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Toată atenția primirii 
noilor membri de partid

O bună parte din organizațiile’ de bază din ruinele, între
prinderile și instituțiile Văii Jiului și-au întărit capacitatea lor 
organizatorică primind candidați de partid din rîndurile mine
rilor și muncitorilor fruntași ai întrecerii socialiste, femeilor 
muncitoare, tehnicienilor capabili, etc., care și-au dovedit prin 
munca de zi cu zi devotamentul față de partid, față de cauza 
construirii socialismului. Pînă în prezent, organizația de bază 
nr. 9 de la mina Petrila a primit 5 candidați de partid și tot 
atîția candidați a primit și organizația de bază nr. 9 de la’mina 
Lupe ni.~ Preocupindu-se de întărirea ei permanentă, organizația 
de bază de la Filatura Lupeni a primit din rîndurile celor mai 
buni oameni ai muncii din întreprindere 9 candidați de partid. 
Un șir de alte organizații de bază din raionul nostru, au primit 
candidați, contribuind astfel la împrospătarea și întărirea parti
dului nostru, detașamentul de avangardă al poporului muncitor 
în lupta pentru bunăstare, pentru construirea socialismului.

Majoritatea organizațiilor de bază din Valea Jiului care au 
primit candidați de partid se preocupă de educarea și călirea 
politică a acestora. Mulți candidați de partid primiți pînă în 
prezent de organizațiile de bază din mine, întreprinderi și insti
tuții au fost încadrați în învățămîntul de partid, iar marea lor 
majoritate sînt preocupați de îndeplinirea sarcinilor de partid 
ce le-au foșt trasate. Candidații de partid sînt antrenați de or
ganizațiile de bază la acțiuni pentru intensificarea întrecerii 
socialiste, ridicarea ’de noi cadre calificate, extinderea aplicării 
metodelor înaintate spre a asigura îndeplinirea planului la toți 
indicii. In felul acesta, organizațiile de bază asigură ca stagiul 
de candidatură să constituie o perioadă de pregătire temeinică 
a candidaților, de călire a lor din punct de vedere politic spre 
a fi primiți în rîndul membrilor de partid.

Instrucțiunile G.C. al P./M.R. cu privire la primirea în 
partid arată că organizațiile de bază trebuie să aibă grijă ca 
¡atunci cînd unui tovarăș îi expiră stagiul de candidat să-l ajute 
și să-i arate ce trebuie să facă pentru a fi primit în rîndurile 
membrilor de partid. Trebuie arătat că puține sînt acele orga
nizații de bază care acordă atenția cuvenită acestei sarcini. In 
.Valea Jiulu sînt aproape 50 tovarăși cărora le-a expirat sta
giul candidatură, în timp de numărul noilor membri de 
partid*'primiți da «rganizațiile noastre de bază e mult prea 
mic față de posibilitățile existente. In organizațiile de bază de 
ia Uzina de reparat utilaj minier din Petroșani (secretar tov. 
Ioslf Rlemenț), la mina Vulcan (secretar al organizației de 
bază tov. Carol Mihai), în organizațiile de bază nr. 1 (secretar 

- tov. Petru Belovan) și nr. 3 (secretar tov. Petru Moiș) de Ia 
mina Aninoasa, precum și în alte organizații de bâză de la mi
nele Lupeni, Petrila, Lonea, de la Institutul de mine din Pe
troșani există candidați de partid al căror stagiu de candida
tură a expirai încă din cursul anului trecut Birourile acestor 
organizații de bază în frunte cu secretarii lor n-au căutat să 
ajute candidaților de partid al căror stagiu de candidatură a 
expirat să-și întocmească cererile și celelalte documente spre 
â fi puși în discuția adunărilor generale ale organizațiilor de 
bază în vedere? primirii lor în rîndurile membrilor de partid.

Atît plenara din august 1953 a G.C. al P.M.R. cît și lu
crările plenarei partidului din aprilie â. c. au atras atenția or
ganelor și organizațiilor de partid asupra rămînerii în urmă 
îo munca de primire de candidați și noi membri de partid. S-a 
arătat ca organizațiile de partid suit datoare ca fără să slă- 

• bească vigilența față de apărarea calității și purității rîndurilor 
partidului, să desfășoare o muncă permanentă și susținută pen
tru primirea de candidați și noi membri de partid.

Paralel cu întărirea preocupării față de primirea de can
didați, birourile organizațiilor de- bază au datoria de â munci 
cu grijă și simț de răspundere pentru primirea în partid â 
'acelor candidați al căror stagiu a expirat și care au dovedit 
prin faptg că s-au ridicat la nivelul de conștiință cerut de înaltul 
titlu de membru de partid. Membrii birourilor organizațiilor de 
bază, cei mai buni membri de partid sînt datori să ajute can
didaților cu stagiul împlinit să strîngă documentele ce tre
buiesc anexate la cererile de primire în partid, să-i ajute să se 
prezinte în fața adunărilor generale ale organizațiilor de bază 
în care urmează șă se discute cererile lor pregătiți temeinic, 
cu succese importante în muncă și în îndeplinirea sarcinilor ce 
le-au fost încredințate. Adunările generale pentru primirea de 
noi membrii de partid trebuie să constituie un prilej de ana
liză a muncii depuse 'de comuniști pentru educarea candidaților, 
•pentru întărirea partidului cu cele mai bune elemente din 
rîndurile. oamenilor muncii care merită să facă parte din deta
șamentul de avangardă al clasei muncitoare.

t* Comitetele de partid de întreprinderi sînt datoare să ve- 
i gheze asupra felului în care birourile organizațiilor de bată 
, se preocupă de primirea de noi membri de partid din rîndurile 

candidaților, să extindă experiența înaintată și să combată cu 
’ tărie orice manifestare de tărăgănare, birocratism sau lipsă de 
. vigilență în munca de primire în partid.

Îmbunătățind necontenit munca de primire de candidați și 
noi membri de partid din rîndurile candidaților al căror stagiu 
a expirat, organizațiile de bază își vor spori capacitatea de 
luptă pentru îndeplinirea sarcinilor ce le stau în față, vor con
tribui la întărirea partidului, conducătorul încercat al poporu
lui nostru muncitor în lupta pentru ridicarea nivelului de trai 
materiajsi cultural al celor ce muncesc, pentru construirea so
cialismului* în patria noastră.

Bilanțul primei decade de întrecere din luna iunie
O întreprindere fruntașă

încă de la. începutul lunii 
iunie muncitorii rai munci
toarele de la «latura Lu
peni au desfășură plini de 
însuflețire întrecerea socia
listă pentru îndeplinirea și 
depășirea cu sucoqs a sarci
nilor de plan ce le revin. Re
zultatul: colectivul Filaturii 
Lupeni a reușit c< în prima 
decadă a lunii iunie să în
deplinească planul tde produc
ție pe întreaga întreprindere 
în proporție de 100,1 la sută.

La obținerea acestui suc
ces un aport deosebit au a- 
dus brigăzile de tineret din 
secțiile depănat și sortare 
conduse de utemistele Ioana 
Gîrlea, Victoria Cordea, Ma

rfa Liszkâ, Maria Ambruș și 
Eleonora Frățilă. Aceste bri
găzi și-au întrecut sarcinile 
de plan în această perioadă 
cu 25-38 la sută.

însemnate succese au ob
ținut și muncitoarele din sec
ția răsucit. Tov. Ana Trif, 
Veronica Cismaș, Lidia Te- 
chereș, Ana Hatoși, Valeria 
Balint și multe altele, orga- 
nizîndu și bine locul de mun
că, au reușit să-și întreacă 
sarcinile de plan individuale 
cu 60 90 la sută. Cu 90-100 
la sută și-au mai întrecut sar
cinile de plan și bobinatoa
rele Diția Ciucur, Amaliâ 
Gothard, Irina Gothard,. E-

lena Romanescu, Vasilica 
Gogonea, luliana Balint și; 
altele.

Alături de muncitoarele. 
din secțiile sortare, bobi- 
naj, răsucit și depănat, 
au muncit cu âvînt și filato
rii Alexandru Pop, îoan To- 
mescu, Teodor Bologa, Ioan 
Turtoi, Ioan Cercel din sec
ția filatură. Ei au sporit pro
ductivitatea mașinilor de fi
lat cu 70-100 la sută.

Muncitorii și muncitoarele 
de la Filatura Lupeni sînt 
convinși că sporind zi de zi 
productivitatea muncii, vor 
contribui tot măi mult la îm
bunătățirea nivelului de trai 
al celor ce muncesc.

Două sectoare, două realizări în producție
Lâ mina Petrila întrecerea

socialistă pentru îndeplinirea 
sarcinilor de plan n-a cunos
cut acelaș avînt în’toate sec
toarele miniere în prima de
cadă a lunii iunie. De exem
plu, în timp ce colectivele, 
sectoarelor V și 1 și-au în
deplinit sarcinile de plan în 
proporție de 103,5 respectiv 
111,2 la sută, colectivele sec
toarelor’ II și III au rămas

stă creșterea productivității 
muncii în cadrul majorității 
brigăzilor de mineri, iar re
zultatele slabe dobîndite în 
sectorul II sînt o urmare a 
productivității scăzute a bri
găzilor de mineri. De pildă, 
brigăzile de mineri din secto
rul V conduse de tov. Anton 
Fakelman, Ioan Maliță, De- 
zîderiu Tauch, Petrache Noghl 
si-au depășit în prima deca-

datoare cu im . ^rtante canti
tăți de cărbuu^ Acest lucru 
nu este întîmplător.

Examinînd rezultatele do
bîndite în întrecere de colec
tivul sectorului V (șef de 
sector tov. Ștefan Tenczler)] 
și cele ale colectivului secto
rului 11 (șef de sector tov. 
Iosif Mogoș), se constată căf 
la baza succeselor dobîndite 
de colectivul sectorului V,.

dă productivitatea planificata 
cu 24-57 la sută. Aceste rea
lizări sînt cu mult mai mari 
decît cele dobîndite în luna 
mai.

O creștere considerabilă a 
productivității muncii a ob
ținut brigada tînărului miner 
Alexandru Mâtyaș, care și-a 
întrecut productivitatea reali

zată în luna mai cu mai mult 
“de 50 la- sută. -.

Dimpotrivă, brigăzde de 
mineri din sectorul II au ob
ținut în prima decadă a lunii 
iunie o productivitate mai 
scăzută decit în luna maL 
Brigada condusă de minerul, 
Ștefan Keresteși a realizat o 
productivitate cu 12 la sută' 
mai scăzută, cea condusă dej 
Gheorghe Croitoru — cu 6 
la sută, cea condusă de Ar- 
cadie Haiduci — cu 24 lâ 
sută. Este adevărat că toate* 
aceste brigăzi își întrec pro-1 
ductivitatea planificată, cît și? 
faptul că întreg sectorul ob-; 
ține un spor de producție dej 
1-2 la sută în fiecare zi, dar* 
realizările dobîndite în pri
ma decadă nu sînt satisfăcă
toare.

Planul de producție tre
buie îndeplinit din prima zU 
a lunii I

M-uncă pHnă de abnegație
Lâ începutul săptămînil munca. Zi și noapte, echipe 

trecute, ploile torențiale au^ formate din muncitori și teh- 
pricinuit mari greutăți în- nicieni, dintre care o mare 
munca minerilor de la mina parte s-au prezentat voluntar
Vulcan. Greutăți deosebite au 
fost produse în special în a- 
cele lucrări miniere care sînt ■ 
aproape de suprafață, care 
âu fost inundate de apă, lu
cru ce a periclitat serios pla
nul de producție.

Ca și în alte ocazii, colec
tivul mintei Vulcan a dat do
vadă de multă abnegație în

în această acțiune, au luptat 
¿ pentru a preveni inundațiile

și. pentru a întreține lucră
rile miniere cane au suferit 
avarii. S-au evidențiat în a- 
ceastă acțiune echipele con
duse de tovarășii Constantin 
Ionașcu, Carol Roșia, Pavel 
Bbyte și alții. Un sprijin pre
țios l-au dat tehnicienii și

inginerii Ion Săbău, P^tre.. 
Iosif, Constantin Bobei șb 
alții.

Exemplul de la mi«a Vul* 
can, arată că oamenii mun
cii din întreprinderile raionu
lui nostru simt din plin răs
punderea de gospodari ai; a- 
vutului obștesc, de stăpîni — 
alături de întregul popor — 
ai întreprinderilor lor.

A. PANIȘ 
corespondent

• Femeia— mecanic de locomotivă
Tot mai măre este namă- mineri, mecanici de crațere, 

rul femeilor care lucrează ca preparație, constructori, etc.
Femeile au posibilitatea, ca 
și bărbații, să-și aleagă pro» 
fesiunea care le place. Tot
odată ele au asigurate con
dițiile necesare pentru a pu
tea învăța această profesiune, 
iar la muncă egală primesc 
salariu egal cu al bărbatului.

Tovarășa Maria Varga de 
la mina Petrila este mecanic 
de locomotivă la locomotivele 
electrice de căi ferate îngus
te, care execută transportul 
de muncitori și de cărbune 
între minele (Eimpa, Lonea și 
Petrila.

IN CLIȘEU: Tovarășa 
Maria Varga cqnducînd io-
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Cărți apărute iu luna mai 
în Editura de Stat pentru 

Literatură și Artă

Al. Vlahuță — Scrieri alese. Col. Al
bina. 64 pag., 0,50 lei.

G. Topîrceânu — Poezii. Gol. „Biblio
teca pentru toți". 336 pag-, 3,34 lei.

L. Rebreanu — Răscoala, român. 536 
pag., 9 lei.

M. Sadoveanu — Muncitori' și păs
tori, povestiri. Col. Albina. 32 pag., 
0,20 lei.

M. Davidoglu — Inimă vitează, piesă1 
într-un act. 60 pag., 1 leu.

jEug. Jebeleanu — Bălcescu, poem 
(limba maghiară). 184 pag., 9,60 
lei.

Lucia Demetrius — Oameni de azi, 
teatru (limba maghiară).

Horvâth István — Brazdă peste ha
turi, roman ed. III (limba maghia
ră). 356 pag., 6,50 lei.

■Marin Preda — Desfășurare, nuvelă 
(limba ucraineană). 248 pag., 3,70 
lei.

I. Cornilov — I. N. Pavlov, album. 
64 pag., 8 lei.

Octav Băncilă, album.

Colecția Clasicii literaturii universale
Márk Twain — Opere I Aventurile 

lui Tom Sawyer, Aventurile lui 
Huckliberry Finn. 554 pag., 9,50 léi.

Heinrich Mann — Supusul, roman. 
488 pag., 8,85 lei.

Boleslav Prus — Păpușa, roman, voi. 
I. 528 pag., 8,90 lei; voi. II. 492 
pag., 8,30 lei.

Bronislav Nușici — Doamna Minis
tru, comedie. 152 pag., 2,05 lei.

Alena Bernaskova — Drum deschis, 
roman. 388 pag., 6,45 lei.

Să fii gestionar cinstit la un ma
gazin, cînd ai ca fiecare om atîtea 
rude, prieteni, cunoscuți, nu-i ușor. 
11 servești pe unul c-o marfă rară, 
vine calălalt să-i dai și lui. De la ăsta 
află altul, apoi alții și alții. Poți să-i 
refuzi? Trăiești doar între oameni!

Nu-i vorbă, meseria de gestionar 
oferă și bucurii celor care-o practică. 
Dacă ești dibaci, te alegi cu ceva din 
toată truda. Ciupești de ici, ciupești 
de colo. Vorba aia: dacă nu curge 
picură...

Uite-l pe tov. Maftei Tomiuc de lâ 
magazinul alimentar al cooperativei 
„Ciobanul" din Lupeni. Ei, pe omul 
acesta greutățile n-au reușit să-l des
curajeze. ,Și nici n-ar putea. Doar el 
își iubește meseria. Și, mă rog, de ce 
n-ar iubi-o? Șî-apoi Tomiuc e destul 
de dibaci: știe să împace și capra și 
varza. Pe prieteni îi servește după 
posibilități; cu inspectorii însă, e alt
ceva. Doar un inspector nu e un 
cumpărător de rînd. El poate să-ți 
facă cel mai mare bine, dar și cel 
măi mare rău. Ca atare, trebuie să te 
porți bine cu el.

11 iunie — zi de plată lă I.S.E.C. 
Uricăni. Mulți dintre muncitori își 
făcuseră dinainte planul ce-o să cum
pere și așteptau cu nerăbdare pe ca
sierița Florica Marinescu, șefa servi
ciului muncă și salarii, Cristian Goi- 
lav și pe contabilul losif Cărbune 
care plecaseră de dimineață cu ma
șina lâ bancă la Petroșani, după sa
larii.

Se făcuse ora 12. Cîțiva sondori 
din schimbul de după masă s-au a- 
șezat pe marginea șoselei, doar, dâgr 
vor zări camionul întreprinderii. De 
acest noroc n-au avut însă parte. In
tr-un tîrziu, unul dintre ei zise:, *

— Fraților, e timpul să plecăm la

In perioadă ce s-a scurs din anul 
acesta, subfiliala și lectoraiele SRSC 
din Valea Jiului au obținut succese 
grăitoare în lupta pentru răspîndirea 
cunoștințelor politice, tehnice și ști
ințifice în rîndul oamenilor muncii.

CUVÍHTUL CITITORILOR

țnspecți a...
Maftei Tomiuc nu e împotriva răs

plătirii inspectorilor. Decît să-i facă 
unul bucata »— sînt și din ăștia 
mai bine le unge ochii cu cîte ceva.

Mult năduf și sînge rău i-a cauzat 
lui Tomiuc un inspector care i-a „in
spectat'* într-o zi magazinul, „‘inspec
ția“ a durat foarte puțin. Inspectorul, 
cică și-ar fi rotit privirile prin ma
gazin și văzîndu-1 bine asortat, a ră
mas foarte mulțumit, i-â plăcut atît 
de mult rînduiala și promptitudinea 
cu care erau serviți cumpărătorii, încît 
s-a hotărît să se lase și el servit. In 
magazin se distribuia zahăr supli
mentar, pe cartele. Atent cum este, 
Tomiuc l-a înțeles. Nici nu se putea 
altfel! Doar și inspectorul se dovedise 
înțelegător. De aceea și inspecția s-a 
terminat cu bine.

La plecare, inspectorul a ridicat, cu 
bon semnat de gestionarul Tomiuc, 
5 kg. zahăr de la depozitul coopera
tivei.

S-âr putea ca inspectorul să fi fost 
într-adevăr inspector. S-â'r putea însă 
ca el să nu fi fost inspector. Asta n-o 
știe nimeni. Nici chiar Tomiuc nu

Era în ziua plății
datorie. Poate că mașina' e în până 
pe undeva, iar noi ne pierdem vremea 
așteptînd-o.

— De dimineață putea să vină de 
la Petroșani chiar de-ar fi fost și re
morcată — spuse un altul.

— Și da<că. nici remorcată nu 
merge?

— Asta îl privește pe șofer. Ceilalți 
puteau să vină cu trenul.

...In restaurantul „Parîngul“ din 
Petroșani, trimișii I.S.E.C.-ului cioc
neau cu veselie paharele. Orchestra 
îi făcea să uite de toate celelalte preo
cupări.

— Noroc și voie bună, neae Căr
bune 1

In lupta pentru răspîndirea științei și culturii 
în rîndul oamenilor muncii

Astfel, în întreprinderile și institu
țiile din raionul nostru au fost or
ganizate peste 530 de conferințe. La 
aceste conferințe au participat peste 
73.000 de mineri, tehnicieni, func
ționari, etc.

știe precis. Lucru cert însă că pen
tru zahărul dat pe sub mînă n-a plă
tit nimeni la casă. Nici inspectorul, 
nici Tomiuc.

Efectuîndu-se un control la casă, 
gestionarul binevoitor n-a avut înco
tro:.. și-a recunoscut „greșala“. Și-o 
regreta amarnic. Și-a dat omul cu- 
vîntul că va recupera cu cartela lui, 
a soacrei, a nevestei, a copilului bo
nurile pentru zahărul respectiv. Dar 
ia Tomiuc cinstea nu prețuiește prea 
mult. După cîtevâ zile el a negat fap
tul c-a dat zahăr din magazie. Așâ 
a vrut el, așa a făcut. Cine să-l tragă 
la răspundere? Tovarășul Ioân Bârâ- 
baș, președintele cooperativei? Ți-ai- 
găsit! Tov Ioan Barabaș îi trage la1 
răspundere pe oamenii cinstiți din 
cadrul cooperativei, pe cei care cri
tică lipsurile. Pentru el aceștia sînt 
oameni... periculoși.

Este însă timpul că organele în 
drept să facă ordine la cooperativa1 
„Ciobanul" din Lupeni.

MIRGEA MĂTASAREANU 
corespondent

—- Să fii sănătoasă doamnă Mărk 
nescu și să ăi parte în viață numai 
de bucurii.

— Pentru liniște și voie bună în
chin ®i eu acest pahar — interveni 
Goilâv — și cînd ne-o fi mâi rău, să 
ne fie că acum.

Și paharele se cicmeâu mereu. Se 
făcuse ora trei după-amiâză, dar cei 
trei funcționări ai I.S.E.C.-ului nici 
gînd n-ăveâu să plece lâ Uricăni 
unde erau așteptați de muncitori. Pe
treceau că și cum pentru ei ăr fi fost 
zi de repaus.

EMERIC GREȘCOVICI 
corespondent

De asemenea, subfiliala S.R.S.O.- 
din Petroșani a organizat în acest 
an două expoziții cu tema : „Originea 
și evoluția omului", care au fost vi
zitate cu deosebit interes de mii de 
oameni ai muncii.

China populară este un stat iubitor 
de pace care duce o politică indepen
dentă pe plan intern și extern. Au dis
părut pentru totdeauna acele vremuri 
grele pentru poporul chinez cînd pu
terile străine dispuneau de China 
după bunul lor plac. Poporul chinez 
a devenit stăpînul cu drepturi depline 
al țării sale nespus de bogate.

Guvernul Central Popular a unit 
trainic într-un stat democratic unitar 
această țară imensă, împărțită în tre
cut în feude stăpînite de diferiți mi- 
litariști și aparținînd sferei de influ
ență a diferitelor puteri străine. Cele 
peste. 100 naționalități din China au 
primit pentru prima oară în istorie 
deplină egalitate în drepturi și auto
nomie națională. In baza programu
lui Frontului Popular Unit, din care 
fac parte toate partidele și grupările 
democratice, în frunte cu Partidul 
Comunist Chinez, clasa muncitoare, 
țărănimea, mica burghezie, burghezia 
națională și celelalte elemente demo
cratice și patriotice participă la con
ducerea R. P. Chineze. In China s-â 
instaurat regimul de democrație popu
lară, a cărui bază este alianța mun
citorilor cu țăranii, rolul conducător 
revenind clasei muncitoare. Guvernul 
Central Popular se bucură de spriji
nul întregului popor. In cursul celor 
cinci ani de existență, guvernul popu
lar a dovedit că este capabil să apere 
cu succes independen integritatea 
teritorială și demnitatea națională î 
marelui popor chinez.

Gu ajutorul prietenesc_âl Uniunii

Republica Populară Chineză — 
puternic factor al păcii

Sovietice și al țărilor de democrație 
populară, China a refăcut în decurs 
de numai trei ani industria, transpor
turile și agricultura distruse de răz
boaiele care nu mai conteneau, iar în 
ceea ce privește volumul producției 
a depășit nivelul cel mai ridicat dina
inte de război.

Pentru prima oară în ultimii 70 de 
ani, balanța comerțului exterior al 
Chinei a devenit activă. In locul ce
lor peste 20 de valute focale a fost 
introdus un sistem monetar unitar. 
Șutele de impozite locale și tot felul 
de taxe au fost desființate, stabilin- 
du-se un sistem unitar de impozite de 
stat. Pentru prima oară după mulți 
ani, bugetul a fost excedentar. Infla
ția a fost curmată. Prețurile mărfu
rilor au fost stabilizate. Situația fi
nanciară â țării se îmbunătățește 
continuu.

In primăvara anului 1953 a fost 
terminată cu succes înfăptuirea re
formei agrare, care a pfts capăt feu
dalismului putred, desființînd barba
ra exploatare feudală și, odată cu eâ, 
mizeria cruntă a maselor țărănești. 
Această uriașă prefacere istorică â 
rupt lanțurile ce îrlcătușau dezvolta
rea economică, politică șl culturală a 
celui mai numeros popor din lume. 
Țăranul chinez, căpătîpd proprietatea 
asupra păraîntului, a' devenit totodată

da V. ROGOV
un producător liber cu o putere de 
cumpărare în continuă creștere, ceea 
ce creează o piață internă cu un po
tențial uriaș.

Ca urmare a refacerii cu succes â 
economiei naționale și a înfăptuirii 
reformei agrare din 1953, poporul 
chinez a trecut la construcția econo
mică planificată. Planul primului an 
al cincinalului a fost îndeplinit cu 

•succes, fiind ’ depășit în ceea ce pri
vește extracția de cărbune și de pe
trol, în ceea ce privește producția de 
energie electrică și producția a 20 
de tipuri principale de produse ale 
industriei grele. Industria ușoară a 
depășit planul pe 1953 cu 10,4 la 
sută. Se construiesc noi întreprinderi 
industriale, peste 600 km. de noi căi 
ferate și 5.000 km. de șosele.

R. P. Chineză a înregistrat succe
se considerabile în domeniul culturii, 
învățămîntului public și ocrotirii să
nătății. In bugetul de stat pe 1954 au 
fost alocate în aceste scopuri 14,9 
la sută din totalul cheltuielilor buge
tare. In școlile elementare învață în 
prezent 55 milioane de elevi, iar în 
școlile medii 3.300.000. De dorință de 
a învăța', de a-și însuși noi cunoștințe 
este cuprins nu numai tineretul. In 
școlile pentru muncitori învață 3 mi
lioane de oameni, iar în școlile de lat* 

nă de la sate —42 milioane de băr
bați și femei.

China populară merge pe calei 
transformării într-un puternic stat 
modern industrial-agrar. Construcția! 
econonîică și culturală vastă, ce se 
desfășoară în țară, este cea mai clară 
dovadă a intențiilor pașnice ale Chi
nei populare.

R. P. Chineză duce necontenit o 
politică de pace și de colaborare în
tre popoare. Ea a și fost recunoscută 
de peste 20 de state repre^entînd o 
populație de peste 1 miliard de lo
cuitori. R. P. Chineză năzuiește spre 
stabilirea unor relații comerciale pe 
bază» de avantaje reciproce cu toate 
țările din lume.

Dezvoltarea economică a Chinei 
populare, succesele ei, creează pre- 
mize trainice pentru lărgirea conti
nuă a comerțului său exterior. In ul
timul an China a încheiat o serie de 
acorduri comerciale cu țările capi
taliste și cu firme separate, iar în 
prezent întreține relații comerciale cu 
Italia, Pakistan, Indonezia, Ceylon, 
Birmanin, Japonia, Finlanda, Suedia, 
Chile, Egipt și cu diverse firme din 
Anglia, Germania occidentală, Italia, 
Belgia și din alte țări.

Imperialiștii nu mai pot nesocoti 
R. P. Chineză, care a devenit o măre 
jutere mondială. O dovadă a acestui 
ucru >este participarea R. P. Chineze 
a conferința de la Geneva.

Această mare putere — Republica 
Populară Chineză — este un bastion 
âl păcii în Asia și în lumea întreagă.

(Agerpres), ,
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viața de partid

Consultațiile — sprijin prețios în însușirea 
învățămîntului marxist-leninist

In cercurile și cursurile din învă- 
țămîntul de partid în prezent se des
fășoară convorbirile de încheiere a 
anului școlar 1953-1954. La aceste 
convorbiri se discută problemele cele 
mai importante studiate în cursul a- 
nului, se aprofundează înțelegerea a- 
cestora și se caută a se trage con
cluzii juste și învățăminte pentru 
activitatea practică de zi cu zi.

Pentru buna desfășurare a convor
birilor de încheiere a anului școlar, 
în sistemul învățămîntului de partid, 
Comitetul raional de partid a luat 
măsuri de pregătire temeinică a pro
pagandiștilor prin preseminarii și 
consultații. Comitetele de partid și 
birourile organizațiilor de bază și-au 
întocmit planuri de muncă pentru 
desfășurarea organizată și în cele 
mai bune condițiuni a convorbirilor 
de încheiere a anului școlar.

O importanță deosebită s-ă acor
dat de către Comitetul raional de 
partid asigurării unui nivel mai înalt 
convorbirilor. In acest scop un rol 
însemnat îl joacă consultațiile indi
viduale și colective. Prin consultații 
se lămuresc problemele care în cursul 
anului n-au fost destul de clare pen- 
,tru cursanți și propagandiști și astfel

La mina Uricani materialele și utilajele nu sînt folosite în mod rațional
' Cu ani în urmă, comuna Uricani 
număra doar cîteva căsuțe mici, con
struite din lemn, cu acoperișul țu
guiat, așa cum se construiau în tre
cut colibele la munte. Astăzi, pe a- 
ceste meleaguri se înalță blocuri noi 
cu locuințe pentru minerii de la mina 
Uricani, mină deschisă în anii puterii 
populare. In acest orășel al minerilor, 
în mina nou deschisă, totul vorbește 
despre grija pe care partidul și gu
vernul o poartă minerilor.

Dornici de a răspunde prin fapte 
prețuirii de care se bucură, majori
tatea minerilor de la această mină se 
străduiesc să-și depășească cu mult 
sarcinile de plan. Nu totdeauna însă, 
strădania lor este încununată de suc
ces. Aceasta, datorită felului defec
tuos în care conducerea administra
tivă a minei se preocupă de asigu
rarea condițiilor tehnico-organizato- 
riee optime de muncă, precum și a ne
păsării ce o manifestă față dé 
utilaj. Redăm mai jos frînturi din- 
tr-o discuție purtată de minerul frun
taș al întrecerii socialiste Iuliu Băr- 
tha și cîțivâ tineri în jurul acestor 
probleme importante.

— Cum vă spuneam, dragii mei — 
începu Bârthă — cînd ăm intrat în

Aplicarea tencuielilor mecanizate pe șantierul căminului studențesc 
al Institutului de Mine din Petroșani

Conducerea întreprinderii 701 con 
strucții Petroșani a ținut nu de mult 
o consfătuire de producție în care a 
discutat problema metodelor înaintate 
sovietice aplicate în construcții. In 
cadrul consfătuirii s-a discutat pro
blema tencuielilor mecanizate, avan
tajele care se pot obține în ușurarea 
eforturilor fizice ale muncitorilor și 
în economisirea brațelor de muncă. 
Cu acest prilej tov. inginer Marin 
Cri stea a propus să se trimită un 
grup de muncitori și maiștri zidari 
la întreprinderea de construcții Vul
can pentru a se convinge asupra a- 
vantajelor mecanizării tencuielilor 
după metoda sovietică Abramov și 
pentru a-și însuși această metodă.

Printre maiștrii și muncitorii care 
în urma consfătuirii au fost la Vul
can în schimb de experiență este si 
maistrul zidar .Marin Mustață, care a 
studiat cu mu’tă atenție procesul teh
nologic ai mecanizării tencuielilor. 
După ce s-a întors în întreprindere, 
el a prcipus convocarea unei consfă
tuiri cu toți maiștrii și muncitorii de 
pe șantier. In această nouă consfă
tuire s-a ridicat problema introduce
rii tencuielii mecanizate pe șantierul 
căminului studențesc de la Institutul 
de Mine „Gh. Gheorghiu-Dej" din 
Petroșani. Maistrul zidar Marin Mus
tață faad convins de superioritatea' 

se dă posibilitatea ca în cadrul con
vorbirilor să fie evitate confuziile și 
discuțiile dogmatice. In timpul anu
lui școlar, în raionul nostru s-au ma
nifestat confuzii, atît în cercuri și 
cursuri cît și în școala de partid de 
doi ani, în deosebi în legătură cu ca 
racterul revoluției burghezo-democra- 
tice, problema n.e.p.-ului, a alianței 
dintre clasa muncitoare și țărăni 
mea muncitoare, revoluția democrat- 
populară din țara noastră, etc,.

Pentru clarificarea acestor proble
me și a altora ridicate de către 
cursanți s-au organizat consultații 
pe localități date de către tovarăși 
pregătiți din punct de vedere politic 
și ideologic, activiști ai Comitetului 
raional de partid.

Mulți cursanți, elevi ai școlii se
rale și propagandiști printre care 
tov. E. Bocancios, Macra Lucreția, 
Mihai Turlea, Ioan Ciobotaru, Mar
gareta Chioreân și alții au înțeles 
importanța consultațiilor, au venit și 
au ridicat probleme care le erau 
neclare.

In general însă comitetele de partid 
și birourile organizațiilor de bază din 
raionul nostru au subapreciat rolul 
consultațiilor, n-au mobilizat cursan-

mină să tot fi avut 16 ani. Am lu
crat timp de 22 de ani în minele ca
pitaliștilor. Lucram cu unelte primi
tive. Dar de atunci s-au schimbat 
multe. Prin grija partidului și gu
vernului mina este utilată cu mașini 
ce ne ușurează mult munca. Totuși, 
în munca noastră mai întîmpinăm u- 
nele greutăți din cauza nepăsării de 
care dau dovadă unii tovarăși cu 
munci de răspundere. Vedeți doar și 
voi cum stau risipite pe marginea 
liniei vagonete goale și lemn pentru 
armare, în timp ce noi n-avem în ce 
să încărcăm sterilul pușcat, n-avem 
cu ce să armăm locul de muncă.

— Așa e, Bartha baci — îi răs
punse utemistul Grigore Ninu. — Va’ 
trebui să luăm poziție critică împo
triva acestei delăsări.

— Asta-i nimic, Bartha baci 1 Să 
vezi dumneata în mină cîte utilaje 
stau nefolosite. Sub planul lui Iovan 
stă de două luni de zile, fără să fie 
folosită, o mașină de încărcat. Să nu 
mai vorbim de scocurile de crațer, 
tuburile- de aeraj, cablurile electrice 
și alte utilaje care sînt lăsate să se 
distrugă în mină fără a fi folosite !

Discuția a fost întreruptă de șeful 
atelierului electro-mecănic, tov. Petru 
Trestia») care se răsti indignați

acestei metode, și-a luat angajamen
tul să organizeze și să conducă bri
gada de tencuieli mecanizate. Cu a- 
ceastă brigadă s-a ținut un instruc
taj, după care s-a trecut la executa
rea operațiunilor de tencuit.

In vederea asigurării unei bune des
fășurări a procesului de producție 
s-au luat cîteva măsuri tehnico-orga- 
nizatorice. Astfel, pompa pentru trans
portarea mortarului a fost instalată 
în așa fel încît nu va mai fi mutată 
pînă la terminarea lucrării. Echipa 
de preparare a mortarului a fost in
struită să-l prepare în așa fel încît 
să nu fie greu de pompat. Mecanicul 
de la ecjiipa de preparare, înainte de 
începerea zilei de lucru și de pune
rea în funcțiune a pompei, examinea
ză toate piesele ca să vadă dacă nu 
sînt slăbite sau deplasate de la lo
cul lor. înainte de a începe lucrul 
se toarnă 1-2 găleți lapte de văr pen
tru a se spăla conductele de restu
rile de mortar rămasg din ziua ante
rioară. In timpul lucrului mecanicul 
trebuie să îngrijească ca’ mortarul să 
fie trecut prin sită pentru ă nu se 
înfunda pompa, urmărește că morta
rul să fie bine amestecat.

Respectînd aceste reguli, brigadă 
condusă de tov. Marin Mustață a 
reușit_ să-și depășească planul de lu

ții și propagandiștii în zilele fixate 
pentru consultații, din care cauză a- 
cestea s-au desfășurat în mod nesa
tisfăcător. La Aninoasa și Petroșani 
de exemplu nu s-a prezentat nici un 
cursant la consultații individuale sau 
colective, ceea ce contribuie la dis
cutarea la un nivel încă scăzut a 
problemelor și la manifestarea unor 
confuzii.

Pentru ca discuțiile în cadrul con
vorbirilor de încheiere a anului șco
lar să decurgă la un nivel cores
punzător, pentru evitarea confuziilor, 
comitetele de partid și birourile or
ganizaților de bază trebuie să-și in
tensifice activitatea în vederea asi
gurării desfășurării în bune condi
țiuni a consultațiilor programate.

Mobilizînd cursanții și propagan
diștii la consultațiile ce se organi
zează, arătîndu-le importanța aces
tora, organizațiile de partid vor face 
ca încheierea anului școlar în siste
mul învățămîntului de partid să dea 
rezultate cît mai bune în ceea ce pri
vește puritatea ideologică și însuși
rea în mod creator a învățăturii mar- 
xist-leniniste.

P. UNGUR

—: Iar vă interesează utilajul ! Da 
ce, voi răspundeți de el sau eu ? Tre
buie să știți odată pentru totdeauna 
că aici eu sînt șef și nu altull Sau voi 
vreți să mă învățați pe mine să con
duc ?...

— N-ai dreptate, tovarășe șef, — 
îi răspunse un tînăr. Utilajele sînt 
ale noastre, ale tuturor și trebuie să 
avem grijă de ele, ¡să le folosim în 
mod rațional. Părerea acestui tînăr 
a fost susținută și . de tovarășii Ilie 
lana, Traian Deteșan, Ioan Georgică 
și alții care văd in utilaje adevărate 
tovarășe de muncă.

Din această discuție se desprind 
cîteva lucruri deosebite. Intîi, grija 
și dragostea minerilor față de uti
laj, dorința lor pentru ca acesta să 
fie folosit din plin. In al doilea rînd, 
nepăsarea cu care este privită pro
blema utilajului de către tov. Petru 
Trestian. șeful atelierului electro-me- 
canic, care nu permite nimănui să 
facă propuneri menite să ducă lă li
chidarea lipsurilor.

Este timpul ca aceste lipsuri pe 
care minerii le discută și le combat 
cu tărie să fie odată și pentru totdea
una lichidate.

V. RENTEA 
corespondent

cru cu peste 30 la sută încă din pri
ma zi de aplicare a noii metode.

Brigada care execută tencuieli după 
vechile metode de lucru era compusă 
din 27 zidari calificați și 18 necali
ficați pentru deservit. Formația bri
găzii de tencuieli mecanizate este de 
19 zidari calificați și 8 muncitori ne
calificați pentru deservirea cu mor
tar și cele necesare, 3 dulgheri care 
execută montatul șipcilor pe pereți și 
3 mecanici, adică cu 12 muncitori mai 
puțini decît înainte. Prin mecanismele 
pe care le-a introdus și prin folosi
rea' lor din plin, brigada condusă de 
tov. Mustață a redus numărul mem
brilor săi — lă cîteva zile după a- 
plicarea metodei — cu încă 3 munci
tori, care ău fost utilizați în alte 
munci. Deci față de brigada care e- 
xecuta lucrarea manual, numărul 
muncitorilor în brigada de \ tencuieli 
mecanizate este redus cu 15, efortu
rile fizice sînț și ele mai mici, însă 
lucrarea este de calitate superioară 
față de cea executată manual.

Aplicarea tencuielilor mecanizate 
mărește considerabil productivitatea 
muncii, reduce necesarul de munci
tori calificați cît și necalificați, con
tribuind în același timp la îmbunătă
țirea calității tencuielilor. *

ION SUFLEA 
x . corespondent _

O comisie de femei 
activă

Comisia de femei de pe lîngă Sfa
tul popular al orașului Petroșani â Ș 
desfășurat în ultimul timp o activi
tate rodnică.

Astfel, din inițiativa acestei comi
sii au fost înființate în orașul Petro-: 
șani 57 cercuri de citit în cadrul că
rora s-au prelucrat lucrările conferin
ței de la Geneva a miniștrilor aface
rilor externe și broșura ,,O fiică neîn
fricată a poporului : Olga Bancic“. 
De asemenea, tot din inițiativa comi
siei de femei de pe lîngă Sfatul popu
lar al orașului Petroșani a fost în
ființat un curs de croitorie frecventat 
de 11 gospodine din localitate.

In această activitate s-au eviden
țiat în mod deosebit tovarășele Etel- 
ka Kiss, Ecaterina Szedlacsek, Agne- 
ta Raczek, Maria Budai și altele.

Nu același lucru se poate spune 
de tovarășele Maria Popa și Olga'i 
Vereș care în mică măsură au răs
puns la acțiunile inițiate de către 
comisia de femei, sub pretextul ca 
sînt foarte ocupate.

Este necesar ca aceste tovarășe să 
răspundă cu mai multă abnegație la! 
acțiunile inițiate de către comisia de 
femei.
MARIA 1ORDACHE DUMITRESGUj 

corespondent

Muncă voluntară
Pentru ca muncitorii de lă colonia; 

din Lonea să poată ajunge mai re
pede la gara mică să ia trenul elec
tric, ei trebuie să treacă peste un pod1 
cu trepte care face legătura între co
lonie și gară.

Fiind vechi, acest pod nu mai pre
zenta siguranță: unele scînduri au; 
început să putrezească, iar stîlpfi de 
susținere se clătinau, etc.

Pentru îmbunătățirea circulației oa-, 
menilor muncii din această colonie? 
muncitorii și tehnicienii de la între
prinderea de localuri și locuințe din 
Lonea, îndrumați de comitetul de 
secție sindicală, au pornit o acțiune, 
de muncă voluntară pentru repara'-: 
rea acestui pod. Dulgherii Astaloș 
Lov, Ciulai Andrei, Gal Iuliu, Ștefan 
Ion, Varga Samoilă, Rusu Va’sfle,; 
Marcu Gheorghe, Tipțer Viorel și; 
alții au construit din nou mai mult’ 
de jumătate din pod, iar lă restul po
dului au făcut reparații temeinice. 
Astfel, oamenii muncii din colonia

I Loneg au acum asigurată circulația1 
>pre gara mtcă.

I. SEVASTRU 
corespondent ,

Realizări ale brigăzilor 
complexe

Brigăzile complexe de pe șantierele) 
de construcții din Petroșani obțin cu! 
fiecare zi ce trece succese tot mai în
semnate în muncă.

Tinerii muncitori din brigăzile 
complexe conduse de fruntașii între
cerii socialiste Friderich Krâusz și> 
Ion Ber efectuează lucrări de zidărie) 
la blocurile H și F din Petroșani. A- 
plicînd metoda sovietică Orlov, tkie-: 
rii muncitori din aceste brigăzi com-; 
plexe își depășesc zilnic sarcinile de 
plan cu 150-160 la sută.

H. ZAMFIRACHE 7 
corespondent

Pe urmele materialelor 
publicate în „Steagul Roșu" 

S-au luat măsuri de îmbunătățire
In ziarul „Steagul Roșu" nr. 14221 

din 15 aprilie a. c., a apărut la ru-; 
brica „Ni se semnalează că...‘‘ o seri*, 
soare semnată de tov. Stela Docanj 
în care se arăta că la Sfatul popular,! 
ăl orașului Vulcan rezolvarea unor? 
probleme este amînată de pe o zi pe 
alta.

In urma cercetărilor făcute cu â- 
cest prilej de Biroul de reclamații și ■ 
sezisări de la Sfatul popular raional 
Petroșani, s-a constatat că cele ară
tate de corespondent corespund rea
lității. Drept urmare, tov. Ștefan Voi
nici, secretarul Sfatului popular și 
Teodor Vlădoiu. șeful secției comer
ciale, au primit avertisment în scris 
pentru lipsurile din organizarea ser
viciului.



STEAGUL ROȘU

Lucrările congresului al X-lea 
al Partidului Comunist din Cehoslovacia

PRAGA (Agerpres). — In ședin
ța din 12 iunie a congresului, Jaro- 
;mir Dolanski, care a prezidat ședin
ța, a dat cuvîntul lui N. S. Hrușciov, 
prim secretar al C.C. al P.C.U.S. A- 
sistența se ridică în picioare și ova
ționează îndelung.

Congresul a întîmpinat cu căldură 
saluturile rostite de reprezentantul 
C.C. al Partidului Comunist Chinez, 
-Liu Cian-sen, Edward Ochab, secre
tar al C.C.’ al P.M.U.P., Paul Wandel, 
secretar al C.C. al P.S.U.G., Jacques 
Duclos, secretar al C.C. al Partidu
lui Comunist Francez, Antal Apro, 

membru în Biroul politic al Partidu
lui celor ce muncesc din Ungaria

Delegații la congres și oaspeții au 
întîmpinat cu căldură pe Alexei Ce- 
picka, care a vorbit despre succesele 
însemnate obținute în făurirea arma
tei populare.

In cuvîntarea' sa, Văclav Kopecky 
a citat date convingătoare despre 
dezvoltarea impetuoasă a culturii în 
Cehoslovacia democrat-populară.

A luat cuvîntul Gheorghe Apostol, 
prim-secretar al C.C. al Partidului 
Muncitoresc Romîn, care a adus sa
lutul C.C. al P.M.R.

Țărite de democrație populară 
pe drumul construirii socialismului 

Industria grea a R. P. Chineze obține succese continue
Ziarul „Jenminjibao“ relatează că 

uzina de tuburi laminate fără cusă
tură a combinatului metalurgic din 
Anșan a îndeplinit planul pe primul 
semestru al anului 1954. întreagă 
producție a uzinei este producție de 
calitate excelentă.

După cum relatează ziarul, mine
rii de la mina nr. 3 din bazinul car
bonifer Hogăn au îndeplinit cu zece 

zile înainte de termen planul de pro
ducție pe luna mai. Pînă la sfîrșitul 
lunii mai, minerii de la această mină 
au extras mai mult de 8.000 tone de 
cărbune peste plan.

Colectivul trustului de ceroetări 
geologice al direcției minelor din 
Datun, care efectuează lucrări de 
prospectări de noi zăcăminte de căr
bune, a îndeplinit cu cinci zile îna
inte de termen planul pe luna mai

Conferința
GENEVA (Agerpres)'. — La 14 iu- 

țnie a avut loc cea de a 13-a ședință 
■restrinsă a conferinței de la Geneva 
a miniștrilor Afacerilor Externe, con-

de la Geneva
sacrată examinării problemei indo- 
chineze. A prezidat ministrul Aface
rilor Externe al Angliei, A. Eden.

Noi cooperative agricole de producție în R. P. Polonă

Conferința de preBă a delegației R. P- Chineze
GENEVA (Agerpres)'. — Chină tător de cuvînt al delegației R. P. 

Nouă transmite : Chineze, a ținut o conferință de pre-
In urma ședinței din 11 iunie ă să la care a vorbit despre desfășura- 

conferinței de la Geneva, consacrată rea ședinței și a răspuns la întrebă- 
problemei coreene, Huan Hua, pur- rile ziariștilor.

In satele R. P. Polone cooperația 
de producție se dezvoltă continuu. 
In ultimele cinci luni, țăranii din 
voevodatul Poznan au înființat apro
ximativ 220 noi cooperative agricole 
de producție. Totodată, peste 1.500 
de țărani au intrat în cooperativele 
existente.

In voevodatul Wroclaw există pes
te 1.500 de cooperative care întru
nesc peste 46.000 membri. De la în-

ceputul anului acesta în voevodatul 
Wroclaw s-au înființat peste 130 de 
noi cooperative. Intr-o serie de sate 
s-au înființat de asemenea comitete 
în vederea organizării de noi coope
rative agricole de producție.

In ultimul timp au fost organi
zate zeci de noi cooperative în voe- 
vodatele Bydgoszcz, Szczecin și în 
alte voevodate ale țării.

Conferința de presă a delegației R. P. D. Coreene Dezvoltarea culturii în R. Cehoslovacă
GENEVA (Agerpres). — Chină 

Nouă transmite :
La 12 iunie, ora 18,30 d.a. Kim 

iMen Gu, purtător de cuvînt al dele- 
|gației R.P.D. Coreene la conferință 
“de la Geneva, a ținut o conferință

Hotărîrea guvernului Ceylonului
NEW YORK (Agerpres). — Refe- 

rindu-se la surse diplomatice, cores
pondentul din Washington al ziarului 
„New York Times“ anunță că guver
nul Ceylonului și-a revizuit poziția

Un secret care încetează de a mai fi secret

Recent, în templul „Gokokudzi“ 
din Tokio a fost oficiată o slujbă re
ligioasă destul de ciudată. Ea a fost 
ciudată, scrie ziarul burghez japonez 
„Nippon Times“, pentru că cei pen
tru odihna sufletului cărora se ru
gau cei prezenți, fuseseră odinioară 
persoane de încredere ale așazisului 
„organ al serviciului spècial“ 
(„S.S.A.“) — serviciul de spionaj 
japonez. Majoritatea persoanelor care 
au asistat la serviciul religios erau 
foști agenți ai serviciului secret ja
ponez și criminali de război.

Subliniind "caracterul specific al 
acestei slujbe religioase și rolul activ 
al lui Akio Doi (despre care se va 
vorbi mai jos) în această acțiune, 
„Nippon Times“ pune o întrebare 
rezonabilă: „Nu putea oare această 
adunare să aibă drept scop strînge- 
rea laolaltă a colaboratorilor îm- 
prăștiați prin toată țara ai „organu
lui serviciului special“, actualmente 
mort ?“

De fapt, răspunsul îl dă ziarul 
însuși.

Se știe că după capitularea Japo
niei, organele americane de spionaj 
au luat toate măsurile pentru a ob
ține informațiile păstrate în safe- 
urile serviciului secret japonez și 
pentru a recruta pe agenții aparatu
lui de spionai japonez, care au mai 
rămas în viață.

Incercînd să șteargă orice urmă, 
„S.S.A.“ a distrus la sfîrșitul răz
boiului multe documente care au fost 
strînse în cei 30 de ani ai existentei 
sale. Dar, subliniază „Nippon Ti
mes“, copiile acestor documente ău 
fost „găsite“ de autoritățile ameri
cane de ocupație în departamentele 
Ministerului japonez de război și 
trimise în Statele Unite. Inafară de 
această, după cum informează ziarul, 
autoritățile americane ău profitat de 
„serviciile“ foștilor agenți ai „S.S.A.“.

In timpul războiului din Coreea, 
subliniază „Nippon Times“, foștii 
colaboratori ai „S.S.A.“ au fost fo- 

de presă. El a vorbit despre ședința 
din 11 iunie ă conferinței, consacrată 
problemei coreene și s-a ocupat pe 
scurt de cuvîntarea ministrului Afa
cerilor Externe al R.P.D. Coreene, 
Nam Ir.

și a interzis avioanelor americane 
care transportă soldați în Indochina 
să zboare deasupra teritoriului Cey
lonului.

de A FILIPPOV
losiți pe larg de serviciul de spionaj 
american de pe lîngă Statul Major 
ăl înaltului comandament, în calitate 
de „consilieri“ și „consultanți“. Zia
rul citează numele cîtorva „consul
tanți“.

Printre aceștia se află fostul colo
nel Țiuta labe. Fiind la sfîrșitul răz
boiului atașat militar al Japoniei în 
U.R.S.S., ei a fost totodată și agent 
de seamă al „S.S.A.“, iar în prezent 
se erijează în rolul de „consilier“ al 
comandamentului forțelor militare 
aeriene din Extremul Orient. Akio 
Doi, mai sus-inenționat, fost gene- 
ral-locotenent, a condus la timpul 
său „S.S.A.“. In prezent, el conduce 
un centru de spionaj care execută 
misiunea primită din partea clicii 
militariste americane. De ochii lumii, 
acest centru de spionaj poartă denu
mirea „Institut pentru studierea pro
blemelor continentului“. După cum 
arată ziarul „Nippon Times“, acest 
„institut“ are strînse legături și cu 
banda lui Cian Rai-și.

Mulți agenți ai „organului servi
ciului special“ se ocupă acum, îm
preună cu ofițeri ai așa-zisului corp 
japonez de securitate națională creat 
de autoritățile americane, de înjghe
barea unei organizații subversive de 
spionaj, similară cu „S.S.A.“.

Ziarul „Nippon Times“ amintește 
că faimosul „organ al serviciului 
special“ se afla sub controlul arma
tei japoneze de la Quantun, avînd 
un rol important în planurile agre
sive ale clicii militariste japoneze. 
Activitatea lui a fost îndreptată în 
special împotriva Uniunii Sovietice 
și Chinei, unde mulți agenți ai ser
viciului special și-au găsit un final 
lipsit de orice glorie.

Credem că cei care gu asistat lâ 
slujba religioasă de la templul din 
Tokio și ocrotitorii lor americani cu
nosc acest final, tot atît de bine ca 
și „Nippon Times“. Dar, probabil, 
soarta acelora pentru odihna' sufle
tului cărora se rugau ei, nu le-a ser
vit de învățătură. (Agerpres)

In anii primului cincinal, structu
ra învățămîntului s-a schimbat în R. 
Cehoslovacă — în locul vechilor școli 
de gradul I și II și al școlilor de în- 
vățămînt general, au fost înființate 
școli de cîte opt și 11 ani.

In această perioadă, numărul ele
vilor din școli a crescut considera
bil, iar numărul claselor a crescut 
cu peste 800. Comitetul național din 
Praga a organizat deschiderea a încă 
șase școli de 8 ani și o școală de 11 
ani. Inafară de aceasta, o serie de 
școli existente vor fi extinse.

Dimavag" din Diósgyőr (R. P. Ungară)La uzina
Uzină de construcții mecanice 

„Dimavag“ din Diósgyőr a primit 
de șapte ori titlul de uzină fruntașă. 
In cadrul întrecerii socialiste, ini
țiate în cinstea Congresului al 111- 
lea al Partidului celor ce- muncesc 
din Ungaria, muncitorii acestèi uzi
ne s-au evidențiat- din nou, îndepli
nind planul pe luna aprilie în pro
porție de 104,6 la sută, iar planul 
pe luna mai în proporție de 110 lă 
sută.

Muncitorul Gyula Mészáros a în
deplinit zilnic cinci norme, iar echi
pa lui József Papp, de la secția de 
forjă, și-a îndeplinit planul în pro
porție de 278 la sută. Muncitoarea

Muncitorii bulgari
« 

luptă pentru ridicarea productivități1 
și reducerea prețului^de cost al producției

In întreprinderile din R. P. Bul
garia se desfășoară întrecerea so
cialistă pentru ridicarea productivi
tății muncii și pentru reducerea pre
țului de cost al producției, inițiată de 
colectivele a zece fabrici și uzine 
fruntașe din Sofia.

Anul acesta, colectivul uzinei con
structoare de vagoane „Cerveno 
Zname“ din orașul Burgas a reușit 
să obțină o creștere a productivității 
muncii cu 12,6 la sută. Muncitorii

Economia națională a R. P. Albania 
se întărește an de an

Veniturile bugetului de stat ale 
R. P. Albania provenite din secto
rul socialist cresc considerabil de la 
un an la altul. In timp ce în 1950 
veniturile provenite din sectorul so
cialist constituiau 31 la sută din to
talul veniturilor, în 1952 ele au spo
rit la 42 la sută, în 1953 — 55 la 
sută, iar pentru 1954 se prevede că 
vor reprezenta' aproape 66 la sută 
din totalul veniturilor. Această creș
tere a veniturilor provenite din sec
torul socialist indică întărirea econo
miei și creșterea producției.

Pe de altă parte, veniturile din 
buget provenite din impozite și taxe

Comitetul național a prevăzut de 
asemenea înființarea unor școli spe
ciale pentru copii. Mai mult de ju
mătate dintre acestea au fost deschi
se în anii planului cincinal.

O nouă realizare în ceea ce pri
vește organizarea învățămîntului o 
constituie școlile în aer liber, des
chise în cele mai frumoase regiuni 
ale Boemiei. Anul trecut, aproxima
tiv 12.000 de elevi împreună cu pro
fesorii lor ău petrecut în serii de 
cîte o lună în aceste școli.

Toth și-a îndeplinit planul de produc
ție în proporție de 400 la sută. Aces
te succese au ăvut drept rezultat a- 
cordarea Steagului Roșu transmisi
bil al G.C. al Partidului celor ce 
muncesc din Ungaria uzinei „Di- 
mâvag“.

Muncitorii acestei uzine și-ău luat 
angajamentul să îndeplinească pla
nul de producție pe cel de al doilea1 
trimestru al anului curent în propor
ție de 103 la sută și să depășească 
pianul de export. Ministerul metalur
giei, siderurgiei și industriei dfe ma
șini a acordat celor mai buni munci
tori ai uzinei premii în valoare de 
70.000 forinți. , 

de Ia fabrica de asbociment din ora
șul Dimitrovgrad produc zilnic pes
te plan sute de metri de țevi din as
bociment. In ultimul timp, muncito
rii fabricii de cauciuc „Vasil Kola- 
rov“ din orașul Pleven au ridicat 
productivitatea muncii cu 13 la sută, 
economisind 200.000 leva în decurs 
de o lună și zece zile. Au obținut de 
asemenea succese însemnate și oa
menii muncii dintr-o serie de între
prinderi textile din Bulgaria'.

înregistrează o contjnuă scădere. In 
1950 ele reprezentau 12,4 la sută din 
totalul veniturilor bugetare, iar în 
1954 ele vor constitui numai 9,5 la 
sută din aceste venituri, adică cu a- 
proximativ 157.000.000 leki mai pu
țin decît anul trecut. Prin reducerea 
cotelor obligatorii de produse agri
cole către stat, țărănimea muncitoa
re albaneză va obține mari câștiguri. 
Pe de altă parte, anul acesta popu
lația albaneză va primi în contul îm
prumuturilor de stat 50.000.000 leki 
față de 20.000.0CX) leki în 1953. "

(Agerpres)
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