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In corpul ziarului :
Energia apelor în slujba omului 
Echipa Dorogi Bányász (R.P.U.) 

a întrecut echipa Minerul Lupeni 
cu scorul de 7-2 (5-2).
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Ștefan Mihai: Șeful brigăzii com

plexe.
Pentru îmbunătățirea tehnicii se

curității muncii în minele noas
tre de cărbuni.

LA ORDINEA ZILEI : Buna gos
podărire a localităților noastre, 
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Șomerii nu tac. .
împotriva creării unui bloc agresiv 

în Asia de nord-est.
Populația vietnameză își exprimă 

adeziunea față de armistițiul de 
la Geneva.
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Puternicul 
țărilor de

avlot al ec
democrație populară

In întâmpinarea zilei de 23 August
Anul acesta, o mare parte din țările de democrație populară, 

printre care și țara noastră, sărbătoresc zece ani de la eliberarea 
lor de către Armata Sovietică. Cu acest prilej, popoarele acestor 
țări fac bilanțul drumului parcurs în cei zece ani de la eliberare. 
In viața unui popor zece ani nu constituie o perioadă prea lungă. 
Intr-un singur deceniu însă, sub conducerea partidelor comuniste 
și muncitorești, popoarele au «înfăptuit transformări care sub 
vechile regimuri nu erau posibile decît în sute de ani.

întreaga viață economică și culturală a cunoscut o puternică 
dezvoltare. Cîteva cifre demonstrează cu putere acest lucru. Pro
ducția industriei poloneze pe cap de locuitor a fost în 1953 cu 
4,8 la sută mai mare decît în 1938. Polonia ocupă astăzi locul al 
cincilea pe glob în producția de cărbune. Producția de cărbune 
a sporit în această țară de peste două ori în comparație cu nive
lul dinaintea războiului, producția de energie electrică — de peste 
trei ori, producția de oțel — de peste 2,5 ori.

Republica Cehoslovacă a ocupat în anul 1953 locul al 9-lea 
pe glob în ceea ce privește extracția de cărbune, al 7-lea la pro
ducția de fier brut și al 6-lea la producția de oțel.

Intr-un ritm rapid s-a dezvoltat și economia celorlalte țări 
de democrație populară. In decurs de numai trei ani producția 
Ungariei a crescut cu 73 la sută. In prețuri neschimbate valoarea 
acelei cre-neri este cu 22,5 la sută, mai mare decît valoarea 
întregii producții industriale a Ungariei din 1938. La sfîrșitul 
primului cincinal (1954), industria socialistă a Ungariei produce 
cu aproape 180 Ia sută mai mult decît în 1949.

In Btiigaria, la siuși.ul anului lu53, extracția de minereu 
de fie: a sporit de 6,1 ori, iar cea de minereu de cupru — de 5,4 
ori în comparație cu 1948.

O puternica uezvui.are a cunoscut și economia R. P. Chi
neze, R. P. Albania, R. P. Mongole, R. P. D. Coreene.

Ca urmare directă a dezvoltării economiei, a crescut în mod 
simțitor nivelul de trai material și cultural al oamenilor muncii 
din țările de democrație populară.

Polonia a luat înfățișarea unui enorm șantier de construcții, 
Intre anii 1945-1953, din fondurile statului au fost construite 
sau reconstruite în orașe peste 1.200.000 încăperi de locuit. In ca
dru! planului de 6 ani se construiesc între altele 94 mari centre 
moderne de locuit, dintre care două orașe ridicate din temelie.

Venitul național al Poloniei a crescut în 1953 cu 61 la sută 
față de anul 1949 și cu de peste două ori mai mult decît în anul 
1938. Aceasta a adus o contribuție serioasă la creșterea nivelului 
de trai al poporului.

Reducerea de prețuri efectuată în R. Cehoslovacă a adus 
populației o economie de 5 miliarde 600 milioane de coroane ce
hoslovace. Cele trei reduceri efectuate din octombrie 1953 pînă 
în aprilie 1954 au adus populației din Cehoslovacia o economie 
de 10 miliarde 700 milioane coroane. Salariile medii ale muncito
rilor din industrie s-au ridicat în trimestrul patru din anul trecut 
cu 12,5 la sută, în comparație cu perioada corespunzătoare a anu
lui 1952.

O simțitoare înflorire a cunoscut viața Bulgariei populare. 
Dezvoltarea industriei și agriculturii a făcut să crească simțitor 
nivelul de trai material și cultural al maselor populare.

Salariul real al muncitorilor din industrie a crescut cu 38 la 
sură în comparație cu anul 1939. In anul 1953 guvernul a chel
tuit pentru ocrotirea sănătății d.e 6 ori mai mult decît în 1939. 
A fost introdusă asistența medicală în întreaga țară.

In ce privește învățămîntul superior, pînă în 1944 în Bulgaria 
exista numai o singură Universitate și o academie de arte la 
Sofia. Numărul studenților nu depășea cifra de 9.000. Astăzi, în 
țară există 20 de instituții de învățămînt superior în care stu
diază peste 30.000 de studenți.

Industriei ușoare bulgare i s-a trasat sarcina satisfacerii 
în măsură tot mai mare a nevoilor materiale și culturale ale po
porului. In anii celui de al doilea plan cincinal, în Bulgaria va fi 
construit un combinat textil care va produce anual 24.000.000 m. 
țesături și 5.000 tone de fire, o fabrică de cauciuc, o fabrică de 
zahăr, o fabrică de uleiuri vegetale, etc. Spre sfîrșitul celui de aJ 
doilea plan cincinal, producția de articole textile va crește cu 
53 la sută, de mobilă — de 2,2 ori, de produse metalice — de 
aproape 3 ori, de zahăr — 2,5 ori, de conserve de legume — cu 
9/ ia sută, etc.

Comunicatele date publicității cu prilejul îndeplinirii planu
lui de stat pe semestrul I al anului 1954, oglindesc succesele 
economice dobîndite în această perioadă de către țările de demo
crație populară. In Polonia planul de stat pe semestrul 1 al pro
ducției globale a fost îndeplinit de către industria socialistă îp 
proporție de 102,8 la sută, în Cehoslovacia planul producției glo
bale a fost îndeplinit de industrie în proporție de 101,4 la sută, 
iar în Ungaria planul semestrial a fost îndeplinit în proporție de 
101,1 la sută. Comunicatele date publicității cuprind cifre care 
oglindesc creșterea necontenită a bunăstării oamenilor muncii 
din țările de democrație populară.

Tabloul pe care-1 prezintă dezvoltarea vieții economice și 
culturale din țările de democrație populară constituie dovada vie 
a hotărîrii popoarelor din aceste țări de a merge ferm pe drumul 
vieții noi, spre socialism. '*

La baza sporirii producției do cărbune 
creșterea productivității muncii

rii întrecerii socialiste pe 
prima decadă a lunii reiese 
că zeci de brigăzi de mineri

In luna trecută colectivul 
minei Aninoasa a obținut un 
frumos succes în îndeplinirea 
angajamentelor luate în cin
stea zilei de 23 August, ex- 
trăgind peste plan mii de 
tone de cărbune. La baza a- 
cestui succes au stat, in pri
mul rînd, succesele dobîndite 
în întrecere în direcția spo- 

' ririi productivității muncii.
Și în cursul lunii august 

minerii din Aninoasa sînt 
permanent preocupați de a 
obține o productivitate înal
tă.’Din rezultatele desfășură-

Bilanțul realizărilor obți
nute în prima decadă a aces
tei luni de minerii și tehni
cienii de la mina Petrila, do
vedește că întrecerea socia
listă în întîmpinarea măre
ței aniversări se desfășoară 
tot mai însuflețit.

Pe sectoare, în fruntea în
trecerii socialiste s-a situat 
colectivul sectorului I care a 
încheiat prima decadă din 
luna august ctt, o depășire de 
plan de 17,5 la sută. Printre 
brigăzile de mineri care au

de la această mină își depă
șesc productivitatea planifi
cată cu peste 20 la sută. In 
sectorul II al minei, sector 
cu mică capacitate de pro
ducție, 4 brigăzi, cele condu
se de 'minerii Petru Nistor, 
Ervin Șuier, Iosif Petre și 
loan Bercea, au întrecut pro
ductivitatea planificată cu 
peste 30 la sută. Brigada tî- 
nărului miner loan Bercea a 
obținut o depășire de 70 la

In ¿Tun tea întrecerii 
contribuit la obținerea aces
tui succes se află cele con
duse de tov. loan Balaha, 
Mihai Costin, Petru Bexa și 
Nicolae Ardean care și-au 
întrecut .tu 30-74 la sută sar
cinile de plan.

Muncă rodnică a depus în 
prima decadă a lunii august 
și colectivul sectorului V al 
minei, care a reușit să-și de
pășească sarcinile de plan cu 
16,8 ld sută. Cu 15 la sută 
și-a depășit în această peri
oadă sarcinile de plan și co

sută, cea mai mare din sec
tor.

La sectoarele I și 1,11. prin
tre brigăzile care și-au dez
voltat realizările pe seama 
sporirii productivității muncii 
sînt si cele conduse de mine
rii Aurel Cristea, Grigore 
Gălăbuț. Francisc Bodo, Mi
nai Tucaciuc, Nicolae Stan- 
ciu și Gheorgbe Țurlui. Fje- 
care miner din aceste brigăzi 
extrage zilnic, datorită depă
șirii indicilor la productivi
tate, cîte 1-3 tone de cărbune 
peste plan.

lectivul sectorului IV. Pe 
mină sarcinile de plan au 
fost îndeplinite în această pe
rioadă în proporție de 10 L2 
lă sută

Demne de remarcat sînt 
succesele obținute în întîmpi
narea zilei de 23 August de 
brigăzile conduse de ’miherii 
Gheorgbe Croitor-u, .Nicolae 
Circu, Gheorghe Lazăt. loan 
Fus, Fridrich Faus, foan Șer- 
ban și altele care și-au depă
șit sarcinile de plan cu peste 
40 la sută.

Cu angajamentele îndeplinite și depășite
Puținele zile care au ma; 

rămas pînă la 23 August, 
ziua eliberării patriei noas
tre, constituie pentru colecti
vul de muncitori, tehnicieni 
și ingineri de la Preparația 
de cărbuni Lupeni zile de 
luptă avîntată pentru înde
plinirea angajamentelor luate. 
Zi de zi, succesele muncito
rilor de la această întreprin
dere sînt tot mai însemnate. 
Echipa condusă de tov. luliu

Szell, lucrînd lă confecționa
rea cupelor pentru elevatoa
re, și-a întrecut cu 300 la sută 
angajamentele pe care și le-a 
luat.

Rezultate frumoase obține 
și echipa condusă de frunta
șul întrecerii socialiste Gheor
ghe Peterfi care efectuînd 
diferite lucrări de dulgheri© 
și-a depășit zi de zi produc
tivitatea planificată cu peste 
230 la sută.

La obținerea acestor suc-

cese o contribuție de seamă 
au adus tov. loan Ciobotaru. 
directorul întreprinderii, ing. 
loan Vintilă și maiștrii loan 
Tecear, loan Petrovici și Ni
colae Hrostea care au spriji
nit lupta muncitorilor pentru 
realizarea cu succes a anga
jamentelor luate în cinstea 
celei de a 10-a aniversări ă 
eliberării patriei noastre.

GHEORGHE MIERTESCU, 
corespondent

MINERI ȘI TEHNICIENI DECORAȚI CU ORDINUL MUNCII CLASA IlI-a

M. Tucaciuc E. Császár A. Doțiu L. Haidu P. Moiș

Printre minerii și tehnicienii decorați cu prilejul Zilei minerului cu Ordinul 
Muncii clasa IIl-a sînt și tov-. AAihai Tucaciuc, miner șef de brigadă la mina Ani
noasa, Eugen Csaszar, tehnician — șeful sectorului V de la mina Petrila, Avram 
Doțiu, brigadier de la mina Lupeni, Ladislau Haidu, brigadier de la mina Petrila și 
Petru Moiș, maistru miner de la mina Aninoasa.

Colectivul sectorului V, condus de tehnicianul Eugen Csaszar, a obținut lună 
de lună mari realizări, in producție. In primele 9 zile din această lună planul de pro
ducție al sectorului a fost îndeplinit în proporție de 116,8 la sută. Succese însemnate 
obține în întrecerea socialistă în cinstea zilei de 23 August și colectivul sectorului 
III de la mina Aninoasa din care fac parte tov. MJhat Tucaciuc și Petru Moiș. Jn 
prima decadă a lunii august, din acest sector sa extras cu 4,1 la sută mai mult căr
bune decît era planificat.

La minele lor, brigadierii Ladislau Haidu și Avram Doțiu sînt în fruntea în
trecerii socialiste; brigăzile pe care le conduc își întrec cu regularitate atît sarcinile 

< de plan cantitative cit și productivitatea planificată.
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In Editura Cartea Rusă a apărui:£hn regiunea noastră,
★

Grija față de copii
Ia regiunea Hunedoara au luat ființă 

in ultimii ani numeroase maternități, . 
case de nașteri, creșe și cămine de zi.

In cele 8 maternități orășenești și 43 
case de naștere sătești femeile mun
citoare au asigurată spitalizarea gra- ' 
tuită și asistență medicală. Pentri j 
îngrijirea și educarea copiilor, în cen
trele industriale sînt 12 creșe, iar alte 
226 unități preșcolare au funcționat 
anul acesta în mediul rural. In toate 
aceste unități au fost îngrijiți pes'e 
7900 de copii.

In ultimul timp, au luat ființă două 
maternități la Brad și Hațeg, o creșă 
în orașul Petrila, o creșă sezonieră la 
gospodăria colectivă „Drumul lui Le- 
nin” din Geoagiu, raionul Orăștie și 
alifie.

Sănătatea copiilor e asigurată de 
cele 10 secții de copii de pe lîngă spi- 
fatele orășenești și de cele 10 dispen
sare sătești, cu staționare și secții de 
copii. Aceste unități au în prezent peste 
400 de paturi. Astfel, datorită bunei 
îngrijiri a copiilor și măsurilor sani
tare luate, mortalitatea infantilă a 
scăzut în regiune cu 50 la sută față 
de procentul înregistrat în regimurile 
t recute. (A ger pr es)

Sate radioficate
Din anul 1950 și pînă astăzi în re

giunea Hunedoara au fost radioficate 
45 de localități. Printre acestea se gă
sesc 35 de comune și sate în care s-ău 
instalat peste 22.000 difuzoare. Nu
mai în raionul IIia, de pildă, au fost 
-adîoficate în ultimul timp satele Să- 
-ămaș, Bicau, Hondol și altele. In lo
calitatea de munte Poiana din raio
nul Sebeș s-au instalat peste 900 de 
difuzoare.

Printre satele radioficate anul aces
ta se numără și comuna Apoldu de 
Sus din raionul Sebeș unde s-a creat 
un centru de radioficare cu 370 de abo
nați.

Intr-o serie de localități ca Alba Iu- 
!ia, Teiuș, Orăștie, Deva, Brad și al
tele, centrele de radioficare au insta
lat numeroase difuzoare pe străzi.

Pfnă la sfîrșitul anului vor mai fi 
radioficate comunele Gîrbova și Jina 
dîn raionul Sebeș, precum și gospo
dăria anexă „Minerul 4” din satul 
Bîrcea Mare, raionul Hunedoara. (A- 
gerpres)

Echipa Dorogi Bányász (R.P.U.) a întrecut
echipa Minerul Lupeni

Miercuri după-amiază, a avut loc 
la Lupeni întîlnirea internațională de 
fotbal între echipa Dorogi Bányász 
(R.P.U.) și echipa Minerul din loca
litate. întîlnirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă de caldă prietenie. înainte 
de începerea meciului, un grup de mi
neri fruntași ai întrecerii socialiste, 
printre care Bartha Eugen, Gaiovschi 
Ioan, Năpău Vasile, Damiar. Ion și 
alții, a’ înmînat oaspeților buchete de 
flori. Miile de oameni ai muncii din 
Lupeni au urmărit apoi cu mult inte
res întîlnirea amicală de fotbal care 
s-a terminat cu victoria echipei mine
rilor din Dorog (R.P.U.) cu scorul de 
7—2 (5—2).

Scorul este deschis de gazde în pri
mul minut de joc prin Fihmon. Ir. 
minutul 7 oaspeții egalează prin Mol
nár (11 m.). Din acest moment oas
peții pun stăpînire pe joc, >mpunîn- 
du-și superioritatea. La atacurile 
susținute ale oaspeților echipa gazdă 
răspunde prin contraatacuri. Scorul 
este modificat în min. 12 cînd același 
Molnár înscrie din nou : 2-1 pentru 
Dorogi Bányász. Două minute mai 
tîrziu gazdele au ocazia de a egala, 
însă Moraru ratează. In min. 18 oas
peții urcă scorul la 3-1, Vasas înscriind 
de Ia 5 m. Trei minute mai tîrziu, gaz
dele înscriu prin Nemeș cel de al 
doilea punct și ultimul pe care l-au 
înscris în cele 90 minute de joc. După 
înscrierea acestui punct jocul devine

Despre unele lipsuri de la depozitul combinat 
■t O.C.L. din Petroșani

La depozitul Combinat O.C.L. din 
Petroșani continuă să se practice vin 
derea' unor mărfuri direct din depozit 
Ir.tr-una din zilele trecute, de exemplu 
șeful raionului băuturi spirtoase, Ti 
găreanu Ioan, a vîndut din depozit 
cetățeanului Milc-ti Alexandru 5 1. 
spirt.

Surprins asupra faptului ¡tov. Ți- 
găreanu a declarat cu seninătate că a 
dat spirtul așa..., fără să aibă dezle
gare de la nimeni, urmînd ca banii 
să-i verse la un magazin special. 
Aceasta denotă că conducerea O.C L. 
și șeful depozitului combinat, tov. Boț 
Tacob, n-au luat pînă în prezent mă
surile necesare pentru a curma vin
derea unor mărfuri direct din depozit. 

cu scorul de 7-2 (5-2) 
echilibrat. Echipa gazdă continuă să 
aibă inițiativa. In această perioadă 
Cotruț, aflat singur în fața porții, ra
tează o ocazie clară de gol, <,r un șut 
puternic tras de Nemeș uimei este ba
ra, după ce cu cîteva clipe înainte por
tarul oaspeților fusese nevoit să res
pingă în corner o lovitură fberă de 
la 25 m. executată de Cotru4

Incepînd din min. 30 inițiativa apar
ține din nou echipei oaspe. Jucătorii 
maghiari înscriu pînă fa pauză încă 
două goluri prin Opava (rnhv 30) și 
Vasas (min. 35).

La reluare, echipa Dorogi Banyasz 
ioacă cu pase precise, dînd dovadă de 
o bună pregătire tehnică. In această 
parte a întîlnirii oaspeț'i marchează 
alte două goluri prin Taket -'min 80) 
șî Bablena (min. 88)

Echipa minerilor J’n Lupeni care a j 
avut mult de învățat de lă echipa oaspe, 
a reușit ca în fața unui adversar de va- 
ioare să presteze, în genera1, un jac 
tun. Cei mai buni jucători ai ei au fost 
Brătilă, Radu și Cotruț, în timp ce din 
echipa oaspe s-au evidențiat în mod 
deosebit Vasas, Teket, Domeser, Bu 
zanszki și Bablena.

Arbitrul jocului M-ucr '(Lugoj)' a 
condus cu scăpări. Două din cele 
■apte goluri înscrise de oaspeți au 
fost marcate din poziție de ofsaide 
(Vasas în min. 18 si Teket în min.80).

AL'. NEGUȚ

In aceeași zi, la ora 11,40, delega
tul cantinelor miniere din Lupeni al 
venit la depozitul combinat pentru a | 
ridica cantitatea de 100 kg. slănină. I 
Din cauză că șeful raionului raționate ' 
ulei și slănină, Han Nicolae, era plecat 
de la depozit (unde și cu a cui dezle
gare. numai el știe) delegatul n-a pu
tut ridica slănina pînă la ora 15 cînd 
șeful raionului amintit mai sus s-a 
înapoiat.

Astfel de fapte se vor mai petrece 
1? depozitul O.C.L. combinat din Pe
troșani atît timp cît conducerea 
O.C.L. și biroul organizației de baza i 
nu vor lua măsuri în această direc4!* i 

GH. GLUMBEA 
corespondent '

Romanul „LELO“ 
de A. Ceișvili

Acțiunea romanului „Lelo" se des
fășoară în cadrul Gruziei noi, înso
rite, în care cultura ceaiului și a plan
telor citrice, a viței de vie și a euca- 
liptului, se dezvoltă neîncetat în fo
losul poporului muncite»’.

Scriitorul gruzin A. Ceișvili a uus 
muncă de agitație în perioada fră- 
mîntată a începuturilor colectivizării 
agriculturii din Gruzia, iar ulterior 
a trăit vreme îndelungată în mijlo
cul țărănițnii gruzine. El a cunoscut 
îndeaproape lumea satului gruzin și 
a reușit să redea în „Lelo“ un ta
blou veridic, convingător, aj vieții și 
muncii desfășurate de țărănimea col
hoznică în anii dinaintea Marelui 
Război pentru Apărarea Patriei.

Romanul ne înfățișează raportu
rile sociale noi, care s-au stabilit în 
locul formelor de viață patriarhale. 
In momentul în care ÎI înfățișează 
Ceișvili, satul colhoznic a înflorit. 
Viața sătenilor este din ce în ce mai 
îndestulată, mai plină, mai plăcută.

Ceișvili a surprins în „Lelo“ mo
mentul interesant. în care orînduireă 
colhoznică, victorioasă și consolidată, 
este gata să pornească înainte. „Vii
torul nostru luminos este comunis
mul" — spune Epifan. secretarul or
ganizației de partid din colhoz. A- 
cum este vorba de a ridica pe o treap
tă nouă, mai înaltă, productivitatea 
întregului colhoz, de a produce în 
chip nou".

Titlul romanului „Lelo" — ’ste 
simbolic ‘ „a duce lelo" înseamnă â 
învinge, ă-și atinge scopul. In între-- 
cerea dintre vechi și nou, noul învin
ge. Orînduireă colhoznică triumfă â- 
supra dușmanilor ei : ea triumfă <• îrf 
conștiința oamenilor, ale căror «sen
timente se transformă odată cr ~n>s 
greșul construcției noii societă*:

Limba simplă, folosită de autor, 
plină de prospețime și de culoare — 
inspirată din comoara graiului popu
lar gruzin — stilul plin de savoare, 
dau acestui roman un puternic ac-ent 
le viață. Arta cu care scriitorul se- 
zisează viața colhoznicilor gruzini, 
tace această carte extrem de apro
piată cititorului.

Cu aproape patru ani în urmă, pe 
matul stîng al Volgăi au început lu
crările de construcție a hidrocentralei 
de la Stalingrad. In această scurtă 
perioadă de timp au fost executate 
lucrări uriașe. Sectoarele imensului 
■șantier al hidrocentralei se întind pe 
zeri de kilometri pătrați, dincolo de 
Volga. Schimbări uriașe s-au produs 
pe insula Zelionîi. Astăzi această in- 

i JUÎS pierdută printre zecile de insule 
1 asemănătoare din lunca Volga Ahtuba, 

I despre care pînă nu de mult nu știa 
i decît foarte puțină lume, s-a' transfor

mat într-un imens șantier. Aici func
ționează un mare combinat de prelu- 

, crare a lemnului, ateliere mecanice 
de reparații și autobaze. A fost pusă 
{n funcțiune nrima n FoUrîrij de
beton, cu o capacitate de 10.000 m3 de 
beton pe zi. Legătura între aceste în
treprinderi se face nrintr-o rețea de 
soseîe si căi ferate. Pe insulă a fost 
construită o mare gară feroviară, unde 
sosesc zilnic zeci de vagoane cu ma
teriale necesare șantierului.

Pa batardourile de pămînt. care u- 
1 nesc Insula Zelionîi de mahd Ahtubei 

șl de groapa de fundație, au fost con
struite autostrăzi largi pe care circulă 
neîntrerupt mașini încărcate cu che
restea, piatră, beton și armătură.

Tnsula este de asemenea traversată 
de albia lungă de cîțiva kilometri a 
canalului de joncțiune Volga-Ahtuba, 
construit cu ajutorul hidromonitoarelor. 
m prezent , aceste vase sapă o nouă 
cale pe apă — un canal de derivație, 
'ung de 6 km. pe care vor trece vapoa
rele de pe Volga ncolln«’ harăii:! «■:

Din țara constructorilor comunismului

Energia apelor în slujba omului
— Pe șantierul hidrocentralei de la Stalingrad —

. xte de V. EREMENCO
centrala electrică. Pînă acum din al
bia canalului au fost excavați aproape 
1.000.000 m3 de pămînt — de 1,5 ori 
mai mult decît prevede ‘norma.

Luna trecută echipajul hidromoni- 
torului Nr. 501, a' îndeplinit planul cu 
17 zile înainte de termen. In prezent, 
hidromecanizatorii desfășoară între
cerea pentru a obține rezultate și mai 
bune. Zilnic șefii schimburilor anunță 
prin gazeta de perete a vasului că 
norma a fost îndeplinită în proporție 
dQ 200—220 Ia sută.

Hidromecanizatorii sînt socotiți pe 
șantier principalul detașament al mun
citorilor terasieri. Anul trecut, hidro- 
monitoarele au excavat 18 milioane 
m3 de pămînt pe care l-au sedimenta4 
în diferitele instalații hidrotehnice■ 
baraje, diguri și batardouri. Hidrome
canizatorii au îngrădit groaoa de fur 
datie și celelalte instalații în curs di 
construcție, ferindu-le îmnotriva revăr 
~””;i apelor Volgăi și Ahtubei.

de fundație a hidrocentralei 
este atît de mare, îneît ar putea să 
încapă în ea un întreg orășel. Ea ocu
pă o suprafață de 75 ha. Tn-nartea' gro
pii de fundație din spre Volga, se află 
o suprafață imensă, unde nu se mai 
vede nici un excavator si nici un auto
camion basculant. De aici s-a săpat si 
s-n cărat întregul pămînt. Jaloanele 

rlp nrcpApt — 94 r*^o*rî — 

de pe șantier ultimul excavator „Ura- 
leț”. In prezent au început lucrările de 
construire a estacadei de tmsnoriz' 
betonul, care traversează întreaga 
groapă de fundație. In a doua jumă- 
tate a gropii de fundație lucrările de 
terasament continuă. Aici urmează să 
se excaveze și să se încarce în auto
camioanele basculante aproape 
1.000.000 ra? pămînt. Toate mijloacele 
tehnice necesare au trecut acum îr> 
această parte a gropii. In decurs de 
doi ani de lucru pe șantierul hidrocen 
tralei de la Stalingrad echipajul exca 
vatorului „Uralet” Nr. 61'3, c'””' poar
tă numele lui Oleg Koșevoi Erou^al 
Uniunii Sovietice, a excavat și încăr
cat în autocamioane basculante 
1.300.000 m3 de pămănt.

Succese însemnate au obținut și o 
-bipaiele altor excavatoare.

încătușată pînă aproape de mijlo
cul albiei, apa fluviului încearcă me 
reu să pătrundă în groapa fundației, 
dar întîlnește în cale un puternic obsta
col din beton, oțel si năm'teit Uneori, 
'nsă reușește să se Infiltreze, dar este 
cantată de pompele de evacuare așe
zate te iur împrejurul gropii. Multe 
din n1" trebuie să pompeze apa de la 
o adîncime de peste 50 m. Pe? fundul 
gropii de fundație, unde excavatoarele 
scot pămîntul, au fost instalate filtre

acestor ace sorb 

apa zi și noapte. Toate pompele func
ționează impecabil.

Pe malul înalt al Ahtubei, la vreo 
6 km. de Volga, se înalță orașul Voi- 
jski, apărut recent pe un loc aproape 
gol: este tînărul oraș al constructori
lor hidrocentralei, unde locuiesc în pre
zent zeci de mii de oameni. Pe străzile 
lui largi au fost ridicate case fru
moase cu mai multe etaje. In cele 
mai bune clădiri funcționează școli, 
grădinițe de copii și creșe, policlinici. 
Casa tehnicii, clubul, magazine și 
restaurante. Numeroase case =e află 
"n curs de construcție. Lucrările se 
execută după metoda rapidă. în bandă 
rulantă. Au fost create brigăzi specia
lizate, care trec de la o casă la alta, 
îndeplinind o anumită muncă Prima 
brigadă pune fundamentul caselor, a 
doua ridică soclul, a treia ridică pereții 
parterului și așa mai departe întrea
ga muncă de construire a unei case 
este împărțită în nouă cicluri Rezul
tatele muncii după metoda rapidă în 
bandă rulantă au întrecut toate aș
teptările. După darea în folosință a 
primei clădiri, celelalte au fost termi
nate de către constructori la fiecare 4 
zile.

Paralel cu amplele lucrări de cons
trucții de locuințe (anul acesta urmea
ză să fie dați în folosință cel puțin 
60.000 m2 de spațiu locativ), în fînă- 
rul oraș sînt în curs de terminare lu
crările de construcție a unui spital, a 
unei case de cultură și a unui mare 
stadion.

Ritmul lucrărilor pe șantierul hi
drocentralei și în tînărul oraș al con
structorilor creste zi de zi. (Agerpres)1; 
(„Leninskoe Znamia”)'. i



SÍÉIÜL ROȘU

La ordinea zdeiPesrtru îmbuoâtădrea tehnicii securități
muncii în minele

Pe timpul regimului capitalist, sute 
de mineri și-au găsit moartea în 
urma exploziilor de metan în mină, 
ori au murit asfixiați de gaze otră
vitoare Pentru capitaliști n a exis
tat nici o preocupare rață de îmbu 
nătătirea condițiilor de muncă în 
mină

Cu totul aitfel se prezintă situa 
tia in regimul nostru democrat-popu 
Iar. In scopul îmbunătățirii măsuri
lor de protecție a muncii în mină, 
în Valea Jiului funcționează de cîțiva 
ani o stație de încercări și securitate 
minieră, care aparține de institutul 
de cercetări carbonifere din Bucu 
rești

In cadrul. stației lucrează un larg 
colectiv format din cercetători ști
ințifici cu caiificare superioară între 
care inginerul Arpad Petrik. profe
sor de electromecanică la Institutul 
de Mine . Gh Gheorghiu-Dej'* 1 din 
Petroșani candidatul în științe Nico
lae Jngureanu, precum și alte cadre 
ce specialiști.

...La unitatea nr. 10 Aprozar dirt 
Aetrila deși este afișat la loc vizi
bil orarul de lucru ai acestei uni
tăți, de multe ori insă el nu se res
pectă. De pildă pe afiș scrie: du
minica deschis pînă la ora 11 Vin- 
zătorii de ia această unitate absen
tează de la serviciu, trimițând pe 
alții in locul lor. In ziua de 8 au
gust, de pildă, a servit la această 
unitate tov Emil Santner, care nu 
este angajatul unității. In aceeași 

j zi magazinul s-a închis la ora 10 
i răminind astfel neservite multe 
' persoane.
i Este necesar ca conducerea O.C.L. 

Aprozar din Petroșani să tragă la. 
răspundere pe cei în cauză și să 
vegheze ca programul stabilit să 
fie respectat întocmai.

M. GTRLEA 
corespondent

I ...Factorii poștali din comuna 
i Bănița. duc ziarele la abonați cu 
■ mari înttrzieri, iar deseori nu le 
• mai duc. In loc ca ei să se îngri- 
I

Stația de încercări și securitate 
minieră se ocupă cu verificarea uti- 
iaiuhii electric antigrizutcs și a lăm
pilor de siguranță cu benzină, cu 
problemele de aeraj și climat, cu stu
diul calității cărbunelui, etc.

Ca rezultat al cercetărilor între
prinse. în minele din Valea Jiului 
au ros! înlocuite o serie de utilaje 
elec-'rlcc necorespunzătoare cu utilaje 
electrice antigrizutoase. Colectivul 
stației acordă o mare atenție studie-

Schimb de onoare
Muncitorii de la întreprinderea 

minieră Bănița muncesc susținut în 
cadrul întrecerii socialiste în cinstea 
celei de a 10-a aniversări a eliberă
rii patriei noastre, pentru a-și înde
plini și depăși angajamentele luate.

Succese deosebite în muncă au ob
ținut muncitorii de la această între
prindere în cadrul unui schimb de 
onoare organizat zilele acestea.
ru acest prilej, fruntașul întrece

rii socialiste Francise Toth, datorită 
eforturilor depuse în muncă, a reali
zat o depășire de 900 la sută a sar
cinilor de plan.

La atelierul de grup al minei Petrila
Muncitorii de la atelierul de grup 

al minei Petrila obțin frumoase suc
cese în lupta pentru îndeplinirea an
gajamentelor luate în cinstea zilei 
de 23 August.

Așa de exemplu, fruntașul în între 
cerea socialistă Carol Rragel, lucrînd 
cu însuflețire la repararea unui com
presor cu o capacitate de 90 m. c„ 
a reușit să termine această lucrare 
cu o zile înainte de termenul fixat 
De asemenea, utemiștii Rudolf Cos- 
ma și Constantin Ignaț, folosind din 
plin timpul de lucru, au realizat o

noastre de cărbuni
rii explozibiiității prafului de cărbu
ne selecționat după gianulații și di
ferite locuri de muncă. Pe baza re
zultatelor obținute, cercetătorii din 
cadrul stației au făcut instructaje 
practice cu tehnicienii mineri și ar
tificierii de la minele de cărbuni in 
vitîndu-i să participe la o serie de 
experiențe în ceea ce privește efec
tul exploziilor de metan și praf de 
cărbune și îndrumîndu i asupra mă
surilor de prevenire ce trebuie luate 
în acest scop.

Stația de încercări și securitate 
minieră a adus un aport prețios la 
■mbunătățirea aerajului în mine. La 
fiecare exploatare se iau acum zilnic ; 
probe din aerul ce iese din mină. A- 
cest aer este analizat în laboratoare, 
iar acolo unde se constată un procent j 
depășit de gaz, se iau măsuri pentru ■ 

’'mbunătățirea imediată a ventilației. I 
Această metodă nouă în problemele 
le aeraj s-a extins la toate minele 

"mii Jiului. Datorită analizelor de 
aer ce se iau cu regularitate de la 
’»ferite locuri de muncă, se realizea
ză un control permanent al atmosfe
rei de lucru în mină și sînt elabo
rate măsuri de îmbunătățire a aera
jului.

întreaga activitate a stației este 
strîns legată de procesul de dezvol
tare continuă a minelor din bazinul > 
nostru carbonifer, de îmbunătățirea 
continuă a condițiilor de lucru în , 
mină. i

De asemenea, tov. Vasile Ivănăs- 
ciuc, Dionisie Gergely, Petru Mai- 
grodon și Teodor Flutur și-au între
cut în acea zi productivitatea plani
ficată cu peste 500 la sută.

Cu multă însuflețire au muncit în 
cadrul schimbului de onoare și echi
pele conduse de tov. ioan Gabor, Ște
fan Barta, Tudor Chivu, Petru Ga- 
run, Ioan Rotaru, Constantin Dinu, 
Constantin Scutaru și alții, care au 
înregistrat depășiri ale sarcinilor de 
plan cuprinse între 200-250 la sută 

ERNEST MARA 
corespondent 

depășire de plan de 82 la sută.
Și alti muncitori de la atelierul de 

grup al minei minei Petrila înregis
trează succese însemnate în produc
ție. Astfel, lăcătușul Viliielm Greguș. 
care lucrează la întreținerea și repa
rarea tuburilor de aer comprimat din 
mină, a reușit să depășească sarci
nile de plan cu 70 la sută, iar strun
garul Tiberiu Svoboda și-a întrecut 
sarcinile de plan cu 68 la sută.

MAR IA MOR ARU 
corespondent

Buna gospodărire a
Una dintre sarcinile sfaturilor popu

lare este buna gospodărire a locali
tăților noastre.

In această direcție, în Valea Jiu
lui au fost obținute unele succese. 
Astfel, la Petroșani a fost pusă în 
funcțiune o măturătoare mecanică, o 
stropitoare auto, pe străzi a fost com
pletată rețeaua de iluminat, etc. La 
Lupeni s-au curățat gunoaiele de pe 
străzi, la Petrila s-au reparat șoseaua 
și digul care era surpat de apă.

Cu toate acestea măi sînt încă 
lipsuri în buna gospodărire și între
ținere a localităților noastre. Astfel, 
întreprinderile comunale regionale 
din Petroșani încă n-au luat măsuri 
pentru repararea pavajului străzii 
dr. Petru Groza, desfăcut cu ocazia 
instalării conductei de apă, Sanepi
dul tolerează ca pe strada Vasile 
Contă să existe o ladă de gunoi care 
răspîndește un miros greoi în locu
ințele din jur, iar podețul dintre stră-

In sprijinul echipelor
In ziua de 11 august ă. c. în cadrul 

unei consfătuiri ținute cu actorii Tea
trului de Stat din Petroșani, s-a sta
bilit un număr de 10 instructori ar
tistici care vor funcționa în cadrul 
cercurilor dramatice ale unor sindi
cate din Valea Jiului. Printre aceștia 
sínt: C. Beiu, T. Brădescu, A. Coîda, 
M. Iordache, A. Jeles și alții.

Pînă în ziua de 23 August se vor 
forma pe lîngă sindicatele vizate bri
găzi artistice de agitație, care au 
drept scop să promoveze o serie de 
spectacole adecvate posibilităților e-

localităților noastre
zile Grivița Roșie și 23 August jdin 
fața Teatrului de Stat) este rupt 
Mai pot fi semnalate și aite lipsuri 
pe care secția gospodărie comunală 
a Sfatului popular al orașului Petro
șani le tolerează. Delăsări în bună 
gospodărire a localităților se mani
festă la Vulcan unde piața orașului 
este prost întreținută; la Aninoasa 
unde lăzile de gunoi nu sînt golite 
la timp, la Lupeni unde șoseaua ce 
duce la Uricani, în dreptul spitalu
lui, este plină de gropi și movile de 
pămînt.

Lipsurile în buna gospodărire a 
localităților noastre ar putea fi cu 
ușurință lichidate dacă comitetele e- 
xecutive ale sfaturilor populare oră
șenești ar trage la răspundere sec
țiile de gospodărie comunală pentru 
a asigura o cît mai bună gospodă
rire a localităților respective.

Să dăm toată atenția bunei gospo
dăriri a localităților noastre !

-------- ---i

artistice de amatori
xistente. Binevenite în această direc
ție sînt culegerile de cîntece și texte 
satirice trimise de Casa centrală a 
creației populare din București și 
care vor contribui la alcătuirea re- 
pertoriiior.

Este de dorit ca responsabilii cul
turali și președinții comitetelor de 
întreprindere să sprijine în mod real 
această acțiune întreprinsă în cin
stea zilei de 23 August, dînd concur
sul instructorilor cercurilor dramatice 
de amatori din Valea Jiului.

CONSTANTIN RADULESCU

Ni se semnalează că.. , ------ —
¡ească ca fiecare ziar său revistă 
să ajungă la timp și in bune con
diții in mina cititorilor, ei le tri
mit abonaților prin cutioscuți, din 
care cauză multe ziare și reviste 
se pierd pe drum. Din vina facto
rilor poștali care n-au mers pe te
ren pentru a ridica banii pentru a- 
bonamente, aproape toți muncito
rii și țăranii muncitori din Bănița 
au rămas fără ziare în luna august.

VASILE ARDELEANU 
corespondent
★

...Ziarele și revistele abonaților 
din orașul Vulcan sînt transportate 
pe tren de la Petroșani la un loc 
cu lăzile de zarzavaturi. Datorită 
lipsei de grijă manifestată de șefii 
de tren, caietele cu ziare ajung la 
Vulcan în condiții necorespunză
toare. Conducerea gării din Petro
șani are datoria să ia măsurile ne
cesare pentru bună transportare â 
ziarelor pe C.F.R. >

A. PANIȘ 
corespondent

Cațărîndu-se pe schele cu agilita
tea unei pisici, un tînăr constructor 
umblă pe coamele zidurilor proaspăt 
ridicate, pășește peste adîncimi de 
multe etaje îndrumînd munca ce se 
desfășoară. Ici arată unui zidar cum 
să lucreze mai bine. In altă parte, 
cu mîna pîlnie la gură, strigă către 
macaragiu să ridice mai mult ma
terial. Alteori, aplecat asupra schi
țelor. se sfătuiește cu șeful șantieru
lui. cum să împartă mai bine oame
nii pentru ca munca să meargă din 
plin.

Nu e ușor să fii șef de brigadă și 
încă ai unei brigăzi complexe de con
structori. O asemenea brigadă con
struiește un bloc de la temelie pînă 
sus la acoperiș. Asta nu-i treabă u 
șoară I Trebuie să te descurci în pă
ienjenișul schițelor, să organizezi te
meinic aprovizionarea cu materiale 
a întregii brigăzi, să știi să utilizezi 
cu pricepere puternicele macarale- 
turn, betonierele, benzile transpor
toare și alte utilaje cu care este în
zestrată o brigadă complexă de con
strucții.

■»Se
...Șeful de brigadă complexă de pe 

șantierul din Vulcan, Sandu Tudor, 
nu are decît 22 de ani. Acasă au fost

Șeful brigăzii complexe
șase frați. Pe acolo de unde-i el, co
muna Rasova din Dobrogea, pămîn- 
tul nu prea e darnic. De aceea, San
du a pornit de tînăr să caute de lu
cru. S-a angajat pe șantier, ii plă
cea cum lucrau zidarii, cum se rîn- 
duiau supuse cărămizile sub mîna 
constructorilor, pînă alcătuiau o casă, 
o fabrică, o uzină.

Un zidar bătrîn i-a spus într-o zi.
— Vezi băiete, eu sînt acasă în 

oricare parte a țării; peste tot în- 
tîlnesc case ridicate de mîna mea.

Hotărîrea tînărului Sandu se în
tări și mai mult. ..Se va face con
structor".

A venit în Valea Jiului acum doi 
ani. La început a urmat cursurile u- 
nei școli de calificare, iar apoi a lu
crat în brigada constructorului Ca
rol .Maier. Silința lui a dat roade: 
a învățat temeinic munca de con
structor. lotuși, cînd în luna mar
tie a. c. i s-a propus să formeze și 
să conducă o brigadă compiexă de 
constructori, a avut un moment de 
ezitare: va putea? Și-a privit ortacii 
de lucru: Octavian Popescu, Ioan Ni- 
colae, Gheorghe Mitu, N. Tănase,* Ma

rin Opriș, Ștefan Bodea, Mirea Jă- 
nescu și pe toți ceilalți. Ii cunoștea 
pe fiecare; erau toți tineri de nă
dejde. îndoielile i s-au risipit. A pri
mit.

★
Lucrul se desfășura conform rit

mului de muncă planificat. Tînărul 
șef de brigadă însă nu era mulțumit. 
Oare nu s-ar fi putut ca lucrul să 
meargă și mai bine? Se apropia 
ziua de 1 Mai, în cinstea căreia bri
gada lui și-a luat însemnate anga
jamente în întrecere. Și, ei voiau să 
ciștige întrecerea. A stat multe ore 
aplecat asupra planurilor, schițelor, 
s-a sfătuit cu oamenii din brigadă, 
cu zidarii mai bătrîni, cu inginerul 
șef al șantierului. Pînă la urmă au 
lictărît: vor reduce pasul lanțului de 
lucru de la 4 zile cît era planificat, 
la 3 zile. Încercarea a izbutit. Ter
menul în care urma să se constru
iască blocul E sud, la care lucrau, 
a fos redus cu 25 Ia sută față de cel 
planificat. Brigada lor a cîștigat 
întrecerea.

Au trecut vreo două luni. Succe

sul obținut le-a înaripat gîndul sprd 
noi victorii: Ce ar fi să reducem pa
sul lanțului de lucru și mai mult, lă 
numai 2 zile? — și-au zis construc
torii din brigadă, cînd au încheiat 
un nou contract de întrecere socia
listă, în cinstea zilei de 23 AugusU

Au urmat noi calcule și noi efor
turi. încercarea a fost și de data ă- 
ceasta încununată de succes. In lu
nile iunie și iulie brigada compiexă 
condusă de Sandu Tudor a depășit 
norma cu 100 Ia sută. Astfel blocul 
E sud a fost clădit în numai jumă
tate din timpul planificat,

Acum brigada lucrînd la construi
rea unui cămin cu 4 etaje pentru ti
nerii mineri, prin reducerea pasului 
lanțului de lucru la 2 zile își depă. 
șește norma cu 90 la sută în între
cerea în cinstea zilei de 23 August.,

— Aici se montează o nouă ma
cara — îmi spune tînărul sef de bri
gadă, tov. Sandu Tudor. Cînd vom 
avea sprijinul ei la aprovizionarea 
cu materiale, atunci să vezi. Cît e 
blocul de rnare, vom înălța un etaj 
în numai 5 zile, iar depășirea va tre
ce cu mult peste 100 la sută.

ȘTEFAN Mi HAI
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Mișcarea națională de protest a peste 2 milioane de dijmași din Italia
ROMA (Agerpres). — TASS
In toate regiunile agricole din Ita- 

da, unde se practică sistemul lucră
rii pămîntului în dijmă, a început la 
10 august o mișcare națională de 
protest la care participă peste 2 mi- 
lioăne de dijmași.

WASHINGTON (Agerpres). — A- 
genția France Presse anunță că mun
citorii de la uzinele atomice din Pa- 
ducah — statul Kentucky — au ho- 
tărît să declare grevă, cerînd înche
ierea cît mai grabnică a unor con
tracte de muncă corespunzătoare. 
Greva amenință să se răspîndească 
și la uzinele atomice din Oak Ridge.

Populația vietnameză își exprimă adeziunea 
față de armistițiul de la Geneva

SAIGON (Agerpres).
Populația din regiunile deținute de 

francezi din Vietnam își exprimă a- 
deziunea față de armistițiul de la Ge
neva care a pus capăt războiului din 
Indochina.

Vestea încetării focului a fost pri
mită cu entuziasm de populația vietna
meză dornică de pace și libertate.

Cenzura baodaistă a încercat pinii 
acum însă să ascundă informațiile a- 
supra modului în care populația din 
regiunile ocupate de francezi din

Declarația Partidului social-democrat din Germania 
în legătură cu Nota Uniunii Sovietice din 24 iulie

BONN (Agerpres). — A.D.N. trans
mite :

Serviciul de presă al partidului 
social-democrat din Germania a pu
blicat o declarație în legătură cu 
Nota Uniunii Sovietice din 24 iulie 
în care subliniază că „ar fi o greșală 
să se respingă cu anticipație orice 
șansă de tratative''. „Orice altă me
todă ar putea să agraveze contradic
țiile în așa măsură încît bubuitul tu
nurilor să ia locul discuțiilor diplo
matice“.

Deputatul social-democrat Herbert 
Wehner a declarat într-un interviu 
acordat serviciului de presă al parti-

împreună cu tovarășii săi de mun
că, Anșelmo Rosati muncitor la u- 
zina „Ilva“ din orașul Savona, se 
prezentă în acea zi la ghișeul casie
riei uzinei: direcția a dat dispoziție 
să li se facă lichidarea. Și cînd casie
rul rosti puternic și răspicat numele 
Iui Anselmo Rosati, acesta avu sen
zația că o greutate apăsa pe umerii 
săi. Casierul s-a apropiat de ghișeu 
și cu un glas monoton îi ceru: iifă- 
tați-mi actul de identitate I

Parcă visînd, Anselmo scoase din 
portmoneu actul de identitate pe care 
îl întinse casierului. Acesta îl cer
cetă cu atenție și începu să numere 
suma de bani. Abia după se semnă 
pentru primirea banilor, /Anselmo 
deveni cu adevărat conștient că a 
rămas fără lucru.

Timp de 20 ani, Anselmo Rosati 
a muncit cinstit la această uzină și 
iată-I acum șomer. Soarta sa o îm
părtășeau numeroșii muncitori con 
cediați care își așteptau rîndul la 
ghișeu.

Da.. începînd de astăzi el nu mai 
are de lucru. In fața lui s-au deschis 
perspective sumbre. Și împreună cu 
el mii și zeci de mii de muncitori 
din orașul Savona au fost sortiți mi
zeriei și foametei.

Ceea ce complica’ și măi mult si
tuația era faptul că și fiul său mai 
mare Carlo, era de asemenea șomer. 
Acesta găsea de lucru în port, dar în 
mod sporadic. Copiii săi Mari sa și 
micul Gino, erau încă Ia școală.

Aflînd despre concedierea șoțului, 
tovarășa lui de viață izbucni în ho
hote de plîns. Anselmo încercă s-o li

In întreaga Italie și în special în 
regiunile în care există cel mai mare 
număr de dijmași — Emilia, Tosca
na și (Jmbria — au loc mari mitin
guri și demonstrații. Dijmașii cer îm
părțirea echitabilă a produselor agri
cole, efectuarea lucrărilor de amelio

Mișcarea grevistă în țările capitaliste
STUTTGART (Agerpres). — A.D.N.
In urma presiunii exercitate de 

muncitorii din întreprinderile de 
transport din Hamburg, care sînt în 
grevă, și pe baza cererilor sindica
tului muncitorilor din Germania oc
cidentală, comisia de salarii a laen- 
dereîcr vest-germane și asociația în
treprinderilor comunale au hotărît să 
înceapă tratative în problema sala

Vietnam a primit anunțarea acordului 
de la Geneva.

După cum relevă ziarul „L’Huma- 
nite”, știrile provenite din aceste re
giuni arată că în orașul Hue din Viet
namul central, intrarea în vigoare a 
acordului de armistițiu a fost sărbă
torită de populație în cadrul unor mari 
demonstrații care s-au desfășurat pe 
străzile orașului. Au avut loc de ase
menea mitinguri în care populația și-a 
exprimat atașamentul față de guver- 

dului social-democrat din Germania 
că tratativele în legătură cu securi
tatea europeană interesează în mod 
deosebit poporul german.

La un miting al muncitorilor fero
viari de la depoul feroviar Dresden- 
Radeberg, la care s-a discutat ultima 
notă sovietică adresată puterilor oc
cidentale, un muncitor a declarat: 
„Nu periculoasa politică de dezbina
re dusă de puterile occidentale va 
bara calea războiului, ci politica de 
pace a popoarelor unite". El a ară
tat că își dă seama că această notă 
a oferit puterilor occidentale un nou 
prilej de a da dovadă de bunăvoință,

Șomerii

niștească. Ei îî spuse că prefectul a 
promis că vor începe lucrări de uti
litate publică în oraș pentru a asi
gura șomerilor un venit oarecare, 
însă nu a spus că această promisiu
ne a fost făcută cu multe luni în 
urmă, iar lucrările nici măcar nu în
cepuseră.

Pentru â-și hrăni copiii, Anselmo 
s-a apucat de orice mancă. Insă el 
a putut realiza numai venituri oca
zionale și de mizerie.

Ajutorul de concediere, s-a cheltuit 
repede. Muncitorul a căutat să se 
convingă pe el însuși cît și pe ai săi 
că în curînd va veni ziua cînd totul 
se va schimba și oamenii nu vor mai 
fi nevoiți să caute de lucru, pentru 
sume derizorii. „Asta nu poate con
tinua mult timp, spuse el soției și 
copiilor. — Poporul va sili pe pa
troni să renunțe la planurile lor ne
bunești îndreptate împotriva munci
torilor, păcii și civilizației".

Soția porni o serie de discuții cu 
Anselmo, iar fiul lor mai în vîrstă, 
Carlo, se încăpățîna în ideile lui, o- 
cărînd pe oameni și instituții.

O muncă grea și importantă tre
bui să ducă Anseftno în cadrul fa
miliei sale pentru educarea acesteia. 
El explică că de toate acestea sînt 
vinovați cei care au în mîinile lor pu
terea, cei avuți. Cînd întregul popor 
va înțelege, spunea de obicei în în
cheiere capul familiei, că de toate re

rare în contul moșierilor și anularea 
unor condiții de retribuire a muncii 
care s-au păstrat încă din timpurile 
feudalismului. Ei cer de asemenea 
ca parlamentul să adopte o lege cu 
privire la încheierea unui nou con
tract colectiv pentru dijmași.

riilor pentru 1.500.C00 de salariați 
din serviciile publice vest-germane.

LONDRA (Agerpres). — în seara 
zilei de 11 august muncitorii tipo
grafi de la rotative de la ziarul 
.Daily Miror“ ■ au declarat grevă. 

Agenția France Presse anunță că 
datorită acestei greve, cele mai -mari 
cotidiane londoneze sînt amenințate 
să nu apară la 12 august.

nul R. D. Vietnam condus de Ho Și 
Min.

Intr-o serie de orașe însă autorită
țile franceze au trecut la acțiuni de 
represiune împotriva manifestanților.

Astfel, în portul Turan, forțele cor
pului expediționar francez au atacat, 
făcînd uz de arme, populația locală 
care manifesta în mod pașnic împotri
va manevrelor baodaiste de sabotare 
a acordului de la Geneva. In cursul 
acestei „operații” doi manifestanți 
vietnamezi au fost uciși.

acceptînd propunerile Uniunii So 
vietice în legătură cu securitatea eu
ropeană“. Un alt muncitor a decla
rat : „Este de datoria tuturor adevă- 
raților germani să sprijine necondi
ționat propunerile Uniunii Sovietice, 
care sînt acceptabile pentru toate 
statele“. Directorul unei importante 
firme comerciale din Dresda a salu
tat propunerile sovietice în deosebi 
în ce privește perspectivele pe care 
ele le deschid colaborării economice 
și a adăugat: „Este un fapt istoric 
cunoscut că un comerț înfloritor face 
să dispară conflictele politice".

nu tac
de QUINTO COSTANZO 
muncitor la uzina ,Ilva"

lele sînt vinovați capitaliștii, atunci 
nici un fel de forță nu va putea îm
piedica o judecată dreaptă.

...Iată că de o săptămînă întreagă 
Anselmo și fiul său Carlo n-au mai 
găsit nimic de lucru. Odată, cînd se 
îndreptau spre casă, ei văzură pe 
stradă c lungă coloană de muncitori. 
Tocmai trecea ultima rmie din cei 
5.000 de muncitori din uzina în care 
lucrase atîția ani și Anselmo. Insă 
acum, din ordinul imperialiștilor a- 
mericani, această întreprindere și-a 
restrîns producția.

Pe pancartele pe care le purtau 
demonstranții stătea scris cu litere 
mari : „Pîine și lucru!“. „Nu vom 
îngădui ca uzina noastră să-și închi
dă porțile 1“, „Dați pîine copiilor 
noștri !“

Incetinindu-si pasul, trecătorii sa
lutau cu căldură pe demonstranți. 
Mulți dintre ei s-au alăturat coloa
nei, care se îndrepta spre prefectură. 
Carlo a fost primul care intră în rîn- 
durile demonstranților. Tatăl său i-a 
urmat exemplul.

„Tată 1 — strigă Carlo, — astăzi 
mă simt un om adevărat 1" Mișcat de 
aceste cuv-inte, Anselmo s-a apropiat 
de fiul său și l-a strîns cu putere 
lă piept.

Deodată se auzi șueraiul sirenei. 
Intr-o clipă din toate părțile apărură 
polițiști sosiți cu mașinile, avînd în 

împotriva creării unui bloc agresiv în Asia de nord-est
TOKIO (Agerpres). —
Din Tokio se anunță că planul ame

rican de a forma un bloc agresiv în 
Asia de nord-est care să cuprindă Ja
ponia și marionetele Li Sîn Man și 
Cian Cai-și, provoacă vii nemulțumiri 
în Japonia. Intr-o telegramă a agenției 
France Presse se arată că „în cercuri 
japoneze competente” planul S.U.A. 
este considerat ca „ne practic și fără 
sens”.

Ziarul japonez „Yomiuri Șimbun” 
din 5 august a publicat un articol de 
fond intitulat „Relațiile prietenești sînt 
preferate unei alianțe militare inuti
le...” In articol se subliniază că nu 
există nici un motiv pentru ca Ja
ponia să fie amestecată în problemele 
destul de complexe ale Taiwanului și 
Coreei de sud și să formeze o alianță 
militară cu acestea.

Ar fi o mare greșeală să nu se țină 
seama că armistițiul din Indochina 
a modificat radical situația interna
țională. Ziarul adaugă că prin trata
tive, pacea are acum mult mai multe 
șanse de realizare. „Alianța” proiec
tată, scrie ziarul, nu va aduce nici un 
folos Japoniei dar va semăna germe
nii unui nou război în Extremul 
Orient.

Decorarea academicianului 
Aleksandr Skocinski

MOSCOVA (Agerpres). — TASS 
transmite :

Prezidiul Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. a conferit academicianului 
Aleksandr Skocinski titlul de Erou 
al Muncii Socialiste și ia înmînat 
Ordinul „Lenin" și medalia de aur 
„Secera și Ciocanul".

Aceste înalte distincții i-au fost 
acordate pentru merite deosebite în 
domeniul dezvoltării industriei mi
niere, pregătirii de cadre tehnico- 
științliice și cu prilejul aniversării 
a 80 de ani de la nașterea sa.

/Academicianul Skocinski este un 
eminent teoretician în domeniul mi
neritului, care și-a consacrat întrea
ga sa activitate științifică studierii 
naturii fenomenelor fizice și chimice 
ce se produc la exploatarea zăcămin
telor de substanțe minerale dure u- 
tile. El conduce Institutul pentru 
problemele mineritului de pe lingă 
Academia de științe a U.R.S.S.

mîini bastoane de cauciuc. Ei au â- 
tacat pe muncitori cu bombe lacri
mogene.

O parte din demonstranți s-au îm
prăștiat. Dar capul coloanei a conti
nuat să meargă înainte. Polițiști lăți 
în spate ,.s-au năpustit sălbatec asu
pra primelor rînduri de muncitori, 
printre care se găseau Anselmo și 
fiul său. Un polițist vînjos l-a dobo- 
rît la pămînt pe Anselmo cu o lovi-‘ 
tură puternică. Curînd după aceea și 
Carlo zăcea pe trotuar într-un Iac de 
sînge. Reverrindu-și în fire, tînărul 
era gata să se năpustească asuora’ 
„apărătorilor ordinei“.

In acest moment, cîteva brațe pu
ternice de muncitori l-au apucat pe 
Anselmo și pe fiul său, luîndu-i cu ei.

Poliția a măi încercat de cîteva ori 
să atace pe demonstranți, dar fără 
nici un rezultat: coloana continua să 
meargă cu curaj înainte.

Muncitorii, conștiepți, și-au dat 
seama că poliția organizează provo
cări pentru a-i învinui apoi de fap
tul de a fi dat naștere la dezordini. 
De aceea, ei au dat dovadă de o re
marcabilă stăpînire de sine. Demon
stranți’ au ajuns in fața prefecturii, 
unde au cerut să fie satisfăcute re- 
endicările lor juste.
Muncitorii au ridicat pe răniți și 

i-ăti îngrijit cu dragoste. Lui Ansel
mo și fiului său le-au acordat ajuto
rul medical necesar.

In aceeași zi, Carlo a înțeles pen
tru pnimâ oară în viața să că numai 
prin luptă vă putea obține fericirea.

(Agerpres)l
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