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Pentru dezvoltarea activității obștești 
a femeilor!

Alegerea delegatelor de grupă și a comisiilor de femei de 
pe lîngă sfaturile populare, acțiune ce se va desfășura în pe- 
jioada iunie—iulie ac., constituie un eveniment politic de mare 
însemnătate. Aceste alegeri au menirea de a atrage la gospo
dărirea treburilor obștești mase tot mai largi de femei din ora
șele și satele patriei noastre; ele sînt totodată o puternică ma
nifestare a drepturilor largi de care se bucură femeia în țara 
noastră, unde puterea populară a înlăturat pentru totdeauna 
robia dublă în care erau ținute femeile de regimul burghezo- 
moșieresc și a asigurat femeii drepturi egale cu ale bărbatului 
în toate domeniile vieții economice, politice, de stat și culturale.

Activitatea rodnică desfășurată de un mare număr de dele
gate și comisii de femei, participarea lor tot mai largă la dife
rite acțiuni obștești și la viața politică dovedește atașamentul 
profund al femeilor din țara noastră față de regimul democrat- 
popular, inițiativa creatoare și aportul lor în continuă creștere 
la opera de construire a socialismului.

Mobilizate de delegatele de grupă și comisiile de femei de 
pe lîngă sfaturile populare, femeile din Valea Jiului îndeosebi 
cele din Petroșani, Petrila, Lupeni și Uricani, au prestat mii de 
ore de muncă voluntară la înfrumusețarea localităților, buna 
funcționare a creșelor, grădinițelor și căminelor de zi, în pro
ducție și la numeroase alte acțiuni gospodărești, aducînd între
prinderilor și instituțiilor importante economii. Trebuie men
ționat însă că activitatea maselor de femei a luat o mai mare 
amploare și a fost urmată de succese însemnate numai acolo 
unde comitetele executive ale sfaturilor populare au condus și 
sprijinit munca acestora și acolo unde comitetele de partid și 
birourile organizațiilor de bază s-au preocupat îndeaproape de 
organizarea muncii politice în rîndul femeilor. Din această 
cauză, în unele localități din Valea Jiului, ca de exemplu la 
Lenea, Aninoasa și altele, participarea femeilor la gospodărirea 
treburilor obștești, la înfăptuirea sarcinilor ce revin oamenilor 
muncii din lidtărîrile plenarei C.C. al P.M.R. din 19-20 august 
1953 și la viața politică este nesatisfăcătoare.

Acțiunea de alegere a delegatelor de grupă și a comisiilor 
de femei constituie un minunat prilej de activizare a maselor de 
femei, de intensificare a muncii politice în rîndurile femeilor 
pentru mobilizarea lor spre o participare mai largă la opera 
de construire a socialismului. De aceea, comitetele de partid și 
birourile organizațiilor de bază sînt obligate să- asigure buna 
desfășurare a acestor alegeri prin sprijinirea comitetelor exe
cutive ale sfaturilor populare la întocmirea planurilor de acțiune 
pentru desfășurarea alegerilor pe circumscripții, să mobilizeze 
masa largă de femei la adufiările ce au loc.

In unele localități din Valea Jiului au avut loc primele adu
nări pentru alegerea delegatelor de grupă și a responsabilelor 
de circumscripții. La Petroșani și Lupeni, de exemplu, aceste 
alegeri au avut loc în* 14 circumscripții. Au fost alese cu acest 
prilej 82 delegate de grupă.

Experiența de pînă acum arată însă că în desfășurarea 
alegerilor există lipsuri serioase. Comitetul executiv al Sfatului 
popular Petrila Lonea, de exemplu, deși și-a întocmit planul de 
acțiune în vederea alegerilor de aproape două săptămîni, el 
tărăgănează în mod nepermis începerea unei munci temeinice 
în această direcție Unele organizații de partid, cum este de 
pildă organizația de cartier Vulcan al cărei secretar este tov. 
Olga Szekeres, consideră alegerea de delegate a femeilor o sar
cină care privește ¡exclusiv femeile. Aceste lipsuri au determinat 
o rămînere în urmă a alegerilor de delegate și a comisiilor de 
femei în raionul nostru. Totodată, trebuie arătat că multe adu
nări de alegeri s-au desfășurat la un nivel scăzut; sfaturile 
populare și organizațiile de partid n-au luat măsurile corespun
zătoare pentru a asigura participarea largă a femeilor la ale
geri. Lipsurile existente trebuiesc grabnic înlăturate.

Adunările de alegeri trebuie să prilejuiască o temeinică 
analiză a activității desfășurate pînă acum de comisiile de fe
mei, scoaterea la iveală a lipsurilor și indicarea celor mai juste 
măsuri pentru îmbunătățirea activității obștești a femeilof. In 
cadrul adunărilor de alegeri trebuie să se discute pe larg sar
cinile ce revin femeilor în ridicarea nivelului gospodăresc al 
orașelor și satelor noastre, în domeniul sanitar și cultural, etc.

Ca delegate de grupă și în comisiile de femei vor trebui 
alese cele mai bune femei din circumscripția respectivă, femei 
active, bune gospodine, fruntașe în acțiunile economice, social- 
culturale și gospodărești, care se bucură de popularitate și stima 
în rîndul maselor largi de femei.

Succesul deplin al acțiunii de alegere a delegatelor de 
grupă și a comisiilor de femei este condiționat în cea mai mare 
ipăsură de felul cum comitetele executive ale sfaturilor populare 
si organizațiile de partid vor pregăti adunările de alegeri, de 
felul cum ele vor controla și sprijini îndeaproape îndeplinirea 
acestei sarcini importantei Numeroase organizații de partid 
din Valea Jiului au subapreciat’ munca de pregătire a acestor 
adunări. U slabii contribuție au adus în această direcție deputății 
sfaturilor populare și agitatorii. De aceea, în fața organizațiilor 
de partid stă sarcina de a înlătura aceste lipsuri, de a îmbu
nătăți munca politică în rîndul femeilor pehtru succesul ac
țiunii de alegere a «delegatelor și a comisiilor de femei, pentru 
dezvoltarea inițiativei creatoare a femeilor și, mărirea contribu
ției lor la lupta pentru construirea socialismului în patria 
noastră. , - » - - - :- ■ . < •

ÎN ÎNTlMPINAREA ZILEI DE 23 AUGUST

Angajamentele brigăzii minerului
— Noroc bun !
— Noroc. Pe cine căutați?
— Pe d-ta, tovarășe Vizi, 

pe oamenii din brigada du- 
mitale.

— Și de ce tocmai pe noi?
— Dacă vă stînjenim în 

muncă, o să discutăm nu
mai cîteva cuvinte, două vor
be, apoi plecăm.

— Nu, nu ne stînjeniți, 
numai că sîntem în întrece
re și timpul în întrecere, fo
losirea lui deplină, e lucrul 
cel mai hotărîtor. Ați auzit 
despre scrisoarea colectivă a 
întreprinderilor din Capitală? 
Sigur c-ați auzit! Au scris 
doar toate ziarele.

— Și vă pregătiți să răs
pundeți chemării colectivelor 
întreprinderilor din Capitală, 
sau poate ați și răspuns...

Andrei Vizi, fruntaș al 
întrecerii socialiste, zîmbi și 
își învălui cu* o privire caldă 
ortacii săi de muncă, căutînd 
parcă pe chipurile lor apro
barea.

— Am răspuns. Au mai 
răspuns poate și alte brigăzi 
de la mina noastră. Va răs- 
punde întreg colectivul minei.

Pentru asta trebuie mai în- 
tîi să-și ia angajamente bri
găzile de mineri, grupele sin
dicale. Angajamentele colec
tive reprezintă și trebuie să 
reprezinte suma angajamente
lor noastre individuale. Ele 
sînt baza, punctul de pleca
re pentru orice întrecere co
lectivă.

— Spuneați că v-ați luat 
angajamente în cinstea zilei 
de 23 August?...

— Da, am spus-o. Obiec
tive nu avem multe însă con
crete. Primul: pînă la 3 iulie 
vom termina preabatajul pen
tru noul abataj în care se 
introduce cea de a doua 
combină „Donbas“. Al doilea: 
pînă la 23 August vom ter
mina sarcinile de plan anuale 
pe 1954. Ne-am mai angajat 
să reducem consumul de ex
ploziv cu 3 la sută, consu
mul de material lemnos cu 5 
la sută. Acestea-s angaja
mentele. Și pentru înfăptui
rea Tor luptă de pe acum toa
tă brigada, toți minerii: Va- 
sile Rateș, Erneșt Kiss, Nis- 
tor Stefol, Ludovic” Rateș, 
loan Vîtcă, loan Moise, An-

Andrei Vizi
ton Haibergher, Anton Fiilfip 
și alții.

Am mai vrut să punem cî
teva întrebări brigadierului 
Andrei Vizi, dar dînsul și-a 
strunit ortacii și a început 
lucrul.

— Timpul este factorul cel 
mai prețios — ne-a spus 
zîmbind tov. Vizi. Dar nu
mai cînd îl folosești din plin, 
cînd asiguri o astfel de orga
nizare a muncii care elimină 
timpii morți.

★
Am lăsat în urmă lucrările 

miniere de la orizontul 480 
al minei Vulcan. Ieșeam spre 
„ziuă“. Se mai auzea însă 
zgomotul ciocanelor de aba
taj, semn că în preabatajul 
acela prin care brigada tova
rășului Andrei Vizi vrea să 
deschidă drum nou combinei 
de cărbune, se luptă cu toată 
hotărîrea pentru îndeplinirea 
angajamentelor luate în cin
stea celei de a 10-a aniver
sări a eliberării patriei noas
tre de către glorioasa Arma
tă Sovietică.

E. CHUDA 
T. SANDU

Cuvîntul constructorilor
Pe șantierele de construc

ții din Valea Jiului au avut 
Ioc zilele acestea consfătuiri 
în cadrul cărora muncitorii 
și tehnicienii constructori 
s-au angajat să întîmpine 
ziua de 23 August cu noi 
succese în muncă.

Muncitorii și tehnicienii 
întreprinderii 704 construcții 
Uricani s-au angajat să în
deplinească cu 3 zile înainte 
de termen planul.de produc
ție prevăzut pînă la 1 sep
tembrie; să depășească pro
ductivitatea muncii cu 5 la 
sută; să reducă prețul de 
cost cu 1,5 la sută; să reali
zeze economii în valoare de 
200.000 lei; să predea 66 a-

partamente în Orașul Nou; 
să predea la finisaj clubul 
muncitoresc de la Bărbăteni.

Constructorii de la Petrila 
s-au angajat de ademenea 
să dea în folosință pînă la 
Ziua minerului 32 aparta
mente la Petrila și. 35 apar
tamente la Lonea, o cofetărie 
la Petrila și să execute con
strucția în roșu a unui bloc- 
magazin la Lonea.

Urmîndu-le exemplul, mun
citorii și tehnicienii între
prinderii 702 construcții Vul
can s-au angajat să dea în 
folosință pînă la Ziua mine
rului 93 apartamente la Vul
can și 80 apartamente la Lu
peni, iar pînă la 23 August

să dea în folosință 33 apar
tamente la Vulcan și 36 a- 
partamente la Lupeni.

Angajamentele’ luate de 
muncitorii și tehnicienii în
treprinderii 701 construcții 
Petroșani sînt: terminarea 
pînă la 23 August a lucrări
lor de finisaj la căminul In
stitutului de mine; darea în 
folosință a sălii de gimnasti
că a Institutului și a 33 a- 
partamente muncitorești.

Muncitorii constructori din 
Valea Jiului s-au mai anga
jat să extindă aplicarea me
todelor înaintate de muncă 
și în primul rînd brigăzile 
complexe și de specialitate și 
să desfășoare o intensă acti
vitate culturală pe șantiere.

plan a fost distins cu Dra
pelul de Depou fruntaș pe 
țară, a obținut importante 
victorii în muncă și anul a- 

xcesta. Cu toate greutățile pe

Colectivul depoului C.F.R. 
Petroșani, care pentru suc
cesele obținute în semestrul 
II al anului trecut în înde
plinirea tuturor indicilor de

care le-a întîmpinat în lu
nile de iarnă, mecanicii și 
fochiștii din depou au eco
nomisit în primele 5 luni ale 
acestui an combustibil și lu- 
brefianți în valoare de peste 
650.000 lei, sumă din care se 
pot construi peste 40 de a- 
partamente pentru muncitori 
și funcționari.

La baza succeselor dobîn- 
dite de feroviarii de la de
poul Petroșani stă aplicarea 
justă a principiilor gospodă
ririi chibzuite și în cadrul 
acestora, folosirea pe scară 
largă a metodelor sovietice 
de lucru,

IN CLIȘEU: Mecanicul 
de locomotivă Aurel Marcu, 
unul dintre fruntașii pe de
pou în lupta pentru economii.

- se pregătește pentru uâ nou 
drugi. ./*"

planul.de
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O construcție de însemnătate 
internațională

Popoarele Bulgariei și Romîniei au 
sărbătorit zilele acestea o nouă vic
torie în întărirea prieteniei și cola
borării frățești între ele: inaugurarea 
marelui pod peste Dunăre.

Acest pod simbolizează prietenia 
de nezdruncinat ce există între po
poarele bulgar și romîn, prietenie 
ce-și are rădăcinile în vremuri înde
părtate cînd aceste două popoare au 
luptat pentru scuturarea jugului oto
man. Șantierul construcției podului 
a fost totodată un șantier al cimen
tării prieteniei între cele două țări-su- 
rori. Cot la cot, constructorii bulgari, 
rornîni, sovietici, polonezi, cehi și un
guri au înălțat această măreață con
strucție de importanță internațională.

Lucrările pentru construirea podu
lui au pornit simultan de pe ambele 
maluri ale Dunării. In timp de doi 
.ani și trei luni, podul a fost dat în 
folosință — cu șapte luni înainte de 

■ termenul stabilit. Construirea într-un 
timp atît de scurt a podului se dato- 

.rește eforturilor comune depuse de 
I constructorii rornîni și bulgari, avîn- 
1 tului puternic care s-a creat pe șan
tierul podului. Pe de altă parte, ter
minarea cu succes a podului se dato- 
rește puternicului ajutor pe care con
structorii bulgari și rornîni l-au pri
mit din partea Uniunii Sovietice.

Guvernul sovietic a trimis pe șan
tierele podului mașini și utilaje de 
înaltă tehnicitate, tehnicieni; con
structorii bulgari și rornîni au folo
sit înaintatele metode de muncă so
vietice. Ajutorul sovietic în această 
construcție a fost hotărîtor.

Ur mare ajutor au dat acestei con
strucții țările de democrație popu
lară — Polonia, Cehoslovacia, Unga- 

; riâ — care au trimis materiale, uti- 
Í laj și construcții metalice. Această 
; constituie expresia vie a prieteniei 
dintre țările de democrație populară.

La realizarea acestei mari con
strucții, o mare contribuție a adus-o 
tînăra noastră industrie constructoa
re de mașini. Cea mai mare parte 
din macaralele și troliile electrice de 
diferite tipuri folosite la lucrările po
dului au fost fabricate în țara noas
tră.

Șantierul podului de peste Dunăre 
a constituit o adevărată școală de ca
lificare pentru constructorii bulgari 
și rornîni. In lupta pentru înfăptui
rea 'acestei mărețe construcții, s-au

X

Intr-una din diminețile trecute, în 
sediul comitetului de întreprindere 
al minei Petrila a intrat fruntașul în
trecerii socialiste, tov. luliu Haidu. 
El va pleca în curînd să-și petreacă 
zilele de concediu în stațiunea bal
neară Eforie, situată pe țărmul Mării 
Negre. Tov. Haidu va merge acum 
pentru a treia sau a patra oară să-și 
petreacă concediul de odihnă la mare.

Aflînd de acest lucru, un alt miner 
a intrat în vorbă cu Haidu.

— Se vede că-ți place marea mai 
mult decît munții.

— îmi plac deopotrivă.
— Dar ce te face totuși să pleci 

la mare?
Tov. Haidu stătu puțin pe gînduri. 

Să-i spună sau nu adevărul? In de
finitiv, n-avea ce ascunde. Nu poți să 
refuzi așa ușor cerereă tovarășilor 
tăi de muncă. Trebuie să-i înțelegi. 
Și aici era vorba de-un lucru pe care 
el, responsabilul ' brigăzii, îl putea 
face.

împreună cu ortacii

— M-ai întrebat de ce vreau să 
merg iarăși la Eforie. Pentru un sim
plu motiv: tovarășii mei de muncă 
Ștefan Hainal și Petru Fülöp m-ău 
rugat să merg și eu cu ei. La înce
put, n-am vrut. Eu aveam de gînd 
să-mi iau concediul după 23 August. 
Aveam un angajament luat în cin
stea acestei’ mărețe sărbătoti: să rea
lizăm o depășire a sarcinilor de plan 
de 60 la sută. Le-am explicat cum 

evidențiat numeroase brigăzi de che- 
sonieri, fierari, montatori, dulgheri 
și mecanici. Un însemnat număr de 
constructori bulgari, rornîni, sovie
tici, polonezi, cehi și unguri au fost 
decorați și distinși. Au fqgt decorați 
cu „Ordinul Steaua Republicii Popu
lare Romîne“ cl. l-a L. D. Saprîkin, 
conducătorul organizației sovietice de 
construcții,., cu „Ordinul Muncii“ cl. 
I-a V. P. Mazarenko, A. D. Prohorov, 
V. A. Perfilov, constructorii bulgari 
P. Dikov, N. Jarov, P. Topalov și 
alții.

Ca și în întreaga țară, pe șantier 
s-a văzut limpede grija regimului 
nostru democrat-popular față de mun
citorii constructori. Pentru ei s-a con
struit un cartier muncitoresc cu lo
cuințe, au fost create magazine a- 
limentare și textile, un club munci
toresc cu sală de spectacole, biblio
tecă, săli de lectură și șah, sală de 
sport, etc. Au fost înființate de ase
menea cantine, creșe, policlinici, far
macie, etc.

Podul construit peste bătrîna Du
năre de către constructorii bulgari 
și rornîni cu ajutorul Uniunii Sovie
tice și țărilor de democrație populară 
constituie expresia cea mai vie a re
lațiilor de tip nou ce există între ță
rile lagărului păcii, democrației și so
cialismului, relații bazate pe princi
piul colaborării frățești și a ajutoru-' 

-lui reciproc, pe principiul egalității 
în drepturi a popoarelor mari și mici.

In țările capitaliste o asemenea 
construcție înfăptuită de mai, multe- 
popoare în colaborare frățească nu 
este posibilă datorită contradicțiilor 
de neîmpăcat ce le macină, datorită - 
politicii de dictat dusă de Statele 
Unite ale Americii față de țările la
gărului capitalist.

Măreața construcție a podului de 
peste Dunăre face parte inte
grantă din eforturile neobosite ale 
popoarelor bulgar și romîn pentru 
construirea socialismului, pentru dez
voltarea neîncetată a relațiilor de 
prietenie, colaborare și ajutor reci
proc între țările lagărului păcii, de
mocrației și socialismului.

Oamenii muncii din bazinul car
bonifer al Văii Jiului, alături de în
tregul nostru popor muncitor au sa
lutat victoria constructorilor podului 
peste Dunăre, bucurîndu-se sincer de 
această victorie. Ei sînt conștienți că 
acest succes contribuie la construirea 
socialismului în patria noastră.

LA ODIHNĂ
stau lucrurile, însă n-am reușit să-i 
conving să meargă singuri. Eu le-am 
vorbit încă înainte despre frumusețea 
concediului la mare și le-am spus că 
trebuie să ai și puțin spirit organi
zatoric. Plajă, masă, odihnă, vizita
rea localităților din împrejurimi. Toa
te trebuiesc bine planificate.

— Ești un bun organizator, tova
rășe Haidu, de vreme ce ortacii țin 
atît de mult să-i însoțești pînă și la 
casa de odihnă.

Haidu clipi des din ochi și căută 
să-și ascundă zîmbetul care-i înflo
rise pe față.

— Asta numai ei ți-ar putea-o 
spune. Eu știu atît că m-am hotărît 
în cele din urmă să plec și precum 
vezi, mi-am ridicat biletul. La îna
poiere dăm noi și mai aprig bătălia 
pentru îndeplinirea și depășirea an
gajamentului luat în cinstea celei de 
a 10-a aniversări a eliberării patriei 
noastre de sub jugul fascist.

Vești îmbucurătoare

Poșta aduce zilnic la Petrila scri
sori de la oamenii muncii aflați la 
casele de odihnă din Sovata, Slăni- 
cul Moldovei, Herculane, Călimănești, 
Govora, Victoria, Olănești, Tușnad, 
Lacul Roșu, Eforie, Techirghiol, Va- 
sile Roaită, Vatra jDornei și altele. 
Printre numeroasele scrisori sosite 
pe adresă comitetului de întreprinde-

La ordinea zilei

Mai multă atenție activității cantinelor 
muncitorești

Condițiile de trai ale muncitorilor 
din Valea Jiului se îmbunătățesc ne
încetat. Prin magazinele alimentare 
se distribuie muncitorilor tot mai 

t multe produse ca făină, zahăr, ulei, 
pîine, consferve, etc. Pentru ei se clă
desc noi case de locuit, cluburi, dis
pensare.

Pe lîngă’ acestea, în cadrul între
prinderilor funcționează cantine mun
citorești. La aceste cantine iau masa 
sute de muncitori, tehnicieni și func
ționari

Uneie conduceri de întreprinderi 
dovedesc multă grijă față de îmbu
nătățirea activității cantinelor. Acti
vitate rodnică desfășoară cantinele 
de la U.R.U.M.P., Filatura Lupeni și 
altele, unde atît conducerea cît și co
mitetul de întreprindere se preocupă 
îndeaproape de îmbunătățirea alimen
tației celor ce iau masa la cantină.

La cantinele U.R.U.M.P. și Filatu
ra Lupeni se servesc, zilnic două fe
luri de mîncare gustoasă și deseori 
prăjituri sau compot. Meniul la a- 
ceste cantine este afișat zilnic. Aici, 
muncitorii sînt serviți bine și la timp. 
Localurile sînt curate, iar personalul 
deservește pe muncitori cu atenție. 
La buna activitate a acestor cantine 
contribuie și faptul că bucătăresele 
sînt calificate, pregătind mîncare de 
bună calitate.

In mică măsură și-a îmbunătățit 
activitatea cantina muncitorilor cefe
riști din gara Petroșani. Este adevă
rat că acum localul este întreținut 
curat, mesele sînt acoperite cu fețe de 
mese, însă calitatea mîncării lasă de 
dorit. Aici, meniul nu se afișează, de
oarece de abia seara se planifică celea 
ce va fi pregătit a doua zi.

O gazetă de perete fără activitate
Un rol foarte important în educa

rea oamenilor muncii din toate dome
niile .de activitate îl an gazetele (ie 
perete.

In întreprinderea de preparare a 
cărbunilor Lupeni, gazeta de pe
rete este lăsată în părăsire. La a- 
ceastă gazetă se alfă afișat un sin
gur articol. Acest articol își face sta
giul acolo de mai mult de 2 iuni. 
Datorită timpului și prafului depus 
pe el abia mai poate fi deslușit. A- 
ceasta denotă că colectivul de redac
ție nu-și trăiește viața și niciunul 
dintre cei 5 membri ai lui nu se sin
chisește să dea viață gazetei de pe
rete, ’care trebuie să fie oglinda în
treprinderii.

re al minei Petrila, se află și aceea 
a tehnicianului Eugen Csaszar. Nu-i 
o scrisoare propriu-zisă, ci o vedere 
din locurile unde a fost trimis să se 
odihnească.

In anii regimului democrat-popu
lar, minerul Eugen Csaszar din Pe- 
triia, vestit pentru succesele sale în 
producție, a fost trimis la școala de 
maiștri mineri, pe care a absolvit-o 
cu succes. In familia lui a înflorit o 
viață nouă; mina la care lucrează a 
fost înzestrată cu numeroase mașini 
și utilaje noi de mare productivitate. 
Lîngă corpul vechii clădiri din curtea 
minei, s-a înălțat o baie și-o cantină 
nouă pentru mineri. Localitatea Pe
trila s-a transformat într-un orășel 
care se dezvoltă continuu.

In cele cîteva rînduri el ar vrea să 
exprime toată bucuria pe care o simte 
în clipele cînd își așterne pe hîrtie 
glodurile, dar nu reușește. Mulțu
mește partidului pentru c-a fost tri
mis la odihnă și transmite salutări 
tovarășilor săi de muncă.

Cîte astfel de scrisori or fi ducînd 
poștașii din Petrila famililor celor 
aflați Ia odihnă.

Odihna celor mici

Au mai rămas cîteva zile pînă. lă 
încheierea anului școlar. O vacanță 
plăcută îi așteaptă pe școlari și pio
nieri. Tabere, colonii de vară, ex
cursii, jocuri.

La cantina muncitorilor din BănL 
ța mănîncă peste 140 de tineri. Ad
ministratorul cantinei Paul Vladislav, 
nu dă importanță bunei activități a 
acestei cantine. El trece cu nepăsare 
pe lîngă faptul că la cantină nu e- 
xistă răcitor, că pivnița este neigie
nică. El cumpără deodată cîte 90 kg;- 
carne și cîte 000 kg. pîine ceea ce nit 
se poate consuma într-o zi sau două, 
lăsîndu-le să se altereze. In butoiașe 
se găsesc gogoși, brînză, bulion, etc. 
alterate ce transmit un miros neplă
cut celorlalte alimente existente în 
pivniță. Nici combustibilul nu este a< 
sigurat la această cantină. Cei care 
sînt de serviciu la gătitul mîncării 
procyră zilnic lemne din pădure. Me
niul se întocmește pe timp de o săp- 
tămînă, dar nu se respectă. Se întîm- 
plă deseori să se dea . seara același 
fel de mîncare ce s-a servit și la a- 
miază.

Lipsurile existente în activitatea u- 
nor cantine se datoresc faptului că 
conducerile întreprinderilor și comi
tetele de întreprinderi nu acordă aten- 
țiă cuvenită bunei funcționări a can
tinelor. Ele nu se îngrijesc să înfiin
țeze gospodării anexe pe lîngă can
tine.

Oamenii muncii cer, și pe bună 
dreptate, să se îmbunătățească acti
vitatea cantinelor, să primească mîn- 
căruri de bună calitate, gustoase și 
în cantități suficiente. Aceasta tre
buie să fie preocuparea permanentă 

i a conducerilor întreprinderilor și co
mitetelor de întreprinderi din Valea 
Jiului pe lîngă care funcționează can
tine muncitorești.

E. NYITRAI

O astfel de gazetă nu poate să a- 
jute cu nimic pe muncitorii de la pre- 
parația de cărbuni Lupeni. Gazeta de 
perete trebuie să popularizeze pe mun
citorii și tehnicienii fruntași în între
cerea socialistă și succesele obținute 
de ei în producție. t)e asemenea, cei 
rămași în urmă cu sarcinile de plan 
ar putea fi ajutați prin gazeta de 
perete.

Pentru această este însă necesar 
ca biroul organizației de bază și co
mitetul de întreprindere să ia măsuri 
în vederea activizării colectivului de 
redacție.

COSTEL PREDOȘANU. 
corespondent i

Un grup de 20 copii, fii de mineri 
și muncitori din Petrila, s-au răspîn- 
dit veseli în vagoanele trenului mic 
ce vine spre Petroșani.

— Aveți grijă la coborîre — se 
auzi o voce. Mergem spre gara mare.

La gară, copiii au fost petrecuți 
de părinții și rudele lor, precum și 
de tov. Anton Kristaiy, din partea co
mitetului de întreprindere. Peste mai 
puțin de o oră, copiii fluturau de la 
geamurile vagoanelor batiste și bu
chete de flori. Trenul îi ducea spre 
colonia de vară pentru copii de la 
Săcel. Ei știu cîte lucruri frumoase 
îi așteaptă acolo unde-și vor petrece 
o parte din vacanță. Printre copiii 
trimiși în colonia de vară de la Săcel 
se numără. Aurica Popovici, Magda- 
lena Bogoș, Gheorghe Felea, Ana 
Stanciu și alții, ai căror părinți lu
crează la mina Petrila.

In ziua de 25 iunie, un alt lot de 
21 copii ai minerilor și muncitorilor 
de la mina și preparația Petrila vor 
fi trimiși în tabăra de pionieri de la 
Eforie. Vara aceasta, sindicatul mi
nier va trimite 85 de copii în colo
niile de la munte și mare, amenajate 
special pentru cei mici.

Intr-o bună zi, poștașul va aduce 
țar scrisori de la cei plecați la odih
nă. Acestea vor Ti desigur de la 
Gheorghe Felea, Magdalena Bogoș, 
Aurica Popovici și ceilalți copii care 
se bucură în tabără de-o îngrijire 
părintească și simt din plin bucuria 
unei copilării fericite.

E. FAGUREL
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Ün sector fruntaș în aplicarea metodelor înaintate
Sectorul Viii de la mina Vulcan 

este un sector fruntaș în aplicarea 
metodelor- înaintate de organizare a 
muncii. Acest lucru poatf fi confir
mat și numai de faptul că în medie, 
în cursul lunii mâi de pildă, peste 50 
la sută din brigăzile de mineri din 
cadrul sectorului VIII au aplicat me
toda graficului ciclic. De asemenea, 
în acest sector se aplică pe scară lar
gă metodele sovietice Voroșil? și Jan- 
darova, precum și inițiativa maistru
lui Gheorghe Sviștea — de sprijinire 
a brigăzilor de mineri sub lozinca 
„Nici o brigadă de mineri cu planul 
neîndeplinit“.

Roadele aplicării metodelor înain
tate de muncă sovietice și a inițiati
velor apărute în întrecerea socialistă 
sînt oglindite în succesele pe care le-a 
obținut colectivul sectorului în înde
plinirea sarcinilor de plan, 
productivității muncii și a 
Cîteva cifre semnificative

creșterea 
salariilor, 
ilustrează

mina Lu-De curînd a avut ioc la 
peni o consfătuire de producție cu 
tehnicienii minei, cu scopul de a se 
analiza lipsurile din desfășurarea 
procesului de producție și căile de 
înlăturare a acestor lipsuri.

In discuțiile purtate în cadrul a- 
cesței consfătuiri s-a scos în evidență 
rolul tehnicienilor și în special al 
maiștrilor mineri — conducători ne
mijlociți ,ai procesului de producție 
—, în crearea condițiilor de lucru pen
tru mineri, în mobilizarea lor la luptă 
pentru îndeplinirea ritmică și la toți 
indicii a sarcinilor de.plan. Tehnicia
nul de tip nț>u trebuie să respecte cu 
strictețe disciplina muncii și disci- 
plina_de plan, să dea dovadă de un 
înalt simț de răspundere față de sar
cinile încredințate, față de bunurile 
obștești. Tehnicienii Gh. Sviștea, F. 
Vasiiczun și alții de la mina Lupeni 
sînt exemplu de muncă disciplinată, 
de crearb 
nizatorice 
mobilizare 
ritmică și 
de plan.

a condițiilor tehnieo-orga- 
brigăzilor de mineri, de 
a minerilor la îndeplinirea 
la toți indicii a sarcinilor

Alegerea delegatelor de grapă de femei continuă în localitățile Văii Jiului
In toate localitățile Văii Jiului are 

loc alegerea delegatelor de grupă de 
femei.

La cele 14 consfătuiri ținute în 
cartierul Gîrbești din Petroșani au 
participat peste 150 femei care au ales

aportul adus de folosirea experienței 
înaintate în sectorul VIII al minei 
Vulcan. De exemplu, brigada condu
să de minerul Octavian lancu a rea
lizat în luna mai, ca urmare a apli
cării juste a metodei graficului ciclic, 
16 cicluri peste plan in galerie dublă 
steril, iar brigăzile conduse de mi
nerii Nicolae Gross, Iuliu Cziko, Mar
tin Vass și alții — cîte 2-4 cicluri în 
plus. In luna mai productivitatea 
muncii obținută în brigada tov. Oc
tavian lancu a fost cu circa 30-40 
la sută mai ridicată decît în alte luni. 
Timp de 4 luni consecutiv toate bri
găzile din acest sector și-au îndepli
nit și depășit indicele de plan cu pri
vire la productivitate.

Deosebit ’ grăitoare sînt succe
sele dobîndiic de minerii și tehnicie
nii din sectorul VIII în sporirea cîști- 
gurilor lor, pe baza creșterii produc
tivității muncii în urma aplicării me
todei graficului ciclic. Pentru luna 
mai, minerul Octavian lancu a pri-

Consfătuirea de producție.
Numeroși participanți la consfătui

re au scos Ia iveală lipsurile din ac
tivitatea unor maiștri mineri, lipsuri 
care se răsfrîng în mod direct asupra 
producției de cărbune. Unii .maiștri 
mineri cum sînt tovarășii Hula, 
Terecza, Straut, Lazia și alții, 
privesc cu multă superficialitate sar
cinile lor, fac rapoarte eronate asupra 
situației din mină și prin aceasta con
tribuie nu la organizarea bună a pro
ducției, nu la înlăturarea la timp a 
deficiențelor, ci Ia dezorganizarea 
producției prin faptul că lipsesc con
ducerile sectoarelor de posibilitatea 
de a cunoaște operativ situația din 
mină.

S-a mai scos în evidență că unii 
maiștri mineri cum sînt tov. Dudaș 
și Kanaloș din sectorul II, pierd ore 
întregi la repartizarea oamenilor, fapt 
care produce timpi morți în munca 
brigăzilor de mineri din revírele res
pective. Un alt maistru miner, tov. 
loan Kiss din sectorul VII, deși . ste 
tînăr nu se străduiește să-și îmbună
tățească munca, ci, dimpotrivă, prin 

ca delegate pe tovarășele Bertă Do- 
brea, Ana Popa, Luiza Marcu, Ileana 
Țabrea, Ecaterina Moțiu, Rozalia 
Dofi și altele.

Ca prilejul alegerii delegatelor de 
grupe de femei s-au evidențiat tov.

»■..m... — .a

f
mit un salariu de 3.246 lei, dintre ca
re 757 lei premiul pentru depășirea 
cicltirilor, iar tinerii mineri Dumitru 
Zamfir, loan Rusu, Mircea Vîjdea și 
Constantin Forfotă — salarii cuprin
se între 2200—3100 lei. Pentru depă
șirea ciclurilor au primit premii de 
ciclicitate și tehnicienii sectorului. 
Astfel, inginerul Ion Mureșan a pri
mit un premiu de ciclicitate de 1119 
lei, iar tehnicienii Carol Golgoțiu, Eu
gen Gundel, Octavian Bozan, Ștefan 
Pali, losif; Eisler si alții — de 400-’ 
938 lei.

In această lună, cu toate greută
țile pe care le întîmpină, colectivul 
sectorului Vili de la mina Vulcan 
depune eforturi susținute pentru a 
lărgi aplicarea experienței înaintate, 
pentru a întîmpină cea de a 10-a ani
versare a 
sarcinile 
pășite.

eliberării patriei noastre cu 
de plan îndeplinite și de-

A. PANIȘ 
corespondent

i

doarme în mină și are șifaptul că 
alte abateri elementare de la disci
plină, este un exemplu prost pe care 
oamenii muncii nu-1 urmează și nici 
nu trebuie să-l urmeze.

Consfătuirea a scos la iveală că 
principala cauză a activității scăzute 
a unor maiștri, tehnicieni și ingineri, 
este lipsa lor de preocupare rentru 
ridicarea nivelului politic și profesio
nal. AceaSta din cauză că organiza
țiile sindicale și de partid n-au acor
dat ațenția cuvenită problemei ridi
cării continue a nivelului politic și 
profesional al tehnicienilor.

In încheierea consfătuirii numeroși 
tehnicieni și ingineri de la mina Lu
peni printre care tov. Gheorghe Be- 
Iovan, Zoltan Gorecz, Emeric Mo- 
ghioroși și alții și-au luat, în numele 
colectivelor lor, angajamente sporite 
în îndeplinirea sarcinilor de plan, 
subliniind cu acest prilej hotărîrea de 
a face o cotitură în munca de spri
jinire a luptei minerilor pentru mai 
mult cărbune.

IOAN CHELBEZAN 
corespondent

E-Maria Budai, Elisabeta Bordula, 
caterina Tudor, Etelka Kiss și Viori
ca Kandó.

ZELMA BORBÉLY 
corespondent

Brigăzi de mineri 
fruntașe

Printre brigăzile fruntașe de lâj 
mină Uricani se află brigada conduci 
să de minerul lôan Recsak. Mineriii 
din această brigadă aplicînd metoda 
graficului ciclic au reușit să-și depă
șească sarcinile de plan, pe primele 
două decade din luna iunie, cu 78' 
la sută. La fel, minerii din brigăzile 
conduse de fruntașii întrecerii socia
liste Ludovic Bartha și Silviu Iovan 
și-au întrecut pe același interval de- 
timp productivitatea planificată cu) 
57-64 la sută. Urmînd exemplul ari 
cestor brigăzi minerii din brigăzile* 
conduse de tov. Dionisie Kacso, Gh, 
Matei, loan Bolea, Petru Grass șfl 
alții au înregistrat zi de zi depășirii 
a sarcinilor de plan de 35-50 la sută.

PETRE DAMIAN , 
corespondent •

Muncă însuflețită pe 
șantierele de construcții
Muncitorii și tehnicienii întreprin

derii de construcții și montaje, sec-i 
torul Lupeni, muncesc cu însuflețire! 
pentru îndeplinirea sarcinilor de plan. 

. Echipa de dulgheri condusă de tov. 
Iuliu Szasz, folosind din plin timpul^ 
de lucru, a realizat o depășire a sar-.; 
cinilor de plan de 151 la sută, iar; 
cea de betoniști condusă de tov. A-; 
lexandru Szeghi și-a întrecut sarci
nile de plan cu 103 la sută.

In întrecerea individuală, realizări; 
însemnâțe au obținut muncitorii con
structori Maurițiu Junger, Carol: 
Naghi, Ștefan Căliman, Alexandru; 
Joja care și-au întrecut productivi
tatea planificată cu 50-98 la sută.

IOAN VLAD 
corespondent

Jucării pentru copii
Există în Petroșani un magazin, 

deosebit de căutat de copii. In maga
zin copiii găsesc diferite jucării: pă
puși de" toate mărimile, îmbrăcate în 
felurite costume, mașini de gătit, u-, 
tilaj de bucătărie și grădinari« în mi
niatură.* Tot aici se mai găsește un 
mare sortiment de jucării mecanice* 
ca autoiîiobile, motociclete, tramvaie, 
automobile de pompieri, bărci, trici
clete, trotinete, etc.

Magazinul nr. 65 este bine ăpro-j 
vizionat. Astfel, numai în primele 20 
de zile din luna iunie, în magazin au 
sosit 30 buc. triciclete, 20 buc. troti
nete, 50 buc. muzicuțe, tramvaie, au
tomobile, trenuri, găleți, păpuși, etc.

Ge-i cu Joel? Citește. Dar ce ci
tește? Comics-uri. l-au intrat în cap 
aventurile, l-au otrăvit. „In ghiarele 
primejdiei“, „Pe urmele corăbiei ne-, 
gre“, „Printre vînătorii de capete“,, 
„Pirații crucii“ — iată numai cîteva 
din titlurile cărților pe care Joel le-ă 
citit. Și încă mai citește, citește...
t

începutul

...Se-noptase de-abinelea. Lîngă 
geamul camerei în care stătea el a- 
cum se auzi un pocnet. Apoi un flue- 
rat scurt și melodios — codul. La 
început copilul nu le băgă în seamă.. 
Flueratul se repetă. Joel deschise gea
mul și se uită pe lîngă perete. Nu 
văzu însă nimic. Răspunse apoi co-, 
diriui. De după colțul casei o lanter
nă puternică îi aruncă razele drept, 
în ochi. Lămurit... prietenul Miguel. 
Acesta îi lumină locul și Joel sări pe 
fereastră.

— Vino că sîntem aici toți — îl 
îndemnă Miguel. Codul se repetă și 
în jurul lor apărură alte făpturi de 
seama lor.

— Bravo, v-ați ținut de cuvînt — 
îi felicită Joel pe toți. Stați o clipă 
să-mi aduc și eu... Ultimele cuvinte 
nu se mai auziră. Copilul dispăru 
în întuneric. Se știa despre ce este 
vorba. Din colțul unei grădin^ Joel 
își scoase lucrurile: un pistol, o cas
că. un cuțit, lanternă, chibrite, o sti
clă cu ceva lichid și altele. "Le ținea 
ascunse să nu i le găsească cineva. 
S-a întors apoi la prieteni.

— Ei haideți să plecăm — spuse 
Joel. Erau vreo doisprezece copii, o

Joel este
bandă gata formată. Pentru astă sea
ră au stabilit să provoace un scan
dal. S-au depărtat mult de cartier.

Pe o colinș goală înconjurată de 
pădure se afla o claie de fîn. La co
manda șefului de bandă, copiii au dat 
foc clăii și într-o clipă au dispărut 
toți în pădure. Focul creștea mereu, 
ureînd pe claie. Pînă oamenii din jur 
au observat, focul ajunsese în vîrful 
ei. Locuitorii de prin apropiere au 
sărit să stingă focul. Cînd au ajuns 
în apropierea lui mare le-a fost spai
ma: din pădure, focuri de pistoale 
băteau spre ei. Noroc că n-a fost ră
nit nici un om. Spaima a fugărit 
pe acești oameni care au venit să 
înlăture primejdia...

<■
Pînă unde au ajuns

In această dimineață Joel nu știa 
ce se va întîmpla în decursul zilei 
pînă seara. ,Și nici n-a'vea cum să 
știe. Nu știa ce-i rezervase soarta. 
Să vedem ce face în această zi Gopi- 
lul. In mod obișnuit, pleacă de dimi
neață de acasă. Iși luase și cărțile 
de școală. Nimeni nu putea spune că’ 
nu merge la școală. Dar, din nou el 
s-a ascuns să citească. N-a stat mult 
aici și un zgomot de copii îl face să 
se fidice și să plece. Se întîlni aici 
cu cîțiva prieteni buni. Unii dintre ei 
au participat la aprinderea clăii. Și 
ăștia fugiseră de la școală. Grupa de 
copii se organizează repede în două 
tabere. Fiecare tabără își luă locul și 
la un semnal dat nici un copil nu s-a

vinovat?
mai văzut. Cîteva clipe de liniște. 
Apoi un cartuș de pistol sfîrtecă li
niștea. El fu urmat de un adevărat 
tir de focuri din ambele părți. Prin 
aer zburau cu iuțeala fulgerului să
geți cp capete ascuțite și otrăvite. 
Atins de una din ele, greu mai scapi. 
Care nu nimerea ținta — viața u- 
nuia din copii — se împlînta adînc 
într-o buturugă sau undeva mai de
parte în pămînt...

k
Odată cu seara, pe această mar

gine de oraș se lăsă o ploaie torejn- 
țială dar de scurtă durată. Atmosferă 
se răcori.

Pe drumul ce duce la casele din 
marginea cartierului se vedea înain- 
tînd în penumbră o siluetă. Părea ă 
fi o fată. Da, se apropie, era Marry, 
fetița de vreo 10 ani a unui muncitor 
textilist. Mergea încet, privind în jur 
fricoasă parcă. Era îmbrăcată într-o 
haină mai lungă, care fusese odată 
a maică-si, desculță și cu părul des
pletit. Marry se îndrepta spre casă. 
In aceste clipe ea nu știa că nu vă 
mai ajunge acasă. Nici nu-i trecea 
prin minte. Ce-ar putea-o împiedica?, 
,Și totuși... Mai făcu cîțiva pași și 
de-odată auzi un strigăt scurt:

— Stai I... De spaimă Marry o luă 
la fugă. Dar nu făcu mulți pași că 
din țeava pistolului țîșni un cartuș 
care-i găsi pieptul. O clipă mai stătu 
în picioare și apoi se prăbuși moartă. 
Joel o împușcase.

*■ ★
Privind aceste scene, conștiință ți

se întunecă. Adevărată nebunie.,: 
Acum au fost prieteni și iată-i la ce1 
au ajuns. Care scăpa din această ne-' 
bună încercare, era bun scăpat... Fără' 
să vrei prin minte îți trec scenei 
din filmele prezentate adineauri1 
pe ecranele cinematografelor noas-i 
tre — producție a studiourilor a- 
mericane, sau aventuri din o-, 
trăvitele romane americane. Iată; 
școala crimei, a disprețului față de' 
om, iată Școala isteriei războinice.

Știu oare Joel sau Miguel ce este 
acela palat, său casă pionierească, 
știu ei oare că în țara noastră copiii: 
de anii lor au tabere de vară, că la! 
noi în patrie și copii fără părinți att( 
cămine curate și luminoase, școli,j 
burse, că au alăturea medici, peda-; 
gogi și educatori cu suflet de părinte?!

Chiar dacă știu, ei nici nu le pot1 
visa. /
te. <

Cine-i vinovat?
Este vinovat copilul Joel de crim^j 

pe care a săvîrșit-o? Este vinch tăi 
Marry? Sînt vinovați copiii din Sta-, 
tele Unite ale Americii care la o 
vîrstă atît de fragedă au ajuns să’ 
facă crime?

Nu, nu sînt ei vinovați.
Sînt vinovați părinții lor —• s-ar, 

putea spune — pentru că nu-i educă.
Nu, nu sînt nici aceștia vinovați. 
Dar cine, totuși? Vinoyată este-so

cietatea în care trăiesc acești copii. 
Da, ea este vinovată. Ea dă copiilor 
uneltele crimei.

A. CERBțJ
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Conferința sindicală europeană de la Berlin Dezvoltarea industriei alimentare
BERLIN (Agerpres). — A.D.N.
La 20 iunie, s-a deschis la Berlin, 

în cl direa Camerei Populare a Re- 
pubi i Democrate Germane, Confe
rința sindicală europeană.

Participanții la conferință au apro
bat în unanimitate următoarea ordi
ne de zi:

Raportul lui Louis Saillant cu pri
vire la „Rolul și sarcinile sindicate
lor în lupta pentru relații pașnice 
între toate țările Europei, pentru o 
garantare electivă a securității, pen
tru pace și ridicarea nivelului de trai 
al maselor muncitoare“.

După aceasta, Herbert Warnke, 
vicepreședinte al F.S.M. și președinte 
al Uniunii sindicatelor libere ger
mane, -care a prezidat ședința, a dat 
cuvîntul lui Louis Saillant, secre
tar general al F.S.M., care a fost în- 
tîmpinat călduros de delegații la con
ferință.

In raportul prezentat de Louis 
Saillant, secretariatul F.S.M. propune:

a) ca participanții la actuala con
ferință să adreseze tuturor oameni
lor muncii din Europa apelul de a 
lua imediat toate măsurile pentru a 
se uni în vederea unei lupte energice 
împotriva „comunității defensive eu
ropene“, împotriva remilitarizării 
Germaniei occidentale, pentru secu
ritate colectivă în Europa, pentru un 
larg schimb comercial între Apus și 
Răsărit, pentru pace;

b) ca participanții Ia conferință să 
cheme pe oamenii muncii din Euro
pa și din întreaga lume să ceară ime
diata încetare a experimentării arme
lor atomice și cu hidrogen și punerea 
înafara legii a pcestor arme care a-

Iniervenfioniștii suferă mari pierderi în Guatemala
NEW YORK (Agerores). — Din 

flatările corespondenților din Gua
temala, Honduras și Mexic reiese că 
într-o serie de lupte, trupelie guver
namentale guatemaleze au zdrobit 
bandele invadatoare.

După cum transmite coresponden
tul din México City al agenției Uni- 
ted Press, radioul guvernamental 
guatemalez a anunțat victoriile re
purtate asupra intervenționțtștilor în 
patru lupte care au avut ioc lîngă 
orașele Gualan, Puerto Barrios,'Ba
nanera și Chiquimula. Radioul gua

temalez a anunțat că „inamicul a su
dării mari pierderi, a fost capturată 
o mare cantitate de armament și au
tocamioane cu echipament“. In ora
șul Gualan, situat la 80 mile sud-

Declarația lui
PARIS (Agerpres), — Marți dună 

amiază a avut loc la Paris, sub pre
ședinția lui Mendes France, prima 
ședință a noului Consiliu de Miniștri 
francez.

menință însăși existența omenirii. 
Aces. apel trebuie să fie adresat și 
oamenilor muncii americani pentru 
a-i obliga să-și îndeplinească in în
tregime rolul important ce le revine 
în această luptă, împotriva folosirii 
armei atomice;

c) să organizeze o campanie de 
mitinguri cu participarea largă in
ternațională a sindicatelor pentru a 
explica tuturor oamenilor muncii cît 
de mare este primejdia care amenin
ță securitatea popoarelor din Euro
pa și din întreaga lume, ca urmare 
a remilitarizării Germaniei occiden
tale și a politicii de scindare a Eu
ropei;

d) să folosească toate posibilită
țile pentru organizarea celei mai 
largi t colaborări între organizațiile 
sindicale de diferite orientări și din 
diferite țări în lupta pentru pîine, 
pace și libertate;

e) să ia toate măsurile pentru lăr
girea schimbului de delegații sindi
cale, pentru a îmbunătăți înțelegerea 
reciprocă între oamenii muncii din 
diferite țări și pentru a întări solidari
tatea muncitorească internațională.

După raportul lui Louis Saillant, 
a luat cuvîntul Otto Grotewohl, pri
mul ministru al Republicii Democra
te Germane. In numele guvernului 
și al tuturor oamenilor muncii din 
R. D. Germană, Grotewohl a salutat 
pe participanții la conferință. El și-a 
exprimat convingerea că această 
conferință, la care participă repre
zentanți a 31 de țări din Europa, va 
spune un cuvînt care va ătîrna greu 
în apărarea păcii și securității po
poarelor Europei.

est de Guatemala City,, pe linia fe
rată Puerto Barrios — Guatemala 
City trupele guvernamentale au tăcut 
uz, pentru nimicirea intervențiomș- 
tilor, de un foc intens de aruncat i- 
re de mine și artilerie. '

In apropiere de orașul Bananera 
— Ia 25 mile șud-vest de Puerto Bar
rios, armata guatemaleză este pe 
punctul de a lichida un grup încer
cuit al intervenționiștilor.

Corespondentul ziarului „New York 
Times“, Kennedy, transmite din ora
șul Guatemala: „Se anunță că gu
vernul înarmează grupuri ale popu
lației civile. Persoanele care sosesc 
din provincie au relatat că reprezen
tanții Uniunii sindicale și ai comite
telor țărănești efectuează controlul 
la sate“.

Mendes France
La sfîrșitul ședinței, Mendes Fran

ce a declarat în cadrul unei confe
rințe de presă că va pleca în Elveția 
pentru a se întîlni în cursul zilei de 
23 iunie cu ministrul Afacerilor Ex
terne . al R. P. Chineze, Ciu En-lai.

în R. P*
ln industria alimentară a R.P. Un

gare au fost luate măsuri importante 
pentru înfăptuirea noii linii de dez
voltare a economiei, în vederea asi
gurării unei alimentații mai variate 
și mai bogate pentru populația țării.

Anul trecut, guvernul R.P. Ungare 
a sporit cu 55 la sută investițiile des
tinate modernizării și măririi pro
ductivității industriei alimentare? 
Astfel, încă în anul trecut au început 
lucrărib de construcție și renbvare 
prevăzt. abia pentru anul acesta. 
Au fost terminate construirea fabricii 
de pîine care deservește regiunea mi
nieră Oroszlány și utilarea fabricilor 
de pîine, din Ozd și Veszprém, care 
au fost date în exploatare înainte de 
sfîrșitul anului trecut. Investiții im
portante s-au făcut și la întreprinde
rile de panificație din județele Bacs, 
Borsod, Baranya, Pest și Nogrâd. A 
fost extinsă fabrica de pîine din 
Mohács. întreprinderile de panificație 
din Budapesta au fost de asemenea 
lărgite și înzestrate cu utilaj modern. 
La numeroase întreprinderi cuptoa
rele vechi sínt înlocuite cu cuptoare 
moderne cu aburi.

Au fost făcute și mari investiții 
în vederea îmbunătățirii calitative a 
produselor lactate. Pe întreg cuprin
sul R.P. Ungare continuă extinderea 
rețelei de fabrici pentru prelucrarea 
laptelui și de centre pentru colecta
rea laptelui. In acest scop șînt puse 
la dispoziția fiecărui județ mijloace 
importante. Cea mai mare fabrică de 
produse lactate este cea din Zalae
gerszeg, pusă în funcțiune anul tre
cut. S-a terminat construirea între
prinderilor pentru prelucrarea lapte
lui din Debrețin și Mátészalka. A fost 
lărgită fabrica de cașcaval din Vé- 
ménd și întreprinderea de produse 
lactate din Seghedin.

Pe întreg cuprinsul țării abatoa
rele și fabricile de conserve de carne 
și de mezeluri se modernizează și se 
lărgesc. Astfel de lucrări au fost e- 
xecutate la Ozd. Hódmezővásárhely, 
Szekesfehervar, Keszthely, Debrețin, 
Tatabánya și multe alte localități din 
R.P. Ungară. Se acordă o atenție 
deosebită îmbunătățirii condițiilor 
igienice în fabricile pentru prelucra-- 
rea cărnii.

S-au construit numeroase depozite 
de făină la Eger, Lajosmizse, Reti- 
sag, Cegled, Tata etc. îmbunătățirea 
calității făinei este asigurată cu aju-

^Recepția oferită de Ciu En-lai
GENEVA (Agerpres). — China

Nouă transmite :
i La 21 iunie, Ciu En4ai, șeful de
legației Republicii Populare Chineze 
la conferința de la Geneva, a -oferit 
un dineu în cinstea lui Fam Van 
Dong, șeful delegației Republicii De

Ungară
torul instalațiilor moderne de cernut 
cu care sînt prevăzute morile. Pro
ducția crescindă de orez cere spori
rea capacității de decortieare a mo
rilor existente. In acest scop, s-au in
vestit de asemenel sume însemnate.

La Budapesta, Nagykörös, Seghe
din etc. au fost lărgite fabricile de 
conserve și au fost construite depo
zite pentru produsele finite ale aces
tor fabh’ci.

In vederea păstrării și conservării 
alitpentelor alterabile s-a lărgit și re
țeaua de întreprinderi frigotehnice. 
Anul trecut au fost date în exploata
re noile întreprinderi frigotehnice din 
Debrețin și Győr. Construirea între
prinderii frigotehnice din Kaposvár 
a fost accelerată și a început con
struirea celei din Miskolc, care vă 
deservi aprovizionarea bazinului car
bonifer al Borsodului. întreprinderea 
frigotehnică din Miskolc va fi cea 
mai mare din R.P. Ungară.

Sporirea capacității de producție a 
întreprinderilor industriei alimentare 
este asigurată și prin dezvoltarea ba
zei de materii prime proprie acestora. 
In acest scop se fac mari investiții 
la gospodăriile anexe ale fabricilor; 
de zahăr din Szolnok, Kaposvár, Hat
van și Szerencs, la gospodăria anexă 
a trustului pentru industrializarea 
ardeiului din regiunea Kalocsa la 
gospodăria anexă din Telekgerendás 
a fabricii pentru prelucrarea cărnii 
de pasăre și în multe alte locali
tăți.

★
De curînd a fost terminat și pu3 

în funcțiune primul laborator al fa
bricii de paste făinoase din Buda
pesta, pentru construirea căruia â 
fost investită o sumă de aproape 
100.000 de-forinți.

Laboratorul este alcătuit dintr-o 
sală uriașă și o cabină pentru deve
loparea microfotografiilor după pas
tele făinoase. EI este înzestrat cu cele 
mai moderne aparate. Din produsele 
obținute pe fiecare schimb se iau 
probe pentru analiză. Rezultatul ana
lizelor este prezentat zilnic tehnicie
nilor fabricii.

In laborator se analizează atît ma
teria primă cît și produsele finite. 
Tehnologia științifică a fabricației 
pastelor făinoase se elaborează pe 
baza cercetării și cîntăririi precise â! 
materiilor prime.

mocrate Vietnam, a lui Tep Fan, șe
ful delegației regatului Cambodgiei, 
și a lui Pheuy Senanikone, șeful de
legației regatului Laos.

Recepția s-a desfășurat într-o at
mosferă cordială. i

Washingtonul și Bonnul exercită 
șantaj asupra Franței cu scopul de 
a o constrînge să ratifice tratatul cu 
privire la „comunitatea defensivă eu
ropeană“.

Acum cîtva timp, presa vest-ger- 
mană a publicat știri în care se spu
nea că fostul general hitlerist, Hasso 
von Manteuffel, a elaborat un plan 
pentru înlocuirea tratatului cu privire 
la „comunitatea defensivă europeană“.

Publicarea planului lui Manteuffel 
a constituit o nouă verigă în campa
nia de amenințări și șantaje care se 
intensifică din zi în zi, campanie 
condusă de cercurile guvernante de 
la Bonn în scopul de a constrînge 
parlamentul francez să ratifice trata
tul cu privire la „comunitatea defen
sivă europeană“. Principalul în a- 
ceastă campanie este amenințarea cu 
adoptarea așa-numitelor „hotărîri al
ternative“, care deobicei se rezumă la 
refacerea Wehrmachtului vest-german 
agresiv pe baza unui acord separat 
americano-german sau în cadrul U- 
niunii atlantice.

Este cunoscută „coincidența“ punc
telor de vedere ale Washingtonului și 
Bonnului, pentru care denumirea mai 
corectă ar fi aceea de șantaj combi-

Washingtonul și Bonnul 
șantajea

nat americano-bonnist asupra Franței.
Care sînt „hotărîrile alternative“ 

pe care le prezintă cercurile guver
nante ale S.U.A. și Bonnului ca să în
locuiască „comunitatea defensivă eu
ropeană“? Aceste „hotărîri alternati
ve“ sînt: restabilirea Wehrmachtului 
vest-german în cadrul N.A.T.O.-ului, 
un acord militar bilateral americano- 
bonnist și „pactul periferic“ — S:U.A.- 
Germani’a occidentală-Turcia-Spaniâ- 
Grecia-Jugoslavia. Este foarte semni
ficativ faptul că și în interiorul Fran
ței sînt politicieni care operează cu 
asemenea „alternative“. Este vorba 
de acei politicieni care preconizează 
politica renunțării 1a suveranitatea 
7ranței și a subordonării acesteia 
față' de dictatul american.

„Alternativele“ despre care pero
rează cercurile guvernante americane 
și de la Bonn și acoliții lor francezi 
de teapa lui Schuman, nu reprezintă 
de fapt nimic altceva decît o variantă 
a „comunității defensive europene-..

ză Franfa
de M. STURUA

Ele sînt întemeiate pe una și aceeași 
piatră unghiulară — reînvierea Wehr
machtului vest-german agresiv, care 
reprezintă o primejdie de moarte pen
tru securitatea Franței.

Nu este vorba despre o alternativă, 
ci despre o încercare grosolană de a 
înșela opinia publică din țările Euro
pei occidentale și în primul rînd din 
Franța, în scopul de a transpune în 
viață tratatul cu privire la „comuni
tatea defensivă europeană“.

Șantajînd Franța prin asemenea 
„alternative“, cercurile guvernante 
ale S.U.A. și militariștii de la Bonn 
încearcă să conștrîngă parlamentul 

* francez să aleagă „dintre două rele 
pe cea mai puțin rea“— ratificarea 
tratatului cu privire la „comunitatea 
defensivă europeană“. Ziarul lui Ade
nauer, „Koelnische Rundschau“, de 
pildă, arată deschis că Franța tre
buie să fie constrînsă să aprobe co
munitatea defensivă, europeană, pro- 

punîndu-i un plan care i-ar plăcea și 
mai puțin.

Propaganda americano-bonnistă se 
străduiește să sugereze francezilor 
ideea că Franța nu are altă ieșire 
decît participarea la „comunitatea 
defensivă europeană“ și că dacă exis
tă alte alternative, ele comportă pen
tru Franța consecințe și mai primej
dioase.

Adevărata alternativă a „comuni
tății defensive europene“ constă în 
creearea unui sistem general euro
pean de. securitate colectivă, care a 
fost preconizat în propunerile sovie
tice privitoare la asigurarea securită
ții în Europa, pțezentate la confe
rința de la Berlin a miniștrilor afa
cerilor externe ai celor patru puteri.

Aceste propuneri au găsit un ră
sunet larg și înțelegere în cele mai 
diferite cercuri ale opiniei publice 
franceze. Mișcarea împotriva „comu
nității defensive europene“ și pentru 
securitatea colectivă în Europa —■ 
mișcare ce s-a intensificat în ultima 
vreme îrî Franța, arată în mod grăi
tor care este alternativa pe care o 
alege poporul francez. (Agerpres)'
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