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Să asigurăm condițiile .necesare 
îndeplinirii angajamentelor 

luate în întrecere
Zilele acestea minerii, constructorii, metalurgiștii, ferovia

rii, ‘textiliștii și alți oameni ai muncii din întreprinderile și or
ganizațiile economice din Valea Jiului, răspunzînd chemării 
lansate de unele colective ale întreprinderilor din regiunea Stalin, 
și-au luat angajamente mobilizatoare în cinstea celui de al II-lea 
Congres al P.M.R. și a zilei de 7 Noiembrie, angajamente care 
cuprind, în marea lor majoritate, toți indicii de plan. In nume
roase întreprinderi s-au și obținut deja succese în îndeplinirea 
noilor angajamente ; în întrecerea socialistă se observă peste tot 
o creștere a avîntului ei.

Trăsătura caracteristică a actualei etape de desfășurare a 
întrecerii socialiste este lupta pentru îndeplinirea planului de 
stat pe 1954 la toți indicii. Mobilizatoare sînt în această direcție 
angajamentele colectivului minei Aninoasa care a prevăzut ca 
în lunile septembrie-octombrie să extragă 2000 tone de cărbune 
peste sarcinile de plan, să îndeplinească planul de pregătiri în 
proporție de cel puțin 102 la sută și să se încadreze cu strictețe 
în ceilalți indici de plan. Colectivul minei' Aninoasa a extras de ■ 
la începutul anului și pînă în prezent mari cantități de cărbune 
peste plan, iar înfăptuirea noilor obiective din angajamente va 
constitui un serios pas în îndeplinirea înainte de termen a sar
cinilor de plan anuale.

Actuala etapă de desfășurare a întrecerii socialiste trebuie 
să ducă la lichidarea tuturor rămînerilor în urmă în îndeplinirea 
planului anual. Acest lucru stă în prezent în centrul atenției-co
lectivului minei Lupeni, mină care a avut la începutul anului 
unele pierderi de producție. Colectivul minei Lupeni s-a anga
jat ca în lunile septembrie-octombrie să recupereze toate pierderile 
de producție, pentru ca planul anual să fie îndeplinit cu succes. 
In primele zile de după luarea angajamentului, colectivul minei‘ 
Lupeni a extras zilnic 100—300 tone de cărbune peste plan.

îndeplinirea cu succes a angajamentelor luate în cinstea 
Congresului partidului ș'i a celei de a 37-a aniversări a Marii 
Revoluții Socialiste din Octombrie, este posibilă numai în con- j 
edițiile intensificării muncii poïftice de mefâlteaiS '» oătiwftffdri« 
muncii în întrecere și spirijinirii inițiativei creatoare a maselor, 
prin măsuri tehnico-organizatorice corespunzătoare.

Multe conduceri de întreprinderi s-au obligat, chiar în cadrul 
angajamentelor colective, să creeze condițiile necesare înfăp
tuirii obiectivelor propuse de oamenii muncii. In angajamentele 
întreprinderilor de construcții sînt prevăzute măsuri cu privire 
la o mai bună organizare a munci'i, introducerea de noi procedee 
tehnologice, care să ducă la ieftinirea construcțiilor. In multe 
sectoare miniere se înfăptuiesc o seamă de îmbunătățiri în apro
vizionarea cu materiale și scule a brigăzilor de mineri.

Linele conduceri de întreprinderi neglijează asigurarea con
dițiilor tehnico-organizatorice necesare îndeplinirii angajamen
telor luate în întrecere, fapt oglindit chiar în angajamentele co
lective. Angajamentele colectivelor minelor Petrila și Lonea, de 
exemplu, nu prevăd măsuri tehnico-organizatorice menite să' I 
asigure îndeplinirea obiectivelor propuse în întrecere, lucru care 
arată că conducerile tehnico-administrative respective nu au 
înțeles încă că administrația este datoare să elaboreze măsuri 
concrete de sprijinire a îndeplinirii angajamentelor, măsuri care 
trebuie să fie cunoscute de întregul colectiv. De fapt la cele două 
mine se acordă un slab sprijin tehnic și organizatoric chiar bri
găzilor care lucrează pe bază de grafic ciclic, față de caFe con
ducerile sectoarelor și-au asumat prin ciclogramele întocmite 
obligații speciale.

Mai sînt cîteva zile pînă Ia începutul lunii octombrie, lună 
în care întrecerea socialistă trebuie să se ridice la un nivel tot 
mai înalt. Conducerile administrative, inginerii șî tehnicienii, 
trebuie să creeze toate condițiile pentru ca oamenii muncii să-=i 
îndeplinească cu cinste angajamentele luate. In primul rînd tre
buie defalcate în cel mai scurt timp sarcinile de plan pe luna 
octombrie și prelucrate cu întregul efectiv.

Conducerile minelor ș’i sectoarelor trebuie să studieze, în 
zilele care au mai rămas pînă la sfîrșitul lunii, posibilitățile de 
extindere a metodei graficului ciclic, să alcătuiască ciclogramele 
și să le prelucreze cu minerii și tehnicienii. Lărgirea aplicării 
acestei metode și crearea de condiții pentru ca brigăzile ciclice 
să obțină realizări mobilizatoare sînt importante măsuri tehnico- 
organizatorice de îmbunătățire a activității din mine, o rezervă 
sigură de sporire a producției și productivității muncii.

Intre măsurile tehnico-organizatorice pe care conducerile 
minelor trebuie să le ia de urgență sînt: introducerea în procesul 
de producție a tuturor mașinilor și mecanismelor care stau nefo
losite, precum și organizarea unui control mai eficace șî de masă 
asupra calității cărbunelui. De asemenea, trebuie acordată cea 
mai mare atenție introducerii inovațiilor în procesul de producție. 

Paralel cu munca politică de mobilizare a oamenilor muncit 
spre noi succese în întrecerea socialistă în cinstea Congresului 
partidului și a zilei de 7 Noiembrie, organizațiile de partid și. 
sub îndrumarea lor, organizațiile sindicale și U.T.M., rebuie 
ă aibă în centrul atenției lor felul în care conducerile adminis

trative crează condiții pentru îndeplinirea angajamentelor, ridi- 
cîndu-se cu hotărîre împotriva delăsării și a lipsei de interes.

I Comunicatul sovieto-romin
¿privind predarea de către Republica Populară Romînă a cotei 

de participatie sovietice în societățile mixte sovieto-romîne
La terminarea celui de al doilea război 

mondial, pe baza înțelegerii între guvernele 
U.R.S.S. și Romîniei, au fost create pe baze 
paritare societăți mixte sovieto-romîne într-o 
serie de ramuri ale economiei naționale a Ro
mîniei. Crearea acestor societăți a avut sco
pul să contribuie la refacerea și dezvoltarea 
economiei Romîniei, care a suferit pierderi 
mari în urma ocupației germano-fasciste a 
țării.

In perioada activității societăților, ambele 
părți au făcut importante investiții în între
prinderile acestor societăți. Uniunea Sovie
tică și-a realizat aporturile în aceste societăți 
mal ales prin livrări de utilaj modern și de 
materiale necesare pentru desfășurarea acti
vității întreprinderilor acestor societăți. Par
tea sovietică a acordat de asemenea societă
ților ajutor tehhic prin predarea de documen
tații tehnice, prin trimiterea de specialiști, 
prin întocmirea de proiecte de construcție și 
reconstrucție a întreprinderilor și prin parti
ciparea la pregătirea cadrelor calificate din
tre cetățenii romîni.

Câ rezultat al investițiilor făcute și a în
făptuirii măsurilor convenite între părți, au 
crescut considerabil capacitatea și nivelul 
tehnic al întreprinderilor societăților, ceea ce 
a permis mărirea corespunzătoare a produc
ției precum șt însușirea fabricării unor noi 
produse care îțiainte nu se fabricau în Romî- 
nia. Paralel cu aceasta à fost acordată o deo
sebiți atenție îmbunătățirii condițiilor social- 
cujf u *.le șl de (locuit ale muncitorilor și func- 

’ ^onarrtor WêrîtatHor4
Activitatea rodnica a societăților mențio

nate a avut un rol pozitiv în refacerea și dez
voltarea economiei naționale a Republicii

Populare Romîne și a pregătit condițiile pen
tru trecerea conducerii întreprinderilor socie
tăților în mîinile organizațiilor de stat din 
Romînia.

Astfel, societățile mixte sovieto-romîne au 
îndeplinit sarcinile care le-au fost trasate și 
în legătură cu aceasta guvernul Uniunii Re
publicilor Sovietice Socialiste și guvernul 
Republicii Populare Romîne au examinat pro
blema acestor societăți și au convenit asupra 
predării către Republica Populară Romînă a 

părții de praiicipație sovietice din douăspre
zece societăți.

In consecință, la 31 martie și la 18 sep
tembrie 1954 au fost semnate la Moscova 
Acordurile privind vînzarea și predarea către 
Republica Populară Romînă a părții de par- 
ticipație sovietice din societățile mixte so
vieto-romîne : „Sovromnielal“, ,,Sovromcăr- 
bune“, „Sovromtransport“, „Sovromutilajpe- 
trolifer“, „Sovromnaval“, ,,Sovromtractor‘‘, 
„Sovromchim“, „Sovroingaz“, „Sovromlemn", 
„Sovrornconstrucția“, „Sovrombănc" șl 
„Tars“ (societate de aviație civilă).

Acordurile prevăd că valoarea părții de 
participație sovietice din societățile mențio
nate, care este predată Romîniei, va' fi achi
tată de către partea romînă în condițiuni 
avantajoase, în rate eșalonate pe o serie de 
ani.

Aceste Acorduri, rezultat al relațiunilor de 
prietenie între U.R.S.S. și Republica Popu
lară Romînă, vor sluji la întărirea continuă 
a prieteniei și colaborării intre ambele țări.

Acordul din 18 septembrie a. c. a fost sem
nat din partea sovietică de către ministrul 
Comerțului Exterior, I. G. Kabanov, din par
tea romînă de către vicepreședintele Consi
liului de Miniștri, AL Constantinescu.

Colectivul minei Aninoasa a fost distins cu Drapelul Roșu
de întreprindere fruntașă pe ramură de industrie

Ieri a fost o zi de sărbă
toare pentru oamenii muncii 
din Aninoasa. Sute de mineri 
și muncitori, mulți îmbrăcați 
în mîndrele lor uniforme, s-au 
îndreptat spre clubul munci
toresc din localitate unde a 
avut loc în după-amiaza zilei 
solemnitatea decernării Drape
lului Roșu al Consiliului Cen
tral al Sindicatelor din R.P.R. 
de întreprindere fruntașă pe 
ramură de industrie.

In sala care devenise neîn
căpătoare puteau fi văzuți 
mineri fruntași ai întrecerii 
socialiste ca Ioan Tătaru, 
Augustin Guran, Mihai Tu- 
caciuc, Bela Both, Gheorghe 
Nițaș și mulți alții, tehnicieni 
de frunte ca Teodor Bulea, 
Ioan Jula, Ștefan Arus, Lu
dovic Andrica, Petru Bălin. 
De asemenea au participat la 
solemnitate tov. Nicolae Sch
wartz, locțiitor al ministrului 
Industriei Cărbunelui, Ioan 
Andrei, președinte al C.C. al 
Sindicatului din industria căr
bunelui și membru în Consi
liul Central al Sindicatelor, 
activiști de partid și sindicali.

Cu viu entuziasm au primit 
minerii din Aninoasa acea 
parte a dării de seamă pre
zentată de tov. Pompiliu Mer- 
fu, directorul minei, care vor
bea despre realizările dobîn- 
dite în întrecerea socialistă în 
cinstea Zilei minerului și a 
zilei de 23 August — cea de 
a 10-a aniversare a eliberării 
patriei noastre. In cursul lu
nilor iulie și august colecti
vul minei Aninoasa și-a înde
plinit planul la producția de

cărbune în proporție de 106,7 
la sută. Planul ae deschideri
și pregătiri la lucrări pe cont 
de producție a fost realizat în
proporție de peste 121 la sută 
în luna iulie și de peste 118 
la sută în luna august, cel de 
săpări pe cont de investiții în 
proporție de 113,8 și, respec
tiv, 128,2 la sută.

Mari sînt succesele dobîn-
dite de minerii din Aninoasa 
în direcția creșterii producti
vității muncii și, pe această 
bază, în sporirea cîștigurilor 
lor. In lunile iulie și august 
indicele de productivitate a 
fost realizat în proporție de 
peste 103 la sută. Salariul 
mediu al muncitorilor mineri 
din Aninoasa a crescut în luna 
iulie cu peste 13 la sută față 
de luna iunie. Numai ca pri
mă progresivă, premii de pro
ducție pentru îndeplinirea și 
depășirea planului și premii 
de ciclicitate minerii și tehni
cienii din Aninoasa au primit 
în lunile iulie-august 818.634 
lei.

Prin vii aplauze au aprobat 
minerii din Aninoasa noile o-
biective propuse în întrecere: 
de a extrage pînă la 7 Noiem
brie 8000 tone de cărbune 
peste planul anual și de a în
deplini planul pe 1954 cu 5 
zile înainte de termen.

Tovarășul Nicolae Popa a 
subliniat, în referatul comite
tului de întreprindere, puter
nicul avînt al întrecerii socia
liste, realizările dobîndite de 
brigăzile de mineri.

In cuvîntul său tovarășul 
loân Andrei a subliniat entu

ziasmul cu care minerii din 
Aninoasa au răspuns la între
cerea organizată în vederea 
lichidării tuturor rămânerilor 
în urmă, pentru un avînt ge
neral pe întreaga industrie a 
cărbunelui. In aplauzele asis
tenței tov. Ioan Andrei a în- 
mînat colectivului minei Ani
noasa Drapelul Roșu de între
prindere fruntașă pe ramură 
de producție.

Numeroși mineri și tehni
cieni au arătat că vor ști să 
muncească așa cum se cuvine 
pentru a întîmpina Congresul 
partidului și ziua de 7 No
iembrie cu noi victorii în lup
ta pentru sporirea continuă a 
producției de cărbune. Mine
rul fruntaș al întrecerii socia
liste Mihai Tucaciuc a arătat 
că brigada sa va extrage în 
cinstea Congresului partidu
lui si a zilei de 7 Noiembrie 
nu 700 tone de cărbune peste 
plan cît se angajase mai îna
inte, ci 1200 tone. In numele 
brigăzilor lor minerii Augus- 
tin Guran, Petru Săcăluș, 
Ioan Țurlui, Francisc Bodo. 
Gh. Ardelean s-au angajat 
să extragă între 100-400 tone 
de cărbune peste plan.

Tehnicianul Ioan Jula a a- 
rătat că colectivul sectorului 
1 va depăși planul cu 1500 
tone pînă la 30 octombrie. 
Mobilizatoare angajamente și- 
au luat și alți muncitori și 
tehnicieni.

In încheiere a avut loc un 
frumos program artistic pre
zentat de echipa artistică a 
sindicatului din localitate.
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II omora uritul. De cînd ä trecut 
cuplător Ia orizontul opt, tînjea toată 
ziua după lucru. Asta e un orizont 
mort Aici ai puține de făcut Doar 
din cînd în cînd primești o corfă de 
lemne sau trimiți sus pe ștaigăr sau,, 
pe inginer, veniți în inspecție. Nu 
zău, e un orizont mort 1 La întîi o să 
se ducă la director și o să ceară să fie 
schimbat. Da’ ce e el, Ionel Savu, un 
cuplător atît de prost încît să-l pună 
la un orizont unde-i doar un singur 
abataj în funcțiune ? I

De două luni la orizontul opt s-au 
terminat aproape toate abatajele. A 
rămas doar abatajul 15 B, unde lu
crează brigada lui Kovacs. Aceasta 
va ajunge curînd la orizontul nouă și 
atunci „optul“ va fi părăsit definitiv. 
Dar pînă atunci ., și Savu scuipă 
printre dinți cu obidă, schimbînd 
pentru a nu știu cîta oară locul bu
tucului pe care ședea.

...Și unde maî pui că și puțul este 
un puț secundar... Pe el se face doar 
transport de materiale și personal, 
că producția se scoate pe puțul cen
tral. Acolo mai zic și eu 1...

Cufundat în gîndurile sale, Savu 
nici nu băgă de seamă luminița ce 
venea spre el, legănîndu-șe. Abia cînd 
îl ajunse zgomotul pașilor, ridică pri
virea. Recunoscu mirat pe vagoneta
rul Petre Mînzu, care-1 salută răstit.

— Noroc Savule! M.â dai sus, 
frate ?
\ — Noroc 1 Da’ cum de ești în șut, 
că te știam în schimbul întîi ?

— Păi am fost și-n schimbul întîi 
— răspunse cam. încurcat cel între
bat — dar... vezi că... am rămas pe 
două șuturi. Ce vrei, un ban mai mult 
nu strică la casa omului, ce zici ?

— Hm, nu zic nu ! — mormăi Savu 
și continuă în gînd : „Toată viața la 
bani ți-e gîndul, neisprăvitule! Pen
tru bani ai vinde și pe maică-ta“.

II cunoștea de mult pe Petre Mîn
zu și nu-i plăcea de fel. Se spunea 
despre el că a fost chiabur, undeva 
în nordul Ardealului și că a venit 
Ia mină nu știu cu ce gînduri, după 
ce și-a băut toți banii, și azi, cînd 
apucă bani, bea de stinge. ,

Vagonetarul păru băut și acum. 
Obrajii îi erau înroșiți și ochii sti
cloși îi alergau neliniștiți dintr-un 
ungher într-altul al galeriei.

Cu un pas clătinat se învîrti în j’u- 
rul cuplătorului, părînd că ar căuta 
și el un loc să șadă. Pe neașteptate 
ridică lampa grea și o trînti cu pu
tere în capul tînărului.

Savu se prăbuși că mort...
11 tîrî cîțiva zeci de metri pe ga

lerie și-l îngrămădi într-o firidă pă
răsită. .Se întoarse grăbit la puț. Stri-

DATORIA
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că telefonul și semnalizatorul puțu
lui, se dezbrăcă de pufoaică și se a- 
pucă înfrigurat de lucru. Trase două 
scînduri lungi și solide de-a curmezi
șul puțului, pe lîngă cablu. Apoi făcu 
cu grijă cîțiva pași pe scînduri și 
scoțînd o pilă mare din sîn, începu șă 
pilească cablul de extracție. La pri
mele scrîșnete ale metalului tresări 
speriat și se opri. Ascultă în jur, dar 
liniștea era netulburată. Rîse: — Sînt 
un prost b Nu e nimic! Mă speriai 
ca o muiere. Una — două și termin. 
O pilesc pînă la ultimele șuvițe, c-apoi 
se rupe la primul transport. Pînă jos 
nici o armătură nu mai rămîne în
treagă. Vreo 5-6 luni puțul va fi scos 
din funcție. Cînd te gîndești că iau 
opt miișoare pentru treaba asta, de 
la străinul acela. Am ce bea un an I

Numai de n-ar veni acum cineva.
★

In abatajul 15 B lucrul eră în toi. 
Se apropia sfîrșitul șutului. Ciocanele 
de abataj continuau să răpăie ca 
niște mitraliere în atac.

Șeful de brigadă, Kovacs, cercetă 
armăturile puse în schimbul său. 
Pocni de două ori într-un stîlp cu 
securea și dete nemulțumit din cap.

— Mă Mihai, ia vino-ncoace, — 
strigă pe unul din ortacii săi.

— Mihai, un tînăr de vreo 19 ani, 
elev la S.F.U., se grăbi să se apropie.

— Apăi frate, ăsta nu-i stîlp pus 
ca lumea. Trebuie să-i mai adăugăm 
niște strîngători. Văd că în abataj 
nu mai e lemn, așa că dă tu fuga 
pînă la puț și vezi de alege niște bu
căți potrivite. Te-ai dus ?

— Dus, nene 1 — și Mihai își des- 
căță grăbit lampa de pe un stîlp și 
pleacă cu pași repezi.

Zgomotul pașilor 'i se auzea înă
bușit pe galerii. Lampa i se legăna 
ritmic, aruncînd pe pereți umbre de
formate.

Cînd se apropie de puț, urechea-i 
fu lovită de un sunet neobișnuit; par
că cineva pilea ceva.

— O fi meșterind ceva Savu — își 
spuse în gînd — tot se plînge că n-are 
nimic de făcut toată ziua. Și Mihai 
zîmbi, ămintindu-și de obida cuplă
torului. Imediat ce făcu ultimul cot 
spre rampa puțului, zîmbetul îi în
gheță pe buze.

— Hei, ce faci acolo ? Se repezi 
spre omul care lucra deasupra pu
țului. Acesta încremeni pentru o cli
pă, pentru ca apoi să iasă dintr-un 
salt pe partea cealaltă a puțului, dis- 
părînd în întuneric.

Mihai se opri descumpănit în Ioc 
dar imediat se luă după el. Pașii li 

se mai auziră o vreme, apoi liniștea 
se așternu în galerie.

★
Dinspre firidă pătrunseră zgomote 

înăbușite. Savu se trezise la viață, 
își aminti ce se-nțîmplase. Primul lui 
gînd fu la oamenii care trebuiau să 
coboare cu colivia. „Trebuie să anunț 
pe cei de sus“. Se repezi la telefohul 
sfărîmat. Vru să tragă alarma; sem
nalizatorul era distrus.

Ce rămînea de făcut ? Era vorba 
de viață oamenilor și a puțului. Dar 
cum să-i anunțe ? Să strige, știa că-i 
inutil. Nu l-ar fi auzit. A găsit! Scă
rile 1 Scările din puț erau singura so
luție. Va urca pe scări pînă la „ziuă". 
Savu porni cu curaj să urce pe scări 
cei 360 metri care îl despărțeau de 
suprafață.

★
Era greu. Tîmplele-i zvîcneau să-i 

spargă capul. 11 cuprinse slăbiciu
nea, dar voința îi era mai tare. Urca, 
urca mereu. Nici nu măi știe de 
cît timp urca. I se părea că au trecut 
cîteva ore. II cuprinse treptat teamas 
„dacă nu va ajunge la timp? Dacă 
începe coborîrea personalului ?“ își. 
imagina cu groază huruitul cu care 
va veni în jos colivia desprinsă de 
cablu. I s-a arătat doar la școală că 
în anumite cazuri paracăzătoarele 
nu opresc căderea coliviei. Poate le-a 
și stricat ticălosul acela. Parcă vedea 
chipurile încremenite de groază ale 
oamenilor. Nici nu se gîndea că de 
se va prăbuși colivia, va fi fără doar 
și poate în pericol și el în îngustul 
compartiment al scărilor.

Urca într-una. Gîtlejul i se uscase 
și picioarele păreau că nu mai vor 
să-l asculte. Ii tremurau toate înche
ieturile, dar animat de o forță lăun
trică urca scară după scară. Pentru 
ca să se poată încorda mai mult, în
cepu să numere scările urcate: una, 
două, trei...

★
La puț sosiseră primii mineri din 

schimbul trei. Se aliniaseră liniștiți 
și așteptau corfa. Peste vreo zece mi
nute începea coborîrea. Le rămăsese
ră timp să mai tragă o țigară. Mi
nerii tăifăsuiău, trăgînd adînc din 
„iarba dracului*'.

Țigările ajunseră pe terminate, cînd 
deodată atenția le-a fost atrasă de 
un strigăt slab, care părea că vine 
din puț.

S-au grăbit să ridice oblonul ce 
acoperea compartimentul scărilor și 
în curînd le căzu în brațe un tînălr 
istovit, care înainte de a leșină mai 
putu să articuleze!

— Nu...nu co...bo...rîti!
VALÉR IU H4ȘAN

DUDĂ
Tare drag îmi e, ortâce, 
In zori de ziuă să ascult
Cum voios răsună duda 
Peste-al minei viu tumuli

Sar in grabă la fereastră 
Și cu ochiu-mbrățișez
Tot orașul ce învie...
Și privind la el visez...

Uite! Colo este mina...
Cit am suferit in ea!
Cit de jalnic suna duda
Cînd boierul stăpinea!

Dincoace era orașul
Plin de gropi și de gunoi. .
Din bordei porneam spre mină
Trei mineri, cu păs greoi.

Roși de boli și rupți de foame, 
Ne duceam încet la șut.
Obosiți ne tîrain pașii...
Ziua era pe-nceput...

Manca grea, istovitoare.
Tu flămind, cum să lucrezi ?
Dar jandarmul urlâ-n spate : 
„Mișcă trintore, ce șezi 2“

Clocotind de ură-adîncă
Drept în față l-am privit
Și-am fi vrut să-i sfărtnăm țeastă..t 
Insă timpul... n-d sosit...

Azi din trei mineri ce-odată
Către mină am pornit
rAm rămas numai eu singur... 
Moșul, taica... au pierii!

N-'âa murit de moarte bună
Ci sub gloanțe au căzut
La Lupeni, la 6 August,
Piine, cînd ei au cerut...

Dudă sună-a două oară...
Și mă zmulge din visare...
Mă grăbesc să nu ințîrzii
Soarele se-nalță-n zare.

GHEORGHE SACMARI

Pentru pionieri și școlari

Prietenul meu Culijâ
II știți pe Culiță ?... Nu ? ! Cum 

așa ? Pe Culiță-1 știe toată lumea : e 
cel mai strașnic băiat din cîți am cu
noscut vreodată !... Uite, vreți să aveți 
un prieten curajos, care să vă apere 
de Ciulei, cîinele vecinului, sau de 
Gliganț, gînsacul cel fioros al mătu- 
șii Florița ? Imprieteniți-vă cu el! 
Dați-i un cărbune cu scoici sau niște 
bile colorate și, gata, vi l-ați făcut 
prieten I Să mai îndrăznească^ apoi 
Ciulei sau Gliganț să vă fugărească I 
Praf îi face Culiță... Și asta, ce să 
spun, e un fleac pentru el! Phi ! Să 
vedeți ce i s-a întîmplat odată. Iarna 
trecută s-a rătăcit singur — singu
rel printre niște dealuri și deodată 
s-a trezit în fața unei haite întregi de 
lupi. Nici n-a clipit cînd i-a văzut 
S-a uitat doar odată urît la ei și bieții 
lupi au început să tremure și să che- 
lălăie, de ziceai că-s niște cățeluși 
orbi. Și-au luat-o care-ncotro la sănă
toasa, ca și cum li s-ar fi aprins co
zile. Altă dată Culiță a urcat pe 
munte după jir, cu unchiul și bunica 
lui. Nu vă mai spun că se cățăra în 
cei mai înalți fagi din pădure și-i 

scutura pînă nu mai rămînea un bob 
de jir în ei și că singur a cules de 
două ori mai multe boabe de cît un
chiul și bunică-sa la un loc! Tocmai 
cînd umpluseră cu jir cei trei saci 
care-i aveau cu ei, dinspre o rîpă apro
piată le . ieșiră în cale pe neașteptate 
trei mistreți înfiorători, cu coarna zbîr- 
lită și cu niște colți, săbii nu alta, 
ieșiți într-o parte și-ntr-alta a rîtului. 
Bunică-sa era șă moară de frică. Cu
liță nu s-a speriat. E drept, a simțit... 
un fel de fior pe sub cămașă, dar a- 
cesta nu era decît un semn de mare 
curaj.

Sigur pe sine, ei sta în așteptare 
lîngă un fag bătrîn, nu departe de 
sacii cu jir, curios să vadă ce-or să 
facă fiarele

Gînd au dat ochi cu sacii burdușiți 
cu jir, au început să grohăie bucu
roși. Intinzînd gîturile în vînt. s-au 
uitat în jur să vadă dacă nu-s pîndiți 
de cineva. Cum Culiță se trăsese după 
fag. privindu-i numai cu coada ochiu
lui, porcii, nu-1 văzură. Lacomi s-au 
repezit să sfîșie sacii... Atunci băia
tul a ieșit de după copac și le-a stri

găt cu-n glas atît de puternic încît 
a vuit toată pădurea 8

— Lăsați jirul in pacel Prea tîr- 
ziu... In marea lor lăcomie porcii 
mîncaseră jumătate din jir, dar cînd 
auziră glasul lui Culiță încremeniră, 
gata-gata să se înece cu bobițele ca
fenii de jir. Vrură s-o rupă lâ fugă. 
Greu I Dintr-un salt băiatul fu lîngă 
ei. Ii prinse pe fiecare de cîte o ure
che, făcîndu-i să guițe grozav. Sco- 
țîndu-și șireturile de la pantofi, îi 
leagă de cîte un picior și-i sili să cu
leagă cu gura, cfe sub fagi, tot jirul 
pe care-1 mîncaseră. Prinse sacul cel 
mai mare și-l zvîrli în spatele celui 
măi mare mistreț, luă un alt sac și-l 
puse în spinarea porcului mijlociu, 
iar al treilea îl încărcă pe cel mai 
mic.

După această ispravă, grijind să 
nu scape capetele șireturilor cu care 
legase picioarele gliganilor, rupse 
dintr-o tufă apropiată cîteva smicele 
de sînger și începu să-i mine ca1 pe 
niște mielușei.

Așa i-a prins din urmă pe unchiul 
și pe bunică-sa, așa au ajuns, și a- 
casă. Din jirul purtat pe spatele mis
treților au stors vreo sută de litri de 
ulei, iar mistreții i-â împărțit Culiță 
în trei. Unul l-a dat bunicii, unul un
chiului și oc . i’ălalt, pc cel mai mare, 

1-3 oprit pentru el. L-ă pus la coteț, 
l-a îngrășat... și pe cînd a venit iar
na l-a tăiat. Și-apoi să vedeți ce de 
mai slănină, cîrnați și șuncă au făcut 
părinții lui din porc, ce să vă spun, 
o grozăvie 1

Toată iarna Culiță a ros la șorici 
și știți doar ce gustos e șoriciul de 
porc mistreț. Colții „cît săbiile de 
mari" ai mistrețului, Ctiliță i-a păs
trat. li are și acum acasă, la buni- 
că-sa. Poți să-i vezi și chiar să-i pipăi 
cu degetele dacă nu crezi. E drept că 
nu-s chiar cît săbiile de mari, dar cît 
un pumnal vînătoresc tot sînt, și dacă 
nu-s tocmai-tocmai cît un pumnal 
vînătoresc, asta e fiindcă s-au mai 
ros de cînd cu întîmplarea de la jir.

Ei, și acestea-s numai unele din 
isprăvile lui Culiță I Dacă l-ai as
culta povestindu-ți cît de bine știe 
el să înoate, ce afund se poate lăsa 
în bulboana de la stînca mare a Jiu
lui, cît de neîntrecut e la pescuit, ce 
pești nemaivăzut de mari a prins ell 
dacă 1-ăi vedea cum poate să se urce 
în cel mai înalt plop din vîrful Mă
gurii și, ziua în amiaza mare, cum 
îți ia ouăle de sub cioara pusă pe clo
cit, fără ca ea să simtă, mă mir dacă 
n-ai rămîne cu gura căscată.

Nu știu, poate vi-î lehamite de cîte 
y-'am spus dar lăsați-mă numai una
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Creșterea producției de larg consum — 
în centrul atenției sfaturilor populare !

Festival sportiv

Sporirea producției bunurilor de 
larg consum constituie un obiectiv 
de seamă în programul de măsuri 
economice elaborat de plenara din 
19—20 august 1953 a C.C. al P.M.R. 
cu privire Ia dezvoltarea economiei na
ționale și ridicarea bunei stări ma
teriale și culturale a oamenilor mun
cii.

In urma plenarei, în raionul nostru 
s-au obținut unele succese în spo
rirea producției de bunuri de larg 
consum, a crescut preocuparea co
mitetelor executive ale si aburilor 
populare și c’on3ucerilor întreprinde
rilor și organizației economice pentru 
valorificarea resurselor locale în ve
derea producerii de bunuri de larg 
consum. întreprinderea de industrie 
locală „6 August” din Petroșani pre
cum și cooperativele meșteșugărești 
„Partizanul” și „30 Decembrie“ din 
Petroșani, secția de bunuri de larg 
consum de pe lîngă Uzina de reparat 
utilaj minier, au produs din deșeuri 
și resurse locale mari cantități de bu
nuri de consum popular, obiecte de uz 
casnic și produse alimentare.

Colectivul întreprinderii „6 August” 
din Petroșani a lărgit simțitor sorti
mentele de bunuri de larg consum, 
înființînd noi unități producătoare. 
Acum în această întreprindere se pro
duc înafară de mobilă de bucătărie, 
mobilă combinată, articole de tapi
țerie și altele.

O preocupare de seamă în această 
direcție a existat și din partea coopera
tivei „Partizanul” care și-a depășit 
cu mult sarcinile de plan. La fel și 
cooperativa meșteșugărească „30 De
cembrie” din Petroșani confecționea
ză acum mai multă încălțăminte de 
calitate superioară, iar din deșeurile 
de piele se confecționează sandale 
pentru copii, serviete școlare, portți- 
garete etc.

Dacă cooperativele meșteșugărești 
și întreprinderea „6 August” au obți
nut unele succese în sporirea produc
ției bunurilor de larg consum, aceasta 
se datorește în bună parte sprijinului 
primit din partea unor sfaturi populare 
din raionul nostru, prin punerea la 
dispoziție de localuri corespunzătoare, 
precum și în ce privește procurarea 
unor materii prime din resurse locale. 
De exemplu, Sfatul popular al comu
nei Uricani a sprijinit cooperativele 
meșteșugărești cu localuri corespun
zătoare. In comuna Uricani s-a des
chis un atelier de cizmărie în urma 
propunerilor făcute de deputății sfa
tului popular. Sfatul popular al ora
șului Lupeni a sprijinit de asemenea 
întreprinderea „6‘ August” pentru a 
înființa un atelier de tîrnplărie șl o 
secție de tapițerie.

In activitatea întreprinderilor și or
ganizațiilor cooperatiste producătoare 

de bunuri de larg consum sînt însă și 
lipsuri serioase. Deseori calitatea mo 
bilei produsă de 'ooperativa „Parti
zanul” din Petroșani lasă de dorit. 
La fel unii gestionari de la atelierele 
de reparații ale cooperativei „30 De
cembrie” nu respectă prețurile, fapt 
care atrage după sine reclamații din 
partea cetățenilor, cum s-a întîmplat 
la atelierul nr. 5 din Petrila al cărui 
gestionar este tov. Grigore Apreotesei. 
La atelierul nr. 1 din Petroșani oa
menii muncii sînt amînați cu lunile la 
repararea încălțămintei. De aceste lip
suri se face vinovată în primul rînd 
conducerea cooperativei în frunte cu 
tov. președinte Andrei Kovacs care 
n-a tras la răspundere pe gestionarii 
în cauză.

Comitetul executiv al Sfatului popu
lar al orașului Petroșani n-a sprijinit 
însă cooperativa „30 Decembrie“ cu 
local corespunzător în care să-și des
fășoare în bune condițiuni activitatea 
și aceasta justifică oarecum îhtîrzie- 
rile în deservirea populației. Slab sînt 
sprijninite cu localuri și întreprinde
rea „6 August“ și cooperativa „Parti
zanul”. Aceasta arată că comitetul 
executiv al Sfatului popular Petro
șani în frunte cu tov. președinte Mihai 
Kovacs subapreciază importanța spo
ririi bunurilor de larg consum.

Sporirea producției de bunuri de 
larg consum și continua îmbunătățire 
a calității lor trebuie să stea în aten
ția fiecărui colectiv de întreprindere 
producătoare de bunuri de larg con
sum. Conducerile întreprinderilor pro
ducătoare de bunuri de larg consum 
și cele ale cooperativelor meșteșugă
rești trebuie să ia toate măsurile pen
tru lărgirea sortimentelor, pentru pu
nerea în valoare a tuturor deșeurilor 
industriale care pot fi transformate 
în bunuri de larg consum, pentru iden
tificarea șî valorificarea resurselor lo
cale naturale. In această direcție ele 
trebuiesc sprijinite de sfaturile popu
lare.

Pe lîngă sprijin în vederea procu
rării materiilor prime, sfaturile popu
lare trebuie să creeze acestor între
prinderi și organizații cooperatiste po
sibilități pentru lărgirea cerințelor 
prin asigurarea localurilor sau tere
nurilor necesare înființări’» de noi uni
tăți.

O atenție tot mai mare trebuie acor
dată deschiderii de noi ateliere de re
parații șL confecții în fiecare locali
tate din Valea Jiului, potrivit cu ne
cesitățile locale.

In cinstea Congresului partidului și 
a zilei de 7 Noiembrie să dăm un nou 
și puternic avînt producției de bunuri 
de consum popular.

GHEORGHE ELISEI 
vicepreședinte al Sfatului popular 

raional Petroșani

Din inițiativa consiliului raional ăl 
colectivului sportiv Constructorul din 

‘Petroșani se va organiza în zilele de 
24-27 octombrie a.c. un festival spor
tiv la care vor participa și alte re
giuni din țară. In acest scop, în raio
nul Petroșani. se vor organiza între 
26 septembrie șî 10 octombrie a.c. con

PE URMELE MATERIALELOR PUBLICATE IN „STEAGUL ROȘU"

„Diagnosticul gazetei“
In ziarul „Steagul Rpșu” nr. 1549 

din 12 septembrie a.c. a apărut la ru
brica „Cuvîntul cititorilor“ articolul 
intitulat „Diagnosticul gazetei” sem
nat de tov. C. Simota. In acest articol 
se arată printre altele că la gazeta de 
perete de la policlinica din Petroșani, 
articolele n-au mai fost schimbate de 
3 luni de zile. De asemenea, pentru 
ca să ți se facă un examen radiosco- 
pic — sublinia corespondentul — tre
buie să pierzi cîte 3 zile pe culoarele 
policlinicii

In răspunsul trimis redacției, orga

„Activitatea cercurilor și comitetelor A.R.L.U.S. 
din Valea Jiului trebuie îmbunătățită“

Sub acest titlu a fost publicat în 
ziarul „Steagul Roșu” nr. 1549 din 12 
septembrie a.c. un articol în care era 
criticat comitetul A.R.L.U.S. d'e la 
mina Lonea, pentru lipsă de activi
tate.

In legătură cu aceasta, Comitetul

Sfaturi pentru gospodine
ARDEI PENTRU UMPLUT

Alegem ardei nu prea mari. Ii 
tăiem în jurul codiței, scoatem semin
țele și vinele din interior, care de 
obicei sînt iuți. Spălăm ardeii, îi opă
rim timp de 5 minute în apă cloco
tită. Ii scoatem pe o sită și turnăm 
peste ei apă rece. După ce apa s-a 
scurs bine, așezăm în borcane ardeii, 
puși unul în altul (ca să cuprindă Ioc 
cît mai puțin), cu gura în sus, ca să 
poată pătrunde lichidul bine în ei. 
Deasupra lor se toarnă bulion de păt
lăgele roșii sau apă fiartă cu sare (o 
linguriță la un borcan de 1/1).

închidem bine și sterilizăm: bor
canele de 1 1. 100 minute; V2 de 1. 
70 minute (pentru ardei în apă cu 
sare) borcanele de 1 1. 110 minute; 
*/2 1. 90 minute (pentru ardei în bu
lion) .

4 î
VINETE UMPLUTE

Se aleg pentru conservare vinete ti

cursuri la disciplinele: atletism, box, 
lupte, haltere, tenis de masă, șah, tir, 
fotbal (juniori), gimnastică, oină, mo- 
tociclism și popice.

Colectivele sportive din Valea Jiu
lui care se vor clasa pe locurile I și 
II la toate disciplinele vor. participa la 
festivalul sportiv.- 

nizația de bază și comitetul sindical 
al spitalului unificat din Petroșani, 
ne informează că cele semnalate în 
articol sînt juste și că s-au luat măsuri 
de îndreptare.. Astfel, articolele la ga
zeta de perete vor fi schimbate de 
două ori pe lună, iar conținutul lor va 
fi legat de problemele specifice mun
cii sanitare. In scopul asigurării unei 
cît mai rapide examinări radioscopice 
a oamenilor muncii s-au luat de ase
menea măsuri pentru punerea în func
țiune a unui nou aparat Roengen.

raional A.R.L.U.S. a trimis ziarului 
nostru o scrisoare în care arată că 
critica este justă. Pentru îmbunătă
țirea activității comitetului A.R.L.U.S. 
de la mina Lonea s-au luat o serie 
de măsuri printre care și reorganiza
rea comitetului respectiv.

nere, proaspete, de mărime potrivită, 
ca să încapă cîte două într-un borcan. 
După spălare, se face o tăietură în 
lecui codiței, se scoate din partea 
cărnoasă cu semințe și se înlo
cuiește prin tocătură. Se așează vi
netele în borcan și se acopefă cil 
sosul de roșii fierbinte. Se sterilizează 
ca și ardeii umpluți.

SALATA DE DOVLECEI

Dovleceii tineri se curăță și li se 
îndepărtează miezul. Carnea rămasă 
se prăjește în untdelemn și apoi se 
toacă cu cuțitul (nu cu mașina de 
tocat). Se adaugă ardei grași, copți, 
cojiți și tocați mărunt. Se pun în sti
cle, se înfundă și se sterilizează timp 
de o oră.

Se servesc la masă cu sare, piper, 
ceapă și untdelemn.
țăfe

(Din broșura „Conserve de 
legume și fructe”).

să vă mai povestesc și-apoi gata' I 
Iată o întîmplare și mai și de cît cea 
cu lupii sau cu mistreții. Una cu un 
urs pe care Culiță l-a întîlnit chiar 
în vara aceasta, în „tăietura“ de la 
Valea Ursască. Vezi, d-aia-i și zice 
văii „Ursască“, fiindcă-i plină de 
urși și... smeură. Acolo Culiță a fost 
cu bunică-sa. Unchiul său n-avusese 
timp să-i însoțească.

Ajunseseră încă de dimineață „sus", 
în „tăietură“, pe cînd rugii de smeu
ră mai erau uzi de rouă. Nimeriseră 
taman cînd e mai bine să culegi a- 
ceste fructe dulci și zemoase, atît de 
bune cu smîntînă. Au cttles și iar 
au cules, de-ău umplut vîrf o găleată. 
Bine-nțeles că cel măi harnic a fost 
tot Culiță. Păi el a cules încă odată 
cît bunică-sa ! Și închipuiți-vă 1 a- 
ceasta fără să bage un bob în gură!

Se ridicase soarele pe cer. Începuse 
să dogorească. In sfîrșit, ca să se 
mai răcorească, Culiță tocmai întin
dea mîna după un fruct neobișnuit 
de zemos, cu gîndul să-l vîre în gură. 
Deodată văzu că bunică-sa îngălbe
nește și cade jos ca moartă.

Intorcîndu-se să vadă pricina spai
mei ei, Culiță dădu cu ochii de ursul 
de care v-am pomenit. Era căm la un 
pas de el. mormăind furios. Culiță 
nu-și pierdu nici acum cumpătul, deși 

ursul eră de trei ori mai mare de cît 
el, ba de patru sau poate de cinci 
ori... Ce era de făcut ? De încruntat 
nu se putea încrunta la el, cum tăcuse 
cu lupii. Ursul era prea înfuriat. De 
luat de urechi sau măcar de coadă nu 
se putea; știți doar cît de mici Ie are 
ursul, de cînd cu povestea cu mierea. 
Atunci ce credeți că-i trecu prin min
te ? N-o să ghiciți, chiar dacă o să 
vă gîndiți trei zile de-a rîndul. Cc 
mai 1, nici una nici altă sări la urs, 
să se lupte cu el. Și măre! unde mi-ți-1 
luă pe bietul urs și mi ți-I strînse, 
de-i pirîiau oasele că vreascurile us
cate. Puțin mai lipsea și și-ar fi dat 
sufletul. Aflîndu-se la strînsoare, ur
sul cercă să scape, mormăind înfri
coșat. Dar viteazul băiat era neîn
duplecat. Nu-1 scăpa din brațe. „Așa 
ți-a trebuit dacă n-ai avut altceva de 
lucru I Cu mine ți-ai găsit nașul !“ 
Strînge Culiță, dă să strîngă și ur
sul, gîfîe Culiță, gîfîe șî ursul, fră- 
mîfitînd pămîntul sub picioare. „Pu
țin, numai puțin și s-a sfîrșit cu tine“ 
îi zise Culiță, sforțîndu-se să-l do
boare. Ușor de spus, greu de făcut, 
că ursul era tare încăpățînat» nu 
vroia să se lase bătut nici în ruptul 
capului. Tocmai atunci se trezise din 
leșin și bunică-sa. Văzîndu-i pe Culi- 

ță cu arsul îh brațe, gata' s? leșine a 
doua oară.

— Fugi, Culiță ! O să te omoare'!..,
— Ce știi tu, bunico... ești o fri

coasă, Mai bine mi-ai ajuta să înving 
fiara. Dă-mi un ac de păr să i-1 înfig 
în inimă și să termin odată cu el. 
Hai, ce mai stai!

TTemurînd toată, bunică-sa îi a- 
runcă acul cerut și dșteptă să vadă 
ce va mai fi. Culiță atît și așteptase. 
Primind actd, fără multă vorbă, 
träne I în inima fiarei. Aceasta abia 
avu timp să zică de două ori hîc! și 
căzu ca trăznită, de se cutremură pă
mîntul sub ea.

iȘi așa a ajuns Culiță să învingă 
fiara.

Vedeți ? 1... Acum văd că v-ați să
turat să vă tot bât capul... Eu plec... 
Cît de curînd vă mai povestesc cîte 
ceva despre el și mai și... Atunci să 
stăm de vorbă... Și-apoi să mai spuneți 
că prietenul meu Culiță nu-i un băiat 
grozav. Ce mai... doi ca el nu afli în 
toată Valea Jiului. Curajos foc 1 Nu 
credeți ? Imprieteniți-vă cü el și o 
să vă convingeți. Cînd veți trece prin 
fața lui Ciulei, cîinele vecinului, sau 
a gînsacului cel groaznic al mătușei 
Florița. să îndrăznească numai un 
pas să facă după voi. Praf o să-i facă 
Culiță, prafl... IRIMIE STRAUȚ

O gazetă de perete 
cu o activitate rodnică
Gazeta de perete „Zori noi”, organ 

al organizației de bază P.M.R. cartier 
Petrila, și-a îmbunătățit simțitor acti
vitatea în ultimul timp. îndrumat de 
biroul organizației de bază, colectivul 
de redacție al gazetei de perete a reu
șit să recruteze numeroși corespon
denți care scriu cu regularitate arti
cole. De pildă tov. Aurelia Mihai 
a scris la gazeta de perete un articol 
în care scoate în evidență munca rod
nică depusă de femeile din P^rila 
în diferite acțiuni de folos obștesc. 
Alți corespondenți printre care tov.- 

j Dimitrie Cocor, Alexandrina Berariu 
și Ana Pralea au scris articole în care 
scot în evidență succesele oamenilor 
muncii și critică cu asprime pe acei 
care neglijează sarcinile ce le re
vin în procesul de producție.

îndrumat de organizația de partid, 
colectivul de redacție al gazetei de 
perete „Zori noi” din Petrila este 
hotărît să lupte cu succes pentru tra
ducerea în fapte a sarcinilor care-i 
stau în față.

M. MORARU 
corespondent
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Lucrările Adunării
NEWZyORK (Agerpres). — TASS 
La ¿23 septembrie au început în 

Adunarea Generală a O.N.U. dezba
terile - generale.

•Primul a luat cuvîntui jrezen- 
tantul Câni iei Pea^șon.
\ NEW/'YORK (Ag&pres). — La 23

¡«terviül acordat de Ollenhauer
B0NN (Agerpres). — In cadrul 

unuiiinterviu acordat unor corespon- 
denți ’de.pnsă, Ollenhauer, președin
tele’ partidului social-democrat din 
Geiin&nîa occidentală, a criticat in
tenția puterilor, occidentale de a „sa
crifica unitatea Germaniei” pregătiri
lor pentru remiiitarizarea acestei 
țări.
Ț Aceasta, a afirmat Ollenhauer, „nu 
corespunde nici intereselor germani
lor, nici celor ale situației internațio
nale actuale. Astăzi, admiterea Re

înaintea alegerii op penfpu Camepa 
Populara a P. D. Germane

BERLIN (Agerpres). — A.D.N.
Comisia electorală centrală pentru 

alegerile în Camera Populară a R.D 
Germane a hotărît. în cadrul ședin
ței publice din 22 septembrie, să ad
mită ca în alegeri candidaț'ii pro
puși de blocul partidelor antifasciste 
și democratice și de organizațiile de 
masă din R.D. Germană să participe 
drept candidați pe lista comună a

PE SCURT
— Delegații la Congresul anual al 

Federației Americane a Muncii au 
adoptat o rezoluție în care dezaprobă 
politica administrativă a președinte
lui Eisenhower.

— Guvernul R. Cehoslovace a fixa; 
pentru duminică 28 noiembrie 1954 
alegerile pentru Adunarea Națională 
a R. Cehoslovace și pentru Consiliul 
Național Slovac.

— Agenția France Presse anunța 
că — urma rănilor provocate de ex 
periența cu bomba cu hidrogen de pe 
insulele Bikini, efectuată de S.U.A. 
unul din membrii echipajului vasului

Generale a O.N.U.
septembrie, Biroul Adunării Generale 
a O.N.U. a recomandat includerea 
problemei Ciprului pe ordinea de zi 
a Adunării. Propunerea a fost primită 
cu nouă voturi, trei voturi contra și 
trei abțineri.

publicii Federale în pactul Atlanticului 
de nord nu ar avea ca efect numai pu
nerea problemelor relative la crearea 
unei armate naționale, ci ar crea un 
obstacol suplimentar în calea unifi
cării Germaniei”. Politica aceasta, a 
suhliniat președintele partidului so- 
ciăl-democrat, „nu asigură nici o se
curitate nici Republicii Federale, nici 
Europei, deoarece scindarea Germa 
niei... constituie una din cele mai 
mari primejdii pentru pacea în lu
me”.

Frontului Național al Germaniei de 
mocrate.

Pe lista comună a Frontului Na
țional al Germaniei democrate în 
alegerile pentru Camera Populară din 
17 octombrie vor figura în total 400 
candidați reprezentînd toate păturile 
populației din Republica Democrată 
Germană. ț 

japonez „Fukuryu Maru“ a murit la 
22 septembrie într-un spital din To
kio.

— Agenția France Presse anunță 
că pe aerodromul de la Bitburg (Ge; 
mania occidentală) al forțelor pactu
lui nord-atlantic, s-a produs joi o 
puternică explozie. Un mare rezervor 
de 100.000 litri de carburanți speciali 
pentru avioanele cu reacție a sărit în 
aer în timpul unor exerciții cu tipuri 
noi de aparate de extincție prezentate 
de o firmă vest-germană. In . rma 
acestei explozii au fost omorîte 33 de 
persoane, iar numeroase altele se 
află în stare gravă.

Riposta Armatei Populare de Eliberare Ghineze 
la provocările ciancaișiștilor

, PEKIN (Agerpres). — China Nouă 
transmite: 1

La 22 septembrie, artileria Armatei 
Populare de Eliberare a bombardat 
din nou intens pozițiile trupelor cian- 
caiș’iste de pe insula Quemoy și de 
pe insula Micul Quemoy. Tunurile 
grele ale Armatei Populare de Eli
berare au deschis și ele focul împo
triva pozițiilor ciancaișiștilor.

De la ora 17,00 pînă la 18,35 arti
leria Armatei Populare de Eliberare

Penlru ímbunótojirea condițiilor de viafâ 
ale muncitorilor italieni

ROMA (Agerpres). —
La Roma a avut loc o ședință a 

Comitetului Executiv al Confedera
ției Generale a Muncii din Italia 
(C.G.I.L.). La ședință au fost ascul
tate rapoartele lui Giuseppe Di Vit- 
torio, secretar general al C.G.I.L., cu 
privire la situația mișcării sindicale 
din industrie și raportul lui Giovanni 
Fiorentine, secretar al Federației Na
ționale a Funcționarilor Publici, cu 
privire la situația mișcării sindicale 
din rîndurile funcționarilor publici.

Pe baza rapoartelor. Comitetul Exe
cutiv al C.G.I.L. a adoptat în unani
mitate două rezoluții al căror text 
este publicat de ziarul „Unita”.

Prima rezoluție scoate' în evidență 
succesele obținute de muncitorii din 
industrie în lupta pentru îmbunătăți
rea salariilor și pentru încheierea de 
noi contracte de muncă în locul celor 
expirate. Rezoluția arată că din 31 
august 1954, muncitorii au reușit să 
obțină îmbunătățirea condițiilor de 
muncă. în peste 9.000 de întreprinderi 
industriale din Italia. De asemenea, 
au fost încheiate noi contracte de mun
că în industria berei, a conservelor, 
a zahărului, în industria poligrafică 
și în comerț.

Rezoluția Comitetului Executiv al 
C.G.I.L. cheamă pe toți muncitorii din

Reuniune consacrată împlinirii a 5 ani 
de la proclamarea R. P. Chineze

La Asociația Presei Străine în 
R.P.R. a avut loc vineri seara o reu
niune consacrată împlinirii a 5 ăni 
de la proclamarea R.P. Chineze.

Cu această ocazie a vorbit Ciao 
Cen-i, secretar al Ambasadei R. P. 
Chineze.

a bombardat unitățile gomindaniste 
de pe aceste insule. Bateriile cian- 
caișiste au ripostat, dar multe dintre 
ele au fost reduse la tăcere de ploaia 
de obuze a artileriei populare.

Artileria de pe insula Micul Que
moy nu a putut riposta nici măcar un 
singur foc în tot timpul cît a durat 
bombardamentul.

Pozițiile gomindaniste au fost pu
ternic lovite.

industrie să-și intensifice acțiunile 
pentru încheierea noilor contracte de 
muncă.

„Comitetul Executiv e convins — 
spune rezoluția — că în această fază 
nouă de luptă pentru îmbunătățirea 
condițiilor de muncă și de viață ale 
tuturor muncitorilor există toate po
sibilitățile pentru realizarea unui acord 
deplin între diferitele organizații sin
dicale șî a unei largi unități de acțiune 
între muncitorii de toate convingerile, 
cu scopul de a obține satisfacerea re
vendicărilor lor comune”.

Cea de a doua rezoluție a Comite
tului Executiv al C.G.I.L. cheamă 
toate organizațiile sindicale ale sală- 
riaților publici să lupte pentru a ob
ține printre altele :

Garanții juridice cu privire la par
ticiparea reprezentanților salariațiljr 
la luarea tuturor hotărîrilor care îi 
privesc.

In rezoluție se cere guvernului ita* 
lian să anuleze măsurile de sancțio
nare a salariaților publici care parti
cipă la acțiuni sindicale sau politice.-

In încheiere, Comitetul Executiv al 
C.G.I.L. cheamă pe toți oamenii mun
cii italieni să-și întărească unitatea de 
acțiune pentru satisfacerea revendică
rilor lor.

Au fost prezentate apoi un film în 
culori redînd întrecerea care a avut 
loc în întreaga Chină în domeniul 
sporturilor naționale chineze și filmul 
artistic „Să retezăm ghiarele demo
nului”.

Filmele au fost urmărite cu viu 
interes de cei prezenți. (Agerpres)'j

Poporul tibetan, este astăzi mem
bru egal în_drepturi în marea familie 
multinațională a popoarelor din Chi
nă. El îsf 'sa istoria să multisecu
lară. Datorită cruntei asupriri națio
nale la care eră supus poporul tibe
tan în trecut, în ultimele cîteva secole 
dezvoltarea politică, economică și cul
turală a Tibetului s-a aflat într-o si
tuație de stagnare și chiar de decă
dere. Viață poporului tibetan a de
venit extrem de grea odată cu pătrun
derea cotropitorilor imperialiști în Ti
bet.

Abia după eliberarea pașnică ă Ti
betului, în 1951, poporul tibetan a 
'’obîndit o adevărată libertate și în 
fața lui s-a deschis calea luminoasă 
? dezvoltării.

In cei peste trei ani care s-au scurs 
de la eliberare, în viață poporului ti
betan ău avut loc mari transformări. 
Sub, conducerea Partidului Comunist 
Chinez, în Tibet s-a înfăptuit unita
tea Internă a tuturor păturilor popu
lației, s-au întărit legăturile de prie
tenie dintre populația tibetană și os
tășii Armatei Populare de Eliberare 
ăflați în Tibet.

Guvernul Central Popular și între
gul popor chinez acordă poporului ti
betan un uriaș ajutor în vederea con
strucției economice și culturale.

In anii ce ău trecut de lâ eliberare, 
unități ale Armatei Populare Chineze 
de Eliberare au ajutat tibetănilor să 
are 40.000 mu de pămînturi înțele- 
nite (un mu = 1/16 ha.)'. De pe ă- 
ceastă suprafață s-ău recoltat în anii

Tibetul de astâzi
1952-1953 peste 1.000 tone de cereale. 
O mare atenție s-a acordat îmbună
tățirii metodelor agrotehnice, măsu
rilor pentru sporirea producției la ha 
a culturilor cerealiere, precum și le- 
gumiculturii. Succesele obținute în 
decurs de trei ani au arătat că în Ti
bet se pot obține recolte bogate de 
grîu. In prezent, în Tibet se cultivă 
mazăre, roșii, napi, dovlecei și cartofi.

Anul acesta s-ă hotărît ca recolta 
de cereale să sporească cu 50 la sută, 
iar recolta de legume și zarzavaturi 
cu 66 la sută față de anul trecut.

In anul 1953, penlru extinderea 
suprafețelor însămînțâte Guvernul 
Central Popular ă dat țăranilor sub 
formă de împrumut 375 tone de se
mințe. In 1954 guvernul a acordat 
cantități sporite de semințe.

In vederea răspîndirii metodelor 
agrotehnice înaintate, în împrejuri
mile orașului Lhasa s-au deschis 
cursuri de specialitate unde tibetânii 
își însușesc metodele științifice folo
site în agricultură, priceperea de a 
mînui noile mașini agricole.

In prezent, Guvernul Central Popu
lar a stabilit prețuri juste lă mărfu
rile produse în Tibet. O măsură im
portantă pentru dezvoltarea comer
țului a fost deschiderea de magazine 
destat în toate orășele Tibetului. 
Magazinele achiziționează de lă tibe- 
tâni întreagă producție de lînă, în 
timp ce negustorii străini nu se in

teresau decît de lînă de călitate su
perioară.

Guvernul Central Populăr a înfiin
țat în orașele Lhasa, Șigățze șt 
Ghianțze filiale ale Băncii Populare, 
a pus la dispoziția țăranilor din Ti
bet, crescătorilor de animale și pro
prietarilor particulari de întreprinderi 
credite fără dobîndă.

Țăranii tibetani, împreună cu os
tașii Armatei Populare de Eliberare, 
lucrează cu succes ia construirea șo
selei Sikăn-Tibet, care va avea un rol 
important în dezvoltarea economică 
și culturală a Tibetului.

In ultimii ani au fost realizate suc
cese însemnate în îmbunătățirea ni
velului de trai al tibetănilor. La 
Lhasa, Șigațze și Ghianțze au fosr 
organizate spitale populare și ambu
latorii, care acordă populației asis
tență medicală gratuită.

Pînă la eliberarea Tibetului asis
tență medicală era ca și inexistentă. 
Erau folosite doar unele plante me
dicinale.

In prezent, la Lhasa funcționează 
un spital popular care deservește 400- 
500 de persoane zilnic. In afară de 
aceasta, s-ău creat echipe sanitare 
speciale a căror sarcină este aplica
rea metodelor profilactice și educarea 
populației în spiritul respectării re
gulilor de igienă.

In toate orașele Tibetului există 
oficii de poștă și telegraf.

Anul trecut ă fost inaugurată,linia 
telefonică dintre Pekin și Lhasa.

In Tibet s-â dezvoltat producția de 
covoare și vase.

S-a construit o măre fabrică tex- 
tilă.

Datorită prospectărilor geologice 
s-au descoperit în Tibet zăcăminte 
prețioase, printre care zăcăminte de 
cărbune, petrol, metale feroase, ra- 
diu, etc.

Se acordă o măre atenție învăță- 
mîntului popular. La Lhasa, Șigațze 
și Ghianțze ău fost deschise școli e- 
lementare, în care învață aproximativ 
2.000 de copii. In aceste școli preda
rea se face în limba tibetană. Anul 
trecut au fost organizate la Lhasa’ 
cursuri de învățămînt general la care 
au urmat 100 persoane.

In scopul pregătirii de cadre na
ționale, Guvernul Central Populăr a 
deschis lă Pekin Institutul central 
ai minorităților naționale, unde în 
prezent învăță numeroși tineri și ti
nere din Tibet. După terminarea In
stitutului, aceștia se vor întoarce în 
Tibet unde vor participă activ la con
strucția economică și culturală din 
țară.

Poporul tibetăn, căre își dezvoltă 
necontenit economia și cultura, mun
cește împreună cu poporul chinez și 
cu celelalte popoare frățești din Chu» 
nâ pentru fericirea și dezvoltarea 
patriei. (Agerpres)’.
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