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Oameni ai numai din industria focală și co
operația meșteșugărească! Măriți producția și îm
bunătățiți calitatea mărfurilor de larg consum! 
Folosiți ât mai mult resursele locale! Dați obiecte 
de uz casnic, de îmbrăcăminte și de încălțăminte 
mai multe, mai bune și mai ieftine!

(Din Chemările de 23 August 1954 ale C.C. al PM.R.)

Cit mai muke eeonon^ii 
pe șantierele de construcții!
In lupta pentru înfăptuirea politicii partidului și guvernului 

de dezvoltare continuă a economiei naționale și ridicare a nive
lului da trai al oamenilor muncii, o mare importanță are realiza
rea de economii în fiecare întreprindere, instituție sau șantier de 
construcții.

Hotărîrea plenarei lărgite a C.C. al P.M.R. din august 1953 
a trasat oamenilor muncii sarcina de ă descoperi și pune în 
slujba realizării planului de producție nesecatele rezerve interne 
ale întreprinderilor, de a îmbunătăți în permanență calitatea pro
duselor, de a dezvolta grija față de ¡bunurile obștești și de a lupta 
împotriva risipei, pentru economii mari și mici cît mai multe în 
vederea ieftinirii prețului de cost.

In cadrul a numeroase întreprinderi, instituții și șantiere de 
construcții din Valea Jiului se duce cu stăruință lupta pentru tra
ducerea în viață a acestor sarcini. Muncitorii și tehnicienii 
constructori din Valea Jiului au înălțat zeci de blocuri de lo
cuințe pentru mineri și muncitori care cuprind deja peste 2000 
apartamente confortabile. însuflețiți de realizările obținute și 
avînd în față perspectiva luminoasă a viitorului, construirea so
cialismului, constructorii de pe șantiere luptă cu avînt pentru a 
întîmpina ziua de 23 August cu noi succese în munca. In cinstea 
acestei mărețe sărbători, constructorii de la Petrila dau în folo
sință minerilor blocurile I și H, fiecare cu cîte 32 apartamente, 
constructorii de la Lonea dau în folosință blocurile O și M cu 
27 și respectiv 35 apartamente. La Petroșani, constructorii s-au 
angajat să predea pînă la 23 August 3 blocuri cu cîte 24 de 
apartamente iar în timpul lor liber să înalțe încă un bloc în 
roșu, pînă la acoperiș. Astfel de angajamente și-au luat și con
structorii de pe celelalte șantiere din Valea Jiului; lupta pentru 
îndeplinirea lor, pentru darea în folosință pînă la 23 August a 
circa 350 aprtamente noi, se desfășoară cu mare însuflețire în 
aceste zile.

In contractele -de întrecere, constructorii au- înscris printre 
alte sarcini realizarea de economii la materiale și manoperă. îm
bunătățind organizarea muncii pe șantiere, constructorii obțin 
succese însemnate în lupta pentru economii. Prin introducerea 
micii mecanizări în gara de tranzit din Petroșani, s-a redus sim
țitor timpul de transportare a materialelor ; un autocamion este 
încărcat cu cărămizi în numai un minut, față de 30 minute in 
care se executa această operațiune înainte. La descărcare pe șan
tier, cu ajutorul unei macarale, cărămizile din autocamion sînt 
descărcate direct pe schele în 1-2 minute. Astfel s-a ajuns ca au
tocamioanele să fie folosite mai din plin, să se îmbunătățească 
aprovizionarea constructorilor cu materialele necesare.

In cinstea zilei de 23 August la întreprinderea 703 construc
ții au fost create 5 brigăzi de calitate și economii. In cursul lunei 
iulie aceste brigăzi au economisit diferite materiale în valoare 
de peste 12.000 lei. Drept răsplată ele au fost premiate cu suma 
de 2.158 lei. De asemenea, pentru materialele economisite în 
cursul lunii iulie în valoare de 25.949 lei, 90 muncitori construc
tori de la întrenrinderea 702 Vulcan au fost premiați cu suma 
de 5.222 lei.

. Gu toate acestea, pe unele șantiere, cum sînt cele de la Lo
nea, Lupeni, Uricani, nu se duce cu toată stăruința lupta pentru 
economii. Pe aceste șantiere, cantități prețioase de materiale 
de construcții ca : ciment, scînduri, cărămizi, etc. stau risipite 
în diferite colțuri ale șantierelor, fiind expuse* degradării. 
Pe alte șantiere de construcții din Valea Jiului zidarii nu folosesc 
bucățile de cărămidă ; de multe ori benzile transportoare și be
tonierele merg în gol. Toate acestea duc la risipă de materiale, 
energie electrică și încarcă prețul de cost al lucrărilor de con
strucții. O sursă de pierderi pe șantier?'? de construcții o consti
tuie lucrările de proastă calitate; trebuind refăcute aceste lucrări 
măresc prețul de cost.

Sarcina ridicării continue a nivelului de trai material și' 
cultural a întregului popor, cere ca aceste lipsuri și deficiențe 
să fie cît mai grabnic lichidate. Partidul și guvernul nostru chea
mă pe muncitorii și tehnicienii constructori să desfășoare larg 
întrecerea socialistă în cinstea zilei de 23 August pentru îmbu
nătățirea calității și darea în folosință mai repede a construc
țiilor să îmbunătățească necontenit organizarea muncii și folo
sirea mecanizmelor, să lupte împotriva risipei pe șantiere.

Organizațiile fle partid și sindicale au datoria să mobilizeze 
muncitorii constructori la lupta pentru folosirea rațională a ma
terialelor, a energiei electrice, a materialelor auxiliare, a . timpului 
de lucru, etc. Ele trebuie să arate constructorilor că sarcina lor 
de cinste este de a realiza pentru mineri lucrări de construcții 
de calitate superioară fără a ridica prețul lor de cost.

Organizațiile de partid și organele sindicale ale muncitorilor 
constructori au datoria să ducă o susținută muncă politică pen
tru extinderea conturilor de economii personale și pe brigăzi, 
pentru răspîndirea metodelor avansate de muncă, folosirea de
plină a tehnicii, întărirea disciplinei în vederea realizării de eco
nomii cît mai mari. Muncitorii și tehnicienii fruntași în lupta 
pentru economii trebuie să se bucure de toată atenția, să fie 
stimulați.

Să luptăm pentru cît mai multe economii pe șantierele de 
construcții!

I In îrrtîmpinarea măreței aniversări
In adîncul mkiei Petrila

Minerii de la Petrila se 
străduiesc să extragă cu a- 
jutorul utilajelor cu care sînt 
dotate locurile de muncă și 
cu sprijinul acordat de către 
tehnicieni, cantități însemna
te de cărbune peste sarcinile 
de plan.

Rezultatele muncii avîntate 
a harnicilor mineri sînt o- 
glindite prin cifrele de plan 
realizate pe sectoare. Minerii 
din sectorul 1 al mine’, de 
pildă, au realizat în perioada 
1-18 august sarcinile de plan 
în proporție de 124 la sută, 
ceea ce înseamnă că harnicul 
colectiv al sectorului I al mi 
nei a extras cu 24 la sută 
mai muit cărbune de cît a- 
vea planificat în această pe
rioadă.

Succese grăitoare în lupta

Traducerea în viață a an
gajamentelor luate în cinstea 
celei de a 10-a aniversări a 
eliberării patriei noastre, a 
constituit o preocupare de 
seamă pen ru muncitorii în
treprinderii 705 construcții 
din Petroșani. Muncind zi 
de zi pentru îndeplinirea an
gajamentelor, ei au obținut 
succese importante în pro
ducție.

Brigada de specialitate 
condusă de fruntașul întrece
rii socialiste Ștefan Tudor 
care s-a angajat să termine

Filatura Lupeni este una 
din principalele întreprinderi 
ale industriei noastre textile. 
De aici pleacă o mare parte 
din fibrele pentru țesăturile 
de mătase care se produc în 
țară.

In ultimii ani, capacitatea 
de producție a acestei fabrici 
s-a dezvoltat simțitor. S-a 
construit o nouă centrală ter
mică, s-a montat încă un 
compresor modern care a du
blat capacitatea instalației 
frigorifere din fabrică, iar 
producția secției de sulfura 
de carbon a crescut în ultimii 
ani cu mai mult de sută la 
sută, asigurîndu-se în felul 
acesta întreaga cantitate de 
sulfură de carbon necesară 
consumului în agricultură și 
în alte ramuri economice din 
țară. S-au adus însemnate 
modificări și procesului teh
nologic la care au contribuit 
în mare măsură muncitorii 
inovatori. In ultimii 3 ani au 
fost aplicate în producție 136 
inovații și raționalizări pro
puse de muncitori. Inovația 
maistrului mecanic Ludovic 
Kracowski, prin care s-au 
modificat mașinile de filaj, 
aduce economii de 3,5 KW 
oră pe fiecare mașină, iar cea 
a inginerului Pavel Gutium 
mărește cu 33 la sută canti
tatea. dec fire .iepugă pe bobi- 

pentru realizarea sarcinilor 
de plan au obținut și colecti
vele de mineri și tehnicier.: 
de la celelalte sectoare ale 
minei. De exemplu pe grafi
cul de producție al minei pe 
intervalul 1-18 august este 
scris: sectorul V și-a depă
șit sarcinile de plan cu 17,3 
la sută, sectorul IV cu 12,9 
la sută etc. Pe întreaga mină 
sarcinile de plan au fost de
pășite cu 6,6 la sută.

La baza acestor importan
te succese stă folosirea pe 
scară largă a metodelor de 
lucru sovietice — graficul ci
clic, Jandarova, Voroșin și 
Kotlear. Brigăzile conduse 
de tov. Adalbert Kibedi, luliu 
Haidu, Ștefan Mihai, Ladis- 
lau Haidu, Gheorghe Croito- 
ru, Toma Sima și Vasile Pe-

înainte de termen
pînă la 28 iulie zidirea în 
roșu a 6 apartamente, a reu
șit, datorită folosirii metodei 
sovietice de zidărie rapidă, 
să zidească în roșu cele 6 
apartamente cu 2 zile înainte 
de termen. Pînă la data de 
17 august brigada lui Ște
fan Tudor, a mai zidit în roșu 
peste angajamentul luat, încă 
4 apartamente. Alte brigăzi 
de muncitori constructori din 
cadrul acestei întreprinderi 
printre care cele conduse de 
tov. Mihai Munteanu, Gheor
ghe Popescu și Vasile Nănuț,

La Filatura Lupeni 
nele de filaj, dînd posibilitate 
să sf utilizeze mai intens ca
pacitatea mașinilor de filaj. 
Inovația inginerului Gutium 
aduce fabricii economii a- 
nuale de 149.000 lei.

Noile construcții și utilajul 
introdus în fabrică, precum 
și modificările aduse proce
sului tehnologic au făcut ca 
producția fabricii să crească 
în primele 7 luni ale acestui 
an cu 54 la sută, față de pro
ducția realizată în aceeași 
perioadă a anului 1948. In 
cinstea zilei de 23 August, 
munca în această fabrică cu
noaște un ritm tot mai viu. 
Folosirea rațională a utilaju
lui a permis muncitorilor ca 
în luna iulie să producă cu 
21 la sută mai multe fire de 
mătase artificială, fața de 
producția medie realizată lu
nar în cursul anului trecut. 
Multe brigăzi de muncitoare 
aduc un aport deosebit la 
sporirea producției de fibre. 
Astfel, brigada condusă de 
fruntașa în întrecerea socia
listă Maria Liszka de la sec
ția de depănat își depășește 
zilnic norma cu peste 30 la 
sută, iar brigada condusă de 
ioana Gîrlea din aceeași sec
ție cu 28 la sută. La secția 
de bobinaj, în fruntea întrece
rii socialiste s-au situat în 
ultimul timp brigăzile con- 

truș, organizîndu-și munca 
pe bază de grafic ciclic au 
reușit să lucreze de mai mult 
timp în contul anilor 1955-56 
și chiar în contul anului 
¡957, Aceste harnice brigăzi 
întîmpină cea de a 10-a ani
versare a eliberării patriei 
noastre cu depășiri ale sar
cinilor de plan cuprinse între 
30-50 la sută. De asemenea, 
brigăzile mineriloț- Ștefan 
Keresztes, Carol Szabó, Cor
nel Cenușe. Ioan Zilay, Du
mitru Moldovait, loan Ma
rian, Nicolae Circu, Constan
tin Băbuț și alții cinstesc' 
ziua de 23 A just cu reali
zarea sarcinilOT de plan în-’ 
deplinite în proporție de 120-' 
158 la sută.

M. MORARU > 
corespondent

muncind cu însuflețire, au 
reușit să-și depășească angaL 
jámentele luate în cinstea ¿I-■ 
lei de 23 August, cu 35-40 
la sută.

Paralel cu realizările obți
nute în îndeplinirea angaja
mentelor luate în cinstea zi
lei de 23 August, muncitorii > 
de la întreprinderea 705 con- ! 
strucții Petroșani, au reușit? 
datorită folosirii cărămizilor 
sparte, să facă o economie 
de 2600 bucăți cărămizi.

, V. UNGLJREANU
' corespondent

duse de Eugenia Crăiniceăn- 
și Anuța Mocanu, iar la sor' 
tarea sculelor s-au evidențiat-! 
muncitoarele din brigada con- , 
dusă de Eleonora Frățilă.

O preocupare permanentă ă 
muncitorilor din filatură o 
constituie folosirea rațională 
a materiei prime. In ultimul 
timp, ei au redus cu 5 la sută 
consumul specific de celulo
ză, prin introducerea aerului 
comprimat înainte de schim
barea pînzelor la filtrarea vis- 
cozei. De asemenea, prin re- 
condiționarea unei instalații 
la baia de acid sulfuric con
sumul acestuia a fost redus 
cu peste 6 la sută.

Anii puterii populare au 
adus schimbări radicale și 
în viața și munca muncitori
lor acestei fabrici. Au. fost 
luate măsuri de proteciția 
muncii, iar în unele locuri 
mai grele de muncă timpul 
de lucru pe schimb s-a redus 
la numai 6 ore. Muncitorii 
primesc haine de protecție, 
au fost introduse dispozitive 
de protecție lă toate mașinile. 
Pentru muncitorii fabricii â 
fost construită o cantină cu 
o capacitate de 300 locuri, 
un dispensar și 5 blocuri 
muncitorești cu cîte 12 a- 
partamente fiecare care au 
fost date în folosință munci
torilor.
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Rolul Asigurărilor sociale de stat în ridicarea
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AGENDA AGITATORULUI
In acțiunea de ridicare continuă a 

nivelului de trai al oamenilor muncii 
din R.P.R., un rol important îl au A 
sigurările sociale de stat.

Fondurile pe care statul le pune la 
dispoziția acestei instituții cresc an 
de an. Numai între anii 1949-1953 
Asigurărilor sociale de stat li s-au ă- 
lccat fonduri de aproape 5 miliarde 
lei. Aceste fonduri au fost folosite la 
plata drepturilor la pensii, pentru a- 
cordarea de ajutoare bănești, aplica
rea măsurilor de prevenire a îmbol
năvirilor și întărirea sănătății oame
nilor muncii, etc.

Asigurările sociale din trecut au 
lăsat o tristă amintire. Consiliul de 
administrație al fostei Case Centrale 
a Asigurărilor sociale întreținea un 
aparat birocratic, străin de interesele 
salariaților, care înghițea 40 la sută 
din întregul buget.

Fondurile vechiului sistem de Asi
gurări sociale proveneau din cotiza
țiile obligatorii ce le plăteau munci
torii, cotizații cc reprezentau de fapt 
un nou impozit care se adăuga la im
pozitul pe salariu.

La Asigurări sociale nu aveau drept 
de cît un număr restrîns de oameni ai 
muncii. Marea masă a salariaților a- 
gricoli nu avea acest drept.

In sistemul de pensii existau de a- 
semenea numeroase discriminări iar 
cuantumul lor în ce privește pe mun
citori era extrem de redus. Pentru a 
fi pensionat se cerea muncitorului să 
fi împlinit vîrsta de 65 de ani atît 
pentru bărbați cît și pentru femei, să 
dovedească cu acte că a plătit cotiza
ții timp de 1000 de săptămîni precum 
și numeroase alte acte, dovezi și cer
tificate greu de obținui. Pentru ma
rea masă a oamenilor muncii dreptul 
la pensie devenea astfel iluzoriu.

★
In primii ani după 23 August 1944, 

s-au adus numeroase îmbunătățiri în 
sistemul de funcționare al Asigurări
lor sociale. Au fost abrogate decre
tele cu caracter fascist și discrimina
toriu, au fost mărite pensiile, s-a mă
rit rețeaua de instituții sanitare, s-a 
acordat o atenție sporită centrelor 
muncitorești, etc.

Adevărata transformare structurală 
â Asigurărilor sociale s-a făcut însă 
la 1 ianuarie 1949, cînd asigurările 
sociale de stat au căpătat o bază pro
fund democratică. Administrarea fon
durilor a fost dată în grija sindica
telor.

Ceea ce deosebește în primul rînd 
Asigurările sociale de stat de vechea 
instituție este faptul că salariații au 
fost scutiți de obligația de a cotiza. 
De asemenea, asigurările sociale au 
fost extinse asupra tuturor catego-

I

In raionul nostru fînul formează 
hrana de bază și de cele mai multe 
ori singura hrană a cabalinelor, bo
vinelor și ovinelor. De aceea sarcina 
principală a țăranilor muncitori în 
momentul de față trebuie să fie ur
gentarea recoltării fînului.

Un fîn de bună calitate trebuie să 
conțină cît mal multe unități nutri
tive (o unitate nutritivă este egală 
cu puterea de hrănire a 1 kg. ovăz). 
De multe ori, dacă fînul este bine pre
gătit, poate avea o putere de hrănire 
aproape egală cu a grăunțelor, iar 
dacă este rău pregătit numai cît a pa
ielor sau chiar mai puțin. Cîtă im
portanță au furajele de bună calitate 
ne-o dovedesc știința și practica, care 
arată că din 100 kg. fîn de livadă de 
bună calitate se obțin 110-120 litri 
lapte, pe cînd din 100 kg. fîn de cali
tate inferioară se obțin numai 60-70 
litri lapte. Iată deci că la aceeași 
cantitate de furaje date ca hrană a- 
niinalelor, productivitatea lor s-a du
blat numai datorită calității fura
jului.

Calitatea fînului este strîns legată 
de mai mulți factori și anume: de 
locul de unde se recoltează, felul plan
telor care cresc pe acel teren, de mo
dul de uscare și condițiile de păs
trare. Cel mai important factor este 
alegerea timpului potrivit în care să 
se facă recoltarea. Timpul optim pen

riilor de salariați, inclusiv salariații 
agricoli.

Cheltuielile administrative ale Asi
gurărilor sociale reprezintă mai puțin 
de 1 la sută din totalul alocațiilor 
bugetare. Restul de peste 99 la sută 
se cheltuiește numai pentru oamenii 
muncii.

★
Orice salariat care și-a pierdut tem

porar capacitatea de muncă, primește 
astăzi, indiferent de vechimea în pro
ducție, un ajutor de boală. Acest aju
tor reprezintă între 50-100 la sută 
(după vechime) din cîștigul mediu 
realizat în ultimele 3 luni.

In afară de acest ajutor, salariatul 
primește asistență medicală (spitali
zare, medicamente) în mod gratuit.

In ce privește pensia de bătrînețe, 
ea se acordă tuturor oamenilor mun
cii, muncitori tehnicieni, funcționari, 
la împlinirea vîrstei de 60 de ani pen
tru bărbați și 55 de ani pentru femei, 
și a unui minim de vechime în cîm- 
pul muncii.

Pensia de invaliditate se acordă 
celor ce și-au pierdut capacitatea de 
muncă în întregime sau parțial. Pen
sia reprezintă după gradul de invali
ditate 50 la sută, 75 la sută sau 100 
la sută din cîștigul mediu lunar rea
lizat în anul premergător invalidității.

In fiecare lună toți pensionarii pri
mesc la domiciliu prin poștă dreptu
rile lor bănești.

Sume de zeci de milioane de lei din 
bugetul Asigurărilor sociale sînt alo
cate pentru ajutoare de maternitate. 
Concediul de naștere plătit este de 80 
de zile. In afară de aceasta, mamele 
primesc în mod gratuit asistență me
dicală în numeroasele maternități sau 
în cele peste 1300 de case de naștere 
create în anii regimului de democra
ție populară. Ajutoare bănești se a- 
cordă pentru rufărie. pentru hrană 
suplimentară. Sume importante sînt 
acordate de asemenea mamelor cu 
mulți copii sau mamelor singure sub 
formă de ajutor familial de stat. In
tr-un singur an, de pildă, 156.710 
mame au primit ca ajutor familial de 
stat suma de aproape 82 milioane lei.

Grija pentru mamă ș<i copil, măsu
rile luate pentru ocrotirea lor au a- 
vut drept rezultat scăderea mortali
tății infantile la aproape jumătate 
față de anul 1938.

★
In afară de sumele pe care le chel

tuiește statul pentru aplicarea măsu
rilor de protecție a muncii în între
prinderi, sute de milioane din bugetul 
Asigurărilor sociale sînt folosite în 
scopul prevenirii îmbolnăvirilor. Sub 
egida Asigurărilor sociale funcționea
ză o rețea de preventorii, de sanatorii 

Să terminăm fără întîrziere 
recoltatul finului!

tru recoltarea plantelor furajere de
pinde de la o plantă la alta. De e- 
xemplu, recoltarea la lucernă se face 
atunci cînd se formează butonii flo
rali, la trifoi cînd apar primele flori, 
iar la fînețele naturale atunci cînd 
majoritatea plantelor din fînețe sînt 
la înspicare. O greșală gravă este 
întîrzierea recoltării fînului, practi- 
cîndu-se obiceiul de a cosi fînul cînd 
este copt, cînd iarba ajunge să-și for
meze deja semințele. Acest fel de re
coltare face ca valoarea nutritivă, a- 
dică puterea de hrănire a fînului, să 
scadă la mai puțin de jumătate, de
oarece materiile hrănitoare trec din 
frunzele și din tulpinele plantelor în 
semințe. Este adevărat că dacă re
coltarea se face mai devreme se ob
ține o cantitate mai redusă de fîn, 
dar valoarea nutritivă a fînului este 
mai mare față de cea S unui fîn re
coltat tîrziu.

Cosind fînețele de timpuriu pe Io 
curile mai joase și mai umede se poa
te obține o a doua coasă — otava — 
care este un furaj de cea mai bună 
calitate. De asemenea, cositul timpu
riu dă posibilitate ierburilor ca să-și 
adune în toamnă suficiente substan
țe de rezervă, care să le asigure atît 

balneare, de case speciale de cură în 
care oamenii muncii găsesc îngrijire 
medicală, hrană abundentă și cazare 
confortabilă. Alocații speciale sînt 
destinate pentru supra alimentația u- 
nor categorii de oameni ai muncii, 
pentru alimentația de regim, pentru 
cura de ape minerale, etc.

★
Toți oamenii muncii se bucură de 

concedii anuale plătite. Pentru a be
neficia de acest concediu în chipul cel 
mai plăcut și util, prin grija sindi
catelor, în fiecare an un număr tot 
mai mare de salariați merg la casele 
de odihnă și sanatoriile din stațiunile 
balneo-climaterice ale țării. In pre
zent sindicatele dispun de peste 1.000 
case de odihnă și de sanatorii bal
neare. Hotelurile, vilele, cabanele si
tuate în regiuni pitorești de la munte 
sau pe țărmul Mării Nigre, unde în 
trecut nu puteau merge decît cei bo- 
gați, au fost puse la dispoziția sala
riaților.

O deosebită grijă o acordă statul 
asigurării condițiilor de locuit ale oa
menilor muncii, lichidării moștenirii 
triste în acest domeniu de la vechile 
regimuri. In ultimii patru ani s-au 
construit în Romînia 1.730.000 m. p. 
locuințe. Anul acesta în afară de 
527.000 rn. p. locuințe ce se vor da 
în folosință, statul a acordat o sumă 
de 100 de milioane lei, credit pe ter
men lung, oamenilor muncii care do
resc să-și construiască locuințe indi
viduale. Pînă în 1955 statul va con
strui locuințe pentru încă 50.000 de 
familii. Un rol important în opera de 
construire de locuințe revine și sin
dicatelor.

Fondurile puse la dispoziția Asigu
rărilor sociale cresc în fiecare an. 
Față de suma de 1.268 milioane alo
cată anul trecut, bugetul Asigurări
lor sociale este în acest an de 1.582,5 
milioane. Ca urmare a sporirii pen
siilor, bugetul pentru pensii a cres
cut cu 37 la sută.

Totalitatea drepturilor de care se 
bucură cei ce muncesc în cadrul A- 
sigurărilor sociale de stat constituie 
un spor considerabil la salariul lor 
nominal.

Realizările importante obținute în 
ce privește satisfacerea în măsură tot 
mai mare a nevoilor crescînde ale 
oamenilor muncii, dovedesc că în cen
trul politicii statului democrat-popu- 
lar stă grija pentru om. Problema 
ocrotirii vieții și sănătății celor ce 
muncesc este în Republica Populară 
Romînă o problemă de stat.

Punînd față în față trecutul sumbru 
de mizerie și exploatare și viața nouă, 
liberă și luminoasă de astăzi, poporul 
romîn pășește înainte plin de încre
dere în viitor.

o rezistență mare la ger cît și o lăstă- 
rire puternică și timpurie în primă
vară.

Dacă unii țărani muncitori din co
muna Iscroni și celelalte localități din 
Valea Jiului și-au dat seama de im
portanța recoltării fînului In momen
tul oportun, nu același lucru a fost 
urmărit de unii țărani din comuna 
Banița și Petrila.

Timpul prielnic pentru recoltarea 
fînului trebuie folosit la maximum de 
cei care au rămas în urmă.

Uscarea și depozitarea fînului con
stituie o condiție principală în obți
nerea unui fîn de calitate superioa
ră. Astfel, pentru ca fînul să păstreze 
și după uscare cît mai multe materii 
hrănitoare, trebuie să fie uscat în cel 
mai scurt timp, cît mai puțin expus 
la soare, deoarece și prin aceasta își 
pierde din puterea lui de hrănire. O 
mare greșală a țăranilor noștri este 
de a ține fînul cosit în brazde, una 
sau mai multe zile expus la soare și 
ploi, adunatul în căpiță făcîndu-1 .di
rect din brazde. In acest fel fînul 
primește o culoare brună sau dacă 
este mult spălat de ploi chiar albi
cioasă, puterea lui de hrănire ajun- 
gînd aproape la aceea a paielor.

cu următorul cuprins :

Imnul de stat al Republicii Popu
lare Romîne; Imnul Uniunii Sovie
tice; Internaționala; Calendar pe 1954 
și 1955; I. Partidul, organizațiile de 
stat și de masă: 1. Partidul Munci
toresc Romîn. 2. Republica Populară 
Romînă — stat al oamenilor muncii 
de la orașe și sate. 3. Despre orga
nizațiile de masă; II. Forțele armate 
ale R P R ; III. Noțiuni generale de 
geografie fizică și economică a Repu
blicii Populare Romîne; IV. Din rea
li: ¡rile regimului nostru democrat- 
popular și perspectivele mărețe ale 
dezvoltării economiei naționale; V. 
Intensificarea întrecerii socialiste și 
extinderea metodelor înaintate de 
muncă sovietice și ale fruntașilor noș
tri în producție; VI. Despre producti
vitatea muncii și regimul de econo
mii; VIL Ajutorul Uniunii Sovietice, 
factor hotărîtor în dezvoltarea țării 
noastre spre socialism. Colaborarea 
țării noastre cu celelalte țări ale la
gărului democrat; VIU. Date docu
mentare despre U.R.S.S.; IX. Unele 
date cu privire la țările lagărului de
mocrat; X. Date cu privire la exploa
tarea și viața de mizerie a oamenilor 
muncii din țările capitaliste, depen
dente și coloniale; XI. Sociaî-demo- 
crația de dreapta — agentura impe
rialismului; XII, Partidele comuniste 
din țările capitaliste luptă pentru pace, 
democrație și socialism; XIII. Date 
despre organizațiile democratice in
ternaționale: 1. Federația Sindicală
A’.ondială. 2. Federația Mondială a Ti
neretului Democrat (F.M.T.D.) și U- 
niunea Internațională a Studenților 
(U.I.S.). 3. Federația Democratică In
ternațională a Femeilor. 4. Consiliul 
Mondial al Păcii; XIV. Aniversări și 
date importante; XV. Lupta clasei mun
citoare din Romînia pentru libertate, 
pace și socialism; XVI. Unele mo
mente importante din istoria mișcă
rii muncitorești internaționale; XVII. 
Date biografice; XVIII, tectura a- 
gitatorului; XIX. Hotărîrea Comitetu
lui Central al Partidului Muncitoresc 
Romîn cu privire la măsurile de îm
bunătățire a agitației politice în rîn- 
durile oamenilor muncii.

Agenda are 342 pagini și mai cu
prinde harta politică și administrati
vă a R.P.R., harta politică și admi
nistrativă a U.R.S.S. și harta politi
că a lumii.

Finul cosit la timpul potrivit, uscat 
și depozitat în bune condițiuni, tre
buie să aibe o culoare verde și un 
miros plăcut. Pentru tineret și vacile 
în gestație se recomandă pregătirea 
fînului vitaminos care se poate pre
para în specia] din lucernă și trifoi 
sau chiar dm fînețe naturale Atunci 
cînd acest fîn se pregătește din ier
buri naturale, fînețele trebuiesc bine 
curățite de buruieni, iar fînul se va 
cosi necondiționat în momentul înspi- 
cării. Cositul fînului vitaminos se 
face numai dimineața și după ce s-a 
ridicat rouă, iar uscarea lui se va 
face într-un timp cît mai scurt și fe
rit pe cît se poate de razele puter
nice ale soarelui. Uscarea se mai poa
te face în poduri bine aerisite, unde 
fînul se va așeza în straturi subțiri 
sau chiar pe capre d<* lemn. Din fînul 
vitaminos. bine uscat, tocat și apoi 
măcinat se poate obține făina de fîn, 
care poate înlocui cea mai mare par
te din grăunțe.

Țărani muncitori ! Să depunem toa
te eforturile pentru a termina cît 
mai grabnic recoltarea fînului, cău- 
tînd ă obține furaje cu o putere mare 
de hrănire. Să asigurăm prin toate 
mijloacele recoltarea furajelor, pen
tru a asigura totodată hrana necesară 
animalelor pe timpul iernii I

' ION MACRA



învăț în țara celei mai înaintate culturi
Au trecut patru ani de cînd aș

teptam cu nerăbdare, în cantonamen
tul din București, ziua plecării la stu
dii în Uniunea Sovietică. Mare mi-a 
fost bucuria cînd am ocupat loc în 
trenul ce pleca spre Iași. Cu cît ne 
apropiam mai mult de granița romîno- 
sovi-etică, simțeam cum mă cuprinde 
emoția. Un gînd pusese stăpînire pe 
mine : voi reuși oare să fac fată ma
teriilor ce se vor preda în Institutul 
unde voi fi repartizat, cînd nu cu
noșteam decît foarte puțin limba rusă. 
Curînd după ce-am ajuns la Mosco
va și am fost repartizat la Institutul 
de Mine din Sverdlovsk, toate emo
țiile mi s-au spulberat. Aici am sim
țit zi de zi ajutorul tovărășesc al stu
denților sovietici. Ei mi-au ajutat de 
multe ori să-mi pun la punct temele, 
iar anumite cuvinte pe care nu le în
țelegeam mi le explicau cu toată dra
gostea.

La acest Institut învață mii de stu-; 
denți. Sverdlovskul este nu numai un 
impunător oraș industrial, dar și un 
mare centru cultural. In oraș există 
institute de învățămînt superior ca 
Institutul de mine, de silvicultură, 
pedagogic, juridic, de limbi străine. 
Universitate, Politehnica „Kirov” și 
altele. De asemenea, la Sverdlovsk se 
găsesc numeroase teatre, cinemato
grafe, un mare muzeu geologic etc. 
Acest muzeu este deosebit de valoros 
prin faptul că aici sînt expuse zeci de 
mii de roci și diferite alte materiale

Zilnic, la biblioteca centrală raio
nală din Petroșani întîlnești numeroși 
tineri și vîrstnici dornici să citească 
cît mai mult. Numai într-o zi s-au 
înscris 19 cititori noi. Printre aceș
tia se află și tov. Ioan Budoroi, miner 
Ia mina Petrila, Mihai Iosub, student 
la Institutul de mine din Petroșani, 
Irina Popa, muncitoare la U.R.U.M. 
Petroșani și alți oameni ai muncii care 
și-au manifestat dorința de a deveni 
cititori activi ai bibliotecii.

In nr. 1492 din 7 iulie a. c. al zia
rului „Steagul Roșu”, a fost publicat 
articolul „Posturi utemiste de con
trol fără activitate” în care a fost 
criticată organizația U.T.M. de la 
Uzina de reparat utilaj minier Petro
șani pentru faptul că a manifestat dez

In acest an, la 23 August, oamenii 
muncii de pe întreg întinsul patriei 
noastre sărbătoresc împlinirea unui 
deceniu de la eliberarea țării de sub 
jugul fascist de către Uniunea Sovie
tică. Eliberarea țării noastre de că
tre glorioasa Armată Sovietică a 
deschis drumul eliberării femeii din 
lanțurile robiei capitaliste, i-a asigu
rat drepturi egale cu ale bărbatului, 
drepturi consfințite de constituția 
Republicii noastre Populare.

Bucurîndu-se de drepturi și liber
tăți depline, femeile își pun toate 
cunoștințele și inițiativa lor crea
toare în slujba construirii socialismu
lui, în slujba apărării păcii. Numai 
în Valea Jiului aproape 10.000 de 
femei lucrează umăr la umăr cu soții 
și frații lor aducînd contribuții pre
țioase la îndeplinirea și depășirea 
sarcinilor de plan. Numeroase femei 
sînt ridicate în posturi de răspundere 
potrivit cu capacitățile și cunoștințele 
lor profesionale. Tovarășele Vera Lu- 
pașcu și Maria Ionescu de la Fila
tura Lupeni sînt acum ingineri chi- 
miști, Irina Kostileț, Ana Moghoar 
și altele sînt maiștri de secție.
’ In comerțul de’stat lucrează acum 
sute de femei. Tovarășe cum sînt, 
Maria Mitrache, Elena Bezdan, Eva 
Imling. Elena Șuta și altele care au 
dovedit dragoste față de muncă au 
fost ridicate în posturi de răspundere.

Astăzi, ca urmare a eliberării pa
triei de către Armata Sovietică, femeia 

din regiunea Ural, care ajută la stu
dierea istoriei Uralului. Muzeul este 
adesea vizitat de oameni de știință 
din diferite țări ale lumii.

In cadrul institutului nostru, fiecare 
catedră dispune de laboratoare în
zestrate cu materiale și aparate per
fecționate. Așa spre exemplu, catedra 
de mașini miniere dispune de perfo
ratoare, utilaj minier, haveza pentru 
înaintări cu care s-a ajuns la înain
tări de 180 m. pe lună, de combina 
pentru strate subțiri, de combina per
fecționată ,,Donbas” cu care s-a ajuns 
să se extragă lunar pînă la 20.000 
tone de cărbune. Aici, studenții au 
posibilitatea să îmbine în mod armo
nios cunoștințele teoretice cu cele 
practice. La Institut avem o bibliote
că cu peste 1.000.000 volpme. In a- 
fara programului prevăzut în Institut, 
activăm în diferite cercuri științifice 
de specialitate. Unul dintre aceste cer
curi științifice lucrează în prezent la 
o mașină de perforat electric cu 10— 
12.000 ture pe minut, al cărei motor 
funcționează cu curent de înaltă frec
vență. Mașina este destinată perfo
rării rocilor cu tărie.mare.

In Sverdlovsk, acest mare centru 
universitar, se află un orășel al stu
denților cu mii de locuitori. Aici se 
găsesc numeroase cămine, cluburi, 
restaurante, magazine, grădini, par
curi, terenuri de sport, toate destinate 
studenților. Acum, în acest oraș se 
construiește un nou cămin studenț’esc.

Prietenii cărții
In prezent, biblioteca numără pes

te 1.300 cititori care au la dispoziție 
peste 12.000 volume. Printre cititorii 
activi ai bibliotecii se numără tov. 
Ferdinand Muntean, care a citit pînă-n 
prezent peste 40 volume, printre care 
„Anii împotrivirii” de Geo Bogza, 
„Tinerețe furată” de E. Rucăr. „Ana 
Nucului” de R. Luca. Fruntaș în citit 
este și tov. Nicodin Luca, miner la 
mina Petrila, El a citit în cursul aces
tui an 34 volume printre care : „Ope

PE URMELE MATERIALELOR PUBLICATE IN „STEAGUL ROȘU" 
Posturi utemiste de control fără activitate“

interes în ceea ce privește activita
tea posturilor utemist-e de control din 
cadrul uzinei.

Biroul organizației de bază U.T.M 
de la U.R.U.M.P. a trimis redacției 
ziarului nostru o scrisoare în care 

Femeia — constructor activ 
al vieții noi

i?i vede înfăptuite cele mai în
drăznețe visuri. Mii de femei din 
Valea Jiului care în trecut îndepli
neau munci necalificate, urmînd 
cursurile de calificare și-au ridicat 
nivelul profesional. Muncitoarele Oti- 
lia Roman și Ileana Ando de la mi
na Aninoasa sînt acum desenatoare. 
Aurica Latu de la aceiași mină a îm
brățișat meseria de sudor, iar Elena 
Godruț e acum maistru miner. Zeci 
de tinere cum sînt Ileana Bucur ur
mează Institutul de mine din Petro
șani devenind cadre de nădejde ale 
industriei noastre carbonifere în plină 
dezvoltare. Acestea sînt doar cîțeva 
exemple care dovedesc că în țara 
noastră femeia are posibilități multi
laterale de dezvoltare.

Stima și prețuirea de care se bu
cură femeia în patria noastră sînt 
oglindite cu deosebită tărie de faptul 
că numai în Valea Jiului un număr 
de 78 femei au fost« alese deputate 
în sfaturile populare. Țesătoarea Eleo- 
nora Moldovan este deputată în Ma
rea Adunare Națională, Elisab'eta 
Szacsko, Etelca Kiș, Valeria Jura, 
Rozalia Mateaș și altele sînt depu
tate orășenești sau raionale.

Munca femeii este la fel de p-ețuită 
ca și a bărbatului. Prin aplicarea

Pe timpul vacanței, o mare parte 
din studenți sînt trimiși în case de 
odihnă să se recreeze, fac excursii de 
studiu, etc. Printre cei care au fost tri
miși la odihnă sînt și studenții țări
lor de democrație populară.

Pentru mine este o mare cinste 
c-am fost trimis să studiez pe chel
tuiala statului în Uniunea Sovietică, 
tara prietenă și vecină care cu 10 ani 
în urmă a adus libertate și indepen
dență poporului nostru muncitor.

Parcă ieri eram ucenic, apoi strun
gar calificat Ia Uzina de reparat uti
laj minier din Petroșani, elev la școa
la medie tehnică de cărbune din Lu
pém’, iar mîine voi fi inginer minier. 
Iată ce drum fără obstacole a deschis 
partidul tineretului muncitor din pa
tria noastră, spre cucerirea științei și 
culturii celei mai înaintate, lucru de 
neconceput sub regimul capitalist.

Eu mulțumesc din suflet partidu
lui și guvernului nostru care mi-au 
creat posibilitatea să studiez în țara 
celei mai înaintate culturi din lume. 
Drept urmare a faptului că mă nu
măr printre studefiții romîni care în
vață în institutele de învățămînt su
perior din Uniunea Sovietică, voi de
pune toate eforturile pentru a-mi în
suși cît mai multe cunoștințe din bo
gatul tezaur al științei sovietice.

OCTAVIAN BUTUZA
Student anul IV al Institutului 

de Mine din Sverdlovsk

re alese” de I. Creangă, „învierea” de 
Lev Tolstoi și altele. Cititor activ este 
și tov. Ioan Iuga, student la Institu
tul din Petroșani. Curînd el a împru
mutat de la biblioteca centrală raio
nală din Petroșani volumele : „Nemu
rire” de A. Iugov, „Neamul șoimă- 
reștilor” de M. Sadoveanu și altele. 
Un bun cititor este și elevul Daniel 
Droblici care în cursul lunii iulie a 
citit „Nuvele” de M. Gorki, „Lanțul" 
de I. Pas și „Tînara Gardă” de A. 
Fadeev.

arată măsurile ce s-au luat pentru li
chidarea lipsurilor semnalate. Astfel 
s-au reorganizat toate posturile ute
miste de control. In prezent, cele 7 
posturi utemiste de control din cadrul 
uzinei desfășoară o activitate rodnică.

principiului socialist de retribuție, 
femeia se bucură de salariu egal 
cu al bărbatului, potrivit calificării 
profesionale și muncii depuse. Nume
roase femei din Valea Jiului, care au 
urmat cursurile de calificare sînt 
acum fruntașe ale întrecerii socialiste, 
întîmpinînd ziua de 23 August cu 
sarcinile de plan depășite. Printre 
acestea se află turnătoarea Ana Cu-1' 
curudean, sudorița Maria Furdui, 
strungărița Maria Foro de la U.R.U.M. 
Petroșani, Maria Liszca, Ana Groza, 
Elena’ Frățilă de la Filatura Lupeni și 
alte mii de femei din mine, de pe 
șantierele de construcții și din celelalte 
întreprinderi din Valea Jiului.

O grijă deosebită acordă partidul 
și guvernul nostru familiilor cu muîți 
copii. Numai în trimestrele 1 și II din 
acest an a fost acordată drept ajutor 
familial suma de 287.340 lei unui nu
măr de 750 familii din Valea Jiului. 
Mame care au 10 copii, cum sînt 
Domnica Căldărar din comuna Is- 
croni, Pălăguța Pop de la Aninoasa, 
/Maria Almășan din Vulcan și altele, 
au primit premii în valoare de 1.000 
lei fiecare.

Pentru ca mamele care lucrează 
efectiv in producție să aibe certitudinea

Știri de pe șantierele 
de construcții

Teacairea rapidă a apartamentelor
Una din cele mai grele lucrări de 

finisare a noilor apartamente este 
tencîiirea lor interioară. Pentru a 
ușura această muncă care necesită un 
mare număr de brațe de muncă, con
structorii din Vulcan, folosind bogata 
experiență a constructorilor sovietici, 
au trecut la folosirea tencuirii meca
nizate. Astfel, cu ajutorul pompelor 
de mortar Sokolov-Sokolovschi și al 
injectoarelor Abramov, rînd pe rînd, 
tencuiala, grundul, tinciul și gledul 
sînt aplicate pe pereți. Lucrînd în a- 
cest fel, brigada de tencuitori a tov. 
Grigore Racz face 6000 m. p. ten
cuială .pe lună.
, Dornici de a munci și ma!i bine în 

cinstea zilei de 23' August, ajutați de 
tehnicieni, tencuitori! din brigada tov. 
Racz au trecut la folosirea tencuielii 
pe bază de argilă și aplicarea gledului 
direct pe . tencuiala-grund, suprimînd 
aplicarea tencuielii cu tinci. In felul 
acesta, membrii brigăzii lui Grigore 
Racz,wde la șantierul Vulcan, au supri
mat complet, o operație de lucru, mă
rind productivitatea muncii cu 35 la 
sută și dînd lucrări de foarte bună ca
litate. In același timp, minerii primesc 
mai repede în folosință apartamen
tele noi.

Ultimele lucrări la blocurile 
I și N

In Petrila și Lonea, tot mai multei 
familii de mineri se mută în aparta
mentele frumoase ale noilor blocuri.' 
Constructorii au clădit în aceste lo
calități peste 30 de blocuri, cu mai 
mult de 500 apartamente.

Acum, pe șantierul din Petrila, bri
gada de zugravi a tov. Ioan Polder, 
sprijinită de maistrul Matei Bazil și 
ing. Andrei Mathe, muncește cu rîv- 
nă pentru a termina lucrările de fini
sare ale Celor 32 apartamente de la 
blocul I. In prezent, ei fac ultima vop
sire a pereților, a ușilor, curățirea du
șumelelor și scărilor.

La Lonea, sub conducerea maistru
lui Mihai Prodanciuc, echipele de zu
gravi și mozaicari ale tov. Șuster, 
Teodorescu și Mormocea muncesc în 
schimburi, neîntrerupt, la terminarea 
celor 54 apartamente noi din blocul 
N. Și aici lucrările de finisare sînt 
mult avansate, iar la 23 August 54 
familii de mineri din Lonea se vor 
muta în noile apartamente.

că în lipsa lor copiii sînt bine îngrijiți, 
în localitățile Văii Jiului au fost în
ființate 6 cămine de zi și 3 creșe, 
unde tinerele vlăstare ale oamenilor 
muncii sînt îngrijite și educate în 
cele mai bune condițiuni.

Trăind aceste vremuri noi, fără să 
vrei gîndurile te poartă cu ani în ur
mă, cînd la conducerea țării se perin
dau guvernele regimului burghezo- 
moșieresc. Femeia era supusă unei 
duble exploatări. După ce muncea în 
condițiuni istovitoare 12—16 ore pe 
zi, primea un salariu mult mai mic 
de cît bărbatul. Aceasta pentru sim
plul motiv că era femeie. De drepturi 
nici nu putea fi vorba. In acestă si
tuație se găsesc acum numai femeile 
din țările capitaliste. Lipsite de ori
ce drepturi, ele trăiesc sub spectrul 
foametei și mizeriei. In ciuda aces
tor greutăți, femeile din țările capita
liste luptă alături de bărbați pentru 
scuturarea jugului exploatării capita
liste, pentru pace.

Drepturile și libertățile de care se 
bucură astăzi femeia din patria noa
stră, sînt rezultat al eliberării Ro- 
mîniei de către marea noastră prie
tenă, Uniunea Sovietică. Femeile din 
patria noastră cinstesc cea de a 10-a 
aniversare a eliberării cu noi succe
se în producție, în lupta pentru pace 
și socialism.

REGHINA DANCIU
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Președintele Adunării Generale a O. N. U. 
în favoarea restabilirii drepturilor R. P. Chineze 

la O. N. U.

A v în tul mișcării greviste 
in Germania occidentală

PEKIN (Agerpres). — China Nouă 
transmite :

Potrivit relatărilor ziarelor, preșe
dintele Adunării Generale O.N.U., 
Vijaya Lakshmi Pandit, luînd cuvîn- 
tul la o conferință de presă la Singa
pore, a declarat că restabilirea drep
turilor Republicii Populare Chineze

In legătură cu repatrierea 
prizonierilor de război francezi și vietnamezi

HANOI (Agerpres). — După cum 
a anunțat agenția France Presse, 18 
august a fost fixată ca data începerii 
operațiunilor de repatriere a prizonie
rilor de război francezi și vietnamezi. 
Potrivit acordului încheiat, în fiecare 
zi vor fi schimbați la Vietri 400 de

Demisia lui W. B. Smith
WASHINGTON (Agerpres). — 

După cum anunță Buletinul de Știri 
al Casei Albe, generalul Walter Be
dell Smith, subsecretar al Departa
mentului de stat al S.U.A., a demi

sionat „din motive de sănătate”.
Președintele Eisenhower a numit

Poporul chinez sprijină politica externă 
de pace a guvernului său

PEKIN (Agerpres). — China Nouă 
1 Numeroase personalități din cercu
rile politice și economice din R. P. 
Chineză salută raportul cu privire la 
situația internațională, prezentat la 

¡cea de 33-a ședință a Consiliului Gu
vernamental Popular Central de către 
Ciu En-lai, premierul Consiliului Ad- 

. ministrativ de Stat și ministrul Afa
cerilor Externe al R.P. Chineze.

Intr-o declarație dată publicității 
'¡în numele Comitetului Revoluționar 
[al Gomindanului, Li Ci-șen, președin
tele acestui comitet, sprijină raportul 
premierului Ciu En-lai, exprimînd ho- 
tărîrea membrilor gomindanului re
voluționar de a lupta pentru elibera
rea Taivanului și consolidarea păcii in 
Extremul Orient.

„Toți membrii Comitetului Revolu
ționar al gomindanului — se spune 
în declarație — exprimînd voința po
porului chinez de a pune capăt acti- 
jVității trădătorului Cian Kai-și — 
trebuie săse ridice ca un singur om, 
alături de poporul întregii țări, în ju
rul Partidului Comunist Chinez, în 
lupta pentru eliberarea Taivanului și 
lichidarea clicii trădătoare a lui Cian

S. II. A. livrează Egiptului vite bolnave
CAIRO (Agerpres). — TASS 

transmite i
După cum relatează revista „Rose 

el-Ioussef“, S.U.A. livrează Egiptu
lui vite atinse de epizootii. După cum 
arată revista, berbecii trimiși săptă- 

i mină trecută din S.U.A., pentru „îm
bunătățirea rasei oilor egiptene“, 

' s-au dovedit a fi atinși de „grave 
epizotii necunoscute în Orientul Mij
lociu“.

Revista relatează că ministrul e-

Inmînarea de ordine ale R. P. R. unui grup de ingineri 
și tehnicieni sovietici

MOSCOVA (Agerpres). — La 16 
august, ambasadorul Republicii Popu
lare Romîne la Moscova, Ion Rab, a 
înmînât ordine ale R.P.R. unui grup 
de ingineri și tehnicieni sovietici, care 
au luat parte la construirea podului 
de peste Dunăre dintre orașele Giurgiu 
și Ruse : „Steaua Republicii Populare 
Romîne cl. I”, „Steaua Republicii 
Populare Romîne cl. II”, „Ordinul 
Muncii cl. 1“, „Ordinul Muncii cl. 
II”.

la O.N.U. ar contribui la slăbirea în
cordării în relațiile internaționale. 
Vijaya Lakshmi Pandit s-a pronunțat 
cu hotărîre împotriva încercărilor 
unor anumite cercuri de a modifica 
Carta O.N.U. pentru a submina prin
cipiul unanimității marilor puteri.

prizonieri ai Armatei Populare contra 
500 de prizonieri ai corpului expedi- 
ționar francez.

Se anunță de asemenea că numărul 
prizonierilor schimbați zilnic în al 
doilea centru, Samson, va fi aproape 
egal.

în locul lui Bedell Smith pe Herbert 
Hoover Jr„ fiul fostului președinte 
al Statelor Unite.

Hoover își va prelua postul după 
confirmarea numirii sale de către 
Senat.

Kai-și, pentru a duce la bun sfîrșit 
cauza eliberării poporului chinez”.

In numele muncitorilor organizați 
din China, Lai Jo-iui, președintele 
Federației sindicatelor din întreaga 
Chină, a făcut o declarație în care 
sprijină raportul cu privire la situația 
internațională, prezentat de Ciu En-lai. 
premierul Consiliului Administrativ 
de Stat.

Taivanul, a declarat Lai Jo-iui, a 
fost întotdeauna o parta integrantă a 
teritoriului Chinei. Clasa muncitoare 
chineză, și întregul popor chinez, nu 
poate tolera ocuparea Taivanului de 
către imperialiștii americani, nu poate 
admite trecerea Taivanului sub tutela 
Statelor Unite.

Cien Șu-tun, președintele Federa
ției industriașilor și comercianților 
din întreaga Chină, salută de aseme
nea, într-o declaFație dată publicită
ții la 16 august, raportul premierului 
Ciu En-lai.

O declarație similară de sprijin a 
raportului prezentat de premierul Ciu 
En-lai a făcut și președintele Asocia
ției Democrate a reconstrucției națio
nale a Chinei, Huan Yen-pei.

gipteăn al Agriculturii a dat dispo
ziție ca berbecii aduși din S.U.A. să 
fie imediat uciși, pentru a se preîn- 
tîmpina răspîndirea bolilor printre vi
tele din țară. Ministrul a ordonat să 
fie revizuit acordul încheiat cu S.U.A. 
„privitor Ia îmbunătățirea rasei oilor 
egiptene“. Acest acord a fost încheiat 
în cadrul „ajutorului“ american, a- 
cordat conform „punctului 4 din pro
gramul Truman".

Felicitînd în numele guvernului 
R.P.R. pe cei decorați, tov. Ion Rab 
a arătat în cuvîntarea sa că construi
rea prin forțe comune a podului de 
peste Dunăre este o nouă dovadă a 
prieteniei de nezdruncinat dintre U- 
niunea Sovietică și țările de demo
crație populară. A răspuns tov. Gre- 
bov Petrovici Alexei, care a mulțumit 
în numele decoraților pentru înalta 
apreciere a muncii lor. După solem
nitate, ambasadorul R.P.R. a oferit o 
masă în cinstea decoraților.

MOSCOVA (Agerpres).
Ziarul „Pravda“ publică sub sem

nătura corespondentului său din Ber
lin, P. Naumov următorul articol in
titulat „Avîntul mișcării greviste în 
Germania occidentală“.

In ultimele săptămîni, în Germa
nia occidentală se extinde mișcarea 
oamenilor muncii pentru ridicarea 
nivelului de trai. Amploarea acestei 
mișcări este fără egal în istoria ger
mană din ultimii 20 de ani. Greva 
metalurgiștilor bavarezi la care par
ticipă mii de oameni continuă. La 
12 august s-a încheiat victorios gre
va muncitorilor și funcționarilor co
munali din Hamburg. Muncitorii au 
obținut mărirea retribuției cu 7 pfe
nigi pe oră, iar funcționarii mărirea 
salariilor cu 4,5 la sută.

Lupta oamenilor muncii vest-ger- 
mani a găsit un larg ecou departe, 
peste hotarele Germaniei. Washing
tonul este neliniștit de evenimentele 
din Bavaria și Hamburg nu mai pu
țin ca Bonnul.

In ultimii ani presa americană ă 
făcut multă zarvă în jurul pretinsei 

„minuni economice” creată, chipu
rile, de ministrul adenauerist al eco
nomiei, Erhardt. In realitate, politi
ca lui Erhardt nu avea nici un ele
ment nou. Pășind pe urmele prede
cesorilor săi, el nu făcea decît să a- 
runce toate greutățile economice pe 
umerii oamenilor muncii.

Prima sarcină pe care s-a străduit 
s-o rezolve guvernul Adenauer a con
stat în aceea de a reînvia cît mai 
grabnic industria grea a Germaniei 
occidentale care constituie baza po
tențialului militar și industrial și 
fundamentul expansiunii economice a 
monopolurilor vest-germane pe piața 
mondială. Pentru aceasta erau nece
sare mijloace colosale. Potrivit date
lor Institutului economic din Kőin 
de pe lîngă Uniunea Sindicatelor 
vest-germane, monopolurile au chel
tuit dîn ziua reformei monetare se
parate în cadrul „autofinanțării“ 100 
miliarde mărci pentru reconstruirea 
și modernizarea întreprinderilor. Din 
această sumă, 70 miliarde mărci au 
fost cheltuite pentru dezvoltarea in
dustriei de interes militar.

Aceste sume de miliarde au fost 
realizate de monopoluri sub forma de 
profituri și supraprofituri, care creș
teau an de an.

După cum se știe, unul din instru
mentele stoarcerii de profituri uriașe 
este fixarea arbitrară a salariilor mici 
muncitorilor. In Germania occiden
tală nivelul mijlociu al salariilor a 
fost în toți acești ani mai mic decît 
în celelalte țări din Europa occiden
tală. Departamentul federal de sta
tistică care are sediul la Wiesbaden, 
a dat recent publicității date care 
caracterizează veniturile populației 
Germaniei occidentale. Potrivit aces
tor date, 80 la sută din populația 
muncitoare cîștigă mai puțin decît 
minimul necesar de trai.

Se încearcă să se insufle popu
lației veștgermâne ideea că statul de 
la Bonn ar datora restabilirea grab-

Un nou pas spre lichidarea libertăților 
poporului american

Camera reprezentanților din S.U.A. a aprobat proiectul de lege 
pentru interzicerea partidului comunist

WASHINGTON (Agerpres). — 
TASS transmite :

Camera reprezentanților a Congre
sului american a aprobat varianta 
prezentată de guvern a proiectului de 
lege cu privire la interzicerea Parti
dului Comunist din S.U.A.

In vreme ce în proiectul de lege 
adoptat în ajun de senat apartenența 
la partidul comunist este considerată 
crimă, proiectul de lege adoptat de 
Camera reprezentanților interzice 
partidul comunist ca organizație re
cunoscută de lege și-l privează de 
toate drepturile juridice.

împotriva proiectului de lege au 
votat Malter (statul New-York), 
membru al Camerei reprezentanților 

nică a industriei sale grele genero
zității și dezinteresului „prietenilor 
americani". Firește, capitalurile ame
ricane au jucat un anumit rol în re
învierea arsenalului războiului din 
Ruhr. Totuși, după cum arată faptele, 
.ajutorul'* monopolurilor americane 
s a exprimat mai cu seamă prin fap
tul că, folosind regimul de ocupație, 
ele au creat monopolurilor vestger- 
mane toate condițiile pentru exploa
tarea nestăvilită a oamenilor mun
cii. in acest fel cea mai mare greu
tate a reutilării industriale a Germa
niei occidentale a suportat-o pe u- 
meri săi poporui muncitor german. 
Totodată, trebuie să se ia în consi
derare și faptul că în afara poverii 
reutilării industriale, în toți acești 
ani populația din Germania occiden
tală a trebuit să suporte povara u- 
riașă a cheltuielilor de ocupație care 
reprezintă și pînă în prezent 34,5 la 
sută din bugetul statului de la Bonn.

Valul mișcării pentru mărirea sa
lariilor, care crește în Germania oc
cidentală, se deosebește de manifes
tările din anii precedenți ale munci
torilor prin aceea că această mișcare 
este considerată de toate păturile 
populației muncitoare ca o cauză co
mună

Înainte de toate acest lucru în
seamnă falimentul mult lăudatei „e- 
conomii sociale” a lui Adenauer-Er- 
r.ardt. In fața întregii lumi această 
economie se prezintă ca un sistem de 
cruntă exploatare și asuprire a oame
nilor muncii. „Valul general de re
vendicări pentru mărirea salariilor 
în Germania occidentală, — scrie 
ziarul englez „Daily Herald” — a- 
runcă o nouă lumină dramatică asu
pra adevăratului caracter al „mira
culoasei însănătoșiri” adenaueristă. 
Această „însănătoșire" proslăvită ca 
o minune a concurenței libere, s-a 
demascat acum ca un sistem în care 
bogății devin și mai bogați, iar să
racii — și mai săraci”.

Mișcarea maselor muncitoare din 
Germania occidentală pentru mări
rea salariilor se desfășoară în condi
țiile contradicțiilor ce se ascut în si
nul cercurilor guvernante de la Bonn. 
Luarea de poziție a unei serii de po
liticieni burghezi pentru revizuirea 
politicii „de pe poziții de forță“, pen
tru renunțarea la o orientare unilate
rală spre cercurile guvernante ale 
S.U.A., a creat o situație încordată 
la Bonn. Opoziția împotriva liniei 
politice a lui Adenauer crește și în 
cercurile burgheze.

Oamenii muncii din Germania oc
cidentală încep să-și dea seama tot 
mai clar că înrăutățire? sistema
tică a condițiilor lor de trai este o 
consecință a remilitarizării. In acest 
fel, mișcarea grevistă crescîndă este 
în esență o mișcare împotriva reîn
vierii Wehrmachtului, împotriva în
jghebării „comunității defensive eu
ropene“.

Ziarul „Neues Deutschland" subli
niază că lupta oamenilor muncii vest- 
germani nu este numai o luptă so-, 
cială, ci și națională.

din partea partidului democrat, și 
republicanul Burdick (statul North 
Dakota). Burdick a declarat că se 
pronunță împotriva acestui proiect 
de lege, deoarece Congresul tinde să 
declare ilegale ideile oamenilor.

Proiectul de lege nu prevede pe
depse împotriva membrilor partidu
lui comunist, dar nu modifică legile 
represive ca cea privitoare la „secu
ritatea internă“, legea Smith și alte 
legi care sînt folosite pe scară largă 
de autorități împotriva comuniștilor.

Proiectul de lege adoptat de Ca
mera reprezentanților, ca și proiectul 
de lege al senatului, sînt menite să 
ducă la lichidarea sindicatelor și or
ganizațiilor progresiste.
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