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Să îmbunătățim continuu 
activitatea organizațiilor comerciale

Sub conducerea partidului, oamenii muncii din țara noastră 
își încordează forțele pentru îndeplinirea cu succes a sarcinilor 
trasate de plenara C.C. al P.M.R. din august 1953. Ei luptă pen
tru creșterea producției industriei alimentare și ușoare, pentru 
dezvoltarea producției agricole. Toate acestea se fac în scopul 
unei abundențe de produse de larg consum și deci pentru îmbu
nătățirea condițiilor de trai ale celor ce muncesc.

Comerțului socialist îi revine un rol de seamă în această 
luptă. Unitățile comerțului de stat pun la dispoziția oamenilor 
muncii cantitățile de mărfuri necesare traiului lor.

Semestrul I al anului curent a marcat noi succese obținute 
de unitățile comerțului nostru socialist în dezvoltarea continuă 
a ’ețelei de unități comerciale și a bunei aprovizionări a oameni
lor muncii din Valea Jiului. In cele șase luni, în Petroșani au 
fost înființate 6 chioșcuri cu produse alimentare și industriale și 
o plăcintărie. La Vulcan s-a înființat un restaurant, un bufet și 
două chioșcuri, la Lupeni două chioșcuri, la Lonea o măcelărie și 
o cofetărie. Noi unități comerciale au luat ființă și în alte loca- 
liiăți. Prin unitățile comerciale, muncitorii din Valea Jiului au 
primit mari cantități de produse alimentare și industriale. Astfel, 
O.C.L. cu toate că a avut un plan de aprovizionare cu aproape 
20 la sută mai mare de cît în luna corespunzătoare a anului 
trecut, pe luna iunie a anului acesta și-a realizat planul de apro
vizionare a oamenilor muncii din Valea Jiului la produse ali
mentare în proporție de 101 la sută, la produsele textile 163 la 
sută, la produsele de metal 107 la sută, la produsele de lemn 1C9 
la sută. Planul global de aprovizionare pe luna iunie a.c. a fost 
îealizat în proporție de 126 ia sută.

Cu toate acestea, în activitatea unităților comerciale din Va
lea Jiului se manifestă o seamă de lipsuri. Astfel, la Petroșani 
de mai mulți ani a fost clădită o nouă hală O aripă a aceste’ 
frumoase clădiri a fost repartizată desfacerii produselor legumi
cole, Dar. această aripă a fost ocupată pe rînd de un depozit 
de făină, de o expoziție de păsări, iar în prezent s a transformat 
într-un dormitor pentru muncitori. De aceea, într-o ședință ținuta 
la 8 iunie a.c., comitetul executiv al Sfatului popular raional a 
trasat drept sarcină tov. Mihai Kovacs, președintele comitetului 
executiv al Sfatului popular al orașului Petroșani, ca pînă la 20* 
iunie locatarii să fie mutați din clădirea halei, iar aici, aprozarul 
să amenajeze magazine. A trecut 20 iunie, a trecut și 20 iulie, 
dar tov. Kovacs n-a făcut nimic pentru a duce la îndeplinire 
sarcina primită: De asemenea, tov. Kovacs n-a executat preve 
derile deciziei nr. 24 emisă la începutul lunii iunie de comitetul 
executiv al Sfatului popular raional, referitoare la repartizarea 
de noi localuri și terenuri necesare unităților T.A.P.L.

Lipsuri mai sînt și în aprovizionarea unităților comerciale cu 
diferite mărfuri și în special cu mărfuri de sezon. Astfel, gospodi
nele caută borcane de sticlă pentru murături, hîrtie celofan, sa- 
licilat, etc. în vederea aprovizionării de iarnă. In magazine nu 
se găsesc însă asemenea mărfuri. La fel, în magazinele textile 
lipsesc pelerinele de ploaie, mătăsica, acele, ața, nasturii, um
brelele, iar la magazinele de încălțăminte lipsesc sandale de 
vară. In schimb în magazine se vînd vara paltoane bărbătești, 
raglane, bocanci.

Toate acestea arată că tovarășii cu munci de răspundere din 
conducerile organizațiilor comerciale nu țin cont de cerințele oa
menilor muncii, nu se preocupă în suficientă măsură de aprovi
zionarea unităților comerciale cu mărfurile căutate de cumpă
rători.

Vinovate de aceste lipsuri se fac și secțiile comerciale de pe 
lîngă comitetele executive ale sfaturilor populare. Secțiile comer
ciale ale sfaturilor populare trebuie să vegheze ca la aducerea 
mărfurilor să se țină seama de cerințele și gusturile cetățenilor 
din diferite localități. De multe ori însă secțiile comerciale ale 
sfaturilor populare duc o activitate formală, birocratică, se măr
ginesc să ceară situații și dări de seamă de la organizațiile comer
ciale fără să le sprijine și să le îndrumeze activitatea. Astfel, tov. 
M. Hirean, șefa secției comerciale a Sfatului popular din Petro
șani, cu toate că cunoaște de mult timp lipsa de localuri și problema 
compartimentului pentru aprozar de la hale, nu a făcut nimic 
pentru rezolvarea lor. De asemenea, tov. Iuliu Varga și Teodor 
Viădoi, șefii secțiilor comerciale ale sfaturilor populare din Lu
peni și Vulcan n-au controlat felul cum sînt aprovizionate ma
gazinele cu mărfuri de sezon.

Lipsurile existente inactivitatea organizațiilor comerciale din 
localitățile noastre dovedesc că munca de control și îndrumare 
desfășurată de secția comercială raională se află încă la un nivel 
scăzut. De aceea, secția comercială - raională trebuie să sprijine 
și mai puternic organizațiile comerciale în rezolvarea probleme
lor și greutăților care le împiedică munca, să tragă la răspundere 
pe conducătorii organizațiilor comerciale care nu se preocupă în 
măsură suficientă de extinderea continuă a rețelei de unjtăți co
merciale și a aprovizionării magazinelor cu un larg sortiment de 
mărfuri căutate , de oamenii muncii. Organizațiile de partid din 
comerț, și sub îndrumarea lor cele sindicale și de tineret trebuie 
să fie în fruntea luptei pentru îmbunătățirea activității rețelei 
comerțului de stat.

Să îmbunătățim necontenit activitatea rețelei comerțului de 
stat — factor important în ridicarea nivelului de trai al populației!

Crește avîntul întrecerii socialiste 
în cinstea zilei de 23 August

Colectivul de muncitori și 
tehnicieni de la atelierul me
canic al minei Lupeni spriji
nă tQt mai activ lupta mine
rilor pentru mai mult cărbu
ne. Acest fapt este oglindit de 
realizările pe care le dobîn' 
dese acum, în cinstea zilei 
de 23 August, muncitorii ca
re efectuează lucrări de re
parații ia utilajele și meca
nismele miniere. Iată cîteva 
din aceste realizări;

Strungarii Octavian Balaș- 
can și Gavrilă Pleșu lucrează 
la strungirea roților de va- 
gonete. In prima decadă a 
lunii iulie cei doi strungari 
și-au întrecut sarcinile de 
plan cu 60 la sută.

Tot în acest atelier lucrea
ză și sudorii Gheorghe Cim-

Ca urmare a intensificării 
întrecerii socialiste în cinstea 
zilei de 23 August, numeroa
se brigăzi de rtîineri de la 
Petrila realizează o produc
tivitate înaltă.

Brigada condusă de mine
rul Anton Legrand din. sec
torul XI, lucrînd concomitent 
lucrări de lărgiri și beto- 
nări, a reușit să întreacă 
productivitatea planificată pe 
primele două decade ab lunii 
iulie, cu 48-79 la sută. Tot 
în cadrul sectorului XI lu-

Insuflețită de lozinca „Să 
îndeplinim la timp și în bune 
condițiuni angajamentele lu
ate în cinstea zilei minerului 
și a zilei de 23 August“, bri
gada de mineri din sectorul 
1! investiții al minei Cimpa, 
condusă de tov. Vasile Pin- 
teâ și din care fac parte Ioan

Conducerea Școlii medii 
tehnice de cărbune din Lu
peni. în colaborare cu orga
nizația U.T.M., a luat mă
suri pentru îmbunătățirea 
condițiilor necesare desfășu
rării activității sportive a e-

Acordarea Premiului de Stat al R. P. R. pentru lucrările 
deosebit de valoroase realizate în anul 1952

Zilele acestea a fost dată 
publicității hotărîrea Consi
liului de Miniștri al Repu
blicii Populare Romîne cu 
privire la acordarea Premiu
lui de Stat al R.P.R. pentru 
lucrările deosebit de valoroa
se realizate în anul 1952.

Au fost distinse cu acest 
premiu lucrări de mare va
loare din domeniile: științelor 
fizico-matematice, științelor 
chimice, științelor tehnice și

Muncă însuflețită
poeru, Francisc Tis, Nicolae 
Boian și Gheorghe Paiu. Ei 
sudează troacele și ramele 
de crater și diferite tuburi 
pentru mină. Că depun multă 
străduință în repararea uti
lajelor miniere, despre aceas
ta vorbește depășirea zilnică 
a productivității planificate 
cu cel puțin 30 la sută.

O muncă însuflețită și de 
un real folos pentru bunul 
mers al producției, desfășoa
ră și brigada de fierari con
dusă de tînărul Iosif Molnar 
care lucrează la confecționa
rea macazelor de mină. Pînă 
în prezent această brigadă 
si-a întrecut sarcinile de 

plan cu 55 la sută.
★

Și tinerii constructori de 

Obțin o productivitate înaltă
crează și brigăzile de mineri 
conduse de fruntașii întrece
rii socialiste Iuliu Haidu, Va
sile Petruș și’Ladislau Hai
du care organizîndu-și munca 
pe bază de grafic ciclic și-au 
depășit productivitatea plani
ficată ' pe perioada 1-20 iulie 
cil aproape 60 la sută. Bri
găzile de mineri din sectorul 
1, sectorul tineretului, reali
zează de asemenea succese 
însemnate în cinstea zilei de 
23 August. Astfel, minerii din 
brigăzile conduse de tov. Mi-

O brigadă fruntașă
Mureșan, Vasile Moldovan, 
loan Enache și alții, obține 
succese remarcabile în pro
ducție.

Folosind din plin cele 8 ore 
ale programului de lucru, 
membrii acestei brigăzi au 
reușit să-și îndeplinească sar
cinile de plan ce le reveneau 
pe luna iulie în numai 19

Noi baze sportive
levilor. In ultima vreme au 
fost amenajate două terenuri 
de sport: unul de volei și al
tul de baschet. De asemenea, 
țot prin muncă voluntară s-a 

-’‘construit și un bazin de 
înot. In prezent este în curs 

invențiilor, științelor biologi
ce, științelor agricole, știin
țelor geologice, științelor me
dicale, științelor istorico-filo- 
logice, din domeniul lucrări
lor tehnice excepționale și 
perfecționărilor radicale a 
metodelor de producție, pre
cum și din următoarele do
menii; proză, poezie, drama
turgie, muzică, cinematogra
fie, pictură și artă grafică, 

pe șantierul de construcții 
din incinta minei Lupeni, 
desfășoară cu însuflețire în
trecerea socialistă în cinstea 
celei de a 10-a aniversări a 
eliberării patriei noastre. Un 
mare număr de muncitori 
constructori obțin depășiri 
considerabile de plan. De e- 
xemplu, echipele conduse de 
Iosif Miiler și Nicolae Niculâ 
au obținut în cursul acestei 
luni depășiri medii de plan 
de 30-35 la sută. Muncitori 
constructori ca Petru Mateaș, 
Ion Lipovan, Iuliu Lăcătuș, 
Ion Barbu, Petru Simina, 
Traian Mateaș și alții; au 
întrecut productivitatea plani
ficată cu 23-37 la sută.
GH. RUSU și V. GH1NEA 

corespondenți

hai Costin, Nicolae Ardean, 
Avram Ghezu și Teodor Mar- 
tiniuc au extras pe interva
lul 1-20 iulie cu 15-40 la 
sută mai mult cărbune.

Rezultatele frumoase obți
nute în muncă de brigăzile 
de mineri de la Peffila oglin
desc lupta lor plină de avînt 
pentru îndeplinirea angaja
mentelor luate în cinstea ce
lei de a 10-a aniversări a e- 
liberării patriei noastre.

MAR IA MORARU 
corespondent

zile, în prezent* lucrînd în 
contul lunii august.

însuflețiți de succesul ob
ținut, minerii din brigadă 
condusă de tov. Vasile Pin- 
tea s-au angajat să obțfnă 
noi și importante realizări 
în cinstea zilei de 23 August.

I. SAMSON și I. BĂRAN 
corespondenți

■de amenajare o sală de gim
nastică. f

Toate acestea vor contri- 
bui mult la îmbunătățirea 
activității sportive a elevilor 
de la școala medie tehnică de 
cărbune din Lupeni.

sculptură, arhitectură, artă 
teatrală.

Printre laureații Premiului 
de Stat pe anul 1952 se nu
mără: academicianul C. I. 
Parhon, academicianul Si- 
mion S. Stoilov, profesor-in- 
giner Dumitru Leonida, aca
demicianul Traian Săvules- 
cu, geologii Ion L. Pătruț și 
David M. Preda.
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Noile locuințe trebuie pastrate cu grijă Fotbal sau box r
Orașul Petrila se numără printre 

localitățile Văii Jiului care s-au dez
voltat uimitor de repede în anii re
gimului democrat-popular. In orașul 
Petrila s-a construit un frumos club 
muncitoresc, baia și cantina pentru 
mineri, o școală nouă, o grădiniță 
de copii, au fost înființate creșa și 
căminul de zi. Ceea ce atrage mai 
mult atenția, sînt construcțiile de lo
cuințe muncitorești. Privești în jur 
și parcă nu-ți vine a crede că te afli 
pe locul unde mbi ieri era un teren 
mocirlos. Apa a fost secată, gropile 
nivelate. In șanțuri adînci de cîțiva 
metri a fost turnat beton pentru fun
dații și astfel în decurs de numai 
cîțiva ani, pe acest teren a apărut un 
cartier nou, compus din numeroase 
blocuri mari și frumoase. Pe tot mai 
mulți mineri și muncitori îi auzi vor
bind cu- drag despre noile locuințe 
în care s-au mutat împreună cu fa
miliile lor.

La sfîrșitul lunii iunie, spre exem
plu, în blocul B, de curînd terminat, 
s-au mutat 80 de famiHi de mineri. 
In blocurile A și C locuiesc 50 de fa
milii, iar în blocul D 74 familii. Alte 
cîteva zeci de famiHi de mineri vor 
primi luna aceasta apartamente în 
blocul I unde se fac în prezent ulti
mele amenajări. Apartamentele sînt 
formate din cîte una sau două ca
mere, bucătărie, baie, cameră de ali
mente. Ele sînt iluminate electric și 
prevăzute cu instalații de apă.

Pe vremea capitaliștilor, muncito
rii nici nu se puteau gîndi la astfel 
de locuințe confortabile. Astăzi, sta
tul nostru democrat-popular alocă 
sume uriașe pentru construcția de 
locuințe muncitorești. • Un exemplu 
caracteristic în această direcție ni-1 
oferă însăși Valea Jiului unde s-au 
construit pînă acum aproape 2000 de 
apartamente pentru mineri.

Lipsa de grijă față de bunul obștesc
Pe rampa de descărcare din fața 

magaziei de materiale de la mina 
Lupeni sosesc zilnic numeroase uti
laje și mecanisme necesare muncii 
minerilor. Pînă la introducerea lor 
în mină, toate aceste utilaje și me
canisme trebuiesc bine adăpostite 
pentru a fi ferite de stricăciuni. Insă 
nu așa înțelege să procedeze tov. 
Ioan Manea, responsabilul magaziei 
de materiale de la mina Lupeni, care 
dă dovadă de o condamnabilă nepă
sare față de utilaje. Un caz concret

Trebuie însă arătat că în ceea ce 
privește păstrarea locuințelor din 
blocurile noului cartier din Petrila 
există lipsuri serioase. Unele apar
tamente nu sînt întreținute așa cum 
trebuie. In locuințele ocupate de tov. 
Mihai Pașca, Emeric Kurila, Fran- 
cisc Aimășan, Sandor Sima și alții, 
băile au fost transformate în depo
zite de gunoaie. Subsolurile nume
roaselor scări sînt inundate de apă 
și nimeni nu se gîndește să le cu
rețe. Neglijența și nepăsarea unor 
locatari se manifestă și prin degra
darea ușilor, zgîrierea pereților, de
fectarea instalației de apă, etc.

Acestei stări de lucruri trebuie să 
i se pună capăt.

Există destui locatari care își în
grijesc cu simț de răspundere locuin
țele. Printre aceștia se numără tov. 
Gheorghe Ban, Ioan Barabulă. Te- 
rente Eftilzan, Alexandru Ghiță, loan 
Moraru, Ioan Muscă, Gheorghe Ghe- 
rebeânu și alții. Exemplul lor trebuie 
urmat de către toți ceilalți locatari.

In planul de acțiune al comisiei 
de femei din Petrila va trebui să fi
gureze și problema lămuririi gospo
dinelor de a-și păstra în bune condi- 
țiuni locuințele pe care le-au primit 
spre folosință. Comitetului de între
prindere al minei Petrila și serviciu
lui de gospodărire a locuințelor le 
revine sarcina de a exercita cît mai 
des controale prin blocuri, iar acolo 
unde constată stricăciuni ca cele mai 
sus arătate, să tragă la răspundere 
pe cei vinovați.

Locatarii noilor blocuri trebuie să 
înțeleagă că pentru construirea fie
cărui apartament s-au cheltuit bani, 
materiale și mînă de lucru, că aceste 
apartamente au fost construite nu 
pentru a fi degradate, ci pentru a asi
gura celor ce le sînt repartizate o 
viată civilizată.

A. FRUNZEANU

în această privință îl constituie nu
meroasele utilaje miniere care stau 
de peste o lună de zile aruncate în 
fața magaziei de materiale fiind su
puse degradării.

Deși cunoaște această situație, tov. 
Ioan Manea n-a luat nici o măsură 
pentru adăpostirea utilajelor. Cînd 
se va hotărî tov. Ioan Manea să-și 
schimbe poziția pe care o are față 
de utilaje ?

IOAN ARiCIU 
corespondent

Colectivul sportiv Alinerul Petrila, 
respectiv echipa de fotbal din cam
pionatul regional, a făcut o amicală 
provocare (repetăm amicală) echipei 
de fotbal Minerul 11 Petroșani, ca 
duminică 18 iulie să se susțină un 
meci de fotbal. Zis și făcut I

Cei provocați la meci s-au prezen
tat, în urma popularizării făcute bi
letele s-au vîndut, banii s-au înca
sat, competiția bucurîndu-se și de un 
număr oarecare de spectatori. Din 
păcate însă desfășurarea partidei nu 
a avut un aspect amical, ci din con
tră... inamical. Astfel, în timpul des
fășurării meciului, jucători ai echi
pei Minerul Petrila, ca: Emil Nicola, 
Ștefan Matei și Panait Gheorghiade, au 
făcut un joc dur lovindu-și intențio
nat adversarii. Ceva mai mult: jucă
torul Emil Nicola a pălmuit pur și 
simplu pe tov. D. Furnea din echipa 
adversă.

De subliniat este faptul că Emil 
Nicola în prezent este suspendat din 
joc pe timp de un an, pentru aceleași 
grave abateri de la disciplina spor
tivă.

De semnalat este faptul că consi
liul de conducere al colectivului spor

La ștrandul din Petrila
Cierul, care înainte de amiază a 

fost puțin înnorat, e acum ca oglinda. 
Nu se simte nici cea mai mică adie
re de vînt. E timpul tocmai potrivit 
pentru o baie.

De cîteva săptămîni, oamenii mun
cii din Petrila și în special tinerii 
mineri și muncitori care iubesc 
înotul, au acum unde-și petrece după 
amiezile cînd arșița soarelui pune 
stăpînire pe întreaga natură. Ștran
dul din Petrila, construit prin munca 
vchmtară a cetățenilor, este frecven
tat zilnic de sute de oameni ai mun
cii. Dar nu numai cei ce știu să 

i înoate vin aici, ci și mulți alți oa- 
i meni ai muncii. E minunat să-ți pe

treci timpul bălăcindu-te ore întregi

PE URMELE MATERIALELOR PUBLICATE IN „STEAGUL ROȘU“ 

Nepăsători față de critică
In ziarul „Steagul Roșu“ nr. 1490 

din 4 iulie a. c. a apărut un articol 
intitulat „Inventar“. In acest arti
col corespondentul M. Vachold criti
că obiceiul de la farmaciile din Pe
trila și Lonea și anume de a ține în 
fiecare lună inventare de 2-3 zile, în 

tiv Minerul Petrila, în frânte cu pre
ședintele său, tov. lasif Suhan, era 
prezent pe teren. Dar ca și cînd n-ar fi 
fost. S-a complăcut în această situa
ție adoptînd o atitudine „neutră“. 
Probabil că acestor tovarăși le place 
mult boxul, dar ne întrebăm: de ce 
nu merge cel puțin boxul cum tre
buie în acest colectiv ?

Asemenea nereguli sînt multe în 
cadrul colectivului sportiv Minerul 
Petrila. De exemplu, tot în ziua de 
18 iulie a făcut o provocare șahiști
lor din Direcția generală a cărbune
lui care s-au pregătit și i-au așteptat 
inutil.

ȘFa pus oare tov. Suhan întreba
rea dacă s-a respectat provocarea 
semnată de dînsul? Realitatea e că 
șahiștii din Petrila nu s-au prezen
tat ia întrecere.

Crede tov. Suhan că aceasta e la 
înălțimea sarcinilor ce-i stau în față 
în calitatea de președinte al acestui 
colectiv, pe care o are ?

Qomitetul raional C.F.S. trebuie 
să ia măsurile necesare pentru lichi
darea lipsurilor care s-au cuibărit la 
colectivul sportiv „Minerul“ Petrila.

AL. NEGUȚ

prin apa limpede ca cristalul, să faci 
plajă la soare pe nisipul fierbinte sau 
să privești la cei care se întrec în 
înot.

Iată un grup de tineri care a ur
cat trambulina și se pregătesc să 
sară în apă. Și întrecerea continuă. 
Constantin Pupăză, Vasile Ștanciu, 
Vasile Vlad elevi la S.F.U., Ludovic 
Loy de la școala profesională și alți 
tineri care au participat cu elan la 
munca voluntară pentru săparea 
ștrandului, își dau bine seama că de 
muncă lor se bucură acum .sutele de 
oameni ai muncii care vin să facă 
baie și totodată să se recreieze după 
cele 8 ore de muncă.

care timp nu se vînd medicamente.
Cu toate că au trecut 20 de zile 

de la apariția articolului critic, con
ducerea secției „sănătate“ a Sfatu
lui popular raional încă n-a răspuns 
ziarului de măsurile de îndreptare 
pe care le-a luat.

NOTE DE CĂLĂTORIE

Prin frumoasa
„...Putem și trebuie să cîștigăm bă

tălia examenelor. Vom fi ingineri, 
constructori ai vieții noi. Partidul și 
guvernul au grijă de noi. Ministe
rul ne-a aprobat excursia pe care o 
vom face după examene...“

Ropotul de aplauze și exclamațiile 
de nestăpînită bucurie ale studenților 
din grupele 404 și 405, au întrerupt 
pe vorbitor, secretarul U.T.M. pe fa
cultate.

Au venit zile de intensă activitate. 
Puterea de muncă a tuturor era con
centrată spre un singur țel — spre 
examene. Apoi, au rămas în urmă și 
zilele examenelor...

îmi aduc aminte că ni s-a atras 
atenția înainte de a pleca în excursie 
că scopul ei este de a ne ajuta să 
cunoaștem cît mai bine centrele prin
cipale ale patriei noastre, marile 
transformări care au avut loc în țară 
în anii puterii populare.

29 iunie I In gara Petroșani, e o 
animație neobișnuită. Forfota nu în
cetează pînă cînd vagonul nu e ame
najat complet.

— S-au instalat bine studenții — 
soun funcționarii gării și ceilalți că
lători care au aflat despre ce este 
vorba. încă o oră și vagonul atașat 
la garnitură își luă drumul în noapte, 
cei de pe peron, numai cîteva clipe 
mai pot auzi muzica ce răzbate din 
vagonul nostru. Orașul studenției

noastră patrie •
noastre a rămas departe. Luminile 
în vagon s-au stins; toți dorm în 
timp ce plantonul își face datoria... 

Craiova ! Odată cu razele dimi
neții strigătul plantonului răsună în 
vagonul nostru.

In cîteva minute am fost detașați 
de garnitură și garați pentru o zi în 
acest oraș.

Ne-am grăbit să ajungem la fabri
ca „Electroputere“ înainte ca soarele 
să-și reverse din seninul cerului ra
zele fierbinți, asupra străzilor ora
șului.

— E mare uzina, tovarăși, și nu 
de mult timp construită — ne spune 
delegatul repartizat de conducerea u- 
zinei. Aici fabricăm ceea ce nu era 
posibii sub vechiul regim. Mașinild 
și experiența sovietică ne ajută în 
muncă...

Fiecare din noi a rămas adînc im
presionat de gradul de mecanizare 
în care se construiește un dinam, un 
motor, un transfcfrmâtcr, o locomoti
vă de mină, etc.

După amiază în parc și seara pe 
centru, eram continuu sub impresia 
că vechiul oraș a întinerit. Unul din 
colegi care cunoaște de mulți ani 
Craiova ne povestea că acesta era 
cîndva orașul marilor bancheri, al 
luxului și desfrîului pentru aceștia 
și al. mizeriei pentru cei ce munceau. 
Astăzi Craiova este un puternic cen

tru industrial și cultural.
Forfota veselă a oamenilor muncii 

ce-și petrec orele de repaus în parcuri, 
sonoritatea plăcută a megafoanelor, 
numeroasele cluburi și cinematogra
fe, toate podoabele orașului semănau 
în inimile noastre bucuria vieții noi.

Seara tîrziu, cînd Craiova a rămas 
în urmă, întinși pe paturile legănate 
de mersul trenului, pătrunși de o plă
cută oboseală, retrăim o zi plină de 
impresii. Încet discuțiile au adormit...

— București ! Capitala patriei, 
principalul centru industrial, politic 
și cultural, orașul în care viața pul
sează mai viu decît în orice parte a 
țării, impresionant pentru cei ce nu 
l-au cunoscut, prin intensa lui cir
culație.

Ne deplasăm în grup spre „Elec
tromagnetica“.

— Aici — ne spune inginerul prin
cipal al întreprinderii — veți vedea 
cum se construiesc voltmètre, amper- 
metre, wattmetre, contori, instrumen
te și aparataj electric fin, care altă
dată se importau din străinătate, la 
un preț ridicat. N-a fost ușor înce
putul. Veți vedea piese mici și de 
mare precizie, veți vedea pinion de 
2,1 mm. cu 8 dinți și ax de 1,1 mm...

La auzul acestor cuvinte, o curio
zitate nestăpînită se putea citi în 
ochii fiecăruia dintre noi.

Intr-adevăr, obișnuiți cu mașinile 
și piesele mari pe care nu odată le 
văzusem la U.R.U.M.P.. am rămas 
uimiți de finețea și precizia cu care 
se lucrau aici piese micuțe la mașini 
pe tot atît de mici.

— Trebuie atenție mare la lucru. 
In camera de alături piesele sînt 
controlate cu microscopul — și ingi
nerul porni înainte să ne arate.

Am stat 3 zile în București. Multe 
am văzut și totuși, prea repede ă 
trecut timpul. „Casa Scînteii“, în
treprinderea cu utilajul tipografic cel 
mai modern, din care ies zilnic mi
lioane de exemplare, ziare, reviste, 
cărți și broșuri, uzinele „Electrofar“ 
și „Mao Tze Dun“, parcurile și ca
sele de cultură ne-au furnizat impre
sia care arată limpede cît de mult am 
parcurs din drumul spre socialism.

— Ploești ! Vizităm cea mai mare 
rafinărie din sud-estul Europei, ,,1 
Mai“. Prin conducte și cu vagoanele 
care vin de la sonde netrolul umple 
uriașele cisterne. Acesta e aurul ne
gru cu care se mîndrește patria noas
tră.

De aici, din cisterne, prin sute de 
țevi petrolul pulsează continuu si se 
transformă în zeci de derivate de lă 
cocs și păcură pînă la benzină ușoa
ră, iar în laboratoare dă medicamen
te și coloranți.

Pe largul bulevard, spre seară, la 
umbra castanilor o plimbare e mi
nunată. •

— Noroc tovarăși !
In față noastră, s-a oprit ingine

rul care ne-a condus prin rafinărie 
și-un muncitor. Au rămas cu noi încă 
o oră, pînă cînd trebuiau să intre la' 
cinematograf. In timp ce ei ne po
vesteau cu cîtă cruzime au fost bom
bardate rafinăriile de către capita
liștii străini, cînd au văzut că le sca-
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Din viața organizațiilor de bază din raion ÎNSEMNĂRI

întrecerea socialistă — în atenția organizației 
de bază

Conducerea politică a întrecerii so
cialiste este cea rnai importantă sar
cină ce stă în prezent în fața orga
nizațiilor de bază din întreprinderi. 
Conștientă de aceasta, organizația de 
bază din sectorul IV de la mina Ani- 
noasa a sprijinit și îndrumat îndea
proape comitetul de secție sindicală 
în organizarea și desfășurarea între
cerii socialiste.

Pentru o organizare temeinică a în
trecerii socialiste, organizația de 
bază a sprijinit printr-o intensă mun
că politică pregătirea consfătuirii de 
producție ce a avut ioc la începutul 
acestei luni, consfătuire în care s-a 
arătat fiecărei brigăzi de mineri sar
cinile de plan ce-i revin. Cunoscîn- 
du și din timp sarcinile de plan, mi
nerii au putut să pornească la muncă 
pe bază de angajamente concrete. 
Munca politică a organizației de bază 
nu s-a limitat însă aici. Ea a îndru
mat și sprijinit comitetul de secție 
si grupele sindicale pentru a antrena 
în întrecerea socialistă și pe munci
torii auxiliari și tehnicienii sectoru
lui, de a căror muncă depinde în 
bună măsură asigurarea de condiții 
optime de lucru brigăzilor de mineri.

Pentru întărirea
In sectorul I! de la mina Petrila 

lucrează mineri fruntași ai întrecerii 
socialiste cum sînt Alexandru Nagy, 
Gheorghe Croitoru și alții care prin 
munca lor de zi cu zi constituie un 
exemplu demn de urmat. Pe lîngă 
aceștia, în sector mai sînt și unii mi
neri ca Aurel Iacob și Traian Moldo- 
van care au dat dovadă de lipsă de 
simț de răspundere față de muncă, 
absentînd nemotivat.

O altă formă de indisciplină este 
aceea manifestată de minerii Ștefan 
Frățilă și Gheorghe Stocianu care 
au dat dovadă de nepăsare față de 
utilajul cu care munceau.

Cunoscîftd abaterile de la discipli
nă manifestate în sector, organizația 
de bază și-a îndreptat atenția în a- 
ceastă direcție, ducînd o intensă mun
că politică în combaterea lor. La a- 
ceastă acțiune au fost antrenați toți 
agitatorii organizației de bază, mi
nerii disciplinați, membri și nemem- 
bri de partid. Minerilor Gheorghe 
Stocianu și Ștefan Frățilă li s-a a- 
rătat, de exemplu, că lipsa de grijă 
față de utilaj duce la scăderea pro
ducției și productivității muncii, fapt 
care determină scăderea salariului 
lor. De asemenea, tov. Aurel Iacob 

pă din mîini, ascultam, dar gîndeam 
și altceva. De dimineață amîndoi 
erau în șalopete. Acum sînt bine îm- 
brăcați și merg la film. Muncitor și 
inginer — prieteni. Iată un aspect 
ăl vieții noi I

Filipeștii de Pădure, centru minier 
cu trecut aspru ca și al Văii Jiului. 
Intrăm în mină, pe galeria princi
pală de coastă. Lumina zilei n-a dis
părut încă din spatele nostru și sîn- 
tem sub impresia că va apare în față. 
Nu ! Nu e nici un tunel și nici vreo 
fereastră luminoasă. Sînt doar tubu
rile cu neon. Pe tot parcursul gale
riei am întîlnit acest nou și igienic 
fel de iluminație. In abataje întîl- 
nim multe utilaje moderne. Tehnică 
înaintată a utilat din plin și aceste 
locuri.

A doua zi eram la Doicești. Vizi
tam termocentrala utilată după ulti
mul cuvînt al tehnicii, și ascultam și 
înțelegeam sentimentul de mîndrie al 
inginerului care luase parte la con
struirea centralei și ne vorbea acum 
cu mîndrie și satisfacție despre a- 
ceastă măreață realizare.

Au rămas în urmă și Doiceștii.
Zi de odihnă la Sinaia. Vizităm a- 

cum castelul Peleș, una din fostele 
locuințe ale celui mai mare capita
list al țării, regele. Ne încîntă ochiul 
bogăția celor 327 de încăperi, arta cu 
care sînt lucrate ornamentele, dar ne 
doare și ne simțim jigniți, cînd auzim 
pe cel ce ne conduce:

..Acest castel a costat bugetul țării 
pe 3 ani...“

...Iată camera turcă.., camera mau

Ca urmare a acestui fapt 95 la sută 
din efectivul de muncitori și tehni
cieni din sector sînt antrenați în în
trecerea socialistă.

Pe baza acestor angajamente in
dividuale, comitetul de secție sindi
cală. împreună cu conducerea tehni
co- administrativă a sectorului, au 
analizat posibilitățile reale de înde
plinire a sarcinilor de. pian ale sec
torului, iu:n:'u-și angajamente colec
tive sporite.

Printre angajamentele luate de 
sectorul IV în cinstea zilei de 23 Au
gust este și acela de a extrage peste 
sarcinile de plan 1500 tone de căr
bune, de a economisi în luna iulie 
150 kg. explosiv și alte angajamen
te care au fost aduse la cunoștința 
fiecărui miner, muncitor și tehnician 
din sector.

Ca urmare a muncii politice dusă 
de către organizația de bază în or
ganizarea și desfășurarea întrecerii 
socialiste, colectivul de mineri și teh
nicieni din sectorul IV al minei Ani- 
noasa a reușit să extragă numai în 
primele două decade din luna iulie 
cu 40 tone de cărbune peste angaja
mentul luat.

disciplinîi muncii
și Traian Moldovan li s-a arătat că 
absentînd nemotivat de la șut produc 
greutăți ortacilor cu care lucrează 
pierzînd totodată prima progresivă 
de care se bucură fiecare miner dis
ciplinat care își depășește sarcinile 
de plan.

Munca politică dusă de organiza
ția de bază pentru întărirea discipli
nei în sector a dat rezultate frumoa
se. Cazurile de indisciplină, de nepă
sare față de utilaj au fost în bună 
măsură înlăturate. Totuși, în secto
rul II al minei Petrila munca poli
tică în combaterea cazurilor de in
disciplină nu este dintre cele mai 
convingătoare. Membrii de partid, 
lucrătorii înaintați, trebuie să arate 
minerilor care obișnuiesc să absen
teze nemotivat de la șut <’îie tone de 
cărbune au fost pierdute din cauza 

iei absențe nemotivate, cîți metri 
de țesături sau alte bunuri de larg 
consum se pot produce cu energia 
calorică a acestui cărbune, etc.

îmbunătățind necontenit munca 
politică pe care o desfășoară, orga
nizația de bază din sectorul II al 
minei Petrila va obține noi succese 
în întărirea disciplinei în muncă.

ră... camera stil florentin... covoare 
persane, chinezești... In tot castelul, 
aurul e romînesc, arta străină.

Ni se luminează gîndurile abia cînd 
lăsăm castelul și urcăm la cota 1400. 
Intre brazi, în fața Vîrfului cu Dor, 
se înalță casa oamenilor muncii ve- 
niți la odihnă. Jos, în vale, în fru
moasele vile, locuite altădată de 
burtă-verzime, se perindă acum mii 
de oameni ai muncii veniți la odihnă.

Frumoasă zi am petrecut la Sinaia. 
Frurfioase au fost și cele dinaintea 
ei, și cele următoare.

Am stat trei zile în orașul Stalin. 
Ne-a trebuit o zi întreagă, ca să vi
zităm uriașele uzine „Tractorul“.

In fiecare hală de mașini simțeai 
un suflu nou, un ritm de muncă entu
ziastă.

S-au scurs zilele și fiecare din ora
șele următoare ne-au îmbogățit ba
gajul de cunoștințe. Codlea, Uioara, 
Cluj, Baia-Mare, Arad și centrele 
parcurse înaintea lor, ne-au ajutat să 
ne cunoaștem țara, să cunoaștem’ gra
dul de dezvoltare tehnică și cultu
rală al patriei.

Nu sîntem bătrîni, dar nici prea 
tineri ca să nu ne putem aminti de 
nivelul de trai al muncitorilor în tre
cut.

La întoarcerea spre Petroșani, cîn- 
tăm însuflețiți:

— „înflorește țara mea,
Mă uit la ea și simt că-mi crește 

inimă...“
VIRG1L DINCA 

student la Institutul de Mine 
„Gh. Gheorghiu-Dej“

Un om
— Noroc, tovarășe Grădină !...
— Noroc... Hm... cînd ai venit?...
— Acum...
— Buuun!... Atunci stai puțin 

pînă mănînc. îndată termin.
— Dar nu prea am timp, tovarășe 

Grădină...
— Stai o clipă să înghit numai cî- 

teva bucățele, c-apoi vorbim cît pof
tești...

— Tovarășe Grădină, dar am trea
bă și-n altă parte. Nu poți cumva să 
amîni masa pe mai tîrziu? încă nu-i 
jumătatea șutului !...

— Eh dacă-i așa, fie! Dar repede 
tovarășă, că-s grăbit. Ce dorești ?...

l-am spus tovarășului loan Gră
dină, responsabilul cabinetului teh
nic al Filaturii Lupeni, că aș dori să 
scriu ceva despre activitatea inova
torilor din întreprindere. Dînsul era 
vădit nervos fiindcă nu-1 lăsasem 
să mănînce.

— Ce spui'că-ți trebuie?
— M-ar interesa, așa cum am mai 

spus, să știu ce propuneri noi de ino
vații s-au făcut în această lună.

loan Grădină a scos din sertar un 
caiet.

— Scrie tovarășă...

— Inovatorul Mihai Lado ă pro
pus confecționarea unui ventil de 
plumb cu două intrări și o ieșire, 
Asta pentru secția Il-a...

— Mai scrie tovarășă : Inovatorul 
Carol Țura a propus un nou apără
tor de aluminiu pentru mașinile de 
răsucit. Tovarășul Țura a mai pro
pus o macara pentru încărcare și 
descărcare. Nu-i de ajuns ?

— Tovarășe Grădină, n-am înțe
les bine în ce constă prima inovație. 
Mai repetați odată...

— Nu repet nimic. Sînt grăbit. Dă 
carnetul dumitale de notițe să scriu

Angajamente uitate
In cursul ultimilor ani, localitățile 

Văii Jiului s-au dezvoltat mult. A 
crescut numărul localităților, au fost 
clădite numeroase cartiere muncito
rești, acestea făcînd necesară îmbu
nătățirea aprovizionării localităților 
cu apă de băut, energie electrică, 
etc.

Pentru îmbunătățirea aprovizionării 
cu apă potabilă a localităților Petro
șani, Petrila, Lonea, a fost construită 
o nouă conductă de apă. In ăcest fel, 
aprovizionarea cu apă a locuitorilor 
din Petroșani a fost asigurată, ve
chea conductă rămînînd să aprovi
zioneze cu apă localitățile Petrila și 
Lonea.

La nouă conductă au mai rămas 
însă de executat unele lucrări de fi
nisare. Pentru a pune la punct a- 
ceste lucrări s-a instituit la 1 iunie 
a. c. o comisie formată din inginerul 
Nicolae Sasu de la întreprinderea 
703 construcții Petrila, loan Ghiță 
de la întrenrinderea 212 instalații, 
inginerul Gheorghe Robu de la în
treprinderea Comunală Petroșani. 
Membrii acestei comisii au examinat 
în amănunțime stadiul lucrărilor con
ductei și au semnat un document prin 
care s-au angajat, în numele între
prinderilor pe care le reprezintă, să

Condițiile de admitere în școala medie tehnică de cărbune 
din Lupeni

Școala medie tehnică de cărbune 
din Lupeni-Hunedoara, face cunoscut 
celor interesați că primesc . elevi în 
anul I, absolvenți a VII clase ele
mentare, de la etatea de 14 ani la 
24 de ani pentru cursurile de zi, iar 
pentru cursurile serale, muncitori din 
branșa minieră, pînă la etatea de 30 
de ani. La cursurile de zi, elevii sînt 
admiși în urma vizitei medicale și 
a examenului ce se va da din limba 
romînă (scris și oral), matematici 
(scris și oral) și chimie (oral). La 
cursurile serale nu se dau examene 
de admitere.

înscrierile, se primesc în fiecare zi 
la secretariatul școlii între orele 8-15,

grăbit
eu, or poftim caietul meu și scrie 
dumneata fără să mai întrebi.

— Vreau să mai știu ce îmbunătă
țiri aduc aceste inovații la locul de 
producție, dacă se aplică sau nu...

— Asta nu ți-o pot spune. Trebuie 
s-o <nai studiez. Nu m-am pus încă 
„pe roate“ ca să știu ce economii 
aduc inovațiile, ce și-au propus ino
vatorii să realizeze prin propunerile 
lor...

Responsabilul loan Grădină a mai 
adăugat printre înghițituri cîte . un : 
.,nu-știu“, „n-am timp“, „vino mai ț 
tîrziu“. Nu putuse răbda omul să ’ 
nu-și dovedească graba ia rnîncare/ 
deși în alte privințe nu prea dă do
vadă de o asemenea „calitate“. Cu: 
gura plină, mi-a adăugat la des- : 
părțire:

— Vino mata peste vreo trei luni ; 
si. atunci o să stăm frumușel de vor- '. 
bă cît vei pofti. Atunci o să cunosc' 
si economiile...

★
îmi cer iertare de la tovarășii ino

vatori ai Filaturii Lupeni că în acest: 
articol nu pot să vorbesc despre fru
moasele lor realizări. Și aș fi avut1 
cu siguranță multe de arătat. La ca- < 
binetul tehnic al acestei întreprinderi' 
au 'fost prezentate recent 11 noi pro
puneri de inovații, lucru care arată: 
că inovatorii de la Filatura Lupeni:' 
sînt în primele rînduri ale mișcării: 
progresului tehnic din Valea Jiului.: 
N-am avut posibilitatea să scriu des-; ’ 
pre munca inovatorilor, pentru că i 
responsabilul loan Grădină este biro
crat. Și încă unul grăbit. Poate că 
sub acest aspect îl cunoaște și con-: 
ducerea Filaturii Lupeni său poate-1 
va cunoaște abia acum. Asupra aces-! 
tei ipoteze merită că conducerea în
treprinderii să reflecteze puțin și să 
ia măsurile de rigoare.

9 CHUDA

efectueze ultimele lucrări la conduc
tă. Pentru fiecare literare de finisare 
care mai trebuie efectuată s-au fixat 
totodată și termenele de execuție.

Printre lucrările care mai trebuie 
executate la această conductă sînt: 
6 cămine "de golire cu termen pînă 
la 1 iulie a.c.; -dublarea trecerilor 
conductei pe sub apa Jiețului cu ter
menul de 20 iulie; nivelarea terenului 
în străzile Dr, Petru Groza și I. C. 
Parhon cu termen pînă la 15 iulie și! 
alte lucrări ca verificarea etanșeității: 
conductei, amenajarea căminelor 1 
și 2, etc.

De la 1 iulie â. c. a trecut mult; 
timp și din toate aceste angajamente! 
nu s-ă realizat nimic. Conducerile 
întreprinderilor 212 și 703 construc- > 
ții, precum și întreprinderea comu
nală Petroșani, au uitat de angaja
mentele luate. In schimb, din cauză ' 
neexecutării acestor lucrări,, funcțio
narea conductei de apă suferă, locui- ■ 
torii din Petroșani rămînînd uneori 1 
cîte 2-3 zile fără apă.

Oare va mai dura mult această si
tuație? Ce au de zis tovarășii diri' 
conducerea trustului 7 construcții Pe-' 
tfbșani și ă întreprinderii comunale '■ 
Petroșani ?

Dr. VALÉR IU ILIEȘ 
corespondent

pînă la dată de 3 august 1954. Exă-; 
menele de admitere încep pe ziua de! 
6 august 1954 în localul școlii. Lai 
înscriere, candidații trebuie să adu-j 
că extrasul de naștere, certificatul 1 
de studii și certificatul de stare mă- 1 
terială. Celor admiși li se asigură 
uniformă completă, internat și can- - 
tină.

Avînd locuri vacante în anul II, 
specialitățile topografie minieră,, e- 
lectromecanică minieră și exploatări 
miniere, se primesc absolvenți ai 
claselor a VlII-a, sau anul I de la 
școlile medii teoretice și medii teh
nice cu avizul școlilor respective, 
informații suplimentare se pot primi 
de la secretariatul școlii.
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Plenara C. C. al Partidului Comunist Italian
ROMA (Agerpres). — Plenara Co 

mitetului Central al Partidului Co
munist Italian și-a încheiat lucrările. 
La discuțiile pe marginea raportului 
prezentai de Giorgio Amendola au 
luat cuvîntul numeroși vorbitori, prin
tre care, și Palmiro Togliatti, secreta
rul general al partidului comunist.

După cum anunță ziarul „Uqjta”, 
Togliatti a subliniat în primul rînd 
că este necesar ca viitoarea conferin
ță națională a partidului, care va fi 
convocată în următoarele luni, să fie 
precedată de o largă discuție asupra 
problemelor principale de politică ge
nerală

Ajutorul sovietic acordat populației care a suferit 
de pe urma inundațiilor în R. D. Germană

BERLIN (Agerpres). — TASS
B. P. Miroșnicenko, înaltul comisar 

adjunct al U.R.S.S. în Germania și 
însărcinat cu afaceri ad-interim, a vi
zitat la 19 iulie pe primul ministru al 
Republicii Democrate Germane, O. 
Grotewohl, și i-a exprimat, în numele 
guvernului sovietic, condoleanțe în 
legătură cu calamitățile naturale care

TEGUCIGALPA (Agerpres). — Se 
anunță că un acord a fost încheiat în
tre reprezentanții societății nord-ame- 
ricane „United Fruit” și conducătorii 
a 23.500 greviști de pe plantațiile de

DJARARBA (Agerpres). — China 
Nouă transmite :

Op;nia publică indoneziana este 
profund indignată de presiunile exer
citate de americani asupra Indoneziei 
pentru a împiedica livrarea de cau
ciuc indonezian către R.P. Chineză 
— considerîndu-le drept un amestec 
în afacerile interne ale Indoneziei.

K. H. Tjikjan, președintele secției 
economice a parlamentului indonezian, 
și-a exprimat nemulțumirea sa față 
de amenințarea americanilor de a 
aplica' „legea Battle” (cu privire la 
embargo) pentru a „pedepsi” Indone
zia dacă va vinde cauciuc Chinei. EI

Zilele acestea s-au -încheiat lă Was
hington tratativele dintre Tiiorney- 
croft, ministrul comerțului din Anglia 
și Stassen, conducătorul așa-numitei 
direcții pentru operațiunile din străină
tate a S.U.A. Aceste tratative cu 
privire la comerțul dintre apus și ră
sărit sînt un rezultat al recentei con
ferințe dintre Eisenhower și Chur- 
chill, în cadrul căreia, după cum re
zultă din relatările presei engleze, 
nu s-a putut realiza o „unitate de 
vederi“ în privința comerțului cu ră
săritul. Motivul direct care a deter
minat tratativele dintre Thorneycroft 
și Stassien a fost faptul că așa-numi- 
tul Consiliu consultativ al comitetu
lui de cooperare de pe lîngă grupul 
consultativ al Uniunii nord-atlantice, 
care a discutat timp de trei luni la 
Paris problema revizuirii controlului 
asupra exportului de mărfuri în ță
rile lagărului democratic, a intrat în 
impas datorită poziției americane și 
n-a adoptat nici o hotărire.

Interesul manifestat de cercurile de 
afaceri din Anglia pentru lărgirea 
comerțului cu răsăritul este de în
țeles. Problema debușeului neliniș
tește în mod serios țările capitaliste. 
Cercurile de afaceri din ț-u-îe Europei 
occidentale, printre care și cele din 
Anglia, ridică tot mai insistent pro
blema lărgirii comerțului cu țările

„Prin activitatea noastră politică 
—a spus Togliatti — trebuie în primul 
rînd să demascam și să opunem o re
zistență eficientă transformării regi
mului democrat înlr-un regim de sa
mavolnicii guvernamentale. Prin acti
vitatea noastră politică trebuie să 
unim și să punem în mișcare forțele 
capabile să stăvilească acest proces, 
să-l întoarcă înapoi, să recucerească 
terenul pierdut.

Aceasta este, după părerea mea, 
problema centrală, deoarece aici sînt 
îmbinate problemele libertății, inde
pendenței și păcii...”.

au lovit Republica Democrată Germa
nă — inundațiile din partea de sud a 
republicii.

B. P. Miroșnicenko i-a comunicat 
primului ministru, Otto Grotewohl, că 
ambasada U.R.S.S. în R. D. Germană 
depune 200.000 mărci la fondul de 
ajutorare a populației din regiunile 
eare au avut de suferit de pe urma 
inundațiilor.

Succesul luptei greviștilor 
de pe plantațiile din Honduras

banane din Honduras. Acest acord a 
intervenit după greva eroică a mun
citorilor care a durat aproape două 
luni. Societatea „United Fruit” a 
suferit mari pagube, toate plantațiile 

Presiunile S. Ü. A. asupra Indoneziei
a declarat că trebuie să se ia măsuri 
în vederea îmbunătățirii condițiilor de 
desfacere a cauciucului indonezian, 
condiții care să permită Indoneziei să 
nu depindă de un anumit cumpărător.

Cercurile comerciale indoneziene 
își exprimă părerea că Statele Unite 
încearcă prin orice mijloc să împie
dice tratativele comerciale chino-in- 
doneziene pentru ca să-și mențină 
monopolul asupra desfacerii cauciu
cului indonezian, și mai ales, pentru 
a dicta prețurile după bunul lor plac.

Ziarul „Suluh Indonezia” scrie că 
presiunile americane nu mai înspăi- 
rrîîntă pe nimeni. „Noi nu vom ceda 

In ciuda realității
răsăritene, a anulării restricțiilor dis
criminatorii în cadrul „legii Battle“, 
care împiedică acest comerț. Acor
durile comerciale încheiate în ulti
ma vreme între țările occidentale și 
U.R.S.S. precum și țările de demo
crație populară, recenta vizită a unui 
grup de industriași englezi în Uniu
nea Sovietică, tratativele ce decurg 
cu succes între reprezentanții comer
ciali englezi și chinezi precum șî o 
serie întreagă de alte fapte au dove
dit atît posibilitatea lărgirii comer
țului dintre apus și răsărit cît și a- 
vantajele care decurg de aici.

Poziția cercurilor guvernante din 
S.U.A. față de corperțul dintre apus 
și răsărit a încordat considerabil re
lațiile economice anglo-americane. In 
ciuda falimentului evident al măsuri
lor discriminatorii aplicate comerțu
lui cu răsăritul, în ciuda contradic
țiilor vădite dintre această discrimi
nare și interesele economice ale țări
lor occidentale înșiși, cercurile gu
vernante ale S.U.A. continuă să se 
cramponeze și în domeniul comerțu
lui internațional, de politica lor fali
mentară de pe „poziții de forță“. Cer
curile guvernante din S.U.A. zădăr
nicind lărgirea comerțului dintre ță
rile Europei occidentale și cele din 
lagărul democratic sub pretextul com
baterii „pericolului comunist'*, nu

La discuții au mai luat cuvîntul 
Leone Berlinguer, Massolla, Mazzoni, 
Tremolanti, Spallone, Sereni, Dozza, 
Cocco,. Negarville, Scalambra, Alber- 
ganti, Fabiani, Licausi, Pellegrini. 
Pesenti și Terracini — membri ai 
C.C. al partidului comunist.

Cuvîntul de închidere a fost rostii 
de Giorgio Amendola.

Comitetul Central a însărcinat con
ducerea partidului comunist să elabo
reze un document care să cuprindă in
strucțiuni privind desfășurarea discu
ției în toate organizațiile de paCid în 
legătură cu apropiata conferință na
țională a partidului.

In numele guvernului R.D. Germa
ne, O. Grotewohl a mulțumit guver
nului sovietic pentru simpatia expri
mată și a mulțumit de asemenea am
basadei U.R.S.S. în R. D. Germană 
pentru ajutorul în bani.acordat popu
lației care a avut de suferit de pe 
urma inundațiilor. , 

sale de pe coasta de nord a țării fiind 
complet părăsite. „United Fruit” a 
fost silită să satisfacă cererile mun
citorilor privitoare la mărirea sala
riilor.

acestor presiuni, scrie ziarul, întrucît 
ar însemna să sacrificăm politica 
noastră independentă” Ziarul subli
niază că Statele Unite exercită pre
siuni pretutindeni pentru a sili și alte 
țări să se supună orbește politicii a- 
mericane. „Suspendarea ajutorului” 
economic sau de altă natură face parte 
din presiunile americane.

Ziarul „Suluh Indonezia” adaugă 
că R.P. Chineză este o piață excelentă 
pentru cauciucul indonezian. „Noi 
trebuie să vindem cauciuc Chinei și în 
orice caz trebuie să întreținem relații 
comerciale directe cu această țară” — 
scrie ziarul.

de V. OS1POV
doresc în realitate să accepte lărgi
rea acestui comerț deoarece se tem 
că aceasta ar contribui la destinde
rea încordării internaționale, ar slăbi 
dependența de S.U.A. a celorlalte 
țări capitaliste și ar priva pe mag
nații din Wall Street de posibilitatea 
de a-și dicta condițiile pe piața ca
pitalistă mondială. Nu încape îndo
ială că îngrijorarea față de o aseme
nea evoluție a evenimentelor o expli
că faptul că îndată după tratativele 
cu Thorneycroft. Stassen a plecat în 
grabă la Paris.

Faptele arată: însă că timpurile 
cînd țărhe din Europa occidentală 
urmau docil dictatul economic al 
S.U.A-, au rămas de domeniul tre
cutului.

In această ordine de idei este grăi
toare de pildă, reacția pozitivă pro
vocată de propunerea sovietică la ac
tuala sesiune de lă Geneva a Consi
liului Economic și Social al O.N.U. 
cu privire la înlăturarea dificultăți
lor din comerțul internațional și la 
mijloacele de dezvoltare a relațiilor 
economice internaționale precum și 
la convocarea unei conferințe inter
naționale a experților guvernamen
tali în scopul elaborării recomandă
rilor cu privire la dezvoltarea co
merțului internațional. (Agerpres).

Prima conferință 
internațională de neurochimie

LONDRA (Agerpres). TASS trans
mite :

Intre 13 și 18 iulie a avut loc la 
Oxford prima conferință internaționa
lă de neurochimie, la care au parti
cipat oameni de știință din Anglia, 
Uniunea Sovietică, Franța, Statele 
Unites India și alte țări. Cu un deose
bit interes au fost ascultate referatele 
academicianului A. V. Palladin, pre
ședintele Academiei de Științe a 
R.S.S. Ucrainene și profesorul Vladi
mirov, cu privire la rezultatele cerce
tărilor științifice efectuate de Institu
tul de biochimie al Academiei de 
Științe a R.S.S. Ucrainene și la Insti
tutul de fiziologie „I. P. Pavlov” al 
Academiei de Științe a U.R.S.S.

Oamenii de știință din diferite țări 
și-au exprimat satisfacția profundă în 
legătură cu participarea reprezentan
ților soviefici la lucrările conferinței.

Presa suedeză despre vizita 
marinarilor sovietici în Suedia

STOCKHOLM (Agerpres). — TASS 
transmite :

Ziarele suedeze au publicat recenzii 
în care se elogiază înalta măiestrie a 
marinarilor sovietici care și-au dat 
concursul la spectacolul artiștilor a- 
matori în parcul „Skansen” din Stoc
kholm.

„Marinarii sovietici, scrie ziarul 
„Morgen Tidningen”, dansează ca 
dansatori profesioniști. Spectacolul 
dat de marinarii sovietici a uimit pe 
locuitorii din Stockholm”.

„Svenska Dagbladet” scrie că „spec
tacolul a fost o adevărată reprezen
tație populară de înaltă clasă”.

Este surprinzător arată ziarul „Da- 
gens Nyhetor”, cum echipajul escadrei 
de vase sovietice poate avea atît de 
mulți oameni talentați, un colectiv co
ral atît de bine închegat, tenori exce- 
lenți.

Ziarele subliniază că în ciuda tim
pului nefavorabil, peste 5.000 locuitori 
ai capitalei suedeze au venit să pri
vească vasele sovietice. „Stockholms 
Tidningen” arată că „pe bordul vase
lor sovietice vizitatorii au avut posi
bilitatea să umble liberi și să pri
vească tot ce doreau. Marinarii sovie
tici au ajutat oaspeților să se orienteze 
și le-au arătat tot ce se putea' vedea”.-

PE SCURT
— După cum relatează ziarul „El 

Pais”, economia chiliană zdruncinată 
de inflație este în plin declin. Costul 
vieții a crescut în țară cu 80 la sută 
în comparație cu anul trecut. Deficitul 
bugetului de stat a ajuns la 22 miliar
de pesos, producția stagnează.

— Agenția France Pr.esse relatează 
că ministrul Afacerilor Externe al Ja
poniei a făcut o declarație potrivit că
reia „Japonia nu va permite depozita
rea, transportul și nici instalarea de 
baze atomice pe teritoriul ei”.

— Generalul Van Bennike șeful comi
siei de observatori O.N.U. în Israel 
a avut o întrevedere cu ministrul de 
Externe și cu șeful statului major al 
armatei siriene, în cadrul căreia au 
discutat asupra situației încordate de 
la granițele Israelului cu țările arabe 
în urma recentelor incidente.

— Ziarele vest-germane anunță că 
imediat după realegerea în funcția de 
președinte al Germaniei occidentale, 
Heuss a semnat o lege cu privire la 
amnistierea hitleriștilor care au să- 
vîrșit crime de război.

— După cum relatează agenția 
France Presse, senatorul McCarthy a 
anunțat demisia lui Roy Cobn, pri
mul consilier al faimoasei sub-comi- 
sii senatoriale pentru „cercetarea ac
tivității antiamericane”.
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