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Pentru o intensă agitație politică 
de masă în jurul întrecerii socialiste

In toate minele, întreprinderile și pe șantierele Văii Jiului, 
întrecerea socialistă în întîmpinarea Congresului al II-lea al 
P.M R. și a celei de a 37-a aniversări a Marii Revoluții Socialista 
din Octombrie se dezvoltă cu un avînt nestăvilit. Răspunzînd 
cu entuziasm chemării colectivelor de întreprinderi din regiunea 
Stalin, minerii, muncitorii, inginerii, tehnicienii și funcționarii 
din Valea Jiului pornesc la întrecere socialistă în cinstea mari
lor evenimente, luîndu-și angajamente sporite. Minerii din Pe- 
trila, Aninoasa, Lupeni și de la celelalte mine din Valea Jiului 
s-au angajat să sporească producția de cărbune, să depășească 
planul lucrărilor de deschideri și pregătiri, să economisească 
materialul lemnos, energia, explozivul, spre a putea reduce prețul 
de cost al producției. Angajamente mobilizatoare în vederea 
realizării la toți indicii a sarcinilor de plan pe anul 1954 și-au 
luat textiliștii de la Filatura Lupeni și țesătoria Vulcan, cons
tructorii de pe șantierele Văii Jiului, muncitorii de la Uzina de 
reparat utilaj minier și de la alte întreprinderi din raion.

ț Angajamentele sporite luate în întrecere oglindesc faptul 
că oamenii muncii din bazinul nostru carbonifer sînt hotărîți să 
întîmpine cel de al II-lea Congres al partidului și ziua de 7 
Noiembrie cu noi victorii în lupta pentru dezvoltarea economiei 
naționale, pentru ridicarea nivelului de trai material și culturii 
al poporului, spre a-și exprima și în acest fel, atașamentul și 
dragostea fierbinte față de partid.

Forța mobilizatoare a întrecerii socialiste constă în asi
gurarea conducerii ei de către organizațiile de partid. Fiecare an
gajament luat în întrecerea socialistă va fi realizat cu succes 
acolo unde organizațiile de partid vor desfășura în acest scop 
o susținută muncă politică de masă. Comuniștii au sarcina de 
onoare de a fi exemplu de muncă avîntată, de a antrena pe toți 
cei cu care lucrează împreună, la muncă însuflețită în focul în
trecerii socialiste ce se desfășoară în întîmpinarea Congresului 
si a zilei de 7 Noiembrie.

Pentru organizațiile ¿e partid întrecerea socialistă în întîm
pinarea Congresului și a zilei de 7 Noiembrie trebuie să constituie 
un bun prilej de strîngere a legăturilor cu masele, de ridicare 
a rolului* lor de conducător al luptei pentru construirea vieții 
noi. Fiecare membru de partid trebuie să considere drept o da
torie de onoare întîmpinarea Congresului, fiind în fruntea în
treceri socialiste, fiind exemplu de muncă plină de avînt pentru 
îndeplinirea planului la toți indicii.

/¿unea politică de masă este principalul mijloc de intensifi
care si dezvoltare a întrecerii socialiste. Fiecare comunist, fiecare 
om al muncii înaintat, trebuie să fie un mobilizator activ al to- 

’varășilor cu care lucrează la realizarea angajamentelor de în
trecere. Agitatorilor le revine sarcina de a desfășura, sub condu
cerea birourilor organizațiilor de bază, o neobosită muncă poli
tică de masă, pentru intensificarea întrecerii socialiste. Agitatorii 
trebuie să lămurească maselor că principalul obiectiv al marii 
întreceri ce se desfășoară în întîmpinarea Congresului și a zilei 
de 7 Noiembrie este îndeplinirea înainte de termen și la toți 
indicii a sarcinilor de plan pe 1954. In cadrul ședințelor săptă- 
mînale de instruire, secretarii organizațiilor de bază trebuie să 
informeze agitatorii asupra măsurii în care sînt îndeplinite an
gajamentele de întrecere, să le îndrepte atenția spre combaterea 
lipsurilor care frînează procesul de producție. Agitatorii trebuie 
să cheme colectivele de muncitori și tehnicieni la muncă entu
ziastă pentru îmbunătățirea calității produselor, pentru realizarea 
de economii, pentru reducerea pe toate căile a prețului de cost. 
In minele noastre de cărbuni e necesar să fie acordată cea mai 
mare atenție economisirii materialului lemnos, a explozivului, a 
energiei electrice. Trebuie dusă de asemeni o muncă susținută 
pentru reducerea procentului de cenușă.

Prin cuvîntul lor mobilizator, agitatorii au sarcina de cinste 
de a răspîndi experiența fruntașilor întrecerii, de a mobiliza mi
nerii și muncitorii la aplicarea metodelor avansate. Marea între
cere în întîmpinarea Congresului partidului și a zilei de 7 
Noiembrie, trebuie să ducă la dezvoltarea mișcării inovatorilor 
și raționalizatorilor, la aplicarea de noi inițiative.

Prin convorbiri organizate de agitatori, prin articole scrise 
la gazeta de perete, prin panouri și lozinci mobilizatoare, să fie 
popularizate la loc de cinste brigăzile fruntașe în întrecere, îm
preună cu metodele pe care le folosesc. Evidența realizărilor în 
întrecere trebuie organizată în așa fel în cît să oglindească 
operativ măsura îndeplinirii angajamentelor de întrecere, să arate 
dacă planul e realizat la toți indicii și să atragă atenția asupra 
acelor indici unde exisță rămînere în urmă. In întreprinderile 
textile, cooperativele meșteșugărești, paralel cu sporirea produc
ției bunurilor de larg consum, trebuie acordată toată atenția îm
bunătățirii calității și reducerii prețului de cost al acestora.

Fiecare organizație de partid, fiecare comunist trebuie să 
lupte pentru ca colectivele în mijlocul cărora activează să întîm
pine Congresul partidului și ziua de 7 Noiembrie cu realizări 
mai mari de cît cele de pînă acum. Printr-o intensă muncă poli
tică de masă, să dezvoltăm în fiecare colectiv de mină sau între
prindere dorința de a raporta celui de al II-lea Congres al parti
dului succese deosebite în lupta pe care poporul nostru muncitor ' 
o desfășoară pentru bunăstare și socialism.

Constituirea Comitetului raional pentru sărbătorirea 
„Lunii prieteniei romîno-sovietice“

In după-amiaza zilei de 21 
septembrie a. c. a avut loc 
în sala, clubului muncitoresc 
al U.R.U.M. din Petroșani 
constituirea Comitetului ra
ional : pentru sărbătorirea 
„Lunii prieteniei romîno-so
vietice“. Din com,itet fac 
parte tovarășii Altinan Ga- 
vrilă. președintele Comitetu
lui raional A.R.L.U.S»; An- 
dras Iuliu. președintele sin
dicatului raional construcții: 
Bartha Iosif, miner fr<m+as 
la mina Lonea; Băltărețu 
Râul, inginer: Beke Viliam; 
Blaga Ioan, secretar al Co
mitetului raional de partid; 
Boiț Dumitru, directorul 
O.C.L. industrial: Bocanciosu 
Emanoil. referent A < i T • 
Borbely Zelma, activistă a 
Sfatului popular orășenesc 
Petroșani; Ciora Iosif, direc
torul Cabinetului metodic ar
tistic din Petroșani; Cîta 
Gheorghe, directorul trustu
lui 7 construcții; Cozma A- 
lexăndru, director la D.G.M.; 
Covaci Ioan, președintele sin
dicatului raional plan-finanțe: 
Cucurudea Ana, muncitoarle 
la U.R.U.M.P.; Demeter Ște

In inGmpmarea Congresului partidului fi a ‘zilei de 7 Noiembrie

Sporește avintul întrecerii socialiste
Puternic entuziasm în muncă la mina Lupeni

Ziua de 17 septembrie, zi 
în care colectivul minei Lu
peni și-a luat angajamente 
sporite în cinstea celui de al 
II-lea Congres al P.M.R. și 
a zilei de 7 Noiembrie a mar
cat începutul unui nou și pu
ternic avînt în munca acestei 
mine. In ziua de 17 septem
brie harnicii mineri din Lu
peni au extras circa 300 tone 
de cărbune peste sarcinile de 
plan. De atunci, în fiecare zi 
minerii din Lupeni au extras 
între 150-300 tone de cărbune 
în plus.

La baza succeselor dobîn- 
dite de minerii din Lupeni. 
în primele zile din noua etăpă 
de desfășurare ă întrecerii, 
stă creșterea productivității 
muncii. In sectorul I A. de 
exemplu, în zilele de 17 și 
18 septembrie s a obținut o

Au trecut numai trei zile 
de cînd minerii de la Loneă, 
răspunzînd chemării la între
cerea socialistă lansată de co
lectivul unor întreprinderi din 
regiunea Stalin, și-au luat 
noi angajamente în muncă. 
Încă de acum ei se pot mîn- 
dri cu primele rezultate în 
întrecere.

Muncind cu însuflețire mi
nerii din abatajul cameră a 
lui Matei Dragornir aii dat în 
primele zile cu 54 la sută 
mai mult cărbune. Tot cu 54 

fan. prim secretar al Comite
tului raional U.T.M.; Dorian 
Dorel, inginer; Farkaș Eme- 
ric, director U.R.U.M.P.; Ju- 
găreanu Nicolae, conferen
țiar la Institutul de mine din 
Petroșani; Jurca Traian, se
cretar al Sfatului popular 
raional; Lețiu Nicolae, confe
rențiar Ia Institutul de mine 
din Petroșani; Luna Ladislau, 
secretar al Comitetului raio
nal A.R.L.U.S.; Magdaîin 
Constantin, redactor șef al 
ziarului „Steagul Roșu“; Mar- 
cu Aurel, mecanic la depoul 
C.F.R. Petroșani; Mihai Ște
fan, miner fruntaș la mina 
Petrila; Morar Gligor, direc
torul întreprinderii poligrafice 
Petroșani; Nistea Eugen; Pe- 
trovici Ioan, directorul Tea
trului de Stat din Petroșani; 
Roman Francisc, responsabi
lul „Librăriei Noastre“ din 
Petroșani; Rothmăn Paul, di
rectorul întreprinderii 704 
construcții Uricani, Rusu Vic
toria, președinta sindicatului 
raional învățămînt; Stănescu 
Constantin; Tirea Ioan, di
rector adjunct la T.A.P.L. Pe-

productivitate â muncii la lu
crările în cărbune (abataje, 
pneabâtăje) cu aproximativ 
40 la sută mai ridicată de 
cît productivitatea medie din 
perioada’ 1-16 septembrie. A- 
cest fapt a determinat creș
terea productivității medii pe 
sector cu peste 3 la sută In 
sectorul III al minei Lupeni, 
productivitatea medie la lu
crările în cărbune a crescut 
între 16-18 septembrie cu 2 
la sută.

Pe seama creșterii produc
tivității muncii un mare nu
măr de brigăzi de mineri de 
la mina Lupeni au extras im
portante cantități de cărbune 
în plus. In sectorul I A bri
gada minerului Ioan Cotroa- 
ză a extras în zilele de 17 și 
18 septembrie 97 tone de

In primele zile
lâ sută și-au depășit normele 
și minerii care lucrează în 
abatajul cameră condus de 
tov. Pîrvu Constantin, iar cei 
din brigada condusă de iov. 
Ioan Doica au extras cu 24 
Ia sută mai mult cărbune de 
cît aveau planificat.

Alături de brigăzile de mi
neri din sectorul III. succese 
frumoase au obținut în munca 
și minerii din sectorul II al 
minei Lonea. Aici, brigada 
tov. Petru Tiz, folosind din 
plin posibilitățile de producție 

troșani; Țepeluș Petru, ingi
ner; Ütő Ludovic, directorul 
Filaturii Lupeni.

Cu prilejul acestei ședințe 
a fost adoptat și planul de 
desfășurare a manifestărilor 
din cadrul „Lunii prieteniei 
romîno-sovietice“, care preve
de printre altele organizarea 
unei „Sărbători a prieteniei 
romîno-sovietice“ la Petroșani 
la care își vor da contribuția 
toate echipele artistice din 
raion; organizarea unor com
petiții sportive; organizarea 
de întîlniri între cei care au 
vizitat Uniunea Sovietică cu 
oamenii muncii din localită
țile Văii Jiului; organizarea 
decadei cîntecului si dansu
lui; a festivalului filmului so
vietic; a săptămînii cărții și 
presei sovietice; a săptămînii 
teatrului și muzicii clasice 
ruse și sovietice.

De asemenea, planul de 
muncă al Comitetului raio
nal pentru sărbătorirea „Lunii 
prieteniei romîno-sovietice“ 
mai prevede un ciclu de con
ferințe și organizarea de ex
poziții avînd ca temă priete
nia romîno-sovietică.

cărbune peste plan, iar bri
gada minerului Căținean Si- 
mion din sectorul II și-a su- 
praîndeplimt planul în cele 
două zile cu 161 tone. Bri
gada minerului Paul Anțilă 
din sectorul III a extras în 
ziua de 17 septembrie o can
titate de cărbune anroane * 
gală cu cantitatea planificată 
pentru întreg sectorul.

In zilele de 17 și 18 sep
tembrie. primele zile după 
luarea noilor angajamente în 
întrecere, brigăzile minerilor 
Ioan Duli și Dionisie Fazakaș 
au produs peste plan cîte 30 
tone de cărbune, iar brigada 
minerului Ioan Damian a să
pat cu peste două ori mat 
mulți metri cubi de lucrări 
de pregătiri decît avea plani
ficat 

din abatajul ei, a depășit nor
mele cu 61 la sută. Brigada1 
tov. Frederic Brotler a extras 
cu 21 Ia sută mai mult căr
bune. iar minerii conduși de 
tov. Nicolae Negoi și-au de
pășit normele cu 8 la sută.

întrecerea din adîncurile 
minei Lonea, pentru obține
rea de cît mai frumoase suc
cese în întrecere, este în toi. 
Mărturie a acestui fapt sînt 
numeroasele eșaloane de căr
bune care le extrag peste plan 
brigăzile fruntașe ale minei.



2 STEAGUL ROȘU

Athanasie Dumitrescu, instructorul 
brigăzii artistice de agitație de la 
I.F.E.T. Petroșani, se grăbea cu pași 
mărunți la trenul mic care urma să-i 
ducă la Lonea și de acolo cu ,,croco
dilul“ mai departe... Se simțea emo
ționat, ca în tinerețe, în preajma de
butului său, dar acum nu pentru el, 
ci pentru elevii săi, care qjbia înce
peau să-și poarte primii pași z\stăzi 

. aveau de dat prima lor reprezentație. 
'Și unde? Tocmai în inima pădurii 
Voievodului, pentru tăietorii de lem
ne. oameni aspri și poate ursuzi, față 
de care cinev,știe cum trebuie să te 
porți ca să le faci placul I O voce cu
noscută îl smulse gîndurilor.

— Noroc, tovarășe instructor, oare 
nu întîrziem ? Ce ziceți, o să reu
șim ?... Vai ce frică mi-el... Dacă n-o 
să iasă bine?...

— Cum nu ! — răspunse el repede, 
încercînd prin aceasta să-și linișteas
că și gîndurile proprii, apoi rîse scurt 
spre fata zglobie, care-1 cerceta cu 
ochi limpezi. Cum nu ! O să reușim, 
dar asta numai dacă știm să ne păs
trăm cumpătul... Nu trebuie să ne 
speriem... Să jucăm în așa fel încît 
--ă placă oamenilor, să le meargă la 
inimă.

— Repede, pierdem trenuțul — â- 
dăugă fata.

Toată brigada îi aștepta. Ocupa
se aproape un vagon.

— Uf! Credeam că nu mai sosiți. 
Uite că și pleacă...

Mica locomotivă scoase un fluerat 
prelung și c-o zmucitură urni garni
tura.

★
(

Tăietorii se îngrămădiseră în pra
gul cabanei, fiecare vrînd să vadă 
primul pe „artiștii de la oraș“.

— Iată-i. vin!
Printre dealurile împădurite, „cro

codilul", mașină cu motor Diesel, 
roate de locomotivă și caroserie de 
camion, își slobozea semnalul în răs
timpuri, înecîndu-se și tușind la deal. 
Tocmai trecea un pod. abia aninat 
peste apa vijelioasă a Voievodului, 
cînd răsună strigătul prelung al o- 
mului care-1 văzu.

Oamenii o luară cu grămada în în- 
tîmpinarea noilor veniți.

— No, amu trăbă că om petrece 
una bună !... grăi cu vorbă bolovă-
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noasă un maramureșan cu cioareci 
largi și-o pălărie mică de paie, cu 
„primură“ roșie și „peană“, care-i 
sta ca prin minune pe capul zdravăn, 
cu părul lins, bine pieptănat, ca la 
zile mari.

— Așa-i. că bine zici I O să fie 
faină petrecere, ca la noi în sat, la 
cămin... aprobă grav un om bine clă
dit. care după pieptarul îpflorat păreă 
a fi din țara Hațegului. Un mușce- 
lean sări cu vorbă repezită.

— Măi nene, să nu ne iuțim, poate 
nu-s chiar așa grozavi..

A

„Crocodilul“ se opri doar la cîțivâ 
pași de tăietori, pe linia ferată care 
lucea argintiu în bătaia soarelui, 
lîngă o stivă gălbuie de bușteni. Cei 
din brigadă coborîră unul cîte unul, 
simțind parcă un fel de sfială în fața 
ochilor curioși ai gazdelor. Covaci 
Maria, responsabila brigăzii, și in
structorul mărunțel, căutau să-i îm
bărbăteze. *

— Vedeți, nu vă pierdeți cumpă
tul... Purtați-vă în așa fel ca toți să 
ne simțim bine...

— Tovarășe Pobejan, întrebă o 
fată blondă pe secretarul de partid 
ăl comitetului de întreprindere din 
Lonea. tovarășe Pobejan care-s șefii 
brigăzilor fruntașe în cinstea cărora 
dăm programul ?

— Apoi îs mai mulți, ce să spun... 
Uite cel de lîngă maramureșanul cela 
e Narița Alexandru, celălalt, c.arn din 
stînga lui, e Stoica Isac, mai încolo 
Ungureanu Petru... Cel care face cu 
mîna e Boiciuc Petru, cela de colo e...

★

Programul începu. Pe scena im
provizată într-un luminiș, cei din bri
gada s-au urcat toți să execute o pie
să corală, apoi trio-ul format din tciv. 
Fucs Coloman. Neagu Virginica și 
Stănculescu Gh., care a făcut să ră
sune împrejurimile de trăgănările 
vreunui cîntec ardelenesc și însfîrșit 
Deliorean Natalia, Cibi Ioan, Paul 
Eugen, inginerii Chiorolia și Neagu 
ioan.

Deodată în rîndul ascultătorilor se 
iscă freamăt. îmbrăcat ca un corhă- 
nitor, cu țapina și securea la umăr, 
Popa Emilian începu să interpreteze 

o creație originală: dialogul satiric 
„Cine are dreptate“, în care era xorba 
chiar de tăietorii de lemne. Vorbele 
• le duh, bine potrivite, pe care le spu
nea actorul și jocul lui viu, cuceriră 
pe ascultători, stîrnind hohote puter
nice de rîș. Era vorba de un corhă- 
nitor leneș, chiulangiu...

Un ascultător tinerei, din față, pa- 
re-se de prin părțile Muscelului, se 
foi stingherit pe scaun Pe nesimțite 
se ridică în picioare și voi să se stre
coare spre nodurile din fund. Tova
rășii lui prinseră de veste. Cineva îi 
aruncă spre hazul tuturor:

— Hei luăne, te-ai simtit cu mus
ca pe căciulă ?

Aplauzele acoperiră hohotele de rls 
înălțate, speriind o gaiță care-1 pri
vea mirată dintr-un mesteacăn apro
piat.

De lîngă scenă, unde-și aflase lo- 
cu, instructorul privea pe ascultători 
și parcă i se făcu rușine de gîndurile 
cu care plecase de acasă. Ursuzi ? 
aspri ? Cum a putut să creadă acest 
lucru despre ei ? Uite cît simț artis
tic, cîtă gingășie și putere de apre
ciere a artei zace în acești oameni a 
căror ureche este mai mult obișnuită 
cu muzica ferăstrăului și-a securii, de 
cît cu cea a lui Eltici Gheorghe, a- 
cordeonistui brigăzii. Dînd din cap, 
își scoase ochelarii de pe nas, dar 
îi-apucă să-i șteargă, că în jur se 
ridicară strigăte.

— Mai cîntați-ne ceva I Una de la 
noi, din Mușcel, dacă se poate 1

— Ba de ce nu una de-a noastră, 
o oșeancă ?

— la stați, ia stați, dar hărțăganii 
cu ce-s măi pre jos ? De ce să nu ne 
cînte o hărțăgană ?

Oamenii se sculară în picioare în- 
fierbîntați.

— Lăsați sfada 1 O să cîntăm de 
toate, și' hărțăgane, și mușoelene șl 
oșene 1

Oamenii de-abia se liniștiră. Din
spre scenă începu să zboare lin o 
melodie veche de jale, o doină bă- 
trînească...

— Ei ! Unde-i tovarășa Covaci s-o 
întreb dacă a reușit programul sau 
nu ?!... se gîndi Athanasie Dumitres
cu, căutînd-o din ochi pe tata zglobie 
care-1 ajunse în drum azi diminea
ță, cînd se grăbea la tren. Ia Petro
șani.

1. STRAUȚ

In editura de stat 
pentru literatura politică 

au apărut '
MARX—ENGELS — Manifestul Par

tidului Comunist, ediția a V-a 
108 pag. 1,90 'ei

F. ENGELS — Materialismul Istoric, 
Ediția Il-a
32 pag. 50 bani

*
- Rezoluțiile și Hotărîrile Congre
selor, conferințelor Partidului Co
munist al Uniunii Sovietice și ale 
plenarelor CC. 1898—1925, partea 
l-a 988 pag. 31.10 lei

★
Statutului modificat al 
Muncitoresc Romín

Congresului al II-lea

— Proiectul
Partidului
40 pag.

— Directivele
al Partidului cu privire la dezvol
tarea agriculturii în următorii 2—3 
ani. 80 pag.

GH. GHEORGHIU-DEJ — Cuvîntare
rostită la adunarea festivă pentru 
sărbătorirea celei de-a 10-a aniver
sări a eliberării Romîniei
32 pag. 40 bani

N. M. ȘVERNIK — Cuvîntare rostită 
la adunarea festivă pentru .sărbă
torirea celei de-a 10-a aniversări a 
eliberării Romîniei
16 pag. 15 bani

★
V. PATILINEȚ — Lărgirea și întări

rea legăturilor partidului cu ma
sele — sarcină fundamentală a 
muncii de partid
64 pag. 1 teu

In cabinetul șefului secției comu
nale de locuințe a uzinei de automo
bile din Minsk a intrat un muncitor 
în vîrstă, de statură mijlocie. Scoate 
domol șapca din cap, își netezește pă
rul negru, nins pe ici pe colo cu fire 
argintii, tușește și se apropie de masă.

— Am o cerere, tov. Vasiliev — 
spune el liniștit — vreau s-o înscriu 
în cartea de imobil pe Valușka, ne
poata mea.

Vasiliev îi ia din mînă hîrtia. După 
ce o parcurge repede, îi zîmbește prie
tenos:

— N-am nimic împotrivă. Faci un 
lucru frumos, Fedor Ivanovici. Așa 
cum ne stă bine nouă, oamenilor so
vietici.

— Ei, dar cum s-ar putea altfel ?, 
E orfană. Tatăl ei, fratele meu Ste- 
pan, a fost ucis de hitleristi încă în 
1943.

Hotărîrea de a o înfiă pe Valentina 
a fost luată de comun acord de în
treaga familie Rumianțev. Toți au 
împărtășit cu căldură soarta fetiței: 
atît capul familiei — Fedor Ivano- 
vici, cît și copiii lui — fiul Vladimir 
și fiicele Matrena și Elizaveta. Cu 
toții au fost de părerea părintelui lor: 
„unde sînt patru, găsește întotdeauna 
loc și al cincilea. Sîntem oameni și 
trebuie să ajutăm și pe alții să tră
iască“. Cît privește problema unde va 
învăța Valușka, n-au fost prea multe 
discuții — ea va învăța la școala 
medie tehnică de auto-mecanică.

Din țara constructorilor comunismului

FAMILIA RUMIANȚEV
de V. GAVRILIUK

c

Astfel, familia unită a Rumianțevi- 
lor s-a mărit cu un nou membru.

O zî obișnuită de lucru. Deși de la 
șoseaua Moghilev, unde într-una din 
casele noi locuiesc Rumianțevii, pînă 
la uzină nu-i decit. cum se spune, o 
palmă de loc, Fedor Ivanovici, Vladi
mir și Motea se duc la lucru din timp. 
Acasă, în afară de Valea, care se pre
gătește de examenul de admitere, ră- 
rnîne numai Liza, care lucrează în 
schimbul al doilea. Toți lucrează în 
aceeași secție. Tatăl este curelar, fiul 
lucrează la un strung universal de 
șlefuit, fiicele — una este planificâ- 
toărea sectorului, iar cealaltă este 
magazioneră de linie.

Ne aflăm în secția de șasiuri — ' 
cea mai mare secție a uzinei. Rumi
anțevii își string călduros mîinile. în- 
dreptîndu-se fiecare la locul lui de 
muncă.

Fedor Ivanovici își iubește meseria’ 
de curelar. Treaba lor dacă unii. în 
necunoștință de cauză, zîmbesc au
zind de această meserie la uzină. 
N-au decît. Se cunoaște eă nu știu 
cum stau lucrurile. El, ca și tovară
șii săi de muncă, este convins din 
practica sa de ani de zile că fără 
dînsul, curelarul, activitatea fabricii 

nu poate decît să sufere. De aceea 
Rumianțev este exigent față de el 
însuși ca și față de alții, cere tuturor 
precizie, pricepere și operativitate în 
muncă.

S-a întîmplat, de pildă, următorul 
caz: La unul din cele două sfHinguri 
deservite de frezoarea Olga Sorokina 
s-a rupt cureaua de transmisie. S-a 
apucat s-o dreagă tovarășul lui Fe
dor Ivanovici — Vasili Kulakov, un 
meșter bătrîn și priceput. Dar care 
n-a fost mirarea lui Rumianțev cînd 
a văzut că Kulakov, care a cusut 
foarte bine cureaua ruptă, a atîrnat-o 
de un cui și și-a văzut liniștit ,de alte 
treburi.

— Ce-i asta Vasili, — îl întrebă 
cu glas dojenitor. Cine vrei să ducă 
cureaua la locul ei ? Tu nu înțelegi 
că dacă stă cureaua aici în cui stă 
și mașina, și deci nu produce ? Și în 
afară de asta, poate oare fata singură 
să așeze cureaua cum trebuie ? Tu 
te-ai gîndit la toate astea ?

— Asta nu mă privește — i-o re
teză morocănos Kulakov. — Datoria 
mea este să dreg cureaua, dar cine 
o aduce sau cine o duce — asta nu 
mă privește.

— Ei, dacă-i așa, am să fac eu 
treaba asta în locul tău.

Fedor Ivanovici a luat din cui cu
reaua reparată, a dus-o la strung, 
și, împreună cu Olga Sorokina, a așe
zat-o la locul ei.

Cazul cu cureaua de transmisie 

l-a mîhnit adînc pe Rumianțev. In 
special l-a afectat faptul că Kulakov, 
un maistru priceput și încercat, are 
o asemenea atitudine formală, biro
cratică, în muncă. Dar el este convins 
că în cele din urmă Kulako*- își va re
vizui poziția căci munca, oricare ar 
fi ea, nu suferă o atitudine de nepă
sare, fiecare specialist trebuie să iu
bească și să-și stimeze meseria.

Batrînul Rumianțev este un om o- 
țelit în muncă. In cei 57 ani ai săi, 
el a muncit mult, și nu e de mirare 
că pe baza experienței sale în viață 
și-a făcut următoarea convingere i 
nu există fericire mai mare decît fe- 
ricirea muncii și nimeni nu este' mai 
demn de mai mult respect decît omul 
muncitor. In acest spirit și-a educat 
el copiii.

Sugestiile părinților, exemplul lor, 
nu s-au pierdut în zadar. Toți cei 
șase copii ai lui Fedor Ivanovici — 
și cei care locuiesc astăzi cu el, și 
cei care și-au făcut propriile lor fa
milii — sînt înflăcărați patrioți ai 
țării lor, oameni cinstiți ai muncii. Fiul 
cel mare, Vasili, lucrează ca locțiitor 
al președintelui Comitetului Executiv 
al Sovietului raional; fiicele sale care 
sînt căsătorite — Ana este soră me
dicală, Praskovia lucrează ca plani
ficatoare la secția de normare. Dar 
Vladimir, Motea. Liza ? De cîte ori 
inima lui de tată n-a bătut puternic, 
iar sufletul i s-a umplut de mîndrie 
cînd a văzut cît de priceput este Vo- 
lodea în munca sa de deservire a ce
lor patru strunguri de șlefuit.

Cîte odată, Fedor Ivanovici este 
întrebat : „Cum a reușit el să-și edu-
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Filatoarele se întrec Vești din regiunea noastră
Zgomotul neîntrerupt al mașinilor 

vestește celui care intră în' Filatura 
1 upeni că aici se muncește intens. 
Am intrat în fabrică, trecînd din sec
ție în secție, pentru a vedea cine din
tre sutele de filatoare muncește mai 
bine, care desfășoară mai avîntat în
trecerea în cinstea Congresului parti
dului și a zilei de 7 Noiembrie.

La răsucit, iat-o pe- Elisabeta Bi- 
lăhorca, o muncitoare care a dus 0 
viață grea în trecut. Mîinile ei lu
crează atît de repede că aproape nu 
le poți urmări. Schimbă o bobină, o 
curăță pe cealaltă, leagă un fir, totul 
cu o siguranță și repeziciune uimi
toare. Privind-o înțelegi de ce a reu
șit ca în urma angajamentului luat 
în cinstea Congresului partidului și 
a zilei de 7 Noiembrie, să-și depă
șească cu 121 la sută norma zilnică 
de producție.

Secția Depănat ,a fost mereu sub 
plan, îngreunînd astfel îndeplinirea 
planului pe întreprindere. Acum, după 
consfătuirea în care s-au analizat po
sibilitățile existente pentru mărirea 
productivității, graficul producției urcă 
mereu.

Oliyia Belovan, o tînără utemistă, 
muncitoare fruntașă în secție, urmă
rește atentă vîrtelnițele. Fața i se 
luminează cînd îți vorbește de anga
jamentul pe care și Fa luat. Pînă a- 
cum și-a depășit propriul angaja
ment cu 100 la sută.

Fruntași în lupta pentru îndeplinirea 
angajamentelor

Printre colectivele de muncitori și 
tehnicieni din Valea Jiului, care și-au 
luat angajamente sporite în întrece
rea socialistă ce se desfășoară în cin
stea celui de al II-lea Congres al 
partidului și a zilei de 7 Noiembrie, 
se numără și colectivul minei Pe- 
trila. In dorința de a da viață anga
jamentelor, mii de mineri și tehni
cieni de la această mină au pornit 
la muncă cu forțe sporite.

Zi și noapte, în abatajul unde lu
crează brigada condusă de minerul 
Nicolae Cristea zgomotul muncii nu 
încetează o clipă. Minerii se stră
duiesc să întîmpine Congresul parti
dului cu realizări cît mai frumoase 
în muncă. Bilanțul realizărilor de la 

ce atît de bine copiii, pe ce se înteme
iază tăria familiei sale ?”.

întotdeauna o asemenea întrebare 
îl pune pe Rumianțev în grea încurcă
tură. Nu că n-ar ști ce să răspundă. 
Fedor Ivanovici are un trecut limpede 
șî concepții precise asupra lucrurilor. 
Greutatea constă în aceea că între
barea vizează întreaga sa viață și 
pentru a răspunde cum se cuvine ar 
trebui să vorbească despre toate : și 
cum a trăit el timp de 31 de ani cu 
soția sa în deplină înțelegere, pînă 
cînd moartea ei l-a lăsat văduv, și 
cum au crescut, au învățat și 1-au 
ajutat apoi în muncă copiii și cum se 
aplanau micile neînțelegeri, dacă se 
iveau ele uneori în familje, și multe, 
multe altele,

Poate să povestească următoarea 
întîmplare. Cînd Volodea avea vreo 14 
ani, el a început să fumeze pe furiș. 
Surprinzîndu-1 odată fumînd, Fedor 
Ivanovici a hotărît să stea de vorbă cu 
el deschis. Nu a ridicat glasul, n-a 
recurs la amenințări, ci cu vorbe 
simple, sobre, a deschis ochii copilu
lui asupra faptei sale nedemne, asupra 
greșelii sale. La urmă, își amintește 
el, i-a întins propria sa cutie cu tutun, 
i-a dat foiță de țîgare. chibrituri și i-a 
spus cu tonul cel mai serios •

— Dacă m-ai înțeles, ai să te lași 
de fumat, dacă însă cuvintele tatălui 
tău n-au greutate și conștiința ta 
doarme — fumează. Numai să n-o 
faci pe ascuns și să nu minți. Fumea
ză în mod deschis.

Volodea a început să plîngă șî a 
făgăduit să se lase de această prac

Cine nu o știe pe Ioana Gîrlea care 
lucrează în contul anului 1955? Mun
ca ei este exemplu pentru tovarășele 
șale. Ioana Gîrlea obține aproape 
două norme pe zi.

In halate albe, înșiruite una în spa
tele celeilalte, la lumina albăstruie 
a becurilor, sortăresele cercetează cu 
ochi ag.eri calitatea firului finit.

— Aplicăm metoda sovietică Ciut- 
chih, de calitate — spune sortăreasă 
Maria Ambruș. Brigada noastră și-a 
luat angajamentul să depășească pla
nul cu 2 la suta.

In brigada utemistă a tovarășei 
Eleonora Frățilă lucrează 3 tinere 
fruntașe în întrecerea socialistă. De 
aceea, linia roșie a graficului care 
indică producția zilnică a acestei 
brigăzi uneori nu mai are loc pe pa
nou, fapt care arată marile succese 
obținute de această brigadă.

Bobinajul, care deține stea
gul de secție fruntașă pe întreprin
dere, duce o luptă aprigă pentru men
ținerea lui. Bobinatoarele. Rozalia 
David, Paraschiva Gothard, dau zil
nic peste 50 kg. de fire.

Acestea sînt doar cîteva dintre ze
cile die filatoare care se străduiesc să 
depășească planul de producție. Azi 
sînt doar cîteva fruntașe în întrecere, 
dar mîine se vor ridica altele, cu ze
cile, cu sutele.

DOINA TRIF

sfîrșitul fiecărui schimb arată că'mi
nerii din această brigadă contribuie 
la îndeplinirea angajamentelor colec
tive, extrăgînd cu 71 la sută mai mult 
cărbune de cît prevederile sarcinilor 
de plan.

Muncă avîntată depun în cinstea 
celui de al II-lea Congres al parti 
dului și minerii din brigăzile conduse 
de tov. Alexandru Nagy, Avram 
Ghezu, Nicolae Circu, Adalbert Kis, 
Carol Szabo, Ioan Marian IX și alții, 
care-și depășesc sarcinile de plan cu 
35-60 la sută.

Pe sectoare, în fruntea întrecerii 
s-a situat colectivul sectorului IV, 
care are o depășire de plan de 6,7 la 
sută, urmat de sectorul III cu o de
pășire de 1,6 la sută.

tică periculoasă. Intr-adevăr, el s-a 
ținut de cuvînt.

Familia Rumianțev are cele maii 
variate preocupări obștești și perso
nale. Fedor Ivanovici urmărește cu 
atenție evenirrientele de politică ex
ternă. El nu scapă nici o conferință 
despre situația internațională, stă 
mult timp în fața aparatului de radio 
ascultînd ultimele știri Vladimir este 
pasionat dună volei In cadrul echi
pei secției de șasiuri el se pregătește 
pentru campionatul uzinei. Liza este 
numită în glumă de familie „laurea
ta“. Petrecîndu-si concediu! la „Jdă- 
novici“, a fost distinsă cu un premiu 
pentru măiestria cu care a executat 
diferite dansuri. Moteă frecventează 
cu regularitate cursurile serale de 
planificare și dispeceri și este pasio
nată după cinema. Dar cîte cărți au 
citit membrii familiei 1 De cîte ori au 
participat la competiții sportive ! Cu 
cît interes sînt discutate problemele 
profesionale !

...O zi de odihnă. La Volodea a ve
nit cel mai bun prieten al lui, cu care 
lucrează împreună la uzină și învață 
la școala serală.

Tineretul se pregătește să iasă în 
oraș, care la cinema, care îa dans.

Fedor Ivanovici se uită zîmbind la 
tinerii zgomotoși și veseli și se bu
cură. Viața se desfășoară așa cum 
trebuie: și prietenie frumoasă și lu
minoasă, și dragoste senină și cre
dincioasă, și bucurie nesecată, și ma
rea fericire a muncii. (Agerprcs)

Gospodăria agricolă anexă
Din grădinile de legume ah gos 

podăriei agricole anexe a întreprin
derii de construcții siderurgic hune
doara din comuna Lăpușnic, raionul 
Ilia, șe recoltează în fiecare an mau 
cantități de legume destinate apro
vizionării cantinelor de pe șantier șî 
a muncitorilor.

Anul acesta au fost trimise canti
nelor întreprinderii de construcții si- 
derurgice-Hunedoara peste 36.000 
kg. de varză, 12.000 kg. d'e roșii, 7000 
kg. de ardei, 8200 kg. de gulii. 10.000 
kg. de dovlecei, 9000 kg. de cartofi de 
vară, 8500 kg. de morcovi și mari 
cantități de mazăre, fasole verde, 
etc. In afară de acestea, gospodăria 
a trimis și altor cantine ale între
prinderilor din regiune o cantitate de 
peste 37.000 kg. de legume.

Pregătiri în vederea însămînțărilor de toamnă
Țăranii muncitori din regiunea Hu

nedoara se străduiesc să execute la 
timp lucrările pregătitoare în vede
rea însămînțărilor de toamnă. In re
giune au fost executate arături adînci 
pe o suprafață de peste 12.740 ha. Cu 
multă intensitate se execută arăturile 
pentru însămînțările de toamnă în 
raionul Alba, unde pînă acum s-au 
arat 5006 ha. și în raionul Sebeș unde 
s-au arat 2720 ha.

Țăranii muncitori din regiunea Hu
nedoara au transportat la cîmp 88.401 
tone gunoi de grajd pentru îngrășa- 
rea unei suprafețe de 4470 ha. ce va 
fi însămîntată în toamna acestui an.

Manuale școlare distribuite prin „Librăria Noastră
In vederea asigurării unei bune 

desfășurări a anului școlar 1954— 
1955, „Librăria Noastră” din Petro
șani s-a aprovizionat din vreme cu 
manuale și rechizite școlare. Ca urmare 
a acestui fapt, peste 90 la sută din 
numărul elevilor din școlile elemen
tare, de 7 ani și medii din Valea Jiu
lui au fost aprovizionați cu manualele 
școlare necesare. Astfel, prin „Libră
ria Noastră” din Petroșani au fost

Ni se semnalează că...
...La restaurantul din Petrila de

servirea consumatorilor se face în 
mod necorespunzător. Gestionara 
Maria Codreanu are prostul obicei 

<de a da unele „dispoziții’’ persona
lului care deservește ta acest re
staurant, în scopul înșelării oa 
menilor muncii.

De pildă, atunci cînd se servește 
bere, gestionara Maria Codreanu 
atrage atenția personalului ca hal
bele să nu fie umplute complet. De 
asemenea, la pregătirea micilor 
gestionara se îngrijește ca dintr-o 
bucată să se facă două.

Oamenii muncii din Petrila cer 
conducerii T.A.P.L. să stîrpească 
acest „obicei’’ al gestionarei Maria 
Codreanu de la restaurantul din 
Petrila

Ml HAI CODREA 
corespondez’

★

...Oamenii muncii din Petroșani 
sînt nemulțumiți de felul cum con
ducerea O.C L. rezolvă sezisărîie 
lor. De exemplu, în activitatea mul
tor unități ale O.C.L din Petroșani, 
printre care și magazinul alimentar 
nr. 131, există și în prezent „năra
vul" de a nu da rest cumpărăto
rilor pe motivul că nu sînt bani 
mărunți.

Conducerea O.C.L. a fost sezi- 
sată in repetate rînduri însă n-a luat 
nici o măsură in această privință 

Este timpul ca'sezisărîie oameni

Gospodăria agricolă anexă din I.a- 
pușnic are și un însemnat sector, 
rootehnic. Anul acesta, efectivul de 
porcine a crescut cu 166 purcei și 29: 
scroafe, al păsărilor cu 2700 găini, iar 
al iepurilor de casă cu peste 540. De 
la ferma de păsări a gospodăriei au 
fost obținute pînă acum peste 160.000 
ouă de găină. De asemenea, gospodă
ria a mai furnizat cantinelor între
prinderii numai în luna august 25 
porci grași, cu o greutate medie de 
150 kg. fiecare, 486 găini și 200 pui 
de găină.

Prin cele două magazine de des
facere din Hunedoara și Lăpușnic, 
gospodăria a distribuit muncitorilor, 
printre altele, 50.000 ouă de găină, 
9000 kg. de legume. (Agerpres).

In regiune au fost amenajate 311 
centre de tratat și 315 centre de cură
țat semințe unde s-au curățat și tra
tat peste 328.000 kg. semînță necesară 
însămînțărilor în toamna acestui an. 
In același timp, direcția agricolă re
gională a luat din timp măsuri de a 
se pune la dispoziția cultivatorilor 
103 tone grîu de toamnă, peste 20 
tone secară și orz de toamnă, în ve
derea schimbării semințelor necores
punzătoare.

Intr-o serie de comune, unde pre
gătirile au fost terminate, țăranii 
muncitori au început însămînțarea di
feritelor culturi de toamnă. (Ager
pres)'.

distribuite pînă acum elevilor peste 
40.000 manuale școlare.

Numărul manualelor școlare distri
buite elevilor din Valea Jiului la în
ceputul acestui an școlar a crescut 
față de anul școlar 1953—1954 cu 
peste 15 la sută. Și distribuirea rechi- 
z;telor școlare s-a făcut în acest an 
în condiții mult mai bune față de 
anul trecut.

lor muncii să fie rezolvate în mod 
conștiincios de conducerea O.C.L 
Petroșani.

ION POP și ȘTEFAN POPA 
corespondenți

★

...In repetate rînduri se întîmplă 
ca autobuzul I.R.T.A. care circulă 
pe traseul Lupeni—Uricani să se 
defecteze pe drum și în aceste' ca
zuri oamenii muncii sînt nevoiți 
să meargă pe jos.

In vederea asigurării transportu
lui, oamenii muncii propun condu
cerii I.R.T.A. Petroșani să mai pună 
un autobuz care să circule pe acest 
traseu, iar conducerea minei Lu
peni. să ia măsuri pentru a atașa ta 
trenurile care transportă cărbuni un 
vagon pentru persoane.

A. MUNTEANU 
corespondent

★

...Gestionarul bufetului C.F.R. 
Petroșani, Marin- Turcu. bruschea
ză deseori pe oamenii muncii care 
vin la acest bufet. In ziua de 11 
septembrie a.c. au fost bruscați de 
acest responsabil mai mulți cumpă
rători printre cate tov. Ilie Blaj, 
Ioan Gogu, Aurel Costea și alții, pe 
motivul că au cerut să fie serviți 
în mod conștiincios.

Este necesar ca organele în drept 
să ia măsuri împotriva atitudinii 
gestionarului Marin Turcu.

S. BRAN 
corespondent
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Deschiderea celei de a 9-a sesiuni 
a Adunării Generale a O. N. U.

NEW YORK (Agerpres). — La 21 
septembrie s-a deschis cea de a 9-a 
sesiune a Adunării Generale a Orga
nizației Națiunilor Unite. Sesiunea a 
fost deschisă de reprezentanta Indiei, 
V. Pandit, președinta sesiunii prece
dente, cane a rostit discursul inau
gural.

înainte de a se trece la alegerea 
forurilor conducătoare ale actualei 
sesiuni. A. I. Vîșinski, șeful delega
ției sovietice, a prezentat o moțiune 
cerînd restabilirea drepturilor Repu
blicii Populare Chineze în Adunarea 
Generală și în toate celelalte orga
nisme ale O.N.U.

După cuvîntarea lui A. I. Vîșinski, 
H. C. Lodge, șeful delegației ameri
cane, a cerut ca această problemă să 
nu fie luată în discuție la actuala se
siune.

Numeroși delegați care au luat cu- 
vîntul —’printre care reprezentanții 
Poloniei, Cehoslovaciei, Birmaniei, 
Iugoslaviei, Indiei -etc. — au sprijinit 
recunoașterea drepturilor legitime ale 
R. P. ¿hineze în O.N.U. Printre cei 
care au sprijinit necondiționat punct- 
tul de vedere american se numără 
gomindanistul și alți adepți ai poli
ticii S.U.A.

Trecîndu-se la vot, Adunarea Ge
nerală a hotărît cu 43 de voturi pen
tru și 11 contra, ca examinarea aces
tei probleme să fie amînată.

S-a trecut apoi la alegerea preșe
dintelui celei de â 9-a' sesiuni a Adu
nării Generale â O.N.U. Cu 45 de vo
turi pentru, 3 contra șl 12 abțineri, 
Van Rleffens (Olanda) a tost ales 
președinte.

Lucrările sesiunii Adunării reprezentanților populari 
din întreaga Chină

PEKIN (Agerpres). — China Nouă 
transmite:

La ședința din 21 septembrie â 
primei sesiuni a Adunării reprezen
tanților populari din întreaga Chină 
s-a adoptat în unanimitate patru sta
tute organizatorice. Cu aceasta a fost 
epuizat punctul 2 de pe ordinea de 
zi. Au fost adoptate: statutul organi
zatoric al Consiliului de Stat al R. P. 
Chineze, statutul organizatoric al tri
bunalelor populare ale R. P. Chine
ze, statutul organizatoric al procu
raturilor populare ale R. P. Chineze 
și statutul organizatoric al adunărilor

locale ale reprezentanților populari 
și al consiliilor populare locale de 
toate gradele ale R. P. Chineze.

La ședința din 21 septembrie, s-a 
dat citire telegramelor de salut pri
mite din partea Comitetului Perma
nent al Adunării populare supreme a 
R.P.D. Coreene și din partea Comi
tetului Executiv al Adunării Națio
nale a R. P. Bulgaria. Adunarea a 
aclamat călduros _cele două mesaje.

Ședința următoare va avea loc Ia 
23 septembrie cînd se va trece la e- 
xaminarea punctului 3 de pe ordinea 
de zi.

O acțiune samavolnică a poliției franceze
PARIS (Agerpres). — După cum 

anunță ziarul „l’Humanite", la 20 
septembrie reprezentanți ai direcției 
siguranței au efectuat o percheziție 
la redacția săptămînalului Partidului 
Comunist Francez, „La Terre“. încăl
când regulamentul cu privire la imu
nitatea parlamentară agenții siguran
ței au percheziționat de asemenea 
cabinetul directorului ziarului, Wal
deck Rochet, deputat în Adunarea’ 
Națională. In procesul verbal întoc-

mit se recunoaște că la percheziția e- 
fectuată nu s-a descoperit nimic.

Ziarul „rHumanite" arată că per
cheziția a fost efectuată în cadrul 
anchetei în „procesul atentatului la 
securitatea externă a statului“, înce
pută încă din ordinul foștilor miniș
tri Pleven și Martinaud Deplat, pro
ces ticluit împotrivă conducătorilor 
Partidului Comunist Francez și ai al
tor organizații democratice și care â 
eșuat în mod lamentabil.

Mesajul de salut adresat de C. C. al P. C. U. S. 
tovarășului Marcel Cachin

MOSCOVA (Agerpres). — TASS transmite mesajul de salut adresat 
tovarășului Marcel Cachin de C.C. al P.C.U.S.

Cu prilejul celei de a 85-a aniversări a Dumneavoastră Comitetul 
Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice vă trimite, scumpe 
tovarășe Cachin, un fierbinte salut frățesc.

Ca unul din cei mai vechi mililanți ai mișcării muncitorești fran
ceze și internaționale, ca unul din întemeietorii Partidului Comunist Fran
cez, Dumneavoastră slujiți de mulți.anî fără preget interesele poporului 
francez, idealurile înalte ale oamenilor muncii din întreaga lume.

Vă urăm sănătate și succese continue în nobila Dumneavoastră luptă 
patriotică pentru cauza clasei muncitoare și a întregului popor francez, 
pentru interesele naționale ale patriei Dumneavoastră, pentru pace în în
treaga lume.

Comitetul Central al Partidului Comunist 
al Uniunii Sovietice

TELEGRAME
Tovarășului Marcel Cachin

La cea de a 85-a aniversare a zilei Dumneavoastră de naștere, Co
mitetul Central al Partidului Muncitoresc Romîn vă trimite, tovarășe 
Cachin, calde și frățești felicitări.

Salutăm în persoana Dumneavoastră pe unul din întemeietorii Parti
dului Comunist Francez, pe acela care și-a închinat întreaga sa viață de 
luptător revoluționar intereselor vitale ale poporului francez, măreței 
cauze a eliberării omenirii muncitoare.

Vă urăm, tovarășe Cachin, vechi și încercat prieten al poporului ro
mîn, multă sănătate și succes în lupta pe care o duceți pentru cauza cla
sei muncitoare, pentru libertatea și independența Franței, pentru pace și 
prietenie între popoare.

Comitetul Central 
al Partidului Muncitoresc Romîn

Către
al XII-lea Congres al Partidului Comunist Mexican

Dragi tovarăși.
Cu prilejul celui de al XII-lea Congres al partidului vostru, Comite

tul Central al Partidului Muncitoresc Romîn vă transmite un călduros 
salut

Dorim din toată inima Partidului Comunist Mexican și poporului 
muncitor din țara voastră succes deplin în lupta pentru întărirea unității 
de acțiune a clasei muncitoare, pentru independență națională, libertăți 
democratice, ridicarea condițiilor de viață materiale și culturale ale oame
nilor muncii, pentru apărarea păcii.

Comitetul Central
al Partidului Muncitoresc Romîn

Printre dealurile învălurate, aflate 
Ia poalele bătrînului munte Tomor 
din sudul Albaniei care își sprijină 
de nori crestele înzăpezite, se înalță 
una lingă alta construețiile metalice 
ale sondelor petrolifere. Am ajuns la 
Tomor seara, cînd pe sondele răspîn- 
dite pe dealuri și prin văi străluceau 
nenumărate lumini — becuri electrice 
¡legănate de vînt

I — CînUcele noastre vorbesc astăzi 
j despre aceste lumini... Sînt luminile 
¡vieții noi, sînt zorile care au alungat 
¡întunericul apăsător ce învăluia To- 
morul — spune cu mîndrie însoțitorul 
nostru, Zenel Hamiti, directorul gene
ral al exploatărilor petrolifere din Al
bania.

înainte de eliberarea Albaniei, va
lea bogată în terenuri petrolifere de 
la poalele Tomorului părea o tablă 
de șah, pe care se războiau cu înver
șunare monopolurile engleze, ital’ene, 
americane și franceze în căutarea 
„aurului negru” ieftin. Regiunile pe
trolifere aparținînd monopolurilor 
străine constituiau în trecut 13 la sută 
din întreaga suprafață a țări*.

Revoluția populară din Albania a 
smuls-bogățiile țării din mîinile ca
pitaliștilor. Printre primele decrete 
ale puterii populare a fost și decretul 
asupra naționalizării industriei pe
trolifere. Astfel s-a pus pentru tot
deauna capăt sistemului de jefuire a 
petrolului țării.

La început se părea că va fi ne
voie de decenii întregi pentru reface
rea industriei petrolifere a țării, —■ 
continuă Zenel Hamiti. Și ca să spun

ZORILE DEASUPRA TOMORULUI
drept, nici nu mai credeam că Tomo- 
rul nostru va mai putea străluci din 
nou într-o mare de lumini. Dar am 
avut prieteni de nădejde.

încă în 1950 industria petroliferă 
a Albaniei depășise de cîteva ori cel 
mai înalt nivel anual al producției de 
țiței din istoria Albaniei. La sfîrșitul 
primului cincinal, adică în anul 1955, 
extracția de țiței în Albania se va 
dubla față de anul 1950.

Mulți petroliști albanezi își aduc 
încă aminte de afaceristul obez și cu 
ochii înfundați în grăsime — repre
zentantul societății americane „Stan
dard Oii”. Acestuia îi plăcea să spună 
cu, dispreț că albanezii sînt „ciobani 
sălbatici de la munte și nimic mai 
mult”, că „fără America. Albania’ nu 
numai că nu va dezvolta industria pe
troliferă, dar nici nu se va civiliza. 
Astăzi, petroliștii albanezi, spun : 
„Iată însă că am scos-o la capăt și 
fără afaceriștii americani. Am și dez
voltat industria petroliferă fără ei și 
ne-am ridicat gradul de civilizație 
fără ei”.

Aceste cuvinte au tîlcul lor profund. 
Orînduirea populară a promovat oa
meni noi, carte își rezolvă perfect pro
blemele și fără „civilizatorii” occiden
tali. La exploatările petrolifere lucrea
ză cadre minunate de petroliști. ■

La turla de foraj Nr. 182 am în- 
tîlnit un tînăr slăbuț, îmbrăcat în sa
lopetă cenușie. Figura ne era cunos- 

de A. TKACENKO
cută după fotografiile care pot fi vă
zute oriunde- la exploatările petrolifere 
din Albania. Acest tînăr este Petro 
Oldași, care nu are decît 20 de ani. 
Pînă nu de mult era ucenic la turla 
de foraj, iar astăzi este maistru la 
forarea cu turbina, cunoscut și res
pectat de toată lumea. El lucrează 
acum în contul anului 1956.

— Acum trei ani — spune Petro 
Oldași — am citit cărțile maiștrilor 
sondori sovietici din care am învățat 
multe. Am vizitat apoi pe petroliștii 
sovietici și am studiat metodele lor 
de muncă. Cînd m-am întors în țară, 
am începui să lucrez cum lucrau prie
tenii noștri sovietici.

Sonda Nr. 182 a maistrului sondor 
Petro Oldași — membru al Partidului 
Muncii din Albania — constituie o 
adevărată școală. Aici tinerii sondori 
studiază practic experiența forajului 
rapid.

Succesele petroliștilor albanezi sînt 
cucerite în lupta împotriva greu'.ăți- 
lor.

Am dorit să aflăm cum arătau îna
inte locuințele petroliștilor albanezi 
ș’i cum trăiesc ei astăzi.

Este suficient să vezi coliba ce adî 
postea în trecut familia muncitorului 
Vali Alaibei, pentru a-ți da seama 
cum arăta o locuință de petrolist în 
Albania dinainte de eliberare. Această 
colibă s-a păstrat ca prin minune și 
reprezintă astăzi o raritate de muzeu 
pentru tineret. Este o colibă scundă, 

construită din nuiele împletite șt 
tencuite cu lut. In mijlocul colibei 
înegrită de fum stă o sobă. In jurul 
ai se aflau zdrențele cane serveau de 
așternut pe podeaua de lut a colibei.

— Așa am trăit — spune Vali Alai- 
bei. Și erau unii care aveau parte de 
o soartă și mai grea — ei trăiau sub 
cerul liber 1

Astăzi însă, cu sprijinul partidului 
și guvernului la poalele Tomorului 
s-a construit Orașul Stalin, orașul 
bine amenajat al petroliștilor alba
nezi. Aici există un teatru, un club, 
o școală medie tehnică de petrol, o 
școală de șapte ani și școli elemen
tare, o școală de meserii. Au fost am* 
najate un parc și spații verzi. Vali 
Alaibei locuiește într-o casă albă din 
cărămidă. Locuința lui este alcătuită 
din două camere, baie ș'i bucătărie, 
înzestrate cu tot confortul — gaz, 
electricitate, canalizare etc. Fiul și 
fiica lui Vali Alaibei învață la școala 
elementară, iar soția — Ia școala se
rală. Așa trăiesc astăzi aproape toate 
familiile muncitorilor petroliști.

Succesele obținute de industria pe
troliferă, sporirea productivității mun
cii, asigură creșterea continuă a sala
riului real al muncitorilor și funcțio
narilor. Salariul lunar al unui petro
list de calificare medie depășește as
tăzi salariul anual al celui mai bine 
plătit muncitor de altă dată. Ceea ce 
s-a realizat în anii puterii populare 
pentru îmbunătățirea condițiilor de 
trai ale petroliștilor, nu se poate com
para cu nimic din ceea ce a fost în 
trecut în Albania. (Agerpres).

(„Pravda”)
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