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J^ntru dezvoltarea continuă 
comerțului nostru socialist 
lupta pentru ridicarea continuă a nivelului de trai al

oamenilor muncii din Valea Jiului un aport deosebit îl aduce 
comerțul socialist. An de an se lărgește neîncetat rețeaua de 
unități comerciale, crește pe zi ce trece cantitatea de produse 
alimentare și industriale distribuite prin unitățile comerciale 
celor ce muncesc în bazinul nostru carbonifer. In primul tri
mestru al acestui an au fost distribuite oamenilor muncii din 
Valea Jiului cu 80 la sută mai multă pîine, cu 21 la sută mai 
multe produse alimentare, cu 44 la sută mai multe textile, cu 
39 l-a sută mai multă mobilă și cu 55 la sută mai multe pro
duse de metal de cit în primul trimestru al anului trecut In 
același timp, s-a lărgit sortimentul produselor la conserve de 
legume, fructe și carne preparate ca și la alte produse alimentare, 
s-a îmbogățit sortimentul la țesături, confecții, mobilă, etc.

To^te acestea oglindesc faptul că comerțul socialist este 
pus în slujba ridicării continue a nivelului de trai al oamenilor 
muncii.

Majoritatea lucrătorilor din comerț se străduiesc să ridice la 
nivelul cerințelor activitatea unităților comerciale. Lucrătorii 
din comerțul socialist Se îngrijesc de buna aprovizionare a ma
gazinelor și luptă pentru a asigura o deservire civilizată a 
cumpărătorilor. In magazinele alimentare nr. 11 și 25 din Per 
troșani, textil nr. 45 din Crividia-Vulcan și altele, cumpărătorii 
sînt bine deserviți, in aceste magazine, curat întreținute, măr
furile sînt frumos expuse, la îndemîna vînzătorilor și au afi
șate prețurile. Aici cumpărătorilor li se vorbește frumos și sînt 
serviți rapid.

In activitatea unităților comerciale dîn Valea Jiului există 
și unele lipsuri care se datoresc conducerii O.C.L. Astfel, în 
luha mai, magazinul nr. 11 din Petroșani n-a fost aprovizionat 
cu pîine timp de 5 zile, cu toate că alte magazine au primit 
pîine. La fel, la magazinele din Vulcan, Lupeni și Uricani s-a 
trimis o cantitate de 1.200 kg. unt fără factură, ceea ce a făcut 
ca untul să se vîndă cu 27 lei kg.,în loc de 21,50 lei kg. înca-- 
sîndu-se astfel în plus de la cumpărători suma de 6.600 lei.

Cele mai multe lipsuri care frînează activitatea unităților 
comerciale din Valea Jiului se datoresc însă lucrătorilor din 
comerț. La mulți lucrători din comerț se măi' fnăniîăsfă fSffTST 
șițe ale concepțiilor comercianților din trecut, printre care ser
vilismul, servirea pe sprinceană, bacșișul și altele care n-au 
nimic comun cu comerțul nostru socialist. Astfel, gestionarii 
Rudolf Polak din Lupeni și Francisc Edelini de la magazinul 
metalo-chimic din Petroșani au ridicat de la depozit mai multe 
sobe „Vesta“ pe care le-au împărțit între ei și cunoscuții lor, 
la magazin ajungînd doar factura și banii. La magazinul textil 
nr. 46 din Aninoasa, vînzătoarele Lucreția Tămaș, Anastasia 
Todici și gestionara Elena Nistor sînt primele care se apro
vizionează cu diferite produse și sortimente noi care vin în 
magazin ca stofe, covoare, pantofi, etc. La fel, ele aprovizio
nează cu întîietate pe prietenele și cunoscuții lor, iar minerilor 
lie spun că marfa s-a terminat.

Unii lucrători din comerț folosesc magazinele unde lu
crează pentru diferite afaceri personale. Astfel, gestionarul Con
stantin Raica de la magazinul 139 din Petrila, cumpără de la 
particulari vin pe care-1 vinde în magazin, realizînd astfel un 
frumos cîștig personal. Tot aici casierița nu dă restul pentru 
că n-are „mărunțiș“. De asemenea, la magazinul alimentar nr. 
16 din Loneâ, la verificarea gestiunii, au fost găsiți lipsă zeci 
de mii lei.

Lipsurile care îngreunează activitatea unităților comerciale 
din Valea Jiului și care produc deseori nemulțumiri 
în rîndul oamenilor muncii și a lucrătorilor cinstiți din comerț, 
pot și trebuie lichidate. Comerțul nostru socialist trebuie să ' 
contribuie din plin la buna aprovizionare a oamenilor muncii 
cu cele necesare traiului, lă ridicarea nivelului lor de trai. Co
merțul socialist este o pîrghie puternică pe care statul demo- 
crat-popular o folosește în scopul satisfacerii tot mai largi a 
nevoilor crescînde ale oamenilor muncii, în scopul aprovizio
nării lor cu cele necesare traiului.

Conducerea O.C.L. are datoria să lupte pentru ca maga
zinele să fie cît mai bine aprovizionate, iar mărfurile sosite în 
magazine să fie într-ădevăr distribuite acelora pentru care au 
fost trimise. In acest scop, conducerea O.C.L. trebuie să întă
rească controlul asupra activității gestionarilor și responsa
bililor unităților comerciale. *

Organizațiilor de partid și comitetelor sindicale din co
merț le revine sarcina să desfășoare o susținută muncă de edu
care a lucrătorilor din comerț. Cinstea, grija față de nevoile 
cumpărătorilor, disciplina, spiritul de răspundere și dragostea 
față de muncă — iată cîteva dintre trăsăturile de seamă care 
trebuie să caracterizeze pe lucrătorii din comerțul socialist.

Să luptăm pentru continua dezvoltare a comerțului nostru 
socialist.

Crește productivitatea muncii la mina Lupeni
In primele zile ale lunii iu

nie, producția și productivita
tea muncii au bătut pasul pe 
loc la mina Lupeni. Aceasta 
din cauză că au existat o 
seamă de defecțiuni tehnico- 
organizatorice care au frînat 
avîntul oamenilor muncii. 
Desfășurarea întrecerii socia
liste în cinstea zilei de 23 
August, cea de a 10-a ani
versare a eliberării patriei 
noastre, a ridicat la un nivel 
mai înalt preocuparea tehni
cienilor și inginerilor din 
conducerea sectoarelor și a 
minei pentru îmbunătățirea 
condițiilor de lucru ale mi
nerilor. Drept urmare, între 
3-28 iunie producția de căr
bune a minei Lupeni a cres
cut cu 11 la sută.

Creșterea producției de 
cărbune la mina Lupeni este 
o consecință directă a spori
rii productivității muncii mi
nerilor. In prezent, brigăzi 
de mineri cum sînt cele con
duse de tov. GHeorghe Vrajă 
și Mihail Moraru își întrec 
productivitatea planificată cu 
116-137 la sută, dînd astfel 
patriei zeci de tone de căr
bune peste plan.

Colectivul sectorului IU de 
la această mină acordă o 
mare atenție creșterii pro
ductivității muncii. Aceasta 
este justificată de faptul că 
pînă la 28 iunie a reușit să 
realizeze planul la producția 
de cărbune în proporție de 
104 la sută, iar unele brigăzi 
de mineri ca acelea conduse

Alegerea delegatelor de
In toate localitățile Văii 

Jiului continuă să se desfă
șoare alegerea delegatelor de 
grupă de femei.

La Aninoasa, un număr de 
220 femei din 10 circumscrip
ții au ales 26 delegate de 
grupă, printre care se află 
soții de*,mineri ca Maria 
Bota, Maria Petej^ Magdale- 
na Suciu și altele. La Uri
cani, în adunările care au 
avut loc și la care au parti-
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cipat 108 femei, au fost a- 
lese 12 delegate de grupă. 
Delegatele alese și-au luat 
angajamentul să antreneze 
femeile la diferite acțiuni de 
interes obștesc.

Și în alte localități din 
raionul nostru continuă să 
se desfășoare alegerea dele
gatelor de grupă de femei. 
La Petroșani, în 7 circum
scripții s-au și terminat ale
gerile. Cele 530 de femei din

de tov. Mihai Volt, Petru 
Spînu, Mihai Matulici și 
l-au realizat în proporție de 
170-191 la sută.

Marea majoritate a brigă
zilor de mineri de la Lupeni 
desfășoară în prezent o sus
ținută luptă pentru depășirea 
indicelui de plan la produc
tivitate și obțin frumoase suc
cese în această direcție. Spre 
exemplu, brigăzile conduse 
de minerii Adam Maxim, A- 
lexandru Fosto, Ioan Holț, 
Gheorghe Humulescu, Carol 
Peter și-au depășit producti
vitatea planificată în perioa
da 1-28 iunie cu 55-68 la 
sută, iar cele conduse de Mi
hai Bona, loan Klein, Petru 
Cocotă și altele cu 35-50 la 
sută.

femei
aceste circumscripții au ales 
50 delegate de grupă. Prin
tre acestea se numără tova
rășele Marta Dobre, Luiză 
Marcu, Elena Țavrea și al
tele. De asemenea, la Lu
peni au fost alese 32 delegate 
și 7 responsabile de circum
scripții.

Pînă acum, în localitățile 
Văii Jiului au avut loc ale
geri în 33 circumscripții, 
unde au fost alese 287 dele
gate de grupă.

încheierea anului de învățămînt 
la Școala serală de partid de doi ani

Luni după amiază, ă avut 
loc la Petroșani, în sala ca
binetului de partid, ședința 
de încheiere a primului an 
de învățămînt în cadrul șco
lii serale de partid de doi 
ani d>e pe lingă Comitetul 
raional de partid.

Din darea de seamă asu
pra activității desfășurate în 
anul de învățămînt 1953-1954, 
prezentată de tov. Pompiliu 
Ungur,- directorul școlii, a 
reieșit faptul că procesul de 
învățămînt s-a desfășurat în 
acest an la un nivel cores

punzător. Atît calitatea lec
țiilor și seminariilor cît și 
frecvența elevilor Ia cursuri, 
au fost satisfăcătoare. Drept 
urmare, majoritatea elevilor 
au obținut la examenele de 
sfîrșit de an calificativele 
„bine“ și „foarte bine“ reu
șind astfel să dobîndească 
cunoștințe prețioase în acti
vitatea lor practică de zi cu 
zi pentru aplicarea în viață 
a politicii partidului și gu
vernului nostru.

Numeroși elevi care au 
luat cuvîntul cu acest prilej

au arătat că școală le-a fost 
de un mare ajutor în însuși
rea principiilor de bază ale 
învățăturii marxist-leniniste, 
în înțelegerea felului cum 
partidul nostru, călăuzit de 
învățătura leninistă și de ex
periența glorioasă a P.C.U.S. 
conduce poporul muncitor din 
țara noastră pe calea făuririi 
vieții noi, socialiste. Mulți 
dintre elevi și-au luat anga
jamentul ca în viitorul an de 
învățămînt să depună toată 
sîrguința pentru a însuși noi. 
cunoștințe din tezaurul învă
țăturii marxist-leniniste.

Fruntași în munca de reeonditionare a uneltelor
Muncitorii de la Uzina de 

reparat utilaj minier 'din Pe
troșani, acordă o atenție deo
sebită recondiționăril unelte
lor degradate. In acest fel, ei 
nu numai că prelungesc via
ța acestora, dar economisesc

însemnate cantități de mate
riale. La U.R.U.M.P. sînt re
condiționate lună de lună un 
mare număr de cuțite de 
strung, ciocane pneumatice, 
chei fixe, clești, dălți, dor
nuri, etc.

Fruntași în această muncă 
sînt tovarășii Ioan Barbura, 
Vasile Bumbu de la secția 
forjă, Ioan Magda, Ernest 
Korb de la secția scul arie și 
alții. Secția sculărie în spe
cial, este una din secțiile u- 
zinei care lucrează cel mai 
mult la recondiționări. Aici 
se confecționează din nou 
multe piese de schimb pentru 
brichetele lămpilor de sigu
ranță în mină, diferite dispo
zitive, cuțite speciale, matri
țe, injectoare pentru motoa
rele Diesel, etc.

IN CLIȘEU : Strungarul 
luliu Galinszky, fruntaș în 
confecționarea injectoarelor 
pentru motoarele Diesel, pie
se care înainte se importau 
din străinătate, l.ucrînd la a- 
ceste piese de mare precizie, 
tov. Galinszky își depășește 
zilnic sarcinile de plan cu 
50-60 la șută. -
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Noi angajamente în întrecere
Colectivul de muncitori, tehnicieni 

si funcționari de la gospodăria de lo
cuințe muncitorești din Petroșani, a- 
nalizînd posibilitățile de dezvoltarea 
succeselor. dobîndite pînă acum, și-a 
luat angajamente sporite în îptrece- 
rea socialistă în cinstea zilei de 23 
August. Printre altele, acest colectiv 
s-a angajat ca pînă în ziua de 22

PE URMELE MATERIALELOR PUBLICATE IN „STEAGUL ROȘU“ 

„Halal gospodari“
Sub acest titlu ă fost publicat în 

ziarul „Steagul Roșu“ nr. 1428 o scri
soare semnată de tov. Dumitru Lăsat 
în care se arăta că 51 butoaie cu bor
hot s-au distrus datorită faptului că 
au fost lăsate în părăsire timp de 6 
luni de zile în curtea întreprinderii 
M.A.T. din Petroșani. Se pune în
trebarea — sublinia corespondentul 
nostru — cine va plăti pagubele pro
duse prin distrugerea celor 51 bu
toaie cu. borhot?

Măsuri care se înfăptuiesc cu viteză de melc
La Livezeni s-a construit un com

plex de ateliere pentru întreprinderile 
de construcții din Valea Jiului, o 
moară de ciment și altele. Pentru 
muncitorii flotanți de aici s-auxcon- 
struit cîteva baracamente și o can
tină.

Pentru a se asigura condiții cît 
mai bune de locuit muncitorilor con
structori, la Livezeni, încă anul tre
cut au început lucrările de construc
ție a noi baracamente, a unui maga
zin și unui dispensar. Dar, serviciul 
administrativ al trustului 7 construc
ții din Petroșani, în frunte cu tov. 
Gh. Pintea și loan Iliuță, privește 
cu nepăsare mersul lucrărilor acestor 
construcții. Așa se face că în timD ce 
pe alte șantiere constructorii clădesc

Ni se semnalează că.. .
...Pe șantierul de construcții din 

Petroșani utilajele mecanice nu 
sint folosite din plin. Aceasta, din 
cauză că pe acest șantier nu sint 
create toate condițiile pentru folo
sirea din plin a mijloacelor meca
nice.

Astfel, din lipsă de spațiu de de
pozitare pe schele macaraua nu 
transportă decit 1-2 conteinere in 
loc de 4-6, iar golirea mortarului 
din bunchere se face anevoios, pier- 
zîndu-se 15-20 minute, etc.

Conducerea întreprinderii 701 
construcții și serviciul mecanic 
trebuie să ia măsuri pentru o mai 
bună folosire a utilajelor moderne 
de pe acest șantier.

E. MITRESCU 
corespondent

August să facă reparație generală la 
baia muncitorească din Petroșani; să 
repare și să zugrăvească exteriorul 
locuințelor muncitorești de pe străzile 
Decebal și Gelu și să execute lucrări 
de amenajare la clubul ,,Gh. Apostol“ 
din Petroșani.

I. MARIAN 
corespondent

In urma cercetărilor făcute cu a- 
cest prilej de inspecția comercială de 
stat de pe lîngă sfatul popular al ra
ionului Petroșani s-a constatat că cele 
arătate în scrisoarea corespondentu
lui nostru, corespund realității și a- 
cest caz a fost deferit Procuraturii 
raionale Petroșani pentru ca vinovății 
de distrugerea butoaielor v cu borhot 
să-și primească pedeapsa cuvenită.

în 44 zile un bloc cu două etaje și 60 
apartamente, pe acest șantier nu s-au 
putut termina nici în 11 luni trei 
baracamente pentru muncitori.

Din această cauză tinerii veniți de 
la școlile profesionale locuiesc în 
condiții necorespunzătoare, construc
torii sînt nevoiți să vină la Petroșani 
pentru cumpărături, fiindcă de 11 
luni de zile nu se termină magazinul, 
lucrare care poate fi terminată în 20- 
30 zile. De asemenea, dispensarul de 
la Livezeni funcționează într-o clădi
re necorespunzătoare, iar bucătăria 
cantinei este prost îngrijită.

Este necesar ca conducerea trustu
lui 7 construcții Petroșani să se preo
cupe mai îndeaproape de felul cum 
se desfășoară munca pe acest șantier!

...Numeroși muncitori de la pre- 
parația minei Lupeni, printre care 
tov. loan Căproiu, Vasile Ristea, 
Mihai Moldovan și Vasile Dunca 
au sezisat de mai multe ori pe șe
ful secției, tov. Karácsonyi, despre 
lipsa de haine de protecție necesare 
la locurile de muncă umede.

La sezisările oamenilor muncii 
tov. Karácsonyi a dat următorul 
răspuns: „Pe mine să mă lăsați in 
pace și să nu-mi bateți capul cu 
chestiuni cane nu mă privesc“. Și 
muncitorii sint nevoiți să lucreze in 
condițiuni necorespunzătoare.

Este necesar ca conducerea pre- 
parației Lupeni să ia măsuri in a- 
ceastă direcție.

GH. BOGDAN 
corespondent

Eclipsa de soare din 30 iunie
La 30 iunie a. c. va avea loc o 

eclipsă totală de soare vizibilă și în 
țara noastră. Deși în unele părți ale 
globului păinîntesc această eclipsă 
este totală, la noi va avea numai un 
caracter parțial, deoarece nu întreg 
discul solar va fi acoperit de umbră.

O eclipsă de so^re este un fenomen 
destul de rar și din acest motiv este 
bine să se cunoască împrejurările în 
care se produce o astfel de eclipsă. 
Se știe că Pămîntul fiind una din pla
netele sistemului solar, descrie o miș
care de rotație în jurul Soarelui. Luna, 
fiind satelitul Pămîntului, efectuea
ză și ea o mișcare în jurul acestuia. 
Datorită acestor mișcări, se poate în- 
tîmpla ca ia un moment dat, Luna în 
mișcarea ei, să treacă prin spațiul 
dintre Soare și Pămînt și să acopere 
discul soarelui.

La trecerea Lunii peste discul solar 
se produce o eclipsă sau întunecime 
de soare. Luna fiind un corp opac, 
fără lumină proprie, la trecerea peste 
discul soarelui, va lăsa în urma ei 
un con de umbră. In locurile în care 
conul de umbră al Lunii, atinge su
prafața Pămîntului, va avea loc e- 
clipsa de soare.

In cazul eclipsei din 30 iunie, co
nul de umbră va trece peste peninsula 
Scandinavică, Marea Baltică, terito
riul U.R.S.S , Iran și partea centrală 
a Americiu In aceste regiuni eclipsa 
va fi totală, adică discul solar va fi 
acoperit în întregime In țara noastră 
și în alte regiuni, eclipsa va fi nu
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MIHAIL SADOVEANU: Muncitori și păstori
Marele nostru povestitor Mihail 

Sadoveanu istorisește în această lu
crare o întîmplare de demult, mărtu
rie grăitoare despre vremurile în care 
poporul, lipsit de orice drepturi, ge
mea sub jugul asupritorilor.

Scriitorul își amintește cum în a- 
nul 1895, într-o pădurice, nu departe 
de lunca Sinetului, muncitorii din Paș
cani au sărbătorit ziua de 1 Mai. De 
îndată s-a ivit Și poliția tîrgului, cău- 
tînd prin amenințări și provocări să 
destrame adunarea. împotrivirea dîr- 
ză a muncitorilor a zădărnicit însă 
planurile oamenilor stăpînirii.

Dar nu numai contra muncitorilor 
era stăpînirea acelor vremi, ci și îm-

C Ă R Ț
Lucrări de

M. Preda: Desfășurarea. Ediția a 
Il-a. 228 pag., 3,45 lei. Editura de 
stat pentru literatură și artă.

A. Avdeenco: Prin Ural. 56 pag., 
80 bani. Editura Cartea rusă.

■ M. Koțiubinski: Rîsul. Colecția „Lec
tura“. 16 pag., 40 bani. Editura 
Cartea rusă.

B. Lavreniev: încărcătura urgentă. 

mai parțială, umbră acoperind 90 lâ 
sută din suprafața soarelui.

Eclipsa începe la orele 14h, 5 m. 
14 s., va atinge faza maximă la orele 
15h 19 m. 56 s., iar sfîrșitul eclipsei 
va avea loc la ora I6h 27m. 54s. In 
cazul în care cerul nu va fi acoperit 
de nori, eclipsa va putea fi observată 
cu multă ușurință prin sticle colo
rate sau prin sticle înnegrite cu fum.

In trecut, eclipsele erau atribuite 
unor animale monstruoase — vârco
laci, balauri, etc. — care ar încerca 
să răpească oamenilor lumina și căl
dura venită de ia Soare. De aici au 
luat naștere tot felul de superstiții, 
cultivate de clasele exploatatoare in 
scopul de a menține masele de oa
meni ai muncii în întuneric și nești
ință.

Astăzi însă, dezvoltarea științei și 
progresul astronomiei au reușit să în
lăture toate aceste superstiții. Astfel, 
oamenii de știință pot să prevadă prin 
calcule aceste fenomene cu sute de 
ani înainte. Anul, ziua, ora, minutul 
și chiar secunda în care vor avea loc 
eclipsele de soare, pot fi determinate 
cu cea mai mare precizie, cu mulți 
ani înainte. In felul acesta se știe că 
alte eclipse totale de soarele vor 
produce la noi una la 15 februarie 
1961 și alta în august 1999.

Cunoscînd aceste date, ne vom pu
tea da seama de împrejurările reale 
în care se produce o eclipsă de soare 
și vom putea combate orice supersti
ții s-ar ivi în legătură cu acest feno
men al naturii.

N. ZOICAN

potriva țăranilor, frați de durere și 
suferință cu muncitorii. De aceea cînd 
șeful bandei de polițiști, întărîtat de 
înfrîngerea pe care o suferise încer- 
cînd să alunge pe muncitori, se re
pede la niște păstori din apropiere, 
aceștia îl înfruntă, asmut cîinii și ri
dică baltagele împotriva zbirilor — 
muncitorii și țăranii întîlnindu-se în 
aceiași ură față de uneltele asupri
torilor lor.
. „Muncitori și păstori“ este o po
vestire plină de interes ilustrînd co
munitatea de țeluri care a unit întot
deauna clasa muncitoare și țărăni
mea muncitoare.
I N O I
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Din țara constructorilor comunismului

Popularizarea experienței înaintate in industria 
cărbunelui a LL R« S« S.

In întreprinderile industriei cărbu
nelui din U.R.S.S. se desfășoară 
lupta pentru îmbunătățirea prin toate 
mijloacele a indicilor calitativi de 
muncă.

Statul socialist a trasat minerilor 
sarcina de a spori și mai mult pro
ducția de cărbune si de a reduce pre
țul ei de cost.

O importanță deosebită pentru în
deplinirea cu succes a sarcinilor tra
sate minerilor o au popularizarea și 
răspîndirea experienței înaintate a 
minerilor inovatori, introducerea ce
lor mai bune realizări în domeniul 
mînuirii tehnicii, al ridicării produc
tivității muncii, al reducerii prețului 
de cost, al îmbunătățirii calității 
cărbunelui și al economiei de mate
riale.

Se înțelege că experiența înaintată 
nu poate fi adoptată în mod mecanic, 
mai ales în industria cărbunelui unde 
există un mare număr de inine cu 
condiții geologice și de producție 
variate și nepermanente. De aceea, 
lucrătorii din industria cărbunelui se

de inginer VLADIMIR SOSNOV 

străduiesc să studieze sub toate as
pectele, în fiecare caz în parte, exem
plul pozitiv, să rețină ceea ce este 
general și nou, ceea ce se poate și 
trebuie să fie aplicat în alte sectoare 
și mine.

Formele studierii și răspîndirii ex
perienței înaintate în minele sovieti
ce sînt multiple. Cea mai simplă și 
mai răspîndită formă este atașarea 
lucrătorilor mai tineri sau cu mai pu
țină experiență pe lîngă fruntașii pro
ducției. In felul acesta, experiența 
înaintată este însușită în mod direct 
chiar pe Iodul de muncă.

Intr-o serie de mine au fost orga
nizate școli de inovatori, în cadrul 
cărora fruntașii în producție — mun
citori, brigadieri, maiștri, ingineri și 
tehnicieni — împărtășesc celorlalți 
muncitori metodele de muncă cele 
mai raționale și experiența lor în or
ganizarea locului de muncă.

In minele industriei sovietice a căr
bunelui se organizează consfătuiri, 
în cadrul cărora se examinează dife
rite metode ale experienței înaintate. 
Ele constituie* un mijloc eficace pen
tru schimbul de experiență.

. A fost bine organizat, de pildă, 
schimbul de experiență la trustul 
„Gorlovskugol“ din Donbas. In de
cembrie 1952, brigada mineri
lor condusă de Nikolaev de la mina 
nr. 19-20 a parcurs 83 metri de ga
lerie. In ianuarie 1953 s-a ținut o 
consfătuire cu toți minerii din fron
tul de înaintare al minei, în cadrul 
căreia Nikolaev și-a împărtășit ex
periența în muncă. Exemplul acestei 
brigăzi fruntașe a fost urmat de bri
gada lui Rrucikov, care folosind me
toda lui Nikolaev a parcurs în fe
bruarie 60 metri de galerie în loc 
de 45 cît prevedea planul.

La lectoratul trustului țin sistema
tic conferințe pentru personalul teh- 
nico-ingineresc și pentru ceilalți spe
cialiști, lucrătorii institutelor și per

sonalul de conducere al minelor și al 
trustului.

O bogată experiență în populariza
rea metodelor înaintate de muncă și 
de organizare a producției au acumu
lat de asemenea minele și trusturile 
din Ruzbas, în special mina frun
tașă „Dimitrov“. Astfel, aici este bine 
popularizată experiența obținută în 
lupta pentru economii. In cadrul con
sfătuirilor de producție cu personalul 
tehnico-ingineresc. și inovatorii s-au 
făcut o serie de sugestii prețioase 
avînd ca scop ridicarea continuă a 
productivității muncii și reducerea 
prețului de cost al cărbunelui.

La clubul minei și în colțurile roșii 
ale căminelor se organizează convor
biri avînd ca subiect căile de reali
zare de economii în diferite sectoare 
și secții.

S-a intensificat agitația vizuală, 
care îndeamnă la economii de mijloace] 
în mine se alcătuiesc panouri suges- • 
tive, care reprezintă diferite mate
riale și piese — ștîlpi, buloane, cram- 
poane, se indică valoarea lor, se dau 
sfaturi cum poate fi redus consumul 
acestor piese.

Aceste măsuri au exercitat o in
fluență pozitivă asupra activității 
minei. Extracția de cărbune a cres
cut cu 33 la sută, productivitatea 
muncii s-a ridicat cu 36 la sută, iar
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Nereguli, risipă și delăsare în aprovizionarea cu lemne 
de foc a oamenilor muncii din Petroșani

Problema unei bune aprovizionări 
a oamenilor muncii din raionul'nos
tru cu lemne de foc se impune astăzi 
cu tărie. Avînd experiența anului tre
cut, cînd populația din raionul Pe
troșani, instituțiile, unele întreprin
deri au simțit în mare măsură lipsa 
lemnelor de foc din cauză că orga
nele competente în frunte cu fostul 
responsabil al combustibilului raional, 
tov. Ernest Podraski, nu au luat din 
timp măsurile necesare pentru creerea 
unui stoc de lemne în depozit.

Cu toată experiența anului trecut, 
starea de lucruri în beea ce privește 
aprovizionarea cu lemne de foc a oa
menilor muncii din raionul nostru nu 
s-a îmbunătățit pînă în prezent cu 
nimic. In plus, există tendința ca lip
surile să fie lăsate să dăinuie și pe 
mai departe. Astfel, în primul semes
tru al acestui an întreprinderile și 
instituțiile din localitățile Petroșani, 
Petrila, Lonea și Aninoasa au fost 
aprovizionate cu lemne de foc numai 
în proporție de 42 la sută față die re
partiții, iar oamenii muncii — în 
proporție de numai 20 la sută. Aceas
ta, din cauză că unele întreprinderi 
forestiere ca I.F.E.T. Petroșani (al 
cărei director a fost pînă nu de mult 
tov. Francisc Șerban, iar inginer șef 
este tov. Petru Lișcu) și Ocolul Sil
vic Petroșani (șeful Ocolului — tov. 
Teodor Ulici, inginer șef tov. Nepom- 
neașci) au serioase rămîneri în urmă 
în ce privește îndeplinirea planului 
de producție la- fasonarea lemnelor 
de foc. In trimestrul 1 a. c. planul 
die producție la lemne de foc a fost 
îndeplinit în aceste întreprinderi doar 
în proporții de 58,2 respectiv 60 la 
sută, iar în cursul trimestrului II si
tuația este aproape identică. Neînde- 
plinirea planului la lemne de foc se 
datorește și unor cauze obiective 
(greutăți pricinuite din cauza zăpe
zilor și ploilor), dar tot atît de ade
vărat este faptul că conducătorii a- 
cestor întreprindeți au subapreciat 
într-un mod nepet’tnis disciplina de 
plan la fasonarea lemnelor de foc.

Dacă-1 întrebi, de exemplu, pe tov. 
Vasile Nepomneașci, inginerul șef al 
Ocolului Silvic Petroșani, cărui fapt 
se datorește nerealizarea planului de 
producție la lemnele de foc, îți înșiră 
în țță fel și fel de dosare, adrese și 
situații fără a arăta cauze și lipsuri 
concrete. Dacă stai apoi de vorbă cu 
tov. Petru Lișcu, inginerul șef al 
I.F.E.T.-ului Petroșani, în legătură 
cu neîndeplinirea planului de livrare 
pe trimestrul 1 către combustibilul 
Petroșani, îți răspunde prompt:

— La noi pe primul plan este a- 
provizionarea cu lemne a Capitalei 
și a regiunilor deficitare și apoi ur
mează Petroșaniul.

Tov. inginer Lișcu nu spune însă 
nimic despre faptul că în întreprin

derile forestiere există mari rezerve 
interne, că valorificarea lemnelor ce 
putrezesc de ani de zile de-a lungul- 
jghiaburilor de apă din parchetele de 
exploatare ale l.F.E.T.-ului Petroșani, 
cum sînt sectoarele Polatiște, Voevo- 
dul, Jigoreasa, Roșia, etc. (ai căror 
șefi, sînt tov. Toma Grecu, Ion Ciuta, 
Ludovic Kopriva și alții) ar fi putut 
acoperi cu succes necesarul de lemne 
de foc al populației din Petroșani. Să 
luăm de pildă sectorul Roșia. Pe o 
porțiune de circa 2. km. pînă la pri
mul lac de acumulare s-ar putea va
lorifica de aici peste 100 in. s. lemne 
de foc. Se pune atunci întrebarea: 
Cîte sute dacă nu mii de metri steri 
de lemne de foc s-ar putea valorifica 
din toate sectoarele exploatărilor fo
restiere ?

Lipsurile din neaprovizionarea popu
lației din orașul Petroșani cu lemne 
de foc, se datoresc în bună parte și 
comitetului executiv al sfatului popu
lar orășenesc în frunte cu tov. pre
ședinte Mihai Kovaci și tov. secretar 
Cornel Rizopol, care deși au știut că 
în lunile ianuarie și februarie, lunile 
cele mai aspre de iarnă, în depozitul 
Combustibilului Petroșani n-au existat 
lemne de foc, totuși n-au luat nicio 
măsură în această direcție. La fel 
n-a făcut nimic în această direcție 
nici tov. Gheorghe Munteanu de la 
secția gospodărie a sfatului popular 
raional care avea sarcina să răspun
dă de această problemă. Inafară de 
cîteva date pe care le-a cerut de la 
Combustibilul raional în luna mai, 
cînd trebuia să prezinte un raport în 
fața comitetului executiv al sfatului 
popular raional, tov. Munteanu n-a 
întreprins nimic pentru îmbunătățirea 
aprovizionării cu lemne de foc.

O greutate în aprovizionarea cu 
lemne de foc a populației a consti
tuit-o și faptul că unii conducători ai 
unităților I.F.E.T. n-au respectat dis- 
pozițiunile date de direcțiunea I.F.E.T. 
ca urmare, bineînțeles, a slabului 
control efectuat de către aceasta pe 
teren. Astfel, tov. Ludovic Kopriva, 
șeful sectoarelor Jigoreasa și Roșia 
a oprit transportul lemnelor de foc 
cu de la sine putere, cu toate că avea 
dispoziție să livreze lemne pentru 
Combustibilul Petroșani, astfel încît 
camionul acestuia și atelajele mobi
lizate de către sfatul popular s-au 
întors goale.

Față de această situație se fac vi- 
novați și tov. Mihai Mart a, directo
rul de la trustul lemnului Sebeș și 
tov. Adalbert Fazekaș, directorul 
Combustibilului regional Deva, care 
au îndrumat și controlat munca uni
tăților -din raionul Petroșani doar din 
viteza mașinii. Mai mult decît atît, 
ei au anulat în mod birocratic 190 
vagoane lemne de foc din cota de 
230 vagoane pe care I.F.E.T. Petro

șani trebuia s-o livreze în cursul tri
mestrului II a. c. Combustibilului 
Petroșani, pe motivul că lemnele de 
foc nu constituie o problemă în apro
vizionarea oamenilor muncii din Va
lea Jiului deoarece „este cărbune 
destul“.

Plenara lărgită a C.C. al P.M.R. 
din .19-20 august 1953 prevede o sea
mă de măsuri, menite să ducă la con
tinua ridicare a nivelului de trai ma
terial și cultural al celor ce muncesc. 
Conducerile administrative ale I.F.E.T. 
Petroșani în frunte cu noul director, 
tov. Carol Marschalko și tov. director 
LJlici de la Ocolul Silvic Petroșani 
vor trebui să pună un accent deose
bit pe îndeplinirea planului de pro
ducție la lemne de foc.

In același timp, Ocolul Silvic din 
Petroșani trebuie să ia toate măsu
rile ca planul de producție să fie în
deplinit ritmic, nu la iarnă și nu pu- 
nînd parchetele de exploatare la dis
poziția întreprinderilor ca acestea să 
le exploateze cu propriii lor munci
tori cum a făcut și anul trecut.

Organizațiile de bază și comitetele 
de întreprinderi de la I.F.E.T. și O 
colul Silvic nu trebuie să stea pasive 
față de această importantă sarcină. 
Nu este tot una dacă planul de pro
ducție a fost sau nu realizat.

Combustibilul raional din Petro
șani va trebui să-și îmbunătățească 
și el munca, să ia măsuri încă de pe 
acum pentru crearea în depozit a unui 
stoc de lemne de foc pentru a nu 
avea surpriză Ia iarnă. Noul respon
sabil ak Combustibilului raional, tov. 
Simion Perța, nu trebuie să proce
deze așa cum a procedat fostul res- 
posabil al Combustibilului raional, 
tov. Ernest Podraski, care spunea că 
cei ce au nevoie de lemne n-au decît 
să se deplaseze la iarnă în pădure 
de unde să le scoată de sub zăpadă, 
iar el să stea în birou, să scrie la a- 
drese și să încaseze banii pentru 
lemnele transportate' de alții din pă
dure ca și cînd ele ar fi fost vîndute 
din Opozitul Combustibilului.

Sfaturile populare din Valea Jiu
lui trebuie să ia de asemenea măsuri 
urgente de reparare a drumurilor și 
podurilor de acces spre parchetele 
de exploatare, nu așa cum face sfa
tul popular al orașului Petrila care 
tărăgănează repararea drumului și 
podurilor spre gura de exploatare 
„Laiea\ de unde s-ar putea transpor
ta circa'' 3.000 m. s. lemne de foc. 
De asemenea este de datoria sfaturi
lor populare de a mobiliza atelajele 
necesare pentru transportul lemnelor 
de foc, pentru a asigura o cit mai 
bună aprovizionare cu lemne de foc 
a oamenilor muncii din Valea Jiului.

I. IACOB

Știri din întreprinderile 
raionului nostru

★ ★ ★

Noi succese în muncă
La mina Cimpa, întrecerea socia

listă în cinstea zilei de 23 August se 
desfășoară cu însuflețire. Minerii și 
tehnicienii acestei mine luptă cu ho- 
tărîre pentru a da viață angajamen
telor pe -are și le-au luat. Cele mai 
frumoase rezultate sînt înregistrate 
de brigada condusă de minerul ¡or- 
dache Butnaru. Datorită aplicării me
todelor sovietice de lucru, minerii din 
această brigadă își depășesc zi de zi 
productivitatea planificată cu 65 la 
sută. De asemenea, minerii din bri
găzile conduse de tov. Gheorghe 
Marcu și Ștefan Lăzăr lucrînd în a- 
bataje cameră, după metodele sovie
tice Voroșin și Jandarova, au reușit 
să extragă în intervalul de timp 1-26 
iunie, cu 50 și respectiv 45 la-sută 
mai mult cărbune.

MARIN POPESCU 
corespondent

«
La pregarațîa minei Petrila

Muncitorii și tehnicienii de lă pre- 
parațîa din Petrila desfășoară larg 
întrecerea socialistă în cinstea zilei 
de 23 August

in fruntea întrecerii se află mun
citorii din secția uscătorie care în 
intervalul de timp 1-25 iunie au rea
lizat o depășire a sarcinilor de plan 
de 64 la sută. La realizarea acestui 
succes, contribuții de seamă au adus 
muncitorii Ladislau Kjss, losif Coro- 
bea, Axente Ștefănescu, Franci^ 
Zlatki, Iuliana Zaiaț, Ana Vingfan și 
alții care și-au depășit cu mult sal» 
cinile de plan.

M. MORARII 
corespondent

In primele rânduri
Muncitorii de la uzina electrică a 

minei Lupeni, muncesc cu avînt pen
tru a obține noi succese în producție 
în cinstea zilei de 23 August.

In primele rînduri ale întrecerii so
cialiste se situează tînărul lăcătuș 
Voicu Chițu care, organizîndu-și bine 
munca, a obținut la repararea angre
najelor pentru uzină, o depășire zil
nică a sarcinilor de plan de 50 la 
sută. Exemplul lui a fost urmat și 
de tinerii muncitori Gheorghe Dorea, 
Grigore Filip, loan Dragomir, Dumi
tru Șchiopu, loan Roman și alții. A- 
cești tineri și-au întrecut zi de zi 
productivitatea planificată cu 35-40 là 
sură

GH. RUSU 
I corespondent

prețui de cost ai unei tone de căr
bune a scăzut cu 10,36 ruble.

Dar popularizarea experienței îna
intate nu constituie un scop în sine. 
Ea trebuie să fie urmată de punerea 
în practică a acestor inițiative. O 
experiență pozitivă in această direc
ție s-a obținut la combinatul „Stali- 
nugo!“ din Donbas. Colectivul mi
nei „Riselev“ a găsit o nouă formă 
eficace de folosire a rezervelor in
terne: a fost elaborat un plan colec
tiv de măsuri, care au ca scop șpo- 
rirea continuă a extracției de ''căr
bune și reducerea prețului ei de cost. 
Planul prevede o serie de măsuri or
ganizatorice și tehnice pentru trece
rea la graficul ciclic a încă trei aba
taje, punerea în funcțiune a trei com
bine carbonifere, sporirea capacității 
.vagonetelor, automatizarea evacuării 
apelor din golurile subterane și a 
transportului rocii în tericoane, fo
losirea repetată a lemnului de mină 
etc.

Inițiativa minei „Kiselev“ a fost 
larg oglindită în presa regională și 
în ziarele de mare tiraj ale întreprin
derilor carbonifere; totodată au avut 
loc consfătuiri de producție, care au 
făcut cunoscut muncitorilor în mod 
amănunțit planul de mobilizare a re
zervelor interne.

In studierea și răspîndirea expe

rienței înaintate, minele primesc un 
prețios ajutor din partea colectivelor 
de oameni de știință.

Colaborarea creatoare dintre lucră
torii Institutului de Mine „I. V. Sta 
lin" din Moscova și colectivul minei 
nr. 17 din bazinul carbonifer al Mos
covei durează de trei ani.

Oamenii de știință și cei din pro
ducție au elaborat un plan de perspec
tivă pentru dezvoltarea lucrărilor de 
exploatare a minelor. Totodată au 
jost descoperite însemnate rezerve de 
sporire a capacității de producție a 
întreprinderii. Astfel, la propunerea 
oamenilor de știință și a inovatori
lor, la o gură de mină secundară s-a 
făcut un ascensor suplimentar, lucru 
care a permis să se descongestione
ze gura principală de evacuare a 
rocii, de coborîre în mină a utila
jului și a materialelor și de coborîre 
și urcare a muncitorilor. Curînd, ca
pacitatea proiectată a minei a fost 
depășită de 1,5 ori. *

Oamenii de știință au contribuit la 
elaborarea și introducerea graficului 
ciclic de muncă. O dificultate în acti
vitatea minei era transportul subte
ran. La propunerea colaboratorilor 
catedrei de transport în mină, în ga
leriile principale de evacuare trans
portul cu funicularul a fost înlocuit 
prin transportul cu locomotive elec

trice de mare tonaj. Mișcarea garni
turilor încărcate și goale a fost or
ganizată după un grafic special, co
ordonat cu activitatea abatajului. In 
același timp, oamenii de știință au 
propus să se instaleze tachete în 
curtea de lîngă gurile de mină. Da
torită înfăptuirii acestor măsuri, 
transportul subteran s-a îmbunătățit; 
deși necesarul de brațe de muncă este 
mai mic, productivitatea muncii în 
sectorul transportului a crescut de 
peste 1,5 ori.

Zăcămintele exploatate din mină 
au fost puternic alimentate cu apă; 
debitul de apă ajunge pînă la 700 m. 
cubi pe oră. Oamenii de știință au 
făcut o serie de propuneri pentru ra
ționalizarea instalațiilor de evacuare 
a apei și pentru trecerea lor la re
gimul ,de dirijare automată. O mare 
valoare practică prezintă calculele 
făcute de oamenii de știință cu pri
vire la modificările în afluxul de apă 
prevăzut pentru anii următori.

Colaboratorii catedrei de electro
tehnică minieră au ajutat să se or
ganizeze dirijarea de la distanță a 
havezelor și conveierelor și să se îm
bunătățească exploatarea cablurilor.

Filiala Institutului Unional de 
cercetări științifice în domeniul căr
bunelui dă un ajutor practic mineri
lor din bazinul carbonifer din Celea- 

binsk în îmbunătățirea tehnologiei și 
organizarea muncii.

La rîndul lor, minerii ajută pe oa
menii de știință să facă cercetări și 
expediții în minele bazinului.

Oamenii de știință ai filialei, îm
preună cu personalul tehnico-in- 
gineresc și cu participarea activă a 
inovatorilor înșiși, studiază experien
ța colectivelor fruntașe și a minerilor 
inovatori care aplică metode de înal
tă productivitate. Rezultatele acestui 
studiu se generalizează apoi sub for
mă de hărți tehnologice și instrucțio- 
nale, care constituie o formă accesi
bilă de popularizare a experienței 
înaintate. Colectivul filialei a întoc
mit 30 asemenea hărți, tipărite în ti
raje de masă și a editat 15 broșuri 
cu descrierea celor mai bune metode 
și procedee de muncă.

Paralel cu editarea broșurilor și 
materialelor didactice oamenii de 
știință ai filialei au ținut în mine 
peste 120 de conferințe despre meto
dele înaintate de muncă.

Perfecționînd neîntrerupt organiza
rea și metodele de muncă, introdu- 
cînd cu curaj experiența fruntașilor, 
minerii sovietici descoperă noi și noi 
posibilități *de sporire a producției de 
cărbune și de reducere a prețului ei 
de cost. (Agerpres).



STEAGUL ROȘU
n .«II ......... ..........; .L.J.»

Declarafia comună a primilor miniștri 
ai R. P. Chineze și Indiei

DELHI (Agerpres). — China Nouă 
transmite;

La 28 iunie, Ciu En-Iai, premierul 
Consiliului Administrativ de Stat și 
ministrul Afacerilor Externe al Re
publicii Populare Chineze, și Jawa- 
harlal Nehru, primul ministru și mi
nistrul Afacerilor Externe al Repu
blicii Indiene, au dat publicității ur
mătoarea declarație comună:

Declarația comună a primilor mi
niștri ai R. P. Chineze și Indiei.

Excelența sa Ciu En-lai, primul 
ministru și ministrul Afacerilor Ex
terne al Republicii Populare Chineze, 
a sosit la Delhi în urma invitației 
Excelenței sale Jawaharlal Nehru. 
primul ministru și ministrul Aface
rilor Externe al Republicii Indiene. 
Premierul chinez a stat în India trei 
zile în care timp cei doi primi mi
niștri au discutat mai multe proble
me care interesează atît China cît 
și India. Ei au discutat îndeosebi 
perspectivele păcii în Asia de sud 
est, precum și desfășurarea conferin
ței de la Geneva în ceea ce privește 
problema Indochinei.

Ei au luat cunoștință cu satisfac
ție că în cadrul tratativelor de la 
Geneva s-a înregistrat un oarecare 
succes în ceea ce privește armistițiul. 
Ei speră .ca eforturile depuse la Ge- 

' neva să fie cît mai curînd încununate 
de succes și să ducă la o reglemen
tare politică a problemelor din a- 
ceastă zonă.

China și India au semnat de cu
rînd un acord în care au stabilit anu
mite principii care să conducă rela
țiile dintre cele două țări. Aceste 
principii sînt: 1) respectul mutual al 
integrității teritoriale și suveranității 
fiecărei țări; 2) neagresiunea; 3) ne
amestecul în treburile interne ale ce

leilalte țări; 4) egalitatea; 5) co
existența pașnică.

Primii miniștri au reafirmat aceste 
principii, cerînd ca ele să fie aplicate 
atît în relațiile țărilor lor cu alte 
țări ale Asiei cît și în alte părți ale 
lumii.

Cei doi prirn miniștri speră în spe
cial că aceste principii vor fi apli
cate la soluționările problemelor din 
Indocliina, unde reglementarea poli
tică trebuie să aibă drept scop crea
rea unor state libere, democrate, u- 
nite și independente, care să nu fie 
folosite în scopuri agresive sau care 
să cadă victime agresiunii unei puteri 
străine. Reglementarea ar duce la o 
creștere a încrederii în forțele proprii 
în aceste țări cît și la stabilirea de 
relații prietenești între ele și vecinii 
lor.

Cei doi prim miniștri și-au expri
mat încrederea în prietenia între Chi
na și India, care va ajuta cauzei păcii 
în întreaga lume și dezvoltării pașni
ce atît a țărilor respective- cît și a 
altor țări din Asia.

Convorbirile care au avut loc între 
cei doi prim miniștri au fost duse în 
scopul realizării unei înțelegeri în 
ce privește problemele Asiei și pen
tru a promova eforturile pașnice și 
de colaborare depuse laolaltă cu alte 
țări din lume în vederea rezolvării 
acestor probleme.

Cei doi prim miniștri au căzut de 
acord ca țările lor să mențină o 
strînsă legătură pentru ca între cele 
două țări să existe în continuare o 
deplină înțelegere. Cei doi prim mi
niștri au fost deosebit de satisfăcuți 
de acest prilej de a se întîlrii și au 
avut 'un schimb deplin de vederi de 
natură să ducă la o înțelegere mai 
clară și la o colaborare a țărilor lor 
pentru cauza păcii.

Țările de démocratie populară 
pe drumul construirii socialismulüi

Construcția de locuințe la Șanhai
Puterea populară din R. P. Chine

ză manifestă o grijă deosebită pen
tru îmbunătățirea condițiilor de trai 
ale oamenilor muncii, O dovadă a 
acestui fapt o constituie construcția de 
case de locuit și de instituții cultural- 
educative, care se desfășoară pe în
treg cuprinsul țării.

La Șanhai a luat sfîrșit construc
ția a 20 de locuințe cu trei etaje pen
tru muncitorii de la întreprinderile 
textile din acest oraș. Peste 7.000 de 
muncitori și funcționari vor primi în 
folosință apartamente în aceste locu
ințe noi, bine amenajate.

Creșterea producției de lapte și de produse lactate 
în R. P. Polonă

In 1946 îft R. P. Polonă existau 
667 întreprinderi de produse lactate 
dintre care numai 297 erau mecani
zate. In 1953 numărul întreprinderi
lor de produse lactate a ajuns la 
1.064.

In 1953, producția de lapte a între
prinderilor de stat și cooperatiste a 
crescut cu 1.595 la sută, producția de 
brînzeturi a crescut cu 514 la sută, 
iar producția de unt cu 331 la sută 
față de anul 1945.

Potrivit recentei hotărîri a guver
nului polonez în 1954-1955 se vor e- 
fectua reparații la 21.000 centre de 
distribuție a laptelui, iar 3.200 centre 
se vor muta în clădiri noi. In afară 
de aceasta s-a început construirea de 
centre noi, iar în 1956 numărul aces
tora va ajunge la 1.400. In următorii 
2-3 ani toate aceste centre vor fi în

14 asociații sportive voluntare în R. P. Ungară

Anul acesta la Șanhai s-a proiec
tat construirea a încă 2.500 aparta
mente pentru muncitori. In cursul 
anului curent muncitorii și funcțio
narii de la întreprinderile direcției 
întreprinderilor textile din China de 
est, din portul Șanhai și de la o serie 
de alte uzine și fabrici vor primi noi 
apartamente. Paralel cu construcția' 
de case de locuit, pe lîngă fabrici, ' 
uzine și așezări muncitorești vor fi 
construite școli, creșe și grădinițe de 
copii.

zestrate cu utilajul și instalațiile ne
cesare unei perfecte funcționări.

Se vor înfăptui de asemenea schim
bări considerabile și la bazele de 
producție. Anul acesta, la Gdansk, 
Bialystok, Rzeszow și Kalisz vor fi 
înființate patru întreprinderi munici
pale de produse lactate, va fi termi
nată construirea a 11 întreprinderi 
lactate; pînă la sfîrșitu.1 anului 1954 
la Lyszkowice va fi dată în exploatare 
o nouă fabrică de lactoză. In 1954 și 
1955 se vor înregistra următoarele 
sporiri ale producției: la lapte — cu 
33 la sută, la unt — cu 21 la sută, 
la 1‘rișcă — cu 67 la sută, la brînză 
— cu 11 la sută.

Anul acesta cantitatea de lapte 
pasteurizat va crește cu 200 milioane 
de litri, iar cantitatea de lapte în 
sticle va atinge 60.000.000 litri, iar 
în 1955 va crește pînă la 70.000.000 
litri.

Nehru invitat în R. P. Chineză
DELHI (Agerpres). — După cum 

anunță agenția France Presse, pre
mierul Consiliului Administrativ de 
Stat și ministrul Afacerilor Externe 
ăl R. P. Chineze, Ciu En-lai, și-a ex-

Situația militară din Guatemala
NEW YORK, (Agerpres). — TASS
După cum se anunță din Teguci

galpa (Honduras), într-un comunicat 
al comandamentului armatei guate
maleze se arată că comandamentul 
suprem „a început să recruteze con
tingente noi. pentru a asigura rezer
vele necesare satisfacerii actualelor 
nevoi ale apărării naționale“.

In comunicat se menționează în 
continuare că în luptele care au avut 
loc pînâ în prezent,, armata a respins 
pe cotropitori în toate sectoarele, cu 
excepția sectorului Chiquimula, „unde 
luptele continuă“.

Se anunță de asemenea incursiu
nile aeriene violente ale intervențio- 
niștilor asupra localităților Chiqui
mula și Zacapa. Două avioane au a- 
runcat asupra localității Zacapa 30 
de bombe a 100 livre, „ucigînd un 
mare număr de persoane din rîndul 
populației civile și provocînd mari 
distrugeri". Un avion a făcut o in-

Președintele Arbenz a fost silit să demisioneze
NEW YORK (Agerpres). — TASS 
După cum rezultă din știrile pu

blicate de presa americană, Arbenz 
a fost destituit din funcția de preșe
dinte al Guatemalei de către colo
nelul Diaz și alți ofițeri superiori ai 
armatei.

După cum se anunță din Teguci
galpa (Honduras), Arbenz a fost ne
voit să demisioneze, în urma unei 
conferințe convocate de conducătorii 
armatei și care a durat o zi întreagă. 
La terminarea acestei conferințe, Diaz 
și alți doi colonei au vizitat pe pre
ședinte și i-au declarat că- trebuie să 
demisioneze. Se anunță că Arbenz â 

primat speranța că primul ministru 
al Indiei va vizita anul acesta R. P. 
Chineză. Primul ministru indian a 
subliniat că ar apeepta cu bucurie o 
invitație la Pekin.

cursiune asupra orașului Guatemala. 
Au fost ucise două femei; cîteva per
soane au fost grav rănite.

★
NEW YORK (Agerpres). — După 

cum anunță corespondentul din Guă- 
temala-City al agenției Associated 
Press, un bombardier de vînătoare 
de tip „R-47“ a bombardat la 26 iu
nie Guatemala-City.

★
WASHINGTON (Agerpres). — 

După cum anunță ambasada Guate- 
malei la Washington, cargobotul bri
tanic „Springsjord“ de 2.000 de tone 
a fost scufundat de aviația invada
torilor, în portul guatemalez San 
Jose. Vasul a fost atins de două bom
be în timp ce încărca bumbac și ca
fea în port.

Un alt avion inamic a bombardat 
orașul Ipala, făcînd mai multe victi
me în rîndurile populației civile.

fost indignat de hotărîrea lor, totuși 
în cele din urmă a consimțit să de
misioneze.

Se menționează că imediat după 
invadarea Guatemalei au circulat 
zvonuri că conducătorii armatei au 
propus lui Arbenz să demisioneze în 
decurs de 24 ore. «

Potrivit știrilor transmise din ora
șul Guatemala-City, anunțînd la ra
dio demisia sa, Arbenz a subliniat 
din nou că „agresiunea a fost dez
lănțuită de „United Fruit Company“ 
și de alte monopoluri americane care 
au investiții de capital în America 
Latină“.

In R. P. Ungară, cultura fizică și 
sportul constituie un bun al maselor 
largi de oameni ai muncii. In Unga
ria burghezo-moșierească existau nu
mai două asociații sportive muncito
rești. In prezent, sportivii sînt reuniți 
în’ 14 asociații sportive voluntare. A- 
sociația „Vasas“ (Metalurgistul), una 
din cele mai mari asociații de acest 
fel, numără 55.000 membri, asociația 
„Lokomotiva“ — 32.000, asociația 
„Epitek“ (Constructorul) — 30.000 
membri etc. Pe lîngă sindicate există 
1.729 diferite secții sportive cu un

Eșecul unei tranzacții antimuncitorești
de V. HATUNȚEV și B. KOTOV

Evenimentele care au avut loc în 
ultimul timp în mișcarea muncito
rească din Italia sînt extrem de sem
nificative. Ele dovedesc în mod grăi
tor creșterea maturității politice a 
clasei muncitoare italiene, creșterea 
forțelor și unitatea rîndurilor sale, fa
limentul politicii trădătoare a scizio- 
niștilor sindicali. Un exemplu grăi
tor în această privință îl constituie 
chestiunea eșecului scandalos al tran
zacției antimuncitorești, încheiată re
cent la Milano între liderii sindicali 
reacționari din italia și. Confederația 
industriașilor italieni.

O serie întreagă de evenimente le
gate de lupta oamenilor muncii ita
lieni pentru majorarea salariilor, în- 
cepînd din octombrie 1951, au prece
dat această tranzacție. La 12 iunie, 
scizioniștii au semnat la Milano un 
„acord“ cu patronii, în baza căruia 
aceștia s-au angajat să plătească 
muncitorilor un spor ieftin de salariu, 
iar oamenii muncii urmau să înceteze 
greva. Faptul că prin acest acord oa
menii muncii nu realizau în mod 
practic nimic, nu i-a neliniștit nicide
cum pe social-trădători. Făcînd mult 
tapaj, încercînd să prezinte tranzac
ția încheiată la Milano drept o „vic
torie repurtată împotriva patronilor“, 
ei scontau să prindă dintr-odată doi 
iepuri să-și consolideze prestigiul în 
rîndul maselor — prestigiu care era 
fundamental zdruncinat — și în ace
lași timp să scindeze frontul unic 
al oamenilor muncii, să slăbească 

număr de 296.360 membri.
Statul alocă fonduri însemnate 

pentru dezvoltarea culturii fizice și 
sportului. Asociațiile sportive volun
tare au la dispoziție numeroase-^sta
dioane și terenuri sportive, baze nau
tice și cluburi sportive. Au fost ame
najate tabere minunate de antrena
ment. Printre numeroasele stadioane 
și terenuri sportive, construiteO^upă 
anul 1954 în R. P. Ungaria, cer mai 
mare este stadionul popular din Bu
dapesta cu o capacitate de 80.000 
locuri.

presiunea lor asupra burgheziei.
Confederația Generală a Muncii din 

Italia a demascat sensul antimunci- 
toresc al acestei manevre. Sporurile 
prevăzute în „acord“ s-au dovedit a 
fi cu mult inferioare chiar avansuri
lor pe care muncitorii le-au și obținut 
la mii de întreprinderi industriale în 
contul viitoarei majorări a salariului.

La chemarea Confederației Gene
rale a Muncii din Italia, în ziua în 
care s-a semnat „acordul“ la Milano, 
au avut loc în întreaga Italie demon
strații de masă și greve de protest. 
La aceste acțiuni au luat parte mun
citori aparținînd tuturor tendințelor 
și uniunilor sindicale. La Milano au 
fost în grevă 600.000 de oameni ai 
muncii. De atunci nu trece o zi fără 
ca Italia să fie zguduită de noi greve. 
Nu mai departe decît la 22 iunie s-a 
desfășurat cu succes o grevă de 24 
de ore a metalurgiștilor din întreaga 
țară. La 23 iunie, muncitorii de la 
uzinele electrice au început o grevă 
de patru zile în întreaga țară. Au 
declarat grevă generală muncitorii de 
la toate întreprinderile industriale din 
Florența.

Tranzacția încheiată la 12 iunie lâ 
Milano între patronii italieni și la
cheii lor sindicali a eșuat în mod 
rușinos. Nelăsîndu-se influențați de 
nici un fel de manevre provocatoare 
ale dușmanilor, clasa muncitoare 
italiană își întărește unitatea rîndu
rilor sale, își intensifică lupta pentru 
o viață măi bună.
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