni p e r s o n al e
O bună parte din piesele de vago- 

riete pentru mină se fac prin presare 
la Uzina de reparat utilaj minier din 
Petroșani. Dar în acestă direcție a 
existat și o deficiență serioasă. Vago- 
netele se fabricau ,1a secția construcții 
metalice, iar presa se afla în secția de 
ajustaj. In acest caz, materialele tre
buiau transportate de la construcție 
la ajustaj și r.ctur, astfel că la prețul 

ireal de fabricație se mai adăuga încă 
o cheltuială inutilă. Situația aceasta 
S-a menținut zeci de ani, fiind o moș
tenire de la conducătorii din vremea 
stăpînirii capitaliștilor.

In vederea înlăturării timpilor ne
productivi, tov. director Emeric Far- 
kaș a propus ca această mașină uriașă 
să fie mutată în secția construcții 
metalice. Lucrarea i-a fost încredin
țată maistrului comunist Simion Ni- 
curici, șeful atelierului de întreținere 
a uzinei.
1 Nu este de loc ușor de transportat 
un colos de fier de 18 tone dintr-o 
secție în alta. Tovarășul Nîcurici însă 
a început munca cu calm și judecată. 
Mai întîi a numit vreo cîțiva oameni 
care să demonteze roata dințată de 
circa 700 kg. Alții s-au apucat să 
desfacă piulițele de la șuruburile pos
tamentului. Dar . lucrul avea încă să 
mai dureze mult.

Deși pentru transportul acestui corp 
masiv uzina nu dispunea.de mijloaefe 
mecanizate, lucrarea a fost totuși 

'dusă la bun sfîrșit, datorită priceperii 
jtov. Nîcurici.

Prin montarea presei de la. secția 
ajustaj la construcții metalice intr-un 
timp record, s-au realizat- economii 
de circa 250 posturi; Lucrul cel mal 
important constă în faptul că o ast
fel de mașină de mare productivitate 
cum este această presă mecanică, va 
¡putea fi mai din. plin folosită, iar cele. 
4 posturi care se pierdeau aproape 
zilnic înainte cu transportul materia
lelor, au fost eliminate.

In echipa tov. Nîcurici au lucrat 
tovarășii Octavian Baciu. Ion Gălă- 
țan, Iuliu Nagy, Andrei Deneș, Iosif

In întîmpinarea Zilei Interrtaționale- a Copilului
Recent a avut loc în localitatea 

Petrila constituirea unui comitet în 
vederea sărbătoririi * Zilei Internațio
nale a Copilului. Din acest comitet 
fac parte tov. Anton Kozinț, secretar 
ai organizației de bază cartier, Dimi- 
trie Cocor, directorul școlii elemen
tare, Iuliana Kapel, președinta comi
siei de femei de pe lîngă sfatul popu
lar și alții.

Uriașele' succese obținute de po 
. porul sovietic în construirea comu

nismului, colaborarea culturală și eco
nomică crescîndă dintre popoarele 
Uniunii Sovietice și Republicii Popu
lare Chineze, insuflă noi forțe po
porului chinez în lupta pentru înde
plinirea primului plan cincinal — 

' planul de industrializare a țării — 
șt pentru trecerea treptată spre socia
lism.

In vara anului 1953, guvernul so
vietic și guvernul R.P. Chineze au dus 
tratative care s-au închejat prin sem
narea unul acord prin care guvernul 
sovietic acordă Chinei ajutor econo
mic și tehnic pe termen lung. Aceasta 
constituie încă o dovadă grăitoare a 
întăririi conținu ie a prieteniei chino- 
sovietice, care însuflețește și întărește 
încrederea poporului chinez în lupta 
pentru îndeplinirea cu succes a sar
cinilor istorice ce-i stau în față.

In anul 1950, China și U.R.S.S. au 
încheiat Tratatul chino-sovietic de 
prietenie, alianță și asistență mutua
lă.

Totodată a fost încheiat un acord, 
pdtrivit căruia Uniunea Sovietică pu
ne ia dispoziție Chinei un credit în 
valoare de 300 milioane de- dolari, 
ceea ce a dat Chinei posibilitatea să 

Klausman și alții. Pentru transporta
rea și montarea într-un timp record 
a acestei prese, șeful atelierului de în
treținere, tov. Simion Nicurici, a fost 
premiat de către conducerea uzinei 
cu suma de 400 lei, iar zidarii Iosif 
Balogh și Petru Țintea care au zidit 
postamentul acestei uriașe mașini, cu 
cîte 300 lei.

Un alt succes de seamă al muncito
rilor de la atelierul de întreținere. în 
special al tovarășilor Simion Nicu
rici, Dumitru Cricovan și electricia
nului instalator Alexandru Panek. 
este înlocuirea macaralei de la turnă
toria de oțel cu o șlta, din piese recu
perate. In prezent, din partea mun
citorilor turnători nu mai vine nici 
□ reclamație.

Dar nici macaraua defectă nu-i 
de-aruncat — spune tov. Nicurici. Ea 
este tocmai potrivită pentru podul 
rulant recent construit în curtea uzi
nei. Prin montarea ei se va ușura mult 
munca la descărcarea materialelor 
și a mașinilor care sosesc sau a utila
jului nou ce pleacă de la noi spre di
ferite mine. ■ v

In curînd această macara va fi re 
dată producției^

Printre alte lucrări importante la 
care tov.’ Nicurici a avut o contribu
ție însemnată,, este și montarea po
dului mobil de la macaraua din sec 
ția ajustai. Hotărît să vină în spri
jinul muncitorilor de la sedția ajustai- 
tov. Simion Nicurici lucrează în pre
zent la combinarea unei cutii de vite
ze de la un autocamion degradat cu 
un motor electric care va deplasa me
canic macaraua pe direcția longitud'- 
nală a căii de rulare.

Aceste succese obținute printre al
tele, de muncitorii atelierului de între
ținere într-un timp destul de scurt, se 
adaugă altor multe succese ale munci
torilor din întreaga uzină care luptă 
cu eforturi susținute pentru realiza
rea înainte de termen a sarcinilor de 
plap prin folosirea deplină a utilaju
lui și printr-un regim sever de eco
nomii.

. FĂGUREL

Cu prilejul Zilei Internaționale a 
Copilului în localitatea Petrila se vor 
ține conferințe, se vor organiza ser
bări, focuri de tabără, etc.

De asemenea, magazinele din lo
calitate vor fi bine aprovizionate cu 
articole și obiecte pentru copii.

M. MORARU 
corespondent

Prefiosul ajutor sovietic acordat Chinei
de TAI EN-NIEN

comande în Uniunea Sovietică mari 
cantități de utilaj industrial și dife
rite alte materiale. A urmat apoi a- 
cordul cu privire la calea ferată chi
neză Cian Ciun, Port Arthur și Dal- 
nîi. Potrivit acestui acord, calea ferată 
Cian Ciun a fost transferată Chinei 
în mod gratuit. Prevederile acorduri
lor cu privire la exploatarea în co
mun a petrolului și a metalelor ne
feroase din provincia Sințzian și la 
dezvoltarea aviației civile între cele 
două țări sînt îndeplinite de asemenea 
cu •'iicces. Sondele Societății petroli
fere mixte chino-soyietice produc în 
prezent de 19 ori mai mult țiței decît 
în 1951.

La cererea Chinei, guvernul sovie
tic a trimis în această țară numeroși 
specialiști care ajută la construcția 
economică a acesteia. Ei au acordat 
ajutor tehnic fiecărei întreprinderi de 
bază, au ajutat la rezolvarea a nu
meroase probleme importante pentru 
refacerea și dezvoltarea economiei na
ționale.

In domeniul industriei, specialiștii 
.sovietici au acordat oamenilor muncii

Secția administrativă a Trustului 7 
Construcții Petroșani e în zarvă. Vo
cea stridentă a tov. Ioan Verbuncu, 
șeful secției și, în același timp, secre
tarul organizației de bază 
întreprindere, răzbate prii*' per jf^rrtî 
departe. ■

— Sînt nedreptățit și asta n-o pot 
îngădui! Auzi, mie, șeful secției ad
ministrative și secretarul organizației 
U.T.M să mi se taie salariul! D-aia 
mă omor eu cu munca ?

— Bine, tovarășe Verbuncu, — 
căuta să-l lămurească funcționarul 
Ion Rogobete de la salarizare — dar 
dumneata ai lipsit în luna aprilie 13 
zile de la lucru. Cum poți pretinde 
salariul pe zilele nelucrate ?

— Am fost învoit și gata! Și d-ta 
ai fost învoit o jumătate de zi și nu 
ți s-a tăiat din plată.

— Da, dar pentru 13 zile puteai 
să-ți scoți concediul de odihnă. Atunci 
primeai salariul întreg.

— Asta s-o spui altuia. Concediul 
îl iau cînd vreau eu nu cînd vrei d-ta. 
Mie să mi se plătească salarifll în
treg ! Cît am lipsit nu contează 1

Eram și eu de față. Vroiam să mă 
interesez cum se desfășoară munca 
culturală în rîndurile tinerilor con
structori și mai ales cum sprijină or
ganizația U.T.M. această muncă. Dar, 
e greu să afli ceva de la tov. Verbun
cu despre asemenea lucruri, deoarece 
secretarul organizației U.T.M., habar 
n-are. Pe el îl preocupă alte chestiuni 
mai urgente și „de primă importanță“. 
Munca culturală — cum obișnuiește el 
să spună — e o chestiune de viitor 
care va trebui rezolvată treptat 1

Insist să aflu totuș părerea tov. 
Verbuncu despre stadiul actual al 
muncii culturale.

— Hm ! Cum merge munca cultu
rală ? — făcu el plictisit. — De .Ia în
ceput pot să spun că merge slab.. Oa
menii sînt descurajați...

Și aici se' opri. Neînțelegînd prea 
mult din aceste cuvinte îi cer să mă 
lămurească să-mi arate cauzele pen
tru care această muncă merge slab.

— Munca culturală ! — repetă el 
gînditor. Și din nou se așternu tăcere. 
Părea cu totul absent, probabil gîndu- 
rile-i zburau în altă parte, la niscaiva 
socoteli încurcate, la un post mai ușor 
și mai bine plătit, ori la o persoană 
care poate exact în acea clipă se 
gindea la dînsul și dînsa la el... Cine 
Știe ?

Visarea îi fu întreruptă de tov. Pa- 
nait Popescu, de la secția financiară, 
care deschise ușa grăbit și-l chemă :

— Vino, Verbuncule, să lămurim 
socotelile acelea 1

— Da dom’ Panait, vin numhi de- 
cîl. Dumneata mai așteaptă puțin — 
mi se adresă el.
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chinezi ajutorul lor în ceea ce privește 
însușirea înaintatelor metode de mun
că sovietice. Ca urmare, în numeroase 
fabrici și uzine au fost scoase la ivea
lă și folosite rezerve interne, realizîn- 
du-se astfel o creștere a producției, 
fără mărirea numărului de -mașini. 
Productivitatea furnalelor de la între
prinderile metalurgice din Anșan este 
acum cu 72 la sută mai mare decît 
înainte de eliberare.

In ceea ce privește transporturile 
feroviare, datorită ajutorului acordat 
de specialiștii sovietici, căile ferate 
Pekin-Hankou și Hankou-Canton au 
fost refăcute într-un timp foarte scurt, 
etc..

In domeniul industriei grele, este 
de neprețuit ajutorul pe care Uniunea 
Sovietică l-a acordat și continuă 
să-l acorde Chinei. Potrivit acordului 
pe termen lung privitor la ajutorul 
tehnico-economic, Uniunea Sovietică 
ajută la construirea și reconstruirea 
pînă în 1959 a 91 de întreprindeți, în 
afară de cele 50 de întreprinderi care 
au fost construite sau refăcute.

Potrivit .acestui acord. Guvernai

Aștept eu 10 minute, mai așteptă, 
apoi încă 5. Minutele se dublează dar 
Verbuncu tot nu apare. In sfîrșit, cam 
după vreun ceas intră nervos în birou.

— Spune și» d-ta dacă se poate 
munci cînd mî ești ll^pt în pace ? 
Dom’ Popescu m-a chemat să facem 
niște socoteli că, știi, mîine plec în 
delegație pe 6 zile, și, vezi dumneata, 
e vorba de bani...

— Să lăsăm banii, tov. Verbuncu» 
Pe mine mă, interesează cum' sprijini 
d-ta ca secretar al organizației UTM 
și ca membru în colectivul clubului, 
munca culturală.

— Ce să mai lungim vorba, tova
rășă 1 Despre munca culturală la noi 
nu se poate discuta. Ea este ca ș‘ 
inexistentă. Tinerii sînt ocupați și nu 
pot veni la repetiții. Apoi, oamenii mai 
au și alte chestiuni personale, tre
buri familiare* .

Aprins la față tov. Verbuncu făcu 
cîteva navete prin birou și continuă 
să-și descarce zăduful :

— Uite ce-i, tovarășă. Acuși vine 
ziua de 20 iar eu nu știu de unde 
să-mi scot salariul. In ultima perioadă 
am lucrat' în mai multe locuri, iar 
acum nu știu de unde să-mi ridic 
drepturile... Mai am și alte chestiuni 
personale. Spune cînd să mă mai 
ocup și de această muncă ?

Intr-adevăr, tov. Verbuncu are 
chestiuni personale și de „serviciu“ 
care-i răpesctimp cam multișor. Du* 
minica înainte de masă, de pildă, este 
ocupat cu rezolvarea chestiunilor su
fletești (se poate neglija o asemenea 
chestiune personală?)-, dă o raită pe 
la biserică, aprinde o luminare, înalță 
o rugă — de, omul credincios, ches
tiuni multe, păcate multe, nu poți să 
mori' ne ușurat de ele ! După masă 
intră la rînd rezolvarea chestiunilor 
trupești ; dă o raită pe la restaurante, 
trage ici o țuicpliță, dincolo un vini- 
șor — de, ca omul ușurat de păcate. 
In cursul săptămînii primează rezol

varea chestiunilor de serviciu: cum se 
poate obține o funcție în care se cere 
muncă mai puțină și se dă plată mai 
mare. Deplasări, încasări, decontări 
— cum să te mai ocupi și de proble
mele culturale ?

înțeleg pe tov. Verbuncu: el a ră- 
mas în urma vieții cu vreo 20 de ani 
și-i place să trăiască așa. Numai un 
lucru nu-1 înțeleg. De ce i se încredin
țează tocmai unui astfel de om sarcini 
ca acelea, de secretar al organizației 
U.T.M., membru al colectivului de 
conducere al clubului muncitorilor 
constructori și șef al$secției adminis
trative a Trustului ?

ST. DICHER
. IUI) .1.1 .LT-R"» || | ... ..

Sovietic va ajuta Chinei să-și extindă 
baza industriei metalurgice, promi- 
țînd astfel dezvoltarea rapidă a indus
trii constructoare de mașini și a 
transporturilor feroviare. •

In ceea ce privește industria com
bustibilului, potrivit acordului înche
iat, Uniunea Sovietică va contribui 
la construirea unor noi mari mine de 
cărbune și fabrici de înobilare a căr
bunelui. care vor permite o creștere 
cu 60 la sută a producției de cărbune.'

In ceea ce privește industria cons
tructoare de mașini, Uniunea Sovieti
că va ajuta Chinei să construiască noi 
uzine, pe lîngă extinderea și refacerea- 
celor existente, și să înființeze diferite 
ramuri industriale noi, printre care 
producția de automobile, de tractoare, 
de rulmenți cu bțle. laminoare, fur
nale, motoare electrice .etc.

In același timp. Guvernul. Sovie
tic va continua să trimită specialiști 
sovietici în China pentru a ajuta la 
pregătirea de noi cadre necesare con
struirii și conducerii noilor întreprin
deri industriale, în timp ce un maré 
număr de muncitori și ingineri chi- 
nizi vor fi trimiși să lucreze în fabri
cile și uzinele din Uniunea Sovietică 
pentru a se specializa în diferite do
menii. (Agerpres).

dispunea.de


VIAȚA DE PARTID

Pentru cultivarea atitudinii socialiste față de munca 
in rîndurile lucrătorilor din comerț

Nn s-ar putea spune că organiza
ția de bază din cadrul O.C.L. Petro
șani nu desfășoară activitate. Dim
potrivă. In fiecare lună se țin cu re
gularitate adunările generale ale 
organizației de bază și ședințele de 
birou — așa cum prevede planul de 
muncă. Se analizează activitatea co
mitetului sindical, a organizațiilor de 
bază U.T.M. și se iau hotărîri. Orga
nizația de bază are un colectiv de 
agitatori, care sínt instruiți aproape 
în fiecare săptămînă. Prin grija bi
roului organizației de bază peste 300 
lucrători și funcționari de la O.C.L. 
sínt abonați la diferite ziare și revis
te, ceea ce contribuie la educarea lor. 
In ultima vreme, biroul organizației 
de bază din cadrul O.C.L. și-a format 
un activ de partid din care fac parte 
30 de tovarăși. Activul de partid e 
împărțit pe diferite ramuri de acti
vitate ca : agitația politică de masă, 
învățămînt de partid, producție, etc. 
Toate acestea arată că în rîndurile 
membrilor biroului organizației de 
bază, al membrilor' de partid există 
dorința de a munci.

Cu toate acestea, activitatea orga
nizației de bază de la O.C.L. Petro
șani nu e la nivelul cerințelor. Dece? 
Pentrucă munca pe care p desfășoară 
nu e legată strîns de problemele spe
cifice ale comerțului nostru de stat.

Plenara din august 1953 pune în. 
fața organizațiilor de partid din co-4 
merțul de stat sarcina de a lupta pen
tru îmbunătățirea activității unități
lor comerciale, pentru educarea lu
crătorilor din comerț în spiritul ati
tudinii socialiste față 'de -muncă, 
buna deservire a consumatorilor, re
ducerea cheltuielilor de transport, rea
lizarea de economii, pentru curățirea 
comerțului de stat de elementele ne
cinstite.

In nicio adunare generală din 
curs’d acestui an, organizația de bază 
de la O.C.L. n-a analizat temeinic 
astfel de probleme ci s-a vorbit nu
mai în treacăt. Nu s-a analizat felul 
în care muncesc membrii de partid din 
magazine, cum se preocupă ei dé asi
gurarea deservirii civilizate a oame
nilor muncii, de înlăturarea pierderi
lor și a risipei. Organizația de bază 
n-a dus muncă politică în cadrul ma
gazinelor pentru ascuțirea vigilenței 
lucrătorilor din comerț împotriva e- 
lementelor necinstite. Nici activitatea 
agitatorilor na- fost canalizată în a- 
ceastă direcție. E adevărat că agita
torii sínt instruiți de secretarul orga
nizației de bază, tov. Gheorghe Glo- 
baru și de alți tovarăși, aproape cu re
gularitate. In majoritatea ședințelor, 
agitatorii sínt instruiți asupra proble
melor internaționale. E neapărat nece
sar ca agitatorii să lămurească oame
nilor muncii politica fermă de pace 
dusă de Uniunea Sovietică, de parti
dul și guvernul nostru, de țările d- 
'democrație populară, să arate succe
sele uriașului front al păcii care se ri
dică împotriva pregătirilor de război 
duse de cercurile agresive. Dar în nici 
un caz, în munca de agitație în rîn
durile lucrătorilor din comerț nu 
pot fi neglijate problemele ca îmbu
nătățirea deservirii cumpărătorilor,

In „Steagul Roșu“ nr. 1412 a 
apărut articolul intitulat „Un magazin 
unde cumpărătorii sînt bruscați”. In 
articol s-a arătat că unii vînzători de 
la magazinul nr, 23 din Petrila au 
atitudine nejustă față de cumpărători.

In legătură cu aceasta, Ministerul 
Comerțului Interior, Biroul pentru 
rezolvarea reclamațiilor și sezisărilor. 
oamenilor muncii, ne informează că 
pentru abaterile lor vînzătorii în cauză 
au fost sancționați cu retrogradarea 

întărirea disciplinei în muncă, înlătu
rarea risipei în magazine, reducerea 
cheltuielilor de circulație, lichidarea 
transporturilor neraționale și a pier

derilor, etc. In rețeaua comerțului de 
stat din Petroșani ai? fost descoperite 
elemente nicinstite. La magazinul nr. 
131 fosta gestionară Maria Ceaușes- 
cu a fost descoperită făcînd afaceri 
personale pe seama mărfurilor din 
comerțul de stat. Gestionarul Ștefan 
Kiss împreună cu rc r>onsabilul de 
raion Ion Selea de la magazinul nr. 
144 Petroșani a dosit zahăr, iar alte 
elemente au, vîndut mărfuri cu supra- 
preț. Birou! organizației de bază n-a 
organizat munca politică în magazine 
și depozite pentru întărirea vigilen
ței membrilor de partid și a lucrăto
rilor cinstiți față de astfel de fenomene 
nesănătoase. Neglijența biroului or
ganizației de bază față de organiza
rea muncii politice în rîndul lucrăto
rilor din comerț e oglindită și de fap
tul că în cele mai multe magazine 
nici nu există agitatori. Majoritatea 
agitatorilor organizației de bază lu
crează în diferite birouri ale O.C.L.. 
și,nu desfășoară muncă politică.

Un loc important în educarea lu
crătorilor din comerțul de stat îl ocu
pă organizațiile de masă, mai ales 
sindicatul și organizația U.T.M. Orga
nizația de bază n-a îndrumat comite
tul sindical de întreprindere să ex- 

' tindă experiența pozitivă a brigăzilor 
de bună deservire. Lipsa de preocu
pare ațît a organizației de bază cît și a 
comitetului sindical față de extinderea 
¡experienței înaintate, e dovedită și 
prin aceea că în cele 47 unități O.C.L. 
din Petroșani există numai 8 brigăzi 
de bună deservire. De asemenea, or
ganizația U.T.M. nu se preocupă de 
educarea tinerilor lucrători din co
merț în spiritul atitudinii atente față 

, de cumpărători. Nu puține sînt acele 
tmere vînzătoare care lasă cumpără
torii să aștepte în timp ce întrețin fel 
de fel de discuții, răspund nervos între 
băriloT puse de oamenii muncii și în
fățișează mărfurile neglijent. De ce 
organizațiile U.T.M. nu socotesc că 
e necesar să se ocupe de combaterea 
unor astfel de manifestări ?
Organizația de bază de la OCL Petro

șani ■trebuie să renunțe la stilul de 
muncă sec, rupt de viață de oînă 
acum și să pupă în centrul activității 
sale sarcinile legate de specificul în
treprinderii respective. Trebuie luptat 
ca fiecare membru de partid din co
merț* să devină lin luptător de frunte 
pentru cultivarea atitudinii socialiste 
față de muncă, să dea exemplu • per
sonal de muncă conștientă pentru bu
na deservire a oamenilor muncii, li
chidarea pierderilor și realizarea de e- 
conomii. Membrii de partid trebuie să 
dovedească atitudine fermă față de 
acei care încearcă să fure din avu
tul obștesc sau să înșele oamenii 
muncii prin supraprețuri. Acei mem
bri de partid care dau dovadă de lipsă 
de vigilență față de elementele dușmă
noase din comerț, îngăduie risipa, 
pierderile și alte fenomene nesănătoa
se, trebuie trași cu severitate la răs
pundere în adunările generale ale 

Pe urmele materialelor publicate în „Steagul Roșu"

S-au luat masuri de îndreptare
cu o categorie de salarizare pe luna 
aprilie a.c.

De asemenea, în urma articolului 
apărut în „Steagul Roșu” nr. 1414 
intitulat „Unde lipsește grija față de 
buna deservire a cumpărătorilor“ în 
care se arăta că vînzătoarele de la 
magazinul textil cu circuit închis din 
Vulcan servesc cu nepăsare pe oa
menii muncii, s-au luat măsuri să se 
prelucreze articolul în colectiv, iar 

organizației . de bază. Nu e îngă
duit nici unui membru de partid de 
ia O.C.L. să treacă sub tăcere lip
surile care există în comerț.

La conducerea O.C.L., sosesc nu
meroase sezisări din partea oameni
lor muncii prin care se arată diferite 
nereguli în activitatea magazinelor. 
Tovarășii Ioan Jurj, director coordo
nator. Alexandru Bodrog, director co
mercial și Gh. Nagy, director admi
nistrativele tratează însă cu... nepă
sare. Au fost ei criticați pentru astfel 
de. lipsuri ? Dimpotrivă ; într-o Jare 
de seamă prezentată de birou în fața 
adunării , generale a organizației de 
bază, fiecărui director i s-a închinat 
cîte un capitol aparte din care duh
nește tămîierea. Lipsa spiritului critic 
caracterizează în bună măsură și ga
zeta de perete. Intr-adevăr gazeta de 
perete de la O.C.L. publică articole 
cu regularitate, evidențiază pe acei 
lucrători care muncesc cu stăruință. 
Dar articolele critice sînt foarte râie 
și nu combat lipsurile serioase care 
există în cadrul O.C.L. Biroul organi
zației de bază trebuie să înțeleagă că 
munca la suprafață, de paradă, nu 
numai că nu face ni^ un bine, dar 
face rău. Face rău, pentrucă duce 
la încîntare de sine, la automultumi- 
re. ceea ce priește de minune înrădă
cinării atitudinii de gură-cască.

Trebuie lichidat modul superficial 
de muncă și cu activul de partid. lata 
de pildă, cazul grupului de tovarăși 
din activul de partid care se ocupă cu 
producția. Acest colectiv al activului, 
în mod normal ar trebui să fie mult 
mai numeros de cît celelalte, pentru 
că în fața lui stau sarcinile cele mai 
mari. Acest colectiv a fost instruit că 
trebuie să se ocupe cu impulsionarea 
sosirii mărfurilor, cu aprovizionarea 
magazinelor, să controleze deservirea 
în magazine și cam atît. De ce n-a 
chemat Jriroul organizației de bază ac
tivul său să studieze problemele le
gate de înlăturarea transporturilor 
inutile, lichidarea pierderilor, găsirea 
unor modalități eficace de combatere 
a neregulilor practicate de unele ele
mente dușmănoase care pătează presti 
giul lucrătorilor cinstiți din comerț 
și cauzează daune intereselor celor 
ce muncesc ?

Comerțul, nostru de stat este un im
portant front de luptă pentru ridicarea 
nivelului de trai material și cultural 
al celor ce muncesc. Organizația de 
bază, membri de partid de la O.C.L'. 
trebuie să fie conștienți de acest lucru 
si să devină adevărați conducători po
litici ai luptei pentru îmbunătățirea 
activității rețelei magazinelor de stat. 
In fiecare magazin trebuie organizată 
agitația politică de masă pentru cul
tivarea atitudinii socialiste față de 
muncă. Analizînd periodic activitatea 
comuniștilor din magazine, impri- 
mînd muncii agitatorilor un caracter 
concret, legat de problemele specifi
ce ale întreprinderii, cultivînd simțul 
de vigilență față de manifestările ne
sănătoase, organizația de bază de la 
O.C.L. Petroșani va putea să se ridice 
la înălțimea sarcinilor ce-i revin.

I. BARBU

'Vînzătoarele în cauză au fost sancțio
nate cu mustrare scrisă.

Gestionara bufetului „înfrățirea” 
din Petroșani a fost înlocuită în ur
ma articolului intitulat „Economii pe 
seama consumatorilor” apărut în 
„Steagul Roșu” nr. 1425. De aseme
nea, bufetul a fost dotat cu țapi de 
bere necesari; iar cei folosiți de fosta 
gestionară, servesc acum numai la 
siropuri.

Ni se semnalează ca ...

...La sfatul popular al orașului 
Petrila cererile oamenilor muncii se 
rezolvă cu multă întîrziere. Tov. 
Crăcuescu, de pildă, a cerut prin 
sfatul popular al comunei Bănița 
să i se elibereze un certificat de naș
tere. La cerut încă din luna februa
rie, dar sfatul popular al orașului 
Petrila nici pînă astăzi n-a trimis 

certificatul cerut.
Este necesar să se lichideze cu 

birocratismul de la sfatul popular, 
al orașului Petrila, iar cererile oa
menilor muncii să fie rezolvate 
fără întîrziere.

GAVRIL BAIA 
corespondent

ic

...La dispensarul medical din U- 
ticani sora Profira Nicolescu n-are 
comportare fustă față de bolnavi. Ea 
nu-și face datoria cu simț de răs
pundere, vorbește urît bolnavilor, 
îi repede.

Conducetea dispensarului trebuie 
să analizeze comportarea acesteia 
și să ia măsuri pentru ca astfel de 
lipsuri să nu mai aibă loc.

MARI ETA SILVESTRU 
. corespondent

ir

...Tov. dr. Georgescu, medic la dis
pensarul medical din Lonea nu-și 
face conștiincios datoria. Uneori 
consultă superficial pe bolnavi.

Este bine ca tov. medic Georges
cu să consulte bolnavii cu conștiin
ciozitate si să lupte pentru însă
nătoșirea lor.

GH. MUSTAȚA 
corespondent

In sprijinul luptei 
minerilor

La mina Lupeni, desfășurarea în 
bune condițiuni a transportului sub
teran este o preocupare permanentă 
a muncitorilor de la întreținere.

Echipa de întreținere a linei nor
male condusă de tov. Zamfir Raț din 
care fac parte tov. Gheorghe Singu- 
rianu, Ioan Lengher și alții folosind 
în muncă metodele sovietice Jandi- 
rova și Voroșin a reușit să execute 
reparațiile liniei în bune condițiuni și 
la. timp, astfel încît transportul în 
mină să se poată face fără întreru
pere.

Paralel cu aceasta, echipa de mun
citori condusă de tov. Zamfir Raț își 
depășește zi de zi sarcinile de plan cu 
25 la sută.

IOAN ARICIU 
corespondent

Tot mai mari cantități 
de legume și zarzavaturi 
se distribuie oamenilor 
muncii din Valea Jiului
In ultimul timp, aprovizionarea cu 

legume și zarzavaturi a populației din 
Valea Jiului s-a , îmbunătățit. Prin 
O.C.L. „Aprozar“ au fost distribuite 
oamenilor muncii din Valea Jiului 
cantități însemnate de ceapă, spanac, 
ridichi, salată, etc.

De la începutul lunii aprilie și pînă 
la 20 mai, prin unitățile Aprozar s-au 
pus în vînzare pentru oamenii mun
cii din Valea Jiului peste 18.000 kg. 
spanac, 17.000 kg. ceapă Verde, a- 
proape 5.500 kg. salată, 3.200 kg ri
dichi, castraveți, gulii, etc.

Insă în ceea ce privește calitatea 
legumelor și zarzavaturilor puse în 
vînzare. aceasta mai lăsă încă de 
dorit. Este necesar ca conducerea 
O.C.L. Aprozar Petroșani să ia mă
suri pentru ca oamenilor muncii să li 
se distribuie legume și zarzavaturi 
de bttBă calitate.
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Al 3-lea Congres al Partidului celor ce muncesc 
din Ungaria și-a deschis lucrările

BUDAPESTA (Agerpres) — M.T.I. 
transmite: -

La 24 mai s-a deschis la Buda
pesta, tntr-o atmosferă de mare entu
ziasm, cel de al 3-lea Congres al 
Partidului celor ce muncesc din Un
garia.

Congresul a fost deschis de Nagy 
Imre, membru în Biroul Politic al Co
mitetului Central al Partidului celor 
ce muncesc din Ungaria.

In numele Congresului și al între
gului Partid al celor ce muncesc din 
Ungaria, Nagv Imre a salutat dele
gația Partidului Comunist al Uniu
nii Sovietice, în frunte cu tovarășul 
K. E. Voroșilov.

A fost adoptată următoarea ordine 
de zi a Congresului :

1) Raportul de activitate al Comi
tetului Central al Partidului celor ce

Activitatea flotei a 6-a americane 
în Marea Méditeranâ

Flota a 6-a americană se caracteri
zează pțin aceea că vasele acestei 
flote sínt înlocuite în mód regulat la 
fiecare 4—5 Juni. • Prin schimbarea 
periodică a vaselor, comandamentul 
american urmărește să treacă prin 
Marea Mediterană o mare parte din 
efectivul forțelor sale maritime mili
tare. In acest scop, în flota S.U.A. 
din Marea Mediterană au fost inclu 
se în ultima vreme nu numai vase din 
flota Atlanticului, din cadrul căreia se 
formase anterior flota a 6-a, ci și vase 
din flota Pacificului ca, de pildă, va
sul purtător de avioane „Midway“. 
care au luat parte la războiul tîlhă- 

' resc împotriva poporului coreean
' Pentru a crea capete de pod și pen

tru a asigura baze navale vaselor din 
flota a 6-a, Statele Unite au impus 
„acorduri“ înrobitoare unei serii de 
țări mediteranene. Aceste „acorduri“ 
oferă Statelor Unite posibilitatea de 
a folosi pe teritoriile țărilor meditera- 
nene o serie de baze militare navale 
și aeriene și de a construi noi baze 
militare pentru vasele și avioanele 
lor.

Faptele dovedesc în mod incontes
tabil că dorința comandamentului a- 
merican de a asigura flotei a 6-a baze 
în întregul bazin meditéranean urmă
rește scopuri fățiș agresive și repre
zintă o primejdie pentru pacea și se- 

muncesc din Ungaria și sarcinile 
partidului. Roportor, tovarășul Rakosi 
Matyas.

2) Sarcinile aparatului de stat și ale 
comisiilor. Raportor, tovarășul Nagy 
Imre.

3) Raportul Comisiei centrale de 
control. Raportor, tovarășul Kiss 
Karoly.

4) Modificările în Statutul Partidului 
celor ce muncesc din Ungaria. Rapor
tor, tovarășul Acs Lajos.

5) Alegerea organelor conducătoare 
ale Partidului celor ce muncesc din 
Ungaria.

A luat apoi cuvîntul Rakosi Matyas, 
prim-secretar al C.C. al Partidului 
celor ce muncesc din Ungaria, care 
a prezentat raportul la primul punct 
de pe ordinea de zi.

de V. CEPIG, 
căpitan de rangul II 

curitatea internațională. Din exemplul 
escalelor vaselor americane în portu
rile țărilor mediteranene, sub pretex
tul „viziteTor^de curtoazie“, reies 
limpede funcțiile militaro-polițiste ale 
flotei a 6-a.

Demonstrarea „puterii militare“, a- 
țîțarea isteriei războinice, amestecul 
în afacerile interne ale țărilor medi
teranene — toate acestea ocupă un 
loc important în activitatea flotei a 
6-a a S.U.A. Astfel, recent, cînd sub 
presiunea forțelor democratice din 

Italia în această țară au fost înlo
cuite unul după altul o serie de gu
verne care duceau o politică externă 
și internă anti-populară, comanda
mentul flotei a 6-a, urmînd instruc
țiunile primite de la Washington, a 
concentrat în porturile italiene toate 
vasele flotei.

Potrivit planurilor imperialiștilor 
din S.U.A. marile manevre ale forțelor 
armate ale unei serii de țări parti
cipante la blocul Atlanticului de nord, 
efectuate anul acesta, erau menite să 
demonstreze „rolul hotărîtor“ al flotei 
a 6-a în operațiunile comune. Deși co
mandamentul militar american vor
bește de fiecare dată despre caracte
rul „defensiv“ al manevrelor, totuși 
conținutul lor demască în întregime 
frazeologia demagogică a celor care 
seamănă isteria războinică.

A 300-a aniversare a reunirii Ucrainei ch Rusia

Sesiunea jubiliară a Sovietului Suprem 
al R. S. S. Ucrainene

KIEV (Agerpres). — TASS trans
mite :

Poporul ucrainean sărbătorește în 
mod festiv împlinirea a 300 de ani de 
la reunirea Ucrainei cu Rusia.

La 22 mai. în clădirea Teatrului 
..Sevcenko“ a aAit loc sesiunea jubi
liară a Sovietului Suprem al R.S.S. 
Ucrainene consacrată acestei date 
istorice. Printre oaspeții care parti
cipă la sesiune sînt delegați din toate 
republicile sovietice.

Sesiunea a " ,st deschisă de cunos
cutul scriitor Pavlo Tîcina. președin
tele Sovietului Suprem al R.S.S. U- 
crainene. care a rostit o scurtă cu- 
vîntare.

Președintele Consiliului de Miniș
tri al R.S.S. Ucrainene. Nikifor Kaî- 
cenko, a dat citire scrisorii de salui 
adresate poporului ucrainean de că
tre Prezidiul Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., Consiliul de Miniștri al 
U.R.S.S. și Comitetul Central al Par
tidului Comunist al Uniunii Sovieti
ce. ’>

In legătură cu catastrofa de la mina din Ribolla
Opinia publică italiană ceré cu e- 

nergie pedepsirea celor răspunzători 
de groaznica catastrofă de la mina 
din Ribolla (Italia), care a costat viața 
a 40 de mineri. Trustul „Monteca
tini” — proprietarul minei de la Ri
bolla — care nu s-a preocupat cîtuși 
de puțin de măsurile de securitate a 
muncii în mină, a dat publicității un 
comunicat în care încearcă să dea 
impresia că tragedia de la ^Ribolla se 
datorește întîmplării și declară că a- 
semenea accidente nu sínt „previzi
bile”.

După cum arată însă ziarele, comi
tetul de întreprindere al minei și sin
dicatul minerilor din Grosseto au ce
rut încă de mult să se ia măsuri pre
ventive. Dar toate .aceste cereri s-au 
lovit de refuzul direcției minei, care 
a mers pînă acolo încît a concediat 
pe secretarul comitetului de întreprin
dere, care arătase gravele primejdii 
ce amenințau pe mineri. Chiar în luna 
aprilie a acestui an, sindicatul mineri
lor din Grosseto a trimis un memoriu 
Ministerului Industriei, Direcției gene
rale a minelor și prefectului din Gros
seto, atrăgînd încă odată atenția asu
pra gravelor primejdii care planau 
asupra vieții minerilor.

Sala răsună de aplauze furtunoase; 
Ovațiile devin și mai puternice cînd 
se dă citire decretului Prezidiului So
vietului Suprem al U.R.S.S. cu pri
vire la decernarea Ordinului Lenin 
Republicii Sovietice Socialiste Ucrai
nene și capitalei Ucrainei — orașul 
Kiev.

Intîmpinat cu căldură de cei pre- 
zenți, Alexei Kiricenko, prim secre
tar al Comitetului Central al Parti
dului Comunist din Ucraina, a pie- 
zentat raportul intitulat „Trei sute de 
ani de la reunirea Ucrainei cu Ru
sia”';

Sovietul Suprem al R.S.S. Ucrai
nene adoptă cu un uriaș entuziasm 
textul une» scrisori de salut adresate 
în numele poporului ucrainean Sovie
tului Suprem al U.R.S.S., Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., Comitetului 
Central al Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice.

Ziarul „Unita“ publică lista acci
dentelor de muncă survenite în mi
nele societății „Montecatini”, din care 
rezultă că din 1952 și pînă astăzi 76 

.'mineri și-au pierdut viața în aceste 
accidente. Numai în cursul anului 
1952 numărul accidentelor de mun'că 
s-a ridicat la aproape 600.

In legătură cu promisiunile gu
vernului de a pedepsi pe vinovați, zia
rul „Avânți“ amintește de numeroa
sele promisiuni solemne tăcute în 
acest sens în trecut de guvernanții 
democrat-creștini și care au fost date 
uitării. Ziarul citează ca exemplu ex
plozia survenită acum cîțiva ani la 
Migrano Montelungo, care s-a soldat 
cu moartea a 40 de mineri. Și atunci 
s-au dat tot felul de asigurări din par
tea autorităților, dar ancheta deschisă 
s-a tărăgănat mai bine de doi ani, 
pînă'cînd a fost complet mușamali- 
zată. Ziarul scrie că nimeni nu va 
da crezare rezultatelor unei anchete 
dacă la ea nu vor participa și repre
zentanți ai minerilor. In legătură cu 
aceasta, ziarul arată că ziarele guver
namentale depun toate eforturile pen
tru a scoate basma curată pe con
ducătorii trustului „Montecatini“.

A. P. și U. P. sînt denumirile pres
curtate ale celor două mari agenții de 
presă din S.U.A. — Așsociated Press 
și United Press. Formal, ele sînt con
siderate ca o asociere cooperatistă a 
editorilor mai multor ziare. In reali
tate, stăpînii lor sînt cîțiva mari pro
prietari de ziare, reviste, și posturi de 
radio reacționare. Așa sînt Hearst, 
Scripps Howard și McCorm ck. Va
lul tulbure de minciuni, știri și infor
mații false, răspîndite de aceste agen
ții, umple zi de zi coloanele ziare
lor burgheze din S.U.A.

Presa americii este reprezentată 
nu numai prin ziare în multe pagini, 
de tipul lui ..New York Times“ și 
„New York Herald Tribune“, editate 
în mari tiraje. S.U.A- pot fi pe bună 
dreptate denumite țara micilor ziare 
provinciale, a ziarelor ..județene“. 
Știrile agențiilor Associated Press și 
United Press sînt într-o mare măsură 
destinate acestor ziare. Neavînd co
respondenți proprii, aceste ziare pu
blică în special știrile transmise de 
agenții.

Acela care cunoaște atmosfera su
focantă a- unui orășel provincial a- 
merican descrisă în operele lui Dreiser, 
Caldwell, Sinclair Lewis, Sherwood 
Anderson, înțeleg ce armă îngrozi
toare a reacțiunii constituie un ase
menea ziar „județean“. Pentru el este

Agențiile de 
protectoare

presă americane ■ 
ale lui McCarthy

o nimica toată să dezlănțuie o cam
panie împotriva unui alb care a în
drăznit să meargă pe stradă alături 
de un negru, să obțină izgonirea din 
școală a unui învățător darwinist, etc.

Un astfel de ziar burghez provincial 
e și ziarul „Capital Times“,' editat în 
orașul Madison, statul Wisconsin. 
Formal,el este considerat „indepen
dent“. In ultima vreme, ziarul oglin
dește însă în mod vădit starea de spi
rit a Partidului democrat și de aceea 
se află în opoziție față de Partidul re
publican, în prezent la putere în SUA.

Așa se explică apariția în coloa
nele ziarului „Capital Times“ a unui 
articol semnat de William T: Angewv. 
redactorul șef al ziarului, în care sînt 
demascate metodele de fabricare a in
formațiilor de către agențiile de presă 
A.P. și U.P.

Dar oricare ar fi motivele care au 
determinat demascările făcute de 
„Capital Times”, ele sînt fără doar 
și poate interesante .

„Ca și majoritatea celorlalte ziare 
mici — scrie autorul articolului — 
noi sîntem nevoiți să folosim infor
mațiile pe care agenția țe obține din 
diferite surse inaccesibile nouă. Răs

punderea pentru modul de prezentare 
a faptelor și pentru însuși conținutul 
lor revine în întregime sus-numitelor 
agenții, ale căror denumiri prescurtate 
— A.P. și U.P. — sînt indicate dea
supra fiecărei știri.

Ce fel de știri sînt răspîndite de a- 
gențiile A.P. și U.P. ? „Capital Times“ 
relatează că materialul informativ cu
les de agenții este prelucrat în modul 
cel mai grosolan, este denaturat și 
selecționat într-un mod tendențios. 
Faptele care nu sînt pe placul stăpî- 
nilor reacționari ai agențiilor, sînt 
trecute cu bună știință sub tăcere. 
Acest lucru se vede deosebit de lim
pede din informațiile legate de ac
tivitatea 'senatorului McCarthy.

„Noi considerăm, scrie ziarul, că 
cititorii noștri trebuie să știe cu cita 
rea credință sînt tratate de către a- 
gențiile A.P. și U.P. știrile referitoare 
la McCarthy, agenții care prelucrează 
aceste știri în interesul unor anumiți 
editori bogați... Noi acuzăm agențiile 
A.P. și U.P. că denaturează sau trec 
sub tăcere informații despre Mc
Carthy în scopul sprijiniri liniei sale 
politice”.

Iată cîteva exemple. „Capital Ti- 

mes“ și „Milwaukee Journal” au pu
blicat o știre despre mașinațiunile fi
nanciare ale lui McCarthy, care se 
sustrage de la plata impozitelor. A- 
gențiile A.P. și U.P. au trecut sub 
tăcere mormîntală această istorie ale 
cărei amănunte au fost relatate de cele 
două ziare provinciale.

La o adunare electorală a alegă
torilor din Wisconsin a Partidului re
publican, doi delegați — după cum 
relatează ziarul — au vrut să ia cu
vîntul pentru a se ridica împotriva 
unei rezoluții care aduce elogii lui 
McCarthy. Li s-a retras imediat cu
vîntul.

„Agenția A.P. nici nu a amintit des
pre acest fapt — scrie „Capital Ti
mes“. El este caracteristic pentru via
ta politică din Wisconsin, însă în ace- 
laș timp nu este prea măgulitor pen
tru McCharty și pentru acei care îl 
sprijină”.

Nu vom supraaprecia grija ziarului 
„Canital Times“, pentru oamenii sim
pli din America. In demascările salé 
el nu depășește cu mult cadrul con
damnării activității senatorului Mc
Carthy. Cu toate acestea, datele con
crete citate de ziar ridică un colț din 
vălul ce acoperă oficina de minciuni 
și înșelăciune a presei americane și 
aruncă o lumină asupra moravurilor 
care domnesc în jungla acestei prese; 
(Agerpres). („Literaturnaia Gazeta”)’
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