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Problema^<ii3ochîiaei mi discuția 
conferinței de la (leneva

La 26 mai s-a împlinit o lună de Ia deschiderea conferinței 
de la Geneva. Una din problemele de pe ordinea de zi — pro
blema restabilirii păcii în Indochina — a constituit în acest răs
timp obiectul a zece ședințe plenare și restrînse.

Făpînd un bilanț al discutării problemei indochineze la Ge
neva în decursul celor zece ședințe, se poate trage concluzia 
că pînă în momentul de față s-au realizat pași serioși înainte 
pentru reglementarea păcii în Indochina pe calea tratativelor. 
După cum se știe, aceasta a fost posibil în urma propunerilor 
constructive făcute în ședința din 10 mai a conferinței de către 
Fam Van Dong, conducătorul delegației R.D. Vietnam, propuneri 
care rețin atenția opiniei publice mondiale.

Călăuzindu-se după principiile fundamentale ale poli
ticii poporului și guvernului R.D. Vietnam : pace, independență, 
unitate și democrație, propunerile, lui Fam Van Dong urmă
resc restabilirea păcii în Indochina prin realizarea unui acord 
privind retragerea tuturor trupelor străine din Vietnam, Khmer 
și Patet Lao, acord care trebuie precedat de încetarea operațiu
nilor militare pe iot teritoriul Indochinei; ținerea unor alegeri 
libere generale în cele trei state în vederea constituirii unui 
guvern unic în fiecare țară; recunoașterea de către Republica 
Democrată Vietnam și celelalte state indochineze a interese
lor economice și culturale ale Franței în aceste țări și dorința 
guvernului Ho Și Min de a examina problema intrării R. D. 
Vietnam în Uniunea franceză.

La 12 mai, Ciu En-lai, șeful delegației R.P. Chineze, a 
făcut o declarație amplă în problema indochineză exprimînd spri
jinul total și în același timp adeziunea uneia din marile puteri 
«le lumii față de propunerile delegației R.D. Vietanam.

In^epind din ședința plenară din 14 mai, în cadrul căreia 
a luat cuvîntul, V. M. Molotov — șeful delegației sovietice — 
a a ătat că în calea rezolvării problemei indochineze s-au des
chis noi perspedtive. Susținînd pînă la capăt propunerile R.D. 
Vietnam, care sînt îndreptate spre realizarea unui acorti cu 
Franța, V. M. Molotov a arătat că acordurile care urmează a fi 
încheiate în cadfui conferinței ar trebui &ă - fie garantate -de sta
tele participante la conferință. El a arătat că pentru g. antarea 
și supravegherea acordurilor ce vor fi încheiate în cadrul con
ferinței este necesară crearea unei consisii alcătuită din repre
zentanții unor țări neutre.

La 21 mai, tot din inițiativa delegației sovietice, s-a ajuns 
la o înțelegere în privința discutării ta primul rînd a problemelor 
principale cuprinse în proiectele de propuneri prezentate de către 
delegațiile R.D. Vietnam și Franța.

Din aceste probleme fac parte : încetarea simultană a focu
lui pe teritoriul întregii Indochine, delimitarea zonelor de stațio
nare a trupelor părților beligerante ; încetarea transportului de 
noi trupe și armament în Indochina; supravegherea aplicării 
condițiilor de armistițiu de către o comisie formată din reprezen
tanți ai unor țări neutre și din comisii mixte alcătuite din repre
zentanți ai părților beligerante și, în fine, garanții din partea pârtiei 
panților la conferința de la Geneva. De asemenea s-a căzut de 
acord ca după discutarea problemelor militare să fie examinate 
și propunerile referitoare la reglementarea politică în Indochina.

Cu toate că la începutul conferinței delegația franceză a re
fuzat să ia contact direct cu delegația R.D. Vietnam, numeroși 
delegați la conferința de la Geneva și observatori, relevă că in 
uuna eforturilor consecvente ale delegației Republicii Democrate 
Vietnam, care au drept scop reglementarea problemelor examinate 
de conferință, este necesar un contact direct între părțile intere
sate. Agenția Reuter referindu-se la acest aspect ai problemei, 
subliniază că în ședința restrînsă din 24 mai a conferinței de la 
Geneva „ar fi fost menționată eventualitatea unor contacte di
recte între comandamentele celor două tabere”. In calea, rezol
vării problemei indochineze se încearcă însă ridicarea unor ob
stacole de netrecut. Este vorba aici de încercările delegației ame
ricane de a împiedica reglementarea pe cale pașnică a problemei 
indochineze prin organizarea unei coaliții agresive în sud-estul 
Asiei, în care să fie atrasă Franța și așa numitele state „aso
ciate” ale Indochinei. Desigur că la aceasta se adaugă poziția 
echivocă și lipsită de fizionomie proprie a delegației franceze, 
care este capabilă să dea curs cererilor departamentului de stat 
al S U A. de extindere a războiului din Indochina. In acest sens 
sînt interesante dezvăluirile corespondentului din Geneva al re
vistei britanice „New Statesman and Nation” care scria recent* 
că Bedell Smițh a primit instrucțiuni să reia cu Bidault discuțiile 
referitoare la o acțiune_unită în Asia. ■

Totuși, nici unii nici alții nu pot ignora perspectiva unui 
armistițiu, dată fiind situația din ce în ce mai precară a tru
pelor colonialiste franceze în Indochina.

Acum, după peste 30 de zile de desfășurare a conferinței 
de la Geneva, evenimentele politice și militare — și în special 
victoria de la Dien Bien Fu, au arătat că singura cale posibilă 
pentru rezolvarea pașnică a problemei indochineze este aceia in
dicată de delegațiile RT). Vietnam, R.P. Chineză și U.R.S.S.
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DIN VALEA JIULUI
Mtmcă entuziastă la mina Amnoasa

In abataje câ și în celelalte 
locuri de muncă de la mina 
Aninoasa, minerii muncesc 
cu avînt sporit pentru înde
plinirea sarcinilor care le stau 
în față. In fruntea întrecerii 
se situează mineri care apli
că metode sovietice de mun
că.

Folosind metodele sovietice 
Voroșin și Jandarova. brigada 
condusă de tînărul miner A- 
dalbert Debrețeni 
rul V investiții

Cetățenii

Din inițiativa

din secto- 
a reușit

realizeze zilnic o depășire a 
sarcinilor de plan de 60 la su
tă. Printre brigăzile care au 
obținut dfe asemenea rezul
tate grăitoare în producție se 
numără și cele conduse de 
minerii Carol Nagy, Iosif 
Borik, Gheorghe Brîndău care 
și-au' întrecut zilnic sarcinile 
de plan cu 25—55 la sută.

Și la sectorul III, sector 
fruntaș pe mină, brigăzile de 
mineri care aplică metodele

să sovietice de lucru obțin succe-

se frumoase în extracția căr
bunelui. Astfel, brigăzi ca cete 
conduse de minerii Mihai Tu- 
caciuc, Nicolae Stanciu, Ghe
orghe Codrea și Ioan Guga 
sînt mereu în fruntea luptei 
pentru mai mult cărbune In 
fiecare zi care a trecut din 
luna mai. minerii din aceste 
brigăzi au extras cu 40 la su
tă mai mult cărbune peste 
plan.

LUCIA LICIU 
corespondent

răspund

deputaților 
sfaturilor populare din locali
tățile Lupeni și Uricani s-au 
organizat acțiuni de muncă 
voluntară pefitru 
Șoselei 
Neag.

La 16 
citori și 
Lupeni și Uricani răspunzînd 
chemării deputaților sfaturilor 
p oulare au participat la re- 
parerea șosetei, prestînd 2776 
ore

repararea
Lupeni-Cîmpul lui

mai, peste 600 mun- 
țărani muncitori din

cu entuziasm la acțiunile 
de deputați

roase întreprinderi din Valea 
Jiului au contribuit cu auto- 
vehicole la această acțiune de 
interes obștesc. Astfel, con
ducerea minei Lupeni a pus 
la dispoziție 12 camioane, 
iar conducerea șantierului 
C.F.R. 8 camioane.

Muncind cu entuziasm, 
muncitorii prezenți la această 
acțiune de muncă voluntară 
au reușit ca în această zi să 
transporte și să împrăștie 
269 m.c. de prundiș^și balastmuncă voluntară. Nume-

La Fikrte*ci Lupeni, deșeurile capătă 
întrebuințare

prindere ¿se irosesc multe de
șeuri» care ar putea fi folosite. 
Trebuie să studiem și să re
mediem această lipsă din ac
tivitatea noastră — a snus cu 
acest prilej maistrul Braili- 
g-m Eu, sprijinit de dumnea- 
oastră, îmi iau angajamen

tul ca în cel mai scurt timp 
noi în întreprindere să fie 

valorificate toate deșeurile, ca 
nici un fir de mătase să nu 
fie risipit. Astfel, vom contri
bui și noi la îndeplinirea mă
surilor luate de plenara lăr
gită a C.C. al P.M.R. din 19- 
20 august 1953, cu privire la 
ridicarea continuă a nivelului 
de trai, material și cultural al 
celor ce muncesc

De atunci nu a trecut mult 
timp. Intr-una din secțiile Fi
laturii Lupeni a fost instalată 
deja o mașină de trusat vată 
din deșeuri. Prin introducerea 
acestei mașini în procesul de 
producție, astăzi la Filatura 
Lupeni deșeurile sînt valori
ficate într-un produs finit, 
care merge direct la consu
mator.

La introducerea acestei ma
șini contribuții de seamă au 
adus mecanicii Carol Gref,

Pînă nu de mult deșeurile 
din secțiile răsucit, depănat 
și sortare de la Filatura Lu- 

ipeni nu erau pe deplin valori
ficate. O mare parte din de
șeuri erau aruncate în Jiu 
sau arse, iar altele erau trans
portate la alte întreprinderi 
pentru prelucrarea lor.

Chestiunea găsirii unei în
trebuințări folositoare a de
șeurilor a devenit o problemă 
care i-a frămîntat mult p 
muncitorii acestei întreprin

deri. Fiecare muncitor s-a 
străduit să facă propuneri 
pentru ca resturile de mătasă 
artificială să nu fie risipite. 
La o consfătuire organizată de 
către comisia tehnico-organi- 
zatorică din întreprindeie, 
muncitorii, tehnicienii, mai
ștrii mecanici, care au fost in
vitați la consfătuire, au dez
bătut pe larg această proble
mă. Luînd parte activă la dez
baterea găsirii de posibilități 
de utilizare a deșeurilor nu
meroși muncitori și tehnicieni 
de la Filatura Lupeni au ve
nit cu diferite propuneri. Prin
tre ei se afla și maistrul me
canic Ignațiu Braitigan.

— Tovarăși, la noi în între-

Delegația R. P. R. la sesiunea 
' s-a înapoiat

Luni s-a reîntors în Capi
tală delegația poporului nostru 
care a participat le sesiunea 
extraordinară de la Berlin a 
Consiliului Mondial al Păcii.

Delegația condusă de prof. 
univ. Lotar Rădăceanu, vice
președinte al Comitetului Per-

organizate

pe o distanță de 24 km. șo
sea.

Cu acest prilej s-au eviden-, 
țiat muncitorii Constantin Ni-, 
biță, Nicolae Dobrișan, Nico
lae Staicu, Elena Danciu, Me- • 
ria Cornelia, Ana Ciurea, Pe
tru Dinescu și mulți alții din; 
Uricani. De asemenea, s-au, 
evidențiat și muncitorii Ilîe 
Coman, Victor Ferd, Grigore 
Vereș, Gheorghe Fazakaș,: 
Barbu Dudău și mulți . alții i 
din Lupeni.

V ■ •> .
o tot mai largă

Carol Tura și Ioan Iașchevici, 
care au muncit alături de 
maistrul Braitigan -la instala
rea apestei mașini. La fel un 
sprijin prețios au primit și 
din partea mecanicilor din a- 
telierul auxiliar, care au con
fecționat piesele necesare pen
tru punerea în funcțiune a a- 
cestei mașini. Strungarii Pe
tru Poinaru și Traian Trif a 1 
confecționat un cuțit cilindric 
pentru tăierea deșeurilor.

Tovarășul Ignațiu Braiti
gan este unul dintre inova
torii de frunte ai Filaturii 
Lupeni. El a introdus mai 
rnulte inovații ca de pildă 
„coordonetul” care de aseme
nea se confecționează din de
șeuri, aparatul de eliminat o- 
glinda de pe bobinele de ră
sucit, care a făcut să scadă 
considerabil deșeurile în sec
ția depănat și altele

Muncitorii și tehnicienii de 
la Filatura Lupeni, sînt tot; i 
mai mult interesați pentru a 
descoperi noi izvoare de creș
tere a productivității muncii, 
de reducerea prețului de cost 
al produselor, prin valorifica
rea pe scară tot mai largă a 
deșeurilor.

E. CHUDA

' Consi iului Mondial al Păctî 
-a înapoiat în Capitală

manent pentru Apărarea Pă
cii din R.P.R., a fost alcătuită 
din prof. univ. Florica Mezin- 
cescu, membru în Consiliul 
Mondial al Păcii, acad. Ralu- 
ca Ripan, membru în Comite
tul Permanent pentru Apăra
rea Păcii din R.P.R., și Cris-

tea Pantazi, secretar, al Co
mitetului.

La sosirea în București, 
membrii delegației au fost 
salutați de reprezentanți ai 
Comitetului Permanent pentru 
Apărarea Păcii din R.P.R.

(Agerpres)



STEAGUL ROȘU

Colectivul școlii rouiîne de 7 ani nr. 1 din Lupeni 
în preajma încheierii anului școlar 1953-1954
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Inc^ de la începutul anului școlar 
1953—1954, cadrele didactice de la 
școala romîilă de 7 ani nr. 1 din Lu
peni au luptat susținut pentru îmbu
nătățirea continuă a calității învăță- 
mtntului, pentru ca în acest an șco
lar să obțină succese deosebite

Din primele zile ale acestui an șco
lar, la școala noastră s-a întocmit 
un plan de muncă al întregului colec- 
|tiv din care fiecare învățător ’toDro- 
fesor și-a extras sarcinile ee-i reve
neau. Principalele obiective urmărite 
de colectivul școlii noastriu*01 fost: 
introducerea unei discipline .«onștfen- 
te în rîndul elevilor; nici un cori
gent, nici un repeten Pentru a tra- 
Lduce în viață aceste obiective a fost 
nevoie ca fiecare cadru didacfic de la 
școala noastră să se înarmeze cu cu
noștințe temeinice, să posede materia 
pe care trebuie s-o predea elevilor și 
să aibă calmul și răbdarea unui bun 
pedagog.

La începutul anului școlar elevii 
școlii noastre nu erau destul de dis
ciplinați și nu învățau, regulat. Unii 
elevi fugea'u de la ore, alții veneau 
cu temele nescrise, cu lecțiile**neînvă- 
țate. Nu toți elevii aveau respectul 
cuvenit față de învățăt5rii și profe 
sorii lor.

Cel dintîi lucru pe care l-am făcut 
a fost întărirea legăturii dintre școa
lă și familie. Astfel, la începutul anu- 
¡luî școlar am ținut o ședință la care 
au participat 168 de părinți. In aceas
tă ședință s-a ales comitetul de spri
jin al școlii, comitet împărțit în trei 
'secții: învățămînt, gospodărie și al
fabetizare. Comitetul de sprijin și-a 
întocmit un plan de muncă cu sarcini 
precise care în mare parte au fost 
duse la îndeplinire.

< Cum a activat comitetul nostru de 
sprijin ?

Să luăm, de pildă, secția învăță- 
mînt a comitetului de sprijin. 2-3 pă
rinți asistau la orele de curs ale di
feritelor clase, își notau numele ele

Tn lupta pentru
Cadrele didactice de la școala ele

mentară din Petrila, sprijinite de orga
nizația. de bază cartier și ele că
tre comisia de femei de pe lîngă sfa
tul popular orășenesc a obținut suc
cese grăitoare în lupta pentru lichida
rea neștiinței de carte.

Examenele de absolvire a cursuri
lor de alfabetizare ce au avut loc zilele 
trecute, în orașul Petrila s-au termi
nat cu succes. 57 tovarăși au absolvit 

vilor care nu aveau temele scrise, 
lecțiile învățate sau erau indiscipli- 
nați. După aceasta mergeau acasă 
la elevi, stăteau de vorbă cu părinții, 
le spuneau cele constatate și luau îm
preună hotărîri. Altădată acești elevi 
erau chemați la direcțiunea școlii 
unde erau ajutați. Ambele metode au 
dat rezultate bune. Mulți elevi s-au 
îndreptat atît în ceea ce privește pur
tarea, cît și în ceea ce privește învă
țătura.

In cancelaria școlii s-a înființat un 
colț pedagogic dotat cu manuale, me
todici și reviste de pedagogie; s-a 
ales un responsabil al acestui colț 
care și-a întocmit un plan de muncă. 
In cadrul colțului pedagogic s-au ți
nut lecții practice de către învăță
tori și profesori, urmate de discuții 
în cadrul cărora s-au scos în evidență 
metodele bune folosite. De asemenea, 
în cadrul consiliului pedagogic s-au 
ținut mai multe referate și dări de 
seamă.

Rezultate bune în muncă au obți
nut tov. prof. Ana Szilagy, Emil 
Tetileanu, Olimpia Grozescu, Silvia 
Sfura, Grigore Bălan și alții.

In calitate de director al școlii, 
am urmărit calitatea învățămîntului. 

' Am constatat însă că nu toți profesorii 
și învățătorii foloseau materialul di
dactic în suficientă măsură. In urma 
discuțiilor avute s-a aiuns ca în pre
zent toate cadrele didactice să folo
sească din plin materialul didactic 
existent și chiar să se confecționeze 
unele materiale didactice cu ajutorul 
elevilor. Astfel de materiale didactice 
au fost confecționate la științele natu
rale, istorie, geografie și matematică.

O metodă bună pentru îmbunătăți
rea calității învățămîntului a fost și 
aceea că învățătorii și profesorii de 
la clasele paralele s-au consultat în- 

• tre ei. In felul acesta au fost înlătu
rate unele lipsuri în ceea ce orivește 
prcfrătirea lecțiilor. - ■

Majoritate^ profesorilor și învăță-

neștiinței de cartelichidarea
cursurile obținînd calificative bune.

Cu acest prilej s-au evidențiat în
vățătoarele Maria Besoiu, Eleonora 
Sporea, Maria Rusu și V. Muru.

Dacă organizația de bază cartier 
a avut o preocupare față de această 
problemă nu la fel a făcut organi
zația de bază de la preparația mi
nei Petrila care a neglijat munca de 
alfabetizare. Biroul acestei organi
zații de bază a lăsat această sarci

iorilor din școala noastră s-au stră
duit să facă cunoscut elevilor viata 

(și munca intensă ce se desfășoară în . 
jurul lor. In acest scop s-au orgardzs 
vizite la atelierele și uzinele mai a«- 
propiate, unde fruntași ai întrecerii 
socialiste au dat elevilor toate expli
cațiile cerute.

O contribuție de seamă la ridica
rea calității învățămîntului a adus or
ganizația de pionieri. La adunările 
de detașamente și unitate s-au pre
zentat rapoarte și dări de seamă asu
pra disciplinei și învățăturii. In ur
ma acestor adunări s-au luat măsuri 
de înlăturarea lipsurilor. Așa de pil
dă, s-a confecționat o gazetă de perete 
intitulată „Ariciul" unde sînt publi
cate articole și caricaturi cu privire 
la elevii care n’ sînt disciplinați și 
care nu învață.

Cadrele didactice cu experiență mai 
mare în învățămînt au avut privirea 

’ațintită asupra cadrelor Jinere, cău- 
tînd a k fndruma, a le insufla dragos
te față copii, față de misiunea no-, 
bilă a învățătorului. Dintre cadrele 
tinere ă-au evidențiat tov. Elena Cîr- 
stoiu, o tovarășă conștiincioasă, dor
nică de a cunoaște și de a realiza cît 
mai mult, de a lupta pentru ridicarea 
calității învățămîntului.

In general, munca la școala noas
tră este bine organizată. Un ajutor 
prețios ne-a acordat în această di
recție secția de învățămînt a sfatului 
popular raional prin îndrumarea și 
controlul efectuat de către brigada' 
acestei secții.

Succesele obținute pînă în prezent 
se datoresc si nărinților elevilor, care 
au adus contribuții prețioase la mun
ca de educare a elevilor.

In această perioadă cadrele didac
tice și elevii școlii noastre se pregă
tesc intens în vederea încheierii cu 
succes a anului școlar 1953-1954.

DUMITRU PĂUNESCU 
directorul scolii romîne de 7 ani 

nr. 1 — Lupeni

nă pe seama cadrelor didactice fără 
a le fi acordat sprijinul necesar. Ast
fel, din cei peste 260 neștiutori de car
te încadrați în cursuri nici unul nu 
s-a prezentat la examen.

In viitor munca de alfabetizare va 
trebui să constituie o preocupare și 
pentru organizațiile de bază și sindi
cale de la mina Petrila.

,M. MORARU 
corespondent

ÎN EDITURA TINERETULUI

a apărut:

FILONUL 25
de N. JIANU

Nuvela „Filonul 25”, de curînd 
apărută în Editura Tineretului, ilus
trează în imagini simple dar suges
tive viața unui colectiv de mineri din 
țara noastră, care se frămîntă pen
tru a ajunge dintr-un colectiv codaș, 
un colectiv fruntaș în muncă.

Conștienți de faptul că trebuie să 
dea cît mai mult cărbune patriei, acest 
grup de mineri duce o luptă susți
nută pentru exploatarea filonului 25.

Indîrjirea lui Vălean, minerul care 
a cerut să intre în filonul cel nou, a 

ortacului Uda Iosif și a lui Ghiula- 
baci oglindește dragostea acestora 
față de muncă, arată condițiile noi în 
care muncesc minerii noștri, condiții 
create de regimul de democrație 
populară.

De asemenea, în lucare este pre
zentat chipul directorului nou, ridicat 
din rîndurile minerilor, care simte din 
plin răspunderea pentru viața fiecă
rui om în parte și pentru bunul mers 
al minei

Prin elanul cu care ei muncesc, 
prin însuflețirea și abnegația de care 
dau dovadă, membrii colectivului din 
filonul 25, vor reuși să îndrepte lip
surile moștenite de la vechea condu
cere a minei și să dea mai mult mi
nereu patriei.

Eroii cărții lui N. Jianu vor fi în
drăgiți de tinerii cititori și vor con
stitui pentru ei un exemplu demn de 
urmat în munca lor de zi cu zi.

In școlile sovietice au început
Elevii tuturor școlilor sovietice au 

început examenele. La Moscova dau 
examene de fine de an și de absol
vență elevii a 796 de școli, inclusiv 
de la 177 de școli ale tineretului 
muncitoresc.

Elevii din orașul Frunze — capita
la R.S.S. Kirghize — s-au prezen
tat la examene îmbrăcați în haine de 
sărbătoare, venind la școală cu bu
chete de flori. Elevii și elevele cla
selor a X-a au dat lucrările scrise. 
Mulți dintre ei și-au ales ca temă 
„In veci cu poporul rus“, „Marea 
noastră Patrie — reazimul păcii” 
etc.

In R.S.S. Karelo-Fină, împreună 
cu alte zeci de mii de elevi, s-au 
prezentat la examene și 600 de tineri 
vepsi, reprezentanți ai unui popor 
mic care locuiește în raionul Seltozer- 
ski. înainte de Revoluție aici întîl- 
neai rareori bărbați știutori de carte, 
iar între femei nu găseai nici una 
care să știe să citească și să scrie.

Au început examenele la limba și 
literatura estonă, la limba rusă, la 
istorie și la alte obiecte în cele 92 
de școli medii din Estonia.

In școlile din Ucraina Subcarpatică 
dau examene pentru obținerea atesta
tului de maturitate 2.000 de tinepî 
și tinere.

SHri cu nriwfce la <Ua£ăsuracea' cu * nierele au confecționat ghivece de

succes a primelor zile de examene 
sosesc din toate colțurile Uniunii So
vietice.

La o școală din AAtnsk
Ne aflăm în cabinetul de științe na

turale a școlii medii nr. 2 din Minsk. 
Elevii clasei a Vl-a A au petrecut 
aici nenumărate ore studiind botanica 
în cadrul lecțiilor practice. Astăzi, 
cabinetul are un aspect deosebit: pe 
mes<- în borcane și în lăzi se pot 
vedea diferite plante, pe pereți sînt 
atîrnate panouri, scheme, snopi de 
grîu de toamnă și grîu de primăva
ră, de secară, in și cînepă. Toate a- 
cestea au fost strînse de elevi_în tim
pul vacanței de vară, cînd aîî mun
cit cu dragoste pe parcela din jurul 
școlii, au semănat grîu de primăvară 
și secară, au sădit roșii, varză și alte 
legume.

Eleva Ira Epova este prima care 
răspunde la examen. *Ea vorbește în 
amănunțime despre structura algelor, 
despre importanța lor în natură și 
folosirea lor ca plante medicinale pre
țioase, despre polenizarea artificială 
a grhiiui.

Eleva Tania Stobova vorbește des
pre metodele de cultivare a verzei. 
Iarna, urmînd sfatul profesoarei, pio-

examenele
turbă cu mraniță în care au sădit 
varză. ț

Au răspuns bine și celelalte eleve 
ale clasei. Notele bune pe care le-au 
primit sînt rezultatul legăturii strîn
se dintre lecțilie teoretice și lucrările 
practice

In satul turemen Bagkir
Satul Baghir, situat la poalele 

muntelui Kopet-Dag, este inundat în 
verdeața pomilor fructiferi. Pe stră
zile satului trec grăbiți spre școală 
elevii, copiii membrilor artelului agri
col „Molotov“. In loc de ghiozdane 
ei țin în mîini buchete de flori.

E ora 9 dimineața. Cearî Muradov, 
directorul școlii, președintele comi
siei de examinare, deschide un plic 
și îl predă lui Ispandiar Gamidov. 
profesor de literatură turemenă. Gel 
33 elevi din clasa a X-a, după ce au 
ascultat titlurile temelor pentru lu
crarea scrisă, s-au aplecat sîrguin- 
cioși asupra colii de hârtie.

Mulți dintre ei și-au ades temele 
„Chipul lui Aisoltan în nuvela cu ace
lași nume a lui B. Kerbabatev” și 
„Literatura sovietică în lupta pentru 
pace".

Așa a trecut prima zi de examene. 
In ținutul i Htacrie

Acolo unde apele golfului Amur se 

contopesc cu ale golfului Zolotoi Rog, 
pe un larg istm se înalță clădirea 
frumoasă a școlii medii nr. 6 din VI a- 
divostok.

De dimineață aici s-au adunat pro
fesorii, părinții copiilor și reprezen
tanți ai portului comercial care na- 
tronează școala. Ei verifică încă- 
odată dacă s-a făcut totul pentru a 
se asigura copiilor condiții bune pen
tru examene. Școala s-a pregătit bine 
în vederea acestei importante etape 
din viața sa.

In ținutul Primorie dau examen 
aproximativ 200.000 de elevi, dintre 
care mulți sînt din satele udeghe din 
taiga Ussuriisk.

Absolvenții școlilor medii sînt în
conjurați de o deosebită grijă, orele 
de consultație au fost prelungite, pro
fesorii ajută pe unii elevi să-și orga
nizeze programul de studii. Anul a- 
cesta, la examenul pentru atestatul 
de maturitate se prezintă de trei ori 
mai mulți elevi decît în trecut.

Pentru atestatul de maturitate.

Je orașul Riga a venii primăvara. 
Pe toate bulevardele și în scuarul, 
de-ateftgul canalului pitoresc case 
desparte vechea Rigă de Riga nouă, 
au înfrunzit copacii. Dimineața, lo
cuitorii orașului Riga au văzut pentru 
prime dată mălinul înflorit. FetH«



STEAGUL ROȘtJ

Pentru o stricu respectare a planului de achiziții, 
pentru continua îmbunătățire a schimbului de mărfuri între oraș și sat

O problemă de bază de care trebuie 
să se ocupe conducerile cooperative
lor de aprovizionare și desfacere din 
Valea Jiului este aceea a schimbului 
de mărfuri între oraș și sat. Aprovi
zionarea țăranilor muncitori cu măr
furi industriale precum și valorifica
rea surplusului de produse agricole 
ale acestora pentru îndeplinirea inte
grală a planului de achiziții de ani
male, produse animale și agricole tre
buie să constituie o preocupare prin
cipală a fiecărei conduceri de coope
rativă.

In cursul trimestrului I a.c. planul 
de achiziții al celor 4 cooperative d6 
aprovizionare și desfacere existente 
în raionul nostru a fost îndeplinit în 
proporție de 115 la sută. In această 
perioadă de timp au fost achiziționate 
prin cooperative 74 kg. lînă, 7350 kg. 
fîn, 763 kg. ulei, 6000 kg. brînză. 272 
miei. etc. In achiziționarea acestor 
mărfuri s-au evidențiat în mod deo
sebit gestionarii Constantin Cărmă- 
zan, de la cooperativa „Izvorul"— 

Livezeni. Iosif Niwelt, de la coopera
tiva „Ciobanul“ — Lupeni, Nicolae 
Șerbu de la cooperativa „Voința“ 
Vulcan, Ioan Achim, de la cooperativa 
„7 Noiembrie“, filiala Jieț, Zemfira 
Nucov de la cooperativa „7 Noiem
brie“, filiala Banița și alții, care au 
dus o intensă muncă de lămurire 
printre țăranii muncitori îndrumîn- 
du-i să-și valorifice surplusul de 
produse prin cooperative.

Nu cu același simț de răspundere 
au dus muncă de lămurire în mijlo
cul țărănimii muncitoare gestionarii 
Gheorghe Mărcuș, de la Uricani, 
Ioan Benedek de la Petrila, Ana Șer- 
ban de la Cimpa și alții. Lipsa lor 
de preocupare față de această proble
mă a făcut ca' magazinele conduse 
de ei să nu achiziționeze decît canti
tăți neînsemnate de produse agricole, 
lucru ce a făcut să nu-și realizeze în 
întregime sarcinile de achiziții. A- 
ceasta a îngreunat schimbul de măr
furi între oraș și sat.

La aceste lipsuri au contribuit în 
bună parte și unii președinți și refe
rent! tehnici de la cooperative cum 
sînt tov. Ioan Barabas, președintele 
cooperativei „Ciobanul“ din Lupeni,

Muncitorii și tehnicienii de la sec
ția funicular a minei Aninoasa luptă 
cu avînt sporit pentru ca lucrările de 
întreținere a funicularului să fie efec
tuate înainte de termen pentru a veni 
în sprijinul luptei minerilor.

îmbrăcate cu șorțulețe albe depun 
ramuri de mălin înflorit la piedestalul 
monumentului lui Vladimir Ilici

— E limpede — spune zîmbind. un 
bătrîn leton — au înceDut examenele 
școlare.

Intr-adevăr, în școlile republicii 
este prima zi de examene. De dimi-i 
neață elevi și eleve, îmbrăcați de 
săibătoare, se grăbesc să-și ocupe lo
curile în bănci. Se simte că fiecare 
din ei îrițîmpină această zi ca pe un 
eveniment mare și important.

O deosebită însuflețire domnește în 
rîndurile absolvenților. Ei fac astăzi 
bilanțul primei etape din viața lor. 
Și sînt bucuroși că au trecut această 
etapă, dar și triști că în curînd se 
vor despărți de școală lor dragă, 
care nu numai că le-a dat cunoștințe, 
dar i-ă și educat să fie perseverenți 
în muncă, le-a insuflat dragostea de 
patrie, i-a ajutat să găsească o cale 
jestă în viață.

...Școala medie nr. 2 din Riga. Co
ridoarele lungi ale școlii stat pline 
de aroma puternică a mălinului. Sala 
de festivități are un aspect cu total 
deosebit. In locul rînducfior drepte 
de scaune au fost așezate bănci. 116 
absolvenți ai tuturor școlilor dîn oraș 
var da primul examen pentru atesta-

care nu se preocupă decît în mică 
măsură de problema achizițiilor. El 
n-a îndrumat practic pe gestionari de 
felul cum aceștia trebuie să munceas
că cu țăranii muncitori, pentruca ei 
să fie lămuriți asupra importanței pe 
care o reprezintă în economia țării 
.noastre achizițiile de produse agro- 
alimentare valorificate prin coopera
tivele de aprovizionare și desfacere. 
Lipsa tov. Ioan Barabaș, președintele 
cooperativei „Ciobanul“ din Lupeni, 
se trage tocmai de acolo că nu este 
preocupat să studieze unele materiale 
în domeniul cooperației pentru a-și 
îmbogăți cunoștințele profesionale pe 
care să le împărtășească apoi gestio
narilor din cooperativă al cărui preșe
dinte este. De o asemenea nepăsare 
față de problema achizițiilor dau do 
vadă și tov. Ioan György, Eduard 
Frici, referenți tehnici la cooperativa 
„7 Noiembrie“ Petroșani, care negli
jează complet munca de achiziții 
precum și o serie de alte munci ce 
revin cooperației de aprovizionare și 
■desfacere. Ei se limitează numai la 
transportul și predarea mărfurilor la 
unitățile de desfacere ale cooperativei. 
La fel ca tov. lean György și Eduard 
Frici este și tov. Nicolae Avram refe
rent tehnic la cooperativa „Voința“ 
Vulcan și alții.

Unitățile cooperatiste din raionul 
nostru au datoria să-și îmbunătă
țească munca de achiziții a produse
lor agro-ai ¡mentare. Dacîndu-se o rod
nică muncă de lămurire de la om la 
om, cu masele de țărani muncitori, 
planul de achiziții va fi îndeplinit 
ritmic și la toate sortimentele, con
tribuind în tot mai mare măsură la 
buna aprovizionare a centrelor noas
tre muncitorești.

Adunările obștești organizate cu 
regularitate de către consiliile de con- 

**ducere a cooperativelor sînt mijloace 
de seamă pentru îmbunătățirea mun
cii în domeniul achizițiilor. De aceea, 
aceste forme ale muncii politice pe 
care cooperativele sînt chemate să 
le desfășoare, trebuie să stea în cen
trul preocupărilor tuturor lucrătorilor 
din cooperația de aprovizionare și 
desfacere din Valea Jiului

Munca de achiziționare a produse-

Umăr la umăr
Un exemplu bun în această direcție 

au dat muncitorii acestei secții în 
ziua de 23 mai cînd au efectuat schim
barea unui cablu de 305 m. într-un 
timp record de numai 6 ore. Cu acest 
prilej s-au realizat însemnate econo

tul de maturitate. Pe scena, unde se 
află acum o masă acoperită cu pînză 
roșie, se urcă comisia de examinare. 
Șefa de studii a școlii, Krause, anun
ță temele lucrării scrise : „Chipuri de 
eroi comsomoliști în literatura sovie
tică“, „Formarea și întărirea clasei 
de mari moșieri letoni în romanul 
„Pămîntul verde” de Andrei Upit“ și 
„Chipul lui Ozol în romanul „Spre 
culmi“ de Ana Sakse”.

Ce tema să alegi ? Toate sînt in
teresante, toate îți dau posibilitatea 
să-ți exprimi gînd urile și sentimen
tele.

Comsomolista Ruta Sene șî-a ales 
prima temă. Ea vrea să, scrie despre 
comsomoliștii-eroi care au călăuzit-o, 
care au ajutat-o să urce treaptă cu 
treaptă, au învățat-o să ducă o viață 
bună, frumoasă și justă. Ea vrea să-și 
exprime dragostea pentru Pavel Kor- 
ceaghin, Oteg Koșevoi* Zoi a Kos
modemianskaia și Liza Ciakina. pen
tru constructorii orașului tinereții de 
pe Amur, pentru cei care la chemarea 
partidului s-a« urcat pe schelele Mag- 
nttcăi...

Ei, acești tineri eroi, împreună cu 
părinții și frații lor mai mari, au cu- 
cerit fericirea și pentru dtasa. pentru 

lor agricole trebuie să se desfășoare 
sub' directa conducere a președinților 
de cooperative. Ei trebuie să foloseas
că cele mai felurite mijloace pentru 
realizarea sarcinilor de plan la achi
ziții. In acest scop președinții coope
rativelor trebuie să-și creeze un larg 
activ de împuterniciți ai membrilor 
cooperatori, care să lupte alături de 
întregul colectiv la îndeplinirea pla
nului de achiziții. In această direcție 
comisiile de conducere ale cooperati
velor trebuie să ceară sprijinul orga
nizațiilor de bază sătești și sfaturilor 
populare comunale.

Pentru atragerea țăranilor munci
tori la valorificarea produselor lor prin 
cooperative, nu trebuie uitată nici im
portanța mărfurilor din cadrul comer
țului de întîmpinare. La magazinele 
cooperativelor este necesar șă se gă
sească în permanență cantități sufi
ciente de asemenea mărfuri și în spe
cial dintre cete căutate mai mult de 
către țăranii muncitori. In acest scop 
o sarcină de 9eamă îi revine între
prinderii comerciale raionale „Com- 
raicoop”, care trebuie să țină o strîn- 
să legătură cu unitățile furnizoare 
pentru a grăbi livrarea mărfurilor 
conform repartițiilor, pentru a nu se 
crea goluri de mărfuri Ia unitățile 
cooperatiste.

Folosind mărfurile din comerțul de 
întîmpinare ca' mijloc de atragere a 
țăranilor muncitori îs realizarea pia
nului de achiziții, muncitorii din co
operative sînt datori să cunoască te
meinic corelația de vînzare a mărfi? 
rilor prin comerțul de întîmpinare.

In domeniul muncii de achiziții, 
conducerile cooperativelor trebuie să 
aplice întocmai instrucțiunile „Cen- 
trocoopului” privitoare la stabilirea 
prețului, pentru a nu se strecura' erori 
în favoarea sau defavoarea coope
rației.

Muncitorii dm cooperație trebuie 
să depună toate eforturile și pricepe
rea - lor pentru o strictă respectare a 
planului de achiziții, pentru contigua 
îmbunătățire a schimbului de mărfuri 
între oraș și sat.

CIOARA ȘTEFAN 
director „Comraicoop" Petroșani

mii de materiale. De asemenea, mun
citorii acestei secții au reușit să 
schimbe un alt cablu cu 2 zile înainte 
de termen.

' L. ELENA
corespondent

Rata. Ce ar fi devenit ea,-fiica unui 
țăran leton sărac, în timpul burghe
ziei ? O argată exploatată, sau în cel 
mai hun caz —■ posesoarea unui mie. 
petec de pămînt. La învățătură firește, 
nici nu ar fi putut visa — acest lucru 
necesita pe atunci mulți bani.

Inafară de aceasta, în calea către 
școala medie și superioară se ridicau 
mu+te obstacole pentru copiii oame
nilor nevoiași. Pedagogii burghezi 
născociseră teoria „elevilor capabili 
și incapabili“, trecînd în categoria ce
lor „incapabili” copiii săracilor. As
tăzi, părinții Rutei lucrează în colho
zul „Lenina țelș“ — un colhoz mi
lionar, ai cărui membri obțin mari 
venituri. Frații și surorile ei au ab
solvit diferite școli superioare. Ruta 
visează și ea să se înscrie la Acade
mia de Agricultură a R.S.S. Letone : 
agricultura republicii are mare ne
voie de cadre calificate.

Ruta ridică un moment capul și 
îmbrățișează cu privirea sala. In jur 
sînt numai tovarăși de ai ei; toți au 
ta față lor perspective le fel de lumn 
iwase,

Pe nesimțite trec oră după oră. To
curile gonesc pe albiți hțrtiei, umptînd 
pagină după pagină.„ (Agerpres).

La preparația 
minei Petrila

încadrați în întrecerea socialistă și 
aplicînd metode de muncă sovietice 
muncitorii de la preparația minei Pe
trila înregistrează în fiecare zi noi 
succese în lupta pentru depășirea sar
cinilor de plan.

Muncitorii din echipa condusă de 
lăcătușul Mihăi Maizenbach care lu
crează în secția de întreținere, apli
cînd metoda sovietică Jandarova au 
reușit să-și depășească sarcinile de 
plan pe luna mai cu peste 50 sută. La 
fel, echipele de lăcătuși conduse de 
tov,. Teodor Colda, Alexandru Mihă- 
ilă și Imre Farcaș au înregistrat de
pășiri de 30-40 la sută peste sarcinile 
de plan.

Succese deosebite în muncă au ob
ținut și electricianul Ștefan Tirachi și 
bobinatorul Dionisie Bako care și-au 
depășit Zilnic sarcinile de plan cu 23 
și respectiv 28 la sută.

ST. VASILESCU 
corespondent ț

Pe urmele materialelor 

publicate în „Steagul Roșu'* • 

„OrgaRÎzafia comefcială 
„Aprozar” Petroșani kebtrie 

să-și îmbunătățească 
actmtalea”

Sub acest titlu a apărut în ziarul 
„Steagul Roșu“ nr. 1420 dm 63 apri
lie a.c., un articol în care era criticaită’ 
conducerea O.C.L. „Aprozar” din Va
lea Jiului pentru lipsa de interes ta 
ceea ce privește aprovizionarea cu le
gume și zarzavaturi a populației (lini 
Valea Jiukii.

In scrisoarea de răspuns trimisă re
dacției ziarului nostru, Biroul pentru; 
rezolvarea reclanaațiilor și sezisărilor 
oamenilor muncii din Ministerul Co
merțului Interior, se arată printre al
tele că directorului O.C.L. „Aprozar” 
Aladar Fernolend cît și șefului servi
ciului comercial Herman Vegh li s-au 
dat îndrumări despre felul prun tre
buie să maacească și să lupte pentru 
îmbunătățirea aprovizionării oameni
lor muncii din Valea Jiului cu legume 
și zarzavaturi.

Privitor la înființarea chioșcurilor 
O.C.L. „Aprozar“ — se spune în 
scrisoarea de răspuns -t- s-au făcut 
intervenții la întreprinderile construc
toare să termine de urgență maga
zinul de desfacere nou construit ta 

. cartierul muncitoresc din orașul Pe- 
1 troșani. Totodată s-a luat legătură cu 
administrația regională a piețelor pen
tru ca de urgență să elibereze localul 
de la Hala Petroșani pe care să-l pu
nă la dispoziția OCL „Aprozar” pen- 
tru a se putea deschide magazine mai 
spațioase pentru desfacerea legume
lor și zarzavaturilor în orașul Petro
șani.

Știri sportive
Duminică 30 mai a avut loc la Ani

noasa tatîlnirea de handbal, din ca
drul campionatului regional, între echi
pele Minerul Aninoasa și Minerul Lo- 
»ea.

Dovedind o bună pregătire tehnică 
echipa locală a' cîștigat pe merit cu 
scorul de 8-3.

★
Pe arena de popice „Minerul“ din; 

Aninoasa s-a disputat întîlnirea de 
popice între Minerul II Aninoasa și 
Avîntul Lupeni. Partida a fost cîști- 
gată de echipa gazdă care a totalizat 
994 lemne față de 981 cît' a totalizat 
echipa din Lupeni.

INFORMAȚIE
Se aduce la cjatoștința posesorilor 

de cartele de combustibil că tranșa l-a 
1954 de lemne se poate ridica pini ia 
data de 3@ iunie ax.
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Ședința restrînsă din 31 mai a conferinței 
de la Oeneva

GENEVA (Agerpres). — După 
.'’um transmite agenția France Presse, 
la sfîrșitul ședinței restrînse din 31 
mai a conferinței miniștrilor Aface
rilor Externe de la Geneva a fost dat 
publicității următorul comunicat:

„In ședința restrînsă din 31 mai, 
cei nouă delegați au continuat exa- 
fhinarea posibilității restabilirii păcii 
în Indochina.

S-a adus la cunoștința delegaților 
că la 1 iunie va avea loc o reuniune 
preliminară între reprezentanți mi
litari ai celor două părți beligerante 
pentru a pregăti consfătuirea repre
zentanților celor două comanda
mente.

Viitoarea ședință restrînsă va avea 
loc la 2 iunie“.

Sesiunea Sovietului Suprem al R.S.F.S.R.
MOSCOVA (Agerpres). —
La 31 mai au început la Moscova 

lucrările celei de a 5-a sesiuni a So
vietului Suprem al R.S.F.S.R.

Pe ordinea de zi a sesiunii figu
rează problema aprobării Bugetului

de stat al Federației Ruse pe anul 
1954 și raportul privind executarea 
bugetului pe anul 1953, precum și 
problema ratificării decretelor Prezi 
diului Sovietului, Suprem al R.S.F.S.R.

Primirea de cafre Ciu En-laî a unor deputaji englezi
GENEVA (Agerpres). — China 

Nouă transmite :
La 30 mai, Ciu En-lai, ministrul 

Afacerilor Externe al R.P. Chineze, 
a primit pe deputatul' laburist englez 
Harold Wilson, fost ministru de co-

merț al Marii Britanii, și pe William 
Robson Brown, deputat conservator. 
A fost prezent de asemenea Lei Ien- 
min, locțiitor al ministrului Comer
țului Exterior al R. P. Chineze.

Pentru încetarea focului în Indochina
Declarația primului ministru al Indiei, Nehru

DELHI, (Agerpres). — TASS 
După cum anunță postul de radio 
Delbi, nrimul ministru al Indiei, Ne- 
hru, luînd cuvîntul la un miting care 
a avut loc le Simle, a declarat că da
că nu se va pune capăt războiului din 
Indochina, el se va extinde în mod

inevitabil. Nehru și-a exprimat dorința 
ca oamenii de stat să depună eforturi 
în vederea asigurării păcii. El a adău
gat : „Deși India nu participă la 
conferința de la Geneva, ea a prezen
tat propunerile sale și încearcă să a- 
sigure pacea în Indochina”.

Cu privire Ia evacuarea prizonierilor de război răniți 
din corpul expedifionar francez de la Dien Bien Fu
PERIN (Agerpres). — Agenția 

Vietnameză de Informații transmite:
Delegația comandamentului suprem 

francez la Dien Bien Fu a făcut o de
clarație în care a confirmat că fran
cezii „au încălcat fără avertisment“ 
acordul din 13 mai privind evacuarea 
răniților. Reprezentanții francezi mul
țumesc pentru eliberarea a 858 de 
prizonieri de război răniți și aduc 
mari laude personalului medical al 
armatei populare vietnameze. Decla
rațiile prizonierilor sînt cuprinse în 
raportul publicat în comun de repre
zentantul înaltului comandament al 
armatei populare vietnameze și re
prezentantul comandamentului su
prem al corpului expediționar francez 
din Indochina cu privire la evacuarea 
prizonierilor de război răniți din cor
pul expediționar francez, eliberați de 
înaltul comandament al armatei popu
lare vietnameze între 13 și 26 mai.

In acest raport comun se spune în
tre altele:

Delegația comandamentului suprem 
francez confirmă că înaltul coman

dament al armatei populare vietna
meze a respectat cu strictețe acordul 
din 13 mai.

Delegația comandamentului suprem 
francez aduce un omagiu politicii u- 
manitare a președintelui Ho Si Mtn 
și exprimă mulțumiri personalului ar
matei populare vietnameze datorită 
căruia evacuarea răniților a putut ii 
realizată în cele mai bune condiții, 
mulțumește în mod deosebit persona 
lului medical al armatei populare viet
nameze pentru grija manifestată fa
ță de răniții din corpul expediționar 
francez din momentul căderii forță- 
reței Dien Bien Fu și pînă la plecai ca 
de acolo.

Delegația comandamentului suprem 
francez are numai cuvinte de laudă 
pentru relațiile personale stabilite, 
care au ușurat în mod considerabil 
îndeplinirea sarcinii ce a stat în fața 
celor două delegații și exprimă mul
țumiri delegației armatei populare 
vietnameze pentru ospitalitatea acor
dată.

Mesajul de salut trimis de Mao Țze-dun 
Congresului indienilor din Africa de sud

PEKIN (Agerpres) .— China Noua 
transmite:

La 28 mai, președintele Mao Țze- 
dun a trimis un mesaj de salut lui 
Yusuf Cacealia și lui D. U. Mîstry, 
secretari onorifici ai Congresului in
dienilor din Africa de sud, ca răspuns 
la mesajul lor din 24 aprilie în care 
î: cereau sprijinul în lupta lor pentru 
drepturi democratice, împotriva dis
criminării rasiale și asupririi. Mesajul 
președintelui Mao Țze-dun a fost a- 
dresat în ajunul deschiderii celei de 
a 21-a conferințe a Congiesului indie
nilor din Africa de sud, care are loc

între 29-31 mai. In mesaj se spune:
„In numele poporului chinez, sprijin 

pe deplin poziția justă a popoarelor 
care nu sînt de rasă albă din Africa 
de sud (inclusiv indieni și alte popoare 
asiatice și africane^ pentru drepturi 
democratice și împotriva discriminării 
rasiale și asupririi. Urez conferinței 
Dumneavoastră succes în cauza uni
rii indienilor și tuturor popoarelor din 
Africa de sud — atît de rasă albă zît 
și a celor care nu sînt de rasă albă — 
în lupta lor pentru pace, libertate, 
democrație și progres“.

Țările de democrație populară 
pe drumul construirii socialismului

Muncitori fruntași din orașul Șanhai
Cu prilejul celui de al doilea Con

gres al sindicatului muncitorilor me- 
talurgiști din Șanhai, care a avut loc 
recent, au fost citați ca muncitori mo
del 60 inovatori și alți muncitori 
din industria grea.

Prin inovațiile acestor muncitori 
fruntași s-au îmbunătățit uneltele și 
metodele de muncă. De asemenea ei 
au elaborat noi tipuri perfecționate 
de mașini și unelte. Muncitorul Ciu 
Șun-iu, de la uzina de turbine cu

abur din Șanhai, a perfecționat în ul
timii doi ani 24 tipuri de unelte. El 
a ridicat productivitatea muncii sale 
de 19 ori și și-a depășit în fiecare lu
nă sarcinile de producție. Va Lin-fu, 
șeful unei brigăzi de la secția de tur
nătorie a uzinei metalurgice „Asia”, a 
reușit împreună cu brigada sa' să re
ducă durata de topire. Furnalul la 
care lucrează' el produce anpal 400 
tone de lingouri de oțel peste plan.

Pregătirea de cadre pentru industrie și agricultură 
în Polonia

In Polonia se extinde din ce în.ce 
mai mult rețeaua de școli profesio
nale și de școli medii tehnice care 
pregătesc cadre calificate de munci
tori și tehnicieni pentru diferitele ra
muri industriale și agricole și pentru 
construcții.

In țâră se numără peste 900 școli 
profesionale și zeci de școli indus
triale care sînt absolvite anual de a-

proximativ 100.000 de muncitori cali
ficați. In Polonia există de aseme
nea mai mult de 950 școli medii teh
nice, în care învață aproximativ 
230.000 elevi.

In primii patru ani ai planului de 
șase ani școlile profesionale au pre
gătit aproximativ 350.000 de munci
tori, iar școlile medii tehnice peste 
150.000 tehnicieni.

Ofelarii din Trinec (R. Cehoslovacă) aii obținut 
drapelul roșu al apărătorilor Stalingradului

Oțel arii din regiunea Ostrava sînt 
angajați de doi ani în întrecerea pen
tru obținerea Drapelului roșu acor
dat metalurgiștilor din Ostrava de 
eroicii apărători ai Stalingradului.

In primul trimestru al anului, acest 
drapel a fost dobîndit de muncitorii 
secției nr. 3 oțelărie a uzinei meta
lurgice „V. M. Molotov“ din orașul 
Trinec. Planul trimestrial de producție 
a otelului a fost îndeplinit de colec
tivul acestei secții în proporție de

106 la sută; în secție s-a realizat o re
ducere considerabilă a prețului de 
cost, iar productivitatea muncii a 
sporit cu 16,4 Ia sută. La adunarea 
festivă a metalurgiștilor fruntași din 
orașele Trinec, Vitkovice, Kunoice 
și Bohumin, Drapelul roșu al apă
rătorilor Stalingradului a fost înmî- 
nat inginerului Slihal, șeful secției 
oțelărie, care a ieșit învingătoare în 
întrecere

Dezvoltarea învățământului în R, P. Ungară
Potrivit statisticilor întocmite înain

te de război, în anul școlar 1937— 
1938 numai 78,8 la sută din copiii 
de vîrstă școlară frecventau școlile. 
Anul acesta procentul lor a crescut 
la 97,5 la sută. Dezvoltarea învăță- 
mîntului este ilustrată printre altele 
de faptul că în 1950, de pildă, au pre
dat în școli cu 40 la sută mai mulți 
învățători decît în 1938. In timp ce 
în 1937—1938 revenea un învățător 
la 42 elevi, în anul școlar 1950—1951 
a revenit un învățător la 34 elevi. 
Anul acesta, peste 1.500 de tineri în
vățători au fost încadrați pentru a 
preda în ciclul I al școlilor elemen
tare. Astfel, revine un învățător la 
28 elevi.

Școlile au primiț în acest an șco
lar mai mult de 1.000 obiecte pentru 
utilarea laboratoarelor de chimie și 
biologie, precum și un vast material 
pentru studiul geografiei, printre care 
1.350 noi hărți.

In 1938 numai a 10-a parte din ab
solvenții școlilor primare intrau în 
școlile secundare; în 1953 a 3-a parte 
din absolvenții școlilor elementare 
și-au continuat studiile în diferite 
școli medii de specialitate. In 1951 
s-au înscris în școlile medii de gradul 
I cu 238,9 la sută mai mulți școlari, 
iar în 1953 cu 338,9 la sută mai mulți 
școlari decît în 1937—1938.

Noi soiuri de culturi agricole obținute
în R. P.

Pe cîmpurile experimentale ale 
gospodăriilor agricole cooperative de 
muncă din R.P. Bulgaria sînt experi
mentate 29 soiuri noi de culturi agri
cole, îh urma aprobării Consiliului de 
Miniștri al R.P. Bulgaria.

Au fost recunoscute patru noi soiuri 
de grîu de toamnă, trei soiuri de se
cară de toamnă, trei soiuri de bum
bac, cinci soiuri de tutun, două soiuri 
de roșii etc., care datorită unei serii 
de calități sînt mai bune decît soiurile 
cunoscute pînă acum ale acestor cul
turi

Foarte prețioase pentru economia 
națională sînt soiurile de bumbac nr.

Construcții de locuin|e
In R.P. Albania se cheltuiesc în 

fiecare an milioane de leki pentru 
construcția de locuințe în centrele 
muncitorești.

Anul trecut au fost date în folosin
ță muncitorilor din exploatările mi
niere și întreprinderile industriale cu 
12 la sută mai multe locuințe decît 
în anul 1952. Numai minerii și fami
liile lor au primit în folosință aproape 
15.000 locuințe. In afară de aceasta 

au fost construite case de locuit pen-

Bulgaria
2362 și 2367, obținute de către Insti
tutul central de cercetări științifice în 
domeniul culturii bumbacului de la 
Cirpan, și soiul nr. 1017 obținut la 
stațiunea experimentală complexă pen
tru cultura bumbacului din Sadovo. 
Aceste soiuri timpurii de bumbac dau 
fire mai lungi decît soiurile răspîndite 
în Bulgaria.

Comisia de stat pentru aprobarea 
soiurilor de pe lîngă Ministerul A- 
griculturii al R.P. Bulgaria a terminat 
studirea a 15 noi soiuri de culturi 
agricole, pe care le va supune spre 
aprobare Consiliului de Miniștri.

pentru oamenii muncii
tru populația orașelor în care s-au 
instalat numeroase familii. In pie- 
zent se construiesc locuințe cu o su
prafață locativă de zeci de mii de 
m.p. Acestea vor fi puse la dispo
ziția populației în cursul următoare
lor cîteva luni.

Pentru a face față nevoilor oame
nilor muncii se vor investi în cursul 
acestui an milioane de leki pentru 
construcția de locuințe.
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