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Instruirea temeinică — garanția 
îmbunătățirii activității agitatorilor
In Valea Jiului, ca pe întregul cuprins al patriei noastre, 

oamenii muneii luptă pentru a întîmpina cel de al II-lea Con- 
gtes al P.M.R. și cea de a 37-a aniversare a Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie cu noi victorii în muncă. In fiecare 
mină, în fiecare întreprindere și pe fiecare șantier al Văii Jiu
lui, oamenii muncii sînt animați de dorința fierbinte de a raporta 
Congresului partidului că angajamentele sporite luate în cadrul 
întrecerii socialiste au fost realizate cu succes. Inițiativele noi 
în cadrul întrecerii, avîntul cu care oamenii muncii îmbrățișează 
metodele avansate, creșterea mișcării de inovații și raționali
zări e'.c., arată cu cîtă forță se desfășoară munca creatoare în 
întîmpinarea Congresului partidului și a zilei de 7 Noiembrie.

Organizațiile de partid au datoria de a fi în permanență 
conducătorul politic, însuflețitorul activității maselor. Mijlocul 
principal prin care organizațiile de partid înfăptuiesc conduce
rea maselor în lupta pentru realizarea sarcinilor construcției 
socialiste este agitația politică de masă. Munca de convingere 
desfășurată de organizațiile de partid duce la ridicarea nive
lului de conștiință al maselor, la atragerea lor la muncă entu
ziastă pentru înfăptuirea sarcinilor puse de partid. O deosebită 
atenție. trebuie acordată desfășurării muncii politice pentru in
tensificarea întrecerii socialiste, pentru popularizarea și însușirea 
de către oamenii muncii a prețioaselor inițiative ivite în întrecere.

Organizațiile de partid pot să desfășoare o muncă politică 
temeinică în mijlocul maselor cu ajutorul colectivelor de agita
tori. Acele organizații de bază care au acordat atenția cuvenită 
îmbunătățirii muncii agitatorilor, instruirii lor temeinice, își 
îndeplinesc cu succes rolul de conducător politic al colectivelor 
în mijlocul cărora activează.

Trebuie arătat însă că in multe locuri, birourile organiza
țiilor de bază continuă să privească cu nepăsare sarcinile ce le 
revin în legătură cu' îmbunătățirea muncii agitatorilor. Mulți 
secretari ' ai organiz&țiilor’ de bază neglijează în mod nepermis 
una din sarcinile de răspundere ce le revin: instruirea săptămâ
nală a agitatorilor. La Uzina de reparat utilaj minier Petroșani, 
de exemplu, agitatorii nu mai desfășoară de mult timp nici o 
activitate. Biroul organizației de bază nu are o evidență a co
lectivului de agitatori. Tovarășul Iosif Klemenț, secretarul orga
nizației de bază, n-a mai ținut de luni de zile ședințele de in
struire a agitatorilor. Birourile organizațiilor de bază de la mina 
Lonea, din cadrul întreprinderii de construcții 703 Petrila, de la 
țesătoria Vulcan și altele, în frunte cu secretarii lor, neglijează 
de mult timp instruirea agitatorilor. Fără a fi instruiți, agitatorii 
nu desfășoară nici o activitate.

Acum, cind oamenii muncii se pregătesc să întîmpine cu 
realizări deosebite Congresul partidului și ziua de 7 Noiembrie, 
organizațiile de partid au obligația de a lichida cu ripsurile care 
au dăinuit în munca de agitație, de a folosi din plin sprijinul 
agitatorilor pentru intensificarea întrecerii socialiste și ridicarea 
pe o treaptă mai înaltă a activității maselor. Secretarii organi
zațiilor de bază trebuie să privească instruirea săptămînală a 
agitatorilor ca sarcină de mare însemnătate și s-o îndeplinească 
la timp. Instruirea săptămînală și calificată va da agitatorilor 
putința să popularizeze în rîndul oamenilor muncii trecutul glo
rios de luptă a partidului, politica sa care corespunde întru totul 
năzuințelor și intereselor vitale ale poporului. Munca agitatorilor 
trebuie să corespundă preocupărilor principale ce stau acum 
în fața oamenilor muncii : îndeplinirea angajamentelor luate în 
întîmpinarea Congresului partidului și a zilei de 7 Noiembrie. 
Prin muncă de lămurire de la om la om, convorbiri prin articole 
scrise la gazetele de perete etc., agitatorii sînt chemați să mo
bilizeze minerii, muncitorii, tehnicienii, la muncă rodnică pentru 
îndeplinirea ritmică și la toți indicii a sarcinilor de plan.

Agitatorii sînt datori să sprijine desfășurarea largă și ridi
carea pe o treaptă superioară a întrecerii socialiste, popularizând 
intens inițiativele noi în întrecere, îndeosebi aceea a comuniști
lor de la uzinele metalurgice „I. C. Frimu”-Sinaia cu privire la 
o mai bună folosire a utilajului șî inițiativa grupei sindicale nr. 
19 de la întreprinderea „21 Decembrie”-București pentru ridica
rea celor rămași în urmă la nivelul fruntașilor, precum și alte 
inițiative deosebit de prețioase, a căror aplicare dă posibilitate 
să se îndeplinească cu succes angajamentele luate în întrecere.

Din atenția agitatorilor nu trebuie scăpată lupta pentru 
întărirea continuă a disciplinei conștiente în muncă, lupta hotă- 
rîtă pentru combaterea absențelor nemotivate, a întîrzierilor, a 
lipsei de grijă față de utilaj^ și materiale.

îndeplinirea acestor sarcini cere ca agitatorii să fie instruiți 
temeinic, în fiecare săptămînă, de către secretarii organizațiilor 
de bază. Trebuie combătută tendința de instruire „în general” a 
agitatorilor. La ședințele de instruire agitatorii trebuie înarmați 
de către secretarii organizațiilor de bază cu cunoașterea sarci
nilor ce stau în fața colectivelor respective, a’realizărilor ce 
merită să fie popularizate, a lipsurilor ce trebuie combătute. Se
cretarii organizațiilor de bază trebuie să urmărească pe teren 
activitatea agitatorilor, să-i ajute concret în muncă.

Instruirea temeinică și cu regularitate a agitatorilor va 
duce la îmbunătățirea agitației politice de mobilizare a oamenilor 
muncii la luptă înflăcărată pentru dobîndirea de noi succese în 
întîmpinarea Congresului partidului și a zilei de 7 Noiembrie.

In cinstea Congresului partidului și a zilei de 7 Noiembrie

Tot mai sus steagul întrecerii socialiste !

Ne aflăm în orizontul 8 al 
sectorului IV de la mina A- 
ninoasa. De-a lungul galeriei 
circulă locomotive Diesel ca-, 
re trag după ele convoaie de 
vagoneie și cărucioare cu 
material lemnos. In urma lor 
rămîne un puternic miros de 
gaze arse. Din cînd în cînd 
pe galerie trec mecanici și' 
lăcătuși transportînd cu va- 
gonetele motoare, lanțuri de 
crațer și tuburi de aer com
primat.

De jos se aude bubuitul u- 
nei pușcări. Se pușcă în aba
tajul nr. 10. Puțin mai tîrziu, 
din întunericul unui suitor a- 
pare artificierul cu lada de 
exploziv și colacii de fitil. El 
se îndreaptă grăbit către sui
torul vecin.. După cîteva mi
nute se aud alte bubuituri.

In abatajul nr. 10, unde se 
pușcase, fumul încă nu se ri-

Mineri din sectorul IV
sipise cînd în abataj au co- 
borît tehnicienii Nicolae Ma- 
eavei și Iosif Pop. Ei contro
lează cu atenție, abatajul. îm
preună cu șeful brigăzii, mi
nerul Augustin Guran, fac 
controlul gazului metan,, a 
armăturii, a siguranței aba
tajului.

— Totul e în ordine, se 
poate lucra ! — hotărăsc teh
nicienii.

Bătrînul Guran își cheamă 
ortacii.

— La lucru, băieți!
Minerii din brigada tov. 

Guran lucrează bine. Fiecare 
om din brigadă știe ce .are 
de făcut. Nimeni nu stă fără 
treabă și nu se încurcă unul 
pe altul.

Buna organizare a muncii 
este cheia succeselor brigăzii 
tov. Augustin Guran.

In cinstea Congresului par-

tidului și a zilei de 7 Noiem
brie brigada tov. Guran a ex
tras în prima decadă a lutpi 
octombrie cu 30 la sută mal 
mult cărbune.

Si alte brigăzi de la mina 
Aninoasa obțin succese grăi
toare în muncă. Minerii din 
brigada lui Bela Both și-au 
depășit sarcinile de plan cu 
43 la sută, iar cei din briga
da condusă de tov. Biro Ște
fan și-au întrecut sarcinile 
de plan cu 59 la sută.

Tehnicienii Nicolae Maca
vei și Iosif Pop trec din irfia- 
taj în abataj, dau îndrumări 
și sfaturi, îi ajută pe minerii 
din sector în muncă. Datori
tă acestui fapt, minerii din 
sectorul IV al minei Aninoa
sa, obțin tot mai frumoase 
succese în muncă.

ELENA LICIU 
corespondent

Tn magazinul de mobile
— Ce zici,' o cumpărăm ? 
—. Dacă-ți place ție..
— Ce drăguț o să ne a- 

ranjăm noua locuință!
— Hai s-o plătim, e doar 

durabilă și confortabilă.
In magazinul de mobile 

din Petroșani, lume multă. 
Se aud frînturi de discuții, 
de păreri ce. se schimbă. O 
femeie mărunțică se învîrte 
pripită în jurul unei mese.

— Parcă’ a prea mică I
— Poftiți asta, e ceva mai 

marc.
— Dar vedeți, culoarea... 

aș vrea mai închisă.

— Avem și mai închisă. 
Vă place ?

Fiecare cumpănește, alege.
— Uite, dragă, cea de colo 

parcă e mai frumoasă.
— Mie îmi place mai mult 

garnitura asta de culoare în
chisă. E sobră și elegantă.

— Mai aveți și alté tipuri 
de mobilă ?

— Da, ne-au sosit acum 
încă două vagoane cu mobi
lă. Dar se vor vinde și astea 
foarte repede. Numai în ulti
ma lună am vîndut 41 garni
turi de mobilă pentru bucătă-

rie, 73 dormitoare populare, 
21 garnituri mobilă combi
nată, pește 100 dormeze și un 
mare număr de fotolii, dula
puri și mese — spune gestio
narul magazinului.

In vîriul căruței, femeia 
mărunțică care se tîrguise o 
oră la alegerea mesei, zîm- 
bea. Pînă la Aninoasa e 
mult. Pe drum se va gînai 
unde să pună masa, în ce 
colț dulapul sau dormeza. Să 
pună tnasa în fața ferestrei ? 
Nu, e mai bine în mijlocul 
camerii.

Moș Petru Gălățan a încheiat un contract 
cu O.R A.C.A. Petroșani

Intr-una din zilele trecute, 
tehnicianul Marcu Buzdugan 
de la O.R.A.C.A. Petroșani se 
abătuse, ca de obicei, pe la 
casele cîtorva țărani munci
tori din satul Livezeni. pen
tru a sta de vorbă cu ei în 
legătură cu contractarea și 
vînzarea de animale către 
stat

Cînd ajunse la casa țăra
nului muncitor Petru Gălă- 
țan lui Gheorghe, pe acesta 
îl găsi trebăluind prin curte.

— Să trăiești, moș Gălă- 
tane I Da‘ de dimineață te-ai 
mai apucat de treabă — zise 
zîmbind tehnicianul.

— Bună să-ți fie inima ne
poate... Ce să-i faci 1 Așa-i 
omul cînd îmbătrînește, nu 
mai are răbdare să stea lo
cului — îi răspunse în glumă 
bătrînul. Dar pe dumneata 
ce treburi te aduseră pe la 
noi ?

— Am venit să te întreb, 
moș Gălățan, dacă n-ai vrea 
să închei- și dumneata un 
contract de vînzarea anima
lelor cu întreprinderea noas

tră de stat. Să stăm de vor
bă asupra avantajelor..,

— Nu știu, zău. ce să-ți 
spun, pînă nu întreb și pe 
Miron al meu și pe noru- 
mea...

Urmă apoi o tăcere. După 
ce își dete căciula mai pe 
ceafă, moș Gălățan i se adresă 
din nou tehnicianului.

— Ce-ai zice nepoate, dacă 
aș face contract cu vaca asta? 
Cîți bani mi-ar da pe ea ?

— Apoi moș Gălățan în 
prezent vaca dumitale să tot 
merite vreo cîteva sute de 
lei. Insă dacă ai contractai-o 
s-o îngrași cu vreo 60-70 de 
kg. o să primești pe ea peste 
1500 lei, 200 kg. porumb. 1 
kg. talpă și 3,5 fuse piele. Ți 
se scade circa 25-30 kg. din 
cota de carne care trebuie s-o 
predai statului, iar cu 10 la 
sută din valoarea vacii poți 
cumpăra mărfuri de care ai 
nevoie la comerțul de întîm- 
pinare.

— Așa-i tată, cum spune 
dumnealui — se amestecă în 
vorbă și feciorul său Miron

care pînă atunci numai as
cultase cele spuse de tehni
cianul Marcu. Iți aduci amin
te, tată, de Ionăluț Colina ce 
de bani și cîte altele a Ipat 
pe mînzata-pe care a contrac
tat-o cu O.R.A.C.A. din Pe
troșani.

— Apoi atuncea hai să .în
cheiem și noi contract pentru 
vaca asta. Tu ce spui M.;- 
roane?

— Hai să-l facem, tată, că 
doar vezi bine că-i în folosul 
nostru.

— Scrie acolo măi nepoa
te și dacă o să ieșim bine cu 
contractul ăsta o să mai în
cheiem altădată.

...Cînd moș Petru Gălățan 
lui Gheorghe din satul Live
zeni va preda, peste două 
luni, vaca contractată cu 
O.R.A.C.A. din Petroșani cu 
siguranță că va fi mulțumit 
de avantajele pe care le a- 
cordă statul țăranilor munci
tori care contractează îngră- 
șarea și vînzarea animalelor 
către întreprinder i, de stat.
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STEAGUL ROȘU

„Luna Prieteniei Romîno-Sovietice”

Manifestări cu prilejul sărbătorii 
prieteniei

In ajutorul ceior ce urmează 
cursurile serale de partid

In cadrul Lunii Prieteniei Romîno- 
Sovietice, atît în Petroșani cît și 
în celelalte localități din Valea Jiu
lui, au loc numeroase manifestări de 
mare importanță. Intre 10-20 octom
brie se desfășoară „Zilele tehnicii și 
agrotehnicii sovietice, în cadrul că
rora prin consfătuiri, schimburi de 
experiență, conferințe etc. se vor popu
lariza metodele sovietice de muncă 
ș'i experiența bogată a constructorilor 
comunismului. Inginerul Petru Țepe- 
luș va vorbi, în ziua de 14 octombrie, 
în fața minerilor de la Vulcan despre 
ce a văzut în Uniunea Sovietică și 
despre succesele obținute de oamenii 
muncii din Valea Jiului prin aplicarea 
metodelor sovietice de muncă. Comi
tetele A.R.L.U.S. de la minele _ti- 
peni și Aninoasa, cel de la Filatura 
Lupeni, precum și cercul A.R.L.U.S. 
de la U.R.U.M.P. organizează între 
10-20 octombrie conferințe despre 
succesele obținute de oamenii muncii 
din întreprinderile Văii Jiului prin 
aplicarea tehnicii sovietice.

La clubul minerilor din Petrila se 
va deschide o expoziție care va înfă
țișa realizări ale Uniunii Sovietice 
pe tărîmul economic ; toate cercurile 
A.R.L.U.S. din Valea Jiului vor afișa 
în întreprinderi și instituții expoziția 
tipărită cu tema „Sub soarele rod
nicei prietenii”.

Intre 14-21 octombrie va avea loc 
în Valea Jiului, ea și în restul patriei 
noastre, „Săptămîna cărții și presei 
sovietice”. In această perioadă, „Li
brăria Noastră“ din Lupeni va orga
niza un bazar al cărții sovietice, 15 
standuri în întreprinderi, 5 vitrine 
cu cărți sovietice în oraș ; va con
fecționa și expune 20 panouri cu co
perte false. De asemenea, „Librăria 
Noastră“ din Petroșani va organiza 
20 de standuri în întreprinderi și in
stituții, 2 expoziții (una în localul 
librăriei și alta la U.R.U.M.P.), va 
expune 30 de panouri cu coperte fal
se, va organiza un „Colț filatelic” cu 
timbre din U.R.S.S. etc., iar „Librăriila 
Noastre” din Vulcan și Lonea vor 
organiza cîte o expoziție a cărții so
vietice, 10 standuri permanente la 
întreprinderi ; vor expune cîte 15 pa
nouri cu coperte false și vor ame
naja 5 vitrine că cărți sovietice.

Cu prilejul Săptămînii cărții și 
presei sovietice, „Librăriile Noas
tre” din Valea Jiului vor organiza cu 
sprijinul organizațiilor U.T.M. și pio
nieri, acțiuni de difuzare a cărții so
vietice. Tot în perioada Lunii Prie
teniei Romîno-Sovietice, în cinstea 
celui de al doilea Congres al parti
dului, se organizează între 23-30 oc

tombrie „Săptămîna cărții politice”, 
în cadrul căreia „Librăriile Noastre” 
vor organiza colțuri festive și vitrine 
speciale de popularizare a cărții po
litice.

Intre 15-25 octombrie se va desfă 
șura Decada cîntecului și dansulm 
sovietic. In cadrul acestei decade se 
organizează la Petroșani în 17 oc
tombrie, o serbare populară, la care 
vor participa echipele artistice de 
amatori din Valea Jiului. In toate lo
calitățile Văii Jiului vor fi prezentate 
programe de către echipele artistice 
de amatori din Valea Jiului, precum 
șl din alte localități din afara raio
nului nostru. Așa de pildă, echipa 
Filaturii Lupeni va prezenta un' spec
tacol la Aninoasa, iar’ la Lupeni și 
Petroșani va da spectacole formația 
de fluierași din Poiana Sibiului

Printre manifestările cu prilejul 
Lunii Prieteniei Romîno-Sovietice se 
va desfășura între 1-7 noiembrie 
„Săptămîna teatrului și muzicii cla
sice ruse și sovietice”. In această 
săptămînă, Teatrul de stat din Pe
troșani și cercurile dramatice ale e- 
chipelor artistice sindicale vor pre
zenta piese de autori ruși și sovie
tici. Teatrul de stat, de pildă, va pre
zenta în premieră piesa „Dragoste 
în zori de zi” de Iaroslav Galan. De 
asemenea, în Săptămîna teatrului și 
tnuzicii clasice ruse și sovietice”. 
Școala populară de artă din Petro 
șani va organiza cu oamenii muncii 
din Valea Jiului audiții colective de 
muzică clasică rusă și sovietică

Cu prilejul marii sărbători a priet?, 
niei vor avea loc în Valea Jiului ma
nifestări sportive. In zilele de 23-24 
octombrie, consiliul raional Construc 
torul Petroșani organizează o mare 
competiție sportivă la disciplinele : 
tir, motociclism, box, volei, baschet, 
tenis de masă, scrimă și handbal.

Luna Prieteniei Romîno-Sovietice 
este un prilej de intensificare a acti
vității cercurilor ARLUS, căminelor 
culturale și cluburilor muncitorești 
pentru popularizarea științei, artei și 
culturii sovietice, a politicii consec
vente pentru menținerea și consolida
rea păcii în lume a statului sovietic.

★

In zilele ce urmează numeroși mi
neri din Valea Jiului care au vizitat 
Uniunea Sovietică vor vorbi oame
nilor muncii despre realizările con
structorilor comunismului, iar subfi
liala S.R.S.C. din Petroșani va orga
niza conferințe despre ultimele cu
ceriri ale științei sovietice, despre 
avîntul artei și culturii sovietice.

De un real folos pentru cei ce stu
diază în cadrul cursurilor serale de 
partid, este cartea „In ajutorul celor 
ce urmează cursurile serale de par
tid” apărută în Editura de Stat pen
tru literatură politică. Această carte 
are scopul de a ajuta pe cursanți în 
însușirea cunoștințelor elementare în 
domeniul marxism-leninismului și a 
politicii partidului nostru în domeniul 
construirii socialismului în țara noa
stră. Cartea cuprinde 12 teme care 
urmează a fi studiate în decursul a 
doi ani de învățămînt-

Un grup de teme tratează despre 
mișcarea muncitorească din Rusia 
în secolul trecut, despre victoria Ma
rii Revoluții Socialiste din Octombrie 
șl însemnătatea ei istorică mondială, 
despre lupta popoarelor sovietice 
conduse PX.U.S. pentru construi
rea socialismului și trecerea la con
struirea comunismului.

Un alt grup de teme tratează des
pre viața grea dusă de oamenii mun
cii din țara noastră sub regimul bur- 
ghezo-moșieresc și despre lupta lor 
pentru eliberarea de exploatare. In 
aceste lecții se face o expunere înche
gată a principalelor evenimente re
voluționare care au dus la eliberarea 
patriei noastre de sub jugul impe
rialist și la făurirea regimului demo
crat-popular.

Dezvoltarea mișcării noastre mun
citorești, nașterea P.C.R. și congre
sele partidului, luptele din februarie 
1933, lupta împotriva fascizării țării 
și apoi pentifu scoaterea Romîniei 
din războiul antisovietic, actul de la 23 
August 1944, lupta pentru smulgerea 
puterii politice din mîinile claselor 
exploatatoare, reprezintă momentele 
is.Hrice mai însemnate care fac obiec
tul acestui grup de teme.

Un alt grup de teme tratează pro
bleme legate de dezvoltarea eco
nomiei noastre nation?.!' pe calea so
cialismului. Astfel în tema „construi
rea și dezvoltarea industriei socia
liste în R.P.R.” este înfățișată po
litica partidului de industrializare so
cialistă a țării, succesele obținute în 
aplicarea ei. Arătînd însemnătatea 
industriei grele în dezvoltarea celor
lalte ramuri ale industriei și agricul
turii, lecția subliniază necesitatea 
dezvoltării rapide a industriei ușoare 
si alimentare pentru ridicarea nive
lului de trai al oamenilor muncii. O 
altă temă — „Lupta partidului pentru 
făurirea alianței clasei muncitoare cu 
țărănimea muncitoare, dezvoltarea 

Citiți presa sovietică!
Presa sovietică luptă consecvent pentru pace, democrație, pentru fe

ricirea omenirii, pentru comunism.
Abonamentele se primesc la toate oficiile poștale, prin factorii poștali 

și difuzării voluntari din întreprinderi și instituții.

producției agricole și transformarea 
socialistă a agriculturii — tratează 
cea mai arzătoare problemă ce ștă 
în fața partidului în faza actuală a 
construcției socialiste în țara noastră: 
ridicarea agriculturii. Un capitol spe
cial în această temă arată sarcinile 
actuale în lupta pentru transformarea 
socialistă a agriculturii subliniind în
semnătatea ei pentru creșterea pro
ducției agricole, pentru dezvoltarea 
schimbului între oraș și sat și întări
rea alianței clasei muncitoare cu ță
rănimea muncitoare.

In lecții ca : „P.M.R. — forța con
ducătoare și îndrumătoare a poporu
lui nostru”, „Statul democrati-popu- 
lar“, „Politica națională a statului 
democrat-popular“, „Patriotismul so
cialist și internaționalismul prole
tar” sînt tratate problemele construc
ției de partid și de stat, probleme 
ale politici! interne a partidu
lui nostru și a statului democrat- 
popular. Astfel în lecția ..P.M.R — 
forța conducătoare a poporului nos
tru” se arată rolul de conducător al 
partidului în lupta pentru transfor
marea revoluționară a societății noa
stre pe drumul construirii socialis
mului. conducerea organizațiilor de 
masă și obștești de către partid, proble
mele vieții interne de partid, izvoa
rele tăriei partidului, și problema ne
cesității întăririi lui.

Cartea se încheie cu tema „Lupta 
popoarelor pentru asigurarea ,păcii și 
securității. U.R.S.S., bastion al păcii, 
democrației și socialismului”. In a- 
ceastă temă se arată evoluția ra
portului de forțe pe plan internai ?- 
nal după cel de al doilea război mon
dial. creșterea forțelor păcii, demo
crației si socialismului și slăbirea con
tinuă o forțelor imperialismului. Te
ma prezintă în încheiere politica ex
ternă a țărilor lagărului socialist, în 
frunte cu U.R.S.S. pentru slăbirea 
continuă a încordării internaționale, 
pentru securitate colectivă și pentru 
colaborare pașnică între popoare.

Cartea „In ajutorul celor ce ur- 
meaaă cursurile serale de partid este 
scrisă într-o formă simplă, accesibilă 
maselor largi muncitoare. Studiind 
temele cuprinse în această carte, 
cursanții vor putea ca, odată cu însu
șirea tezelor fundamentale ale teo
riei marxist-leniniste și ale politicii 
partidului nostru, să se orienteze mai 
bine în activitatea practică, să-și lăr
gească perspectiva asupra muncii în 
sectoarele lor de activitate.

Productivitatea muncii este factorul 
hotărîtor în activitatea unei întreprin
deri. Importanța creșterii nivelului 
productivității muncii constă în fap
tul că aceasta duce la dezvoltarea vo
lumului de producție, micșorarea pre
țului de cost și creșterea salariului 
muncitorilor.

Căile care duc la creșterea produc
tivității muncii sînt multiple, dar prin
cipalii factori sînt disciplina și utili
zarea completă a timpului de muncă.

Sînt la mina noastră brigăzi de mi
neri ca acelea conduse de tov. Toma 
Sima din sectorul I și Iuliu Haidu 
din sectorul de investiții, formate din 
muncitori disciplinați, care se schim
bă la locul de muncă. Munca în aceste 
brigăzi se desfășoară cu rezultate din 
cele mai bune. Brigada minerului 
Toma Sima a realizat norma în ă 
doua decadă a lunii septembrie în pro
porție de 117 la sută, iar cea a tov. 
Iuliu Haidu — în proporție de 151 
la sută.

Dar nu toți minerii de la Petrila 
nraci nrinrirviii PnnioL ou dn-

Probleme din activitatea întreprinderilor

Ce înseamnâ 
o absențâ nemotivată ?

vedit că cel mai mare dezorganizator 
a! brigăzilor este absența nemotivată. 
De regulă, se consideră o absență ne- 
motixată lipsa de la lucru pe timp de 
o zi. In legătură cu aceasta, trebuie 
știut că și plecarea mai devreme de 
la locul de muncă este tot atît de 
gravă ca și absența nemotivată.

Absențele nemotivate dezorganizea
ză lucrul din brigadă, prin aceea că 
înlocuitorii, de regulă muncitori noi, 
nu sînt obișnuiți cu locul de muncă și 
nici cu ortacii. Prin aceasta scade pro
ductivitatea muncii, producția și sala
riul muncitorului absent ca și salariile 
ortacilor săi din brigadă.

Pe lîngă faptul că este pă
gubită economia țării noastre su
feră din cauza absențelor nemo- 

cursul ultimelor două luni, blaumâ- 
cherii au lipsit familiile lor de multe 
bunuri necesare traiului. Minerul Pe
tru Palița de la sectorul I al minei 
Petrila a pierdut pentru o singură 
absență nemotivată prima progresivă 
de 282,36 lei. In luna iulie Gheorghe 
Ștefan de la sectorul de investiții a 
pierdut pentru o singură absență ner 
motivată prima progresivă de 589 Iei, 
precum și prima de vechime de apro
ximativ 1380 lei. De asemenea, Ioan 
Sîrbulescu de la sectorul I, pentru o 
singură absență nemotivată, a pierdut 
373,80 lei, fără a mai ține cont și de 
prima de vechime care nu i se mai plă
tește din cauza absenței nemotivate. 
Muncitorul miner Petru Olteanu de 

normei de 150 la sută, a pierdut pen
tru o absență nemotivată suma de 
467 lei, fără a mai aminti și pierde
rea primei de vechime.

Spre deosebire de cei care absen
tează nemotivat, minerii care mun
cesc disciplinat și se străduiesc șă 
sporească productivitatea muncii pri
mesc, înafară de salariul de bază și 
adaosul de acord, prime progresive, 
recompense anuale de vechime, pri
me de miner fruntaș, prime de cicli- 
citate și alte adaosuri.

Este îmbucurător faptul că la mina 
Petrila numărul absențelor nemotivate 
este în scădere. In luna august numă
rul total al absențelor nemotivate a 
fost cu 33,5 la sută mai redus decît 
în luna iulie. Totuși, organele admi
nistrative ale minelor cît și organi
zațiile de partid și de masă trebuie 
să continue munca de lămurire și e- 
ducare a muncitorilor ce obișnuiesc $ă 
facă absențe nemotivate, precum și a 
acelora care părăsesc mai devreme 
locurile de muncă.

FRANC ISC DON IN 
incrinpr — min? Ppfrilii
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Pentru îmbunătățirea aprovizionării de iarnă 
cu alimente a oamenilor

Duminică 10 octombrie a avut Ioc 
cea de a treia sesiune a sfatului popu
lar raional. In cadrul sesiunii s-au 
analizat măsurile luate pînă acum de 
organizațiile comerciale în vederea 
îmbunătățirii aprovizionării pentru 
iarnă a oamenilor muncii din Valea 
Jiului.

Raportul — prezentat de tov. de
putat Vasile Bardoț — a scos în evi
dență măsurile luate pînă acum de 
organizațiile comerciale din Valea 
Jiului pentru asigurarea aprovizionă
rii de iarnă. Astfel, organizația co
mercială Aprozar, îndrumată de sec
ția comercială a sfatului popular ra
ional, a încheiat contracte cu diferite 
organizații aprozar și cooperatiste 
din alte raioane și regiuni, pentru a- 
chiziționarea de produse legumicole 
și fructe. Deosebit de aceasta, din 
fondul centralizat, s-au repartizat 
pentru aprovizionarea de iarnă a oa
menilor muncii din raionul nostru 
780 vagoane cartofi, 91 vagoane cea
pă, 212 vagoane varză, 74 vagoane 
rădăcinoase și diverse legume, 24 va
goane fructe etc. Datorită acestui 
fapt, minerilor din Valea Jiului li se 
vor distribui în toamna aceasta cu 
40-50 la sută mai multe produse le
gumicole decît în anul trecut.

Unele cantine din raionul nostru 
și-au asigurat o parte din aprovizio
nările de iarnă prin gospodăriile a- 
nexe pe care Ie au. Astfel sînt can
tinele întreprinderilor de construcții. 
Filaturii Lupeni, spitalelor unificate 
din Petroșani, Vulcan și Lupeni, etc.

Din cantitățile de produse legumi
cole, repartizate pentru oamenii mun
cii din Valea Jiului au fost deja achi
ziționate 535 tone roșii, 2142 tone 
cartofi, 950 tone diverse legume și 
rădăcinoase, 113 tone fructe și alte 
produse care în parte au fost însilo- 
zate sau distribuite. Pentru păstrarea’ 
în bune condițiuni a produselor legu
micole, au fost amenajate mai multe 
depozite și silozuri. Organizația A- 
prozar a și început distribuirea car
tofilor la liber.

In același timp, raportul ă scos în 
evidență și unele lipsuri serioase în 
aprovizionarea pentru iarnă a oame
nilor muncii. Unele comitete execu
tive ale sfaturilor populare nu dau 
atenția cuvenită problemelor de apro
vizionare. Astfel, din neglijenta tov. 
Kovaci Mihai, președintele Comitetu
lui executiv al Sfatului popular al 
orașului Petroșani, o aripă a Halei 
din Petroșani a fost transformată în 
locuință, în loc să fie predată orga
nizației Aprozar pentru desfacerea 
produselor legumicole. Comitetul e- 
xecutiv al Sfatului popular Petrila n-a 
luat măsuri pentru amenajarea pieții

Contribuția inovatorilor în ușurarea muncii pe șantiere
' Ani de-a rîndul, muncitorii din 
construcții au folosit aceleași metode 
de muncă: căratul cărămizilor cu sa
marul în spate, prepararea manuală 
a betoanelor și mortarelor și multe 
altele. Munca fizică a omului deve
nise tradiție în munca de construcții.

Scuturînd exploatarea capitalistă, 
oamenii muncii din patria noastră au 
pornit să-și construiască o viață fe
ricită. Totodată s-a trecut Ia ușurarea 
procesului de muncă, prin înlocuirea 
treptată a eforturilor fizice cu aju
torul mașinilor. Acum pe șantierele 
noastre lucrează macarale, concasoa- 
re, excavatoare, betoniere, benzi trans
portoare, pompe de mortar, collergan- 
guri, ciururi vibrante și alte aseme
nea utilaje.

In munca de zi cu zi, pe șantiere 
mai apar totuși unele probleme și 
greutăți în muncă. Dar, acum știind 
că muncesc pentru ei însăși, munci
torii constructori se frătnîn'tă și reu
șesc să găsească diferite soluții pen
tru rezolvarea greutăților. Astfel, pe 
șantiere a crescut simțitor numărul 
inovatorilor și raționalizatorilor, care 
prin munca lor rodnică aduc un aport 
de seamă în ușurarea continuă a mun
cii constructorilor.

Un exemplu concludent este și șan
tierul nostru din Petrila. In munca 
dulgherilor o greutate mare o consti
tuia baterea în bune condițiuni a du- 

din localitate. Unele sfaturi populare 
ca cele din Vulcan și Uricani n-au 
repartizat localuri pentru înființarea 
de noi unități comerciale și pivnițe 
pentru depozitarea produselor legu
micole. In cadrul sesiunii, numeroși 
deputați au subliniat cu tărie unele 
lipsuri care dăunează aprovizionării 
oamenilor muncii pentru iarnă.

Deputatul Aron Cristea, directorul 
minei Lupeni, a arătat în cadrul dis
cuțiilor că la Lupeni, s-au făcut în- 
silozări de cartofi de vară, care în 
general nu țin pentru iarnă. El a ară
tat de asemenea că în gara Lupeni se 
resimte lipsa unei magazii pentru 
depozitarea produselor legumicole 
descărcate din vagoane.

Deputata Maria lordache Dumitres- 
cu a criticat lipsurile din activitatea 
conducerii organizației Aprozar. Tov. 
Aladar Fernolend, directorul organi
zației — a spus tov. lordache — n-a 
căutat să tragă la răspundere pe fur
nizorii care nu-și respectă obliga
țiile contractuale. De asemenea, tov. 
director al Aprozarului privește cu 
nepăsare lipsurile responsabilului co
mercial al Aprozar-ului, tov. Vegh 
Herman. Acesta n-a depus destulă 
străduință pentru a se aduce produ
se legumicole de bună calitate pentru 
minerii din Valea Jiului. De curînd 
au sosit 2 vagoane de morcovi de la 
Graiova din care 70 la sută s-au a- 
runcat fiind stricați. S-au aruncat 
de asemenea 8400 kg. varză care s-a 
stricat pentru că achizitorul Aproza
rului a permis să se încarce varza 
într-un vagon de carne, complet în
chis: 8 vagoane de pepeni din Arad 
s-au vîndut ca bostani pentru porci 
pentru că s-au stricat în timpul trans
portului. Toate acestea se datoresc 
faptului că responsabilul comercial al 
Aprozarului, tov. Vegh Herman, a or
ganizat prost rețeaua de achizitori.

Deputății au arătat și alte lipsuri 
în aprovizionarea oamenilor muncii. 
Astfel, deputatul Blaj a arătat că 
vagoanele cu produse legumicole nu 
sînt cîntărite la sosire în gara Petro
șani. El a relatat faptul că din trei 
vagoane de cartofi sosite în gara Pe
troșani zilele trecute au lipsit peste 
9000 kg. de cartofi față de cit era spe
cificat în acte.

Mai mulți deputați au criticat lip
surile din activitatea conducerilor or
ganizațiilor O. C. L. alimentar și 
T.A.P.L. în legătură cu aproviziona
rea oamenilor muncii.

— Dacă cu produse industriale mi
nerii din Lupeni sînt aprovizionați, 
alta este situația în ceea ce privește 
aprovizionarea cu produse alimentare 
— a arătat o deputată din Lupeni. 
Produsele pe care le găsești în maga-

șumelelor în camerele noilor aparta
mente. Scîndurile nu se apropiau în
deajuns una de alta, astfel că rămî- 
nea spațiu între ele. Maistrul dulgher 
Ludovic Bodo a construit un dispozi
tiv simplu cu ajutorul căruia dulghe
rii pot realiza o muncă de bună ca
litate. Tot dulgherul Bodo a mai con
struit lăzi basculante pentru mortar, 
schele pentru tencuitorii interiori și 
alte asemenea lucruri,

Urmînd acest exemplu și alți mun
citori și tehnicieni constructori au fă
cut diferite raționalizări și inovații în 
muncă. Astfel, fierarul Pândele Saf- 
ciuc a confecționat un conteiner pen
tru ridicarea cu macaraua a corpuri
lor de umplutură, maistrul Ludovic 
Dragoș a confecționat ghermele pen
tru ziduri, inginerul Alexandru Gîn- 
gan a făcut un dispozitiv de scos va 
rul din groapă, iar eu am confec
ționat un vagonet cu un dispozitiv 
de descărcare.

Larga mișcare de inovații și ra
ționalizări pe șantierele noastre reie
se și din alte date concrete. In trei 
ani, la întreprinderea 703 Petrila au 
fost înregistrate 71 inovații și rațio
nalizări. E drept că nu toate propu
nerile făcute au corespuns pe de-a-n- 
tregul, dar cea mai mare parte din 
ele au fost acceptate, autorii lor fiind 
recompensați, iar unele propuneri puse 
în practică.

muncii
zinele din Petroșani, nu le poți găsi 
la Lupeni.

De asemenea conducerea T.A.P.L., 
în frunte cu tov. Iosif Demeter, încă 
din luna februarie a închis pentru 
„reparații“ restaurantul din Lupeni 
și nici pînă acum nu l-a redeschis.

Deputății au făcut totodată propu
neri prețioase pentru îmbunătățirea 
aprovizionării oamenilor muncii din 
Valea Jiului. Deputatul Tuță loan a 
propus să fie reînființat chioșcul ali
mentar de la Depoul de locomotive 
C.F.R. din Petroșani: deputatul Adal- 
bert Lazăr a propus ca bufetele și 
chioșcurile alimentare de la baraca- 
meniele tinerilor muncitori mineri și 
constructori să fie mai bine aprovi
zionate, deputatul Constantin Lepădatu 
a propue să se acorde o mai mare a- 
tenție măsurilor de igienă alimenta
ră, iar deputata Maria lordache a 
propus ca Aprozar-ul să desfacă pro
duse legumicole și pe piețe pentru 
ca astfel sectorul socialist să influ
ențeze prețurile pe piața neorgani
zată. Deputatele M. Joldoș și E. 
Uyfalvi au propus ca sindicatele din 
comerț să intensifice munca educa
tivă în rîndurile lucrătorilor din co
merț pentru a asigura buna deser
vire a oamenilor muncii și să se in
tensifice controlul obștesc în unită
țile comerțului socialist

A mai luat cuvîntul deputatul Eu
gen Matyaș, ministrul Industriei 
Cărbunelui. Tov. Matyaș a arătat că 
nu toate conducerile organizațiilor 
comerciale din raionul nostru dove
desc destulă preocupare față de pro
blema aprovizionării oamenilor mun
cii. Sînt lipsuri în special în. asigu
rarea unui sortiment bogat de pro
duse alimentare.

O altă lipsă este aceea că unii lu
crători din unitățile comerciale ma
nifestă o atitudine nepermisă față de 
cumpărători. Aceste atitudini trebuie 
stîrpite cu hofărîre.

In urma dezbaterilor și a propu
nerilor deputaților, sesiunea a adoptat 
o hotărîre. In hotărîre sînt prevăzute 
măsuri concrete menite să asigure 
îmbunătățirea aprovizionării pentru 
iarnă a oamenilor muncii. Astfel s-a 
hotărît înființarea unui comandament 
de aprovizionare legumicolă, activi
zarea controlului obștesc la unitățile 
comerciale etc.

In încheiere, a luat cuvîntul to
varășa Reghina Danciu, președintă 
sesiunii, care a arătat că deputății 
au obligația de a lupta pentru tra
ducerea în viață a hotărîrilor luate 
de sesiune și pentru continuă îmbu
nătățire a aprovizionării oamenilor 
muncii din raionul nostru.

Cu toate aceste succese, în munca 
de sprijinire a inovatorilor și rațio
nalizatorilor de pe șantierele noastre 
mai sînt multe lipsuri. Astfel, servi
ciul tehnic al întreprinderii și comisia 
de inovații tărăgănează mult punerea 
în discuție a propunerilor prezentate 
și rezolvarea lor. O altă lipsă este că 
unele propuneri sînt acceptate, re
compensate, însă nu sînt aplicate în 
practică. Așa sînt „Caloții metalici 
reglabili“, propunere prezentată de 
ing. I. Grecu, „Cofraj metalic regla
bil pentru boiandrugi“ și „Vibrator 
cu aer comprimat", propuneri prezen
tate de maistrul Petru Tincu și multe 
alte propuneri.

Atitudinea aceasta, manifestată față 
de muncitorii și tehnicienii construc
tori care prezintă propuneri de ino
vații și raționalizări, este inadmisi
bilă. Conducerea întreprinderii 703 
construcții Petrila trebuie să acorde 
tot sprijinul tovarășilor care propun 
inovații și raționalizări, să execute 
la timp prototipurile iar cele care aü 
fost găsite bune să fie larg extinse. 
Nu trebuie admisă concepția că e des
tul dacă am recompensat un inova
tor; inovația respectivă trebuie să fie 
pusă în aplicare.

ȘTEFAN LENGHEL 
maistru zidar-inovator

Vești din întreprinderile 
raionului nostru

Muncă rodnică
Colectivul de muncitori și tehni

cieni de la întreprinderea 703 con
strucții Petrila își intensifică tot 
mai mult eforturile în lupta pentru 
îndeplinirea și depășirea angajamen
telor luate în întrecerea socialistă în 
cinstea Congresului partidului și a 
zilei de 7 Noiembrie. Cele mai fru
moase rezultate în muncă sînt înre
gistrate de brigăzile complexe și de 
specialitate.

Brigada complexă condusă de zi
darul Grigore Neagu lucrează la blo
cul magazin din Lonea. In luna tre
cută, folosind metoda sovietică Or- 
lov, muncitorii din această brigadă 
au reușit să execute la acest maga
zin 350 metri cubi de zidărie. De a- 
șemenea, brigada complexă de ten
cuieli mecanice condusă de tov. Gh. 
Shunn, aplicînd metoda sovietică Ku- 
tencov, a realizat în numai 18 zile 
4336 m. p. de tencuieli.

Pe șantierul Petrila III lucrează 
și muncitorii din brigăzile conduse 
de tov. Marin Nea'cșu și loan Secară. 
Aceștia reușesc să-și întreacă zilnic 
productivitatea planificată cu 15-20 
la sută.

1. PETROVICI 
corespondent

Contribuția lor
Încă din primele zile ale lunii oc

tombrie, numeroase brigăzi de mi
neri de la Aninoasa au pornit lă 
muncă, hotărîte să obțină noi și în
semnate realizări în cinstea Congre
sului partidului și a zilei de 7 Noiem
brie

Un exemplu grăitor U dă brigadă 
de tineri mineri condusă de utemis- 
tul Aurel Cristea, care lucrează în- 
tr-unul din abatajele cameră ale^ stra
tului III din sectorul I. Datorită ela
nului cu care muncesc tinerii din a- 
ceastă brigadă și ajutorului, pe ca
re-! primesc din partea tehnicienilor 
Petru Bora, Cornel Mîrza și loan 
Bledea ei obțin succese frumoase în 
extracția cărbunelui. Numai în pri
mele 6 zile ale lunii octombrie, mi
nerii din această brigadă au dat pes
te plan o cantitate de cărbune, care, 
transformată în energie electrică, 
poate țese 920.000 metri de pînză.

Și brigăzile de mineri conduse de 
tov. Vasile Mănăilă, Nicolae Breda și 
Vasile Moldovan reușesc să extragă 
zilnic din abatajele lor, în cinstea 
Congresului partidului și a zilei de 
7 Noiembrie, peste o normă și jumă
tate de cărbune.

LUCIA L1CIU 
corespondent

Salarii sporite
In întrecerea socialistă care se 

j desfășoară în cinstea celui de al Il-lea 
i Congres al partidului și a zilei de 
: 7 Noiembrie, brigăzile de mineri de 

la Vulcan obțin însemnate depășiri 
ale sarcinilor de plan. Ca urmare a 
realizărilor obținute în luna trecută, 
numeroși mineri de la această mină 
vor primi la plată salarii de peste 
2700 lei.

Printre minerii care vor primi sa
larii sporite se numără și tov. An- 
dronic lovan, loan Dura, Vasile Co- 
drea, loan Sapitao, Andrei Vizi, Va- 
sile Rapeș. Rudolf Karacsoni și loan 
Bitea, care, în urma depășirii cu 74- 
95 la sută a sarcinilor de plan,, vor 
primi salarii cuprinse între 2132— 
2746 lei.

Salarii cuprinse între 1386—i958, 
lei vor primi și minerii Maria David, 
Dumitru Sava, Silvia Somuleț, Con
stantin Vasiu, loan Nicoară, Pavel 
Boyte, Pavel Kopșa, Petru Sălaja, 
Aurel Ispas și alții care au încheiat 
luna septembrie cu depășiri ale sar ■ 
cinilor de plan cuprinse între 40-77 
la șută.

In prezent minerii de la mina Vul
can se străduiesc să dezvolte reali
zările obținute în cursul lunii sep
tembrie, pentru a întîmpina Congre
sul partidului și ziua de 7 Noiembrie 
cu noi victorii în muncă

A. PAN1Ș



STEAGUL ROȘU

împotriva remilitarizării Germaniei occidentale Greve în Austria

BERLIN (Agerpres). — A. D. N. 
transmite:

Ziarul „Handelsblatt“, care apare 
la Düsseldorf, publică un articol inti
tulat „Cît costă constituirea unei ar
mate de 500.000 de oameni”. Ziarul 
arată că în cursul următorilor trei ani 
guvernul Adenauer va trebui să chel
tuiască cel puțin 100 miliarde mărci 
pentru crearea unei armate de 500.000 
de oameni. Astfel, fiecare familie din

OSLO (Agerpres). —
După cum relatează ziarul „Frihe- 

ten“, sindicatul muncitorilor de la u- 
zina din Granfos a adresat un mesaj 
guvernului în care se spune :

' „Urmărim cu neliniște activitatea 
guvernului nostru îndreptată spre re
facerea militarismului german. Nu 
putem înțelege cum guvernul norve
gian se pronunță în politica sa ex
ternă pentru refacerea unor forțe care 
au adus poporului nostru și popoare
lor Europei multe lipsuri și chinuri. 
Nu vom uita niciodată Finmark, Te- 
lavog, Trandum, Grimi. Nu vom uita 
pe patrioții norvegieni executați.

Conferința anuală a partidului conservator englez
BLACK.POOL (Agerpres).—TASS

< transmite:
La 7 octombrie s-a deschis Ia 

Blackpool cea de a 74-a conferință a- 
nuală a partidului conservator en
glez. La conferință participă 4.100 de 
reprezentanți ai organizațiilor locale 
și regionale ale partidului.

Ministrul Afacerilor Externe. Eden, 
care a luat cuvîntul în cadrul discu
țiilor cu privire la problemele poli
ticii externe, s-a oprit asupra proble
melor Indochinei, Iranului, Egiptului, 
Triestului și Germaniei. Eden a ca
lificat drept „echitabilă și rezonabilă“, 
reglementarea intervenției în proble
ma indochineză.

Eden a acordat o atenție deosebită 
problemei germane. Judecind după 
textul cuvîntării sale, transmisă de 
agenția Reuter, Eden a chemat să se 
renunțe la „politica de discrimina
re" față de Germania și „să nu se

Cine suferă pe urma militarizării
Germania occidentală va trebui să 
plătească aproximativ 8.500 de mărci 
pentru realizarea hotărîrilor de la 
Londra care urmăresc remilitarizarea 
Germaniei occidentale.

In această cifră nu intră cheltuie
lile de ocupație, care în prezent se 
ridică la 7.200.000.000 mărci anual, 
astfel încît în următorii trei ani gu
vernul Adenauer va trebui să aloce

Nu trebuie îngăduită politica revanșardă
Judecind după ultimele hotărîri, 

forțele armate vestgermane restabi
lite vor fi asemenea celor hitleriste. 
In spatele lor stau aceleași forțe, a- 
ceiași generali — criminali de război. 
Ne adresăm Stortingului și facem ur
mătorul apel la conștiința și cinstea 
fiecărui deputat din Storting: „Fo- 
losiți-vă de influența dvs pentru a nu 
permite refacerea wehrmachtului ger
man. Nu participați Ia acțiunea de a 
impune noi grozăvii Europei. Aveți 
o măre răspundere. Istoria și po
porul norvegian vă vor condamna“.

Ziarul a publicat de asemenea un 
apel adresat guvernului din partea 

întoarcă Germaniei spatele“, pentru 
a nu o îndepărta de Occident Eden 
consideră că politica cea mai avan
tajoasă pentru Anglia în problema 
germană constă în hotărîrile confe
rinței de la Londra cu privire la înar
marea Germaniei occidentale și în in
cluderea ei în blocul militar al state
lor occidentale. Se știe însă că o ast
fel de politică poate corespunde nu
mai intereselor elementelor militariste 
și revanșarde din Germania occiden
tală, dar nicidecum poporului german.

Eden a declarat că ar fi „pur și 
simplu înspăimîntător să te gîn- 
dești“ ,1a consecințele pe care le-ar 
avea respingerea acordului de la Lon
dra de către parlamentele țărilor 
vesteuropene. El a subliniat că „nu 
vede nici un mijloc de a crea un sis
tem în care să poată fi inclusă Ger
mania“, în afară de admiterea Ger- 

încă 20 de miliarde mărci pentru 
cheltuielile de ocupație.

In încheiere, ziarul scrie că remili
tarizarea Germaniei occidentale va 
duce nu numai la majorarea impozi
telor, ci și la creșterea datoriei publi
ce și la intensificarea inflației. Zia- 
rui subliniază că guvernul Adenauer 
scontează obținerea unui nou „aju
tor' american pentru crearea armatei 
vestgermane.

soldaților care au participat la recen
tele manevre din Norvegia de nord. 
, Noi. se spune în apel, am aflat din 
ziare că foști generali ai wehrmachtu
lui german se află din nou la co
manda forțelor armate germane. Pro
testăm categoric împotriva colaboră
rii cu acești criminali. Nici un fel de 
generali germani fasciști nu trebuie 
să mai vină în Norvegia... Glorie e- 
ternă vitejilor patrioți care au căzut 
în lupta împotriva bandiților hitle- 
riști ! Noi, soldații, jurăm să apărăm 
cu cinste acest punct de vedere al po
porului nostru, drept recunoștință 
celor care au căzut în lupta împotri
va wehrmachtului german“.

maniei occidentale în blocul Atlanti
cului de nord și în blocul de la Bru
xelles. Eden a amenințat că îh caz 
contrar, S.U.A. „vor avea motiv să 
caute alte metode pentru ‘propria lor 
salvare“.

Eden n-a putut, să ocolească com
plet propunerile cu privire la proble
ma germană, cuprinse în cuvîntarea 
rostită de V. M. Molotov la 6 octom
brie la Berlin. El a ocolit însă esența 
acestor propuneri. îndreptate spre re
zolvarea radicală a problemei germa
ne. Eden a afirmat în mod gratuit 
că făcînd aceste-propuneri, Uniunea 
Sovietică ar fi,, avut, chipurile drept 
scop să acorde „comuniștilor din 
Germania o putere asupra statului“. 
La ședința din dimineața zilei de 7 
octombrie au fost adoptate două re
zoluții în problemele de politică ex
ternă, care acordă guvernului liber
tate de acțiune în acest domeniu.

V1ENA (Agerpres).
După cum relatează ziarele, într-o 

serie de întreprinderi din Austria au 
avut loc în 'ultimul timp greve ale 
muncitorilor și funcționarilor care 
cer majorarea salariilor. încetarea 
concedierilor și îmbunătățirea condi
țiilor de muncă.

Recent muncitorii de la uzina chi
mică „Alpine-Hemi“ (Tirol) au de
clarat o grevă de trei ore și au ob
ținut sporirea salariilor.

Durează de o săptămînă grevă 
muncitorilor și funcționarilor de la 
uzina „Löhner Werke“ (Viena), care 
cer sporirea salariilor și schimbarea 
condițiilor insuportabile de muncă.

Au mai declarat grevă în semn de 
protest împotriva concedierilor. 300 
de muncitori si funcționari de la u- 
zina „Böhler-Werke“ (Stiria)..

PE SCURT
— Agenția United Press anunță că 

autoritățile egiptene au arestat pe 
Hassan El Hodeiby, șeful suprem al 
organizației „Frăția musulmană”.

— Se anunță că șase persoane 
și-au pierdut viața în cursul inunda
țiilor care s-au produs în cinci orașe 
din sudul Mexicului în urma ploilor 
torențiale care au căzut aici în ulti
ma vreme.

— In Italia are loc o grevă de 48 
de ore a muncitorilor din brutărn, 
mori și întreprinderile pentru decortica 
rea orezului, avînd drept scop să im
pună patronilor încheierea noilor 
contracte colective și mărirea sala
riilor.

După grevele care au avut loc în 
provinciile Fotle, Cremona, Veneția, 
Reggio Emilia, Florența și Catania, 
au declarat grevă muncitorii din bru
tăriile, morile și întreprinderile pen
tru decorticarea orezului din Roma 
și Neapole.

— Asociația pentru prietenia din
tre. India și China a oferit o recepție 
în cinstea delegației guvernamentale 
comerciale chineze, care vizitează în 
prezent India. La recepție au partici
pat peste 100 de persoane, printre 
care membri ai parlamentului indian, 
ai Adunării legislative de stat din 
Delhi, industriași și oameni de afa
ceri.

Regiunea Durres
De la eliberarea Albaniei de sub 

jugul cotropitorilor fasciști, au avut 
loc mari transformări în viața econo
mică, politică și socială a țării.

Ca și celelalte regiuni din Albania, 
regiunea Durres a fost în trecut o re
giune aflată în stăpînirea marilor mo
șieri, a comercianților angrosiști și a 
acționarilor diferitelor societăți, o re
giune în care masele de oameni ai 
muncii de la orașe și sate erau opri
mați fără milă. Durres — cel mai im
portant port al țării — se afla în mîi- 
nile capitalului italian, constituind o 
principală bază de debarcare a trupe
lor de ocupație fasciste în 1939. Din 
cele 31.400 hectare de pămînt arabil 
cultivate în această regiune în 1938, 
o suprafață de 11.000 hectare aparți
nea unui număr de nouă mari moșieri. 
.In prezent, acest pămînt aparține ță
ranilor muncitori.

Înainte de război, regiunea Durres 
avea 38 școli elementare de patru an< 
și o singură școală de șapte ani. A- 
cum. aici funcționează 113 școli ele
mentare de patru ani, 21 școli de șapte 
ani și o școală medie. In anii puterii 
populare s-au înălțat aci numeroase 
construcții industriale. Astfel, în pre
zent, la Durres există un șantier de 
construcții navale. De cîțiva ani în 
acest oraș funcționează prima fabrică 
de .articole de cauciuc din Albania. 
In regiunea Durres au fost puse în 
funcțiune o fabrică modernă pentru 
egrenarea bumbacului la Rogojina, o 
uzină mecanică pentru mașini agri
cole, s-a lărgit capacitatea fabricii de 
prelucrare a tutunului, o fabrică de 
paste făinoase, o fabrică de cuie, o

In preajma aniversării a 10 ani 
de la eliberarea Albaniei

moară de făină, iar de curînd a intrat 
în funcțiune o fabrică de ulei și săpun, 
la Rogojina. In cursul războiului, o- 
cupanții fasciști au aruncat în aer in
stalațiile portuare. Datorită lucrărilor 
întreprinse în timpul puterii populare, 
în cursul anilor care au trecut de la 
eliberare portul a fost complet recon
struit și înzestrat cu utilaj modern. 
Portul Durres este legat în prezent de 
Tirana și Elbasan printr-o linie de 
cale ferată.

S-au înregistrat de asemenea pro
grese remarcabile și în agricultură. 
Au fost săpate marele canal de iriga
ție Peqin-Ravaia, lung de 43 km. și 
care irigă 7.000 de hectare, și cana
lul de drenare de la Juba, lung de 7 
km., cu ajutorul căruia au' fost asa
nate 5.000 hectare de pămînt. In anii 
de după eliberare, în regiunea Durres 
au luat ființă o serie de instituții me
dicale. In prezent aici există aproape 
80 instituții sanitare, față de 1 spital, 
3 ambulatorii și 4 farmacii cîte exis
tau înainte de război. Toate aceste 
progrese au făcut ca regiunea Durres 
să devină o regiune industrial-agrí
cola dezvoltată a Albaniei. (Agerpres)

Regiunea Șkoder
Populația din regiunea Skoder (în 

Albania de nord), ca și întregul po
por albanez, a suferit mult sub regi
mul antipopular al lui Zogu. In cei 
zece ani care au trecut de la elibe
rare, în regiunea Șkoder au avut loc 

schimbări radicale față de trecut. îna
inte de eliberare, în întreaga regiune 
existau în total 2-3 mici fabrici și ate
liere, care nu reușeau să satisfacă 
nici măcar nevoile unei mici părți a 
populației. In prezent, aici funcțio
nează mari fabrici, cum sînt fabrica 
de prelucrare a tutunului „Vasil Șan- 
to“, fabrica de ciment, fabrica de che
restea de la Puka, o tăbăcărie, fabrica 
de paste făinoase, mina de cupru de 
la Rubik, fabrica de săpun, fabrica 
de țigări, o țesătorie, o fabrică de tîm- 
plărie, o fabrică de cărămizi, o fabri
că de produse alimentare etc. In toate 
aceste întreprinderi industriale lucrea
ză mii de muncitori. Mai există de 
asemenea 18 cooperative meșteșugă
rești de producție cu 915 membri. A’ 
nul trecut producția industriei locale 
a fost de 23 ori mai mare decît în 
1947. In aceeași perioadă rețeaua co
operației meșteșugărești a crescut de 
trei ori, iar producția acesteia a spo
rit de nouă ori.

Oamenii muncii din această regiu
ne muncesc cu avînt pentru îndepli
nirea planului de stat.

Ir, urma înfăptuirii reformei agra
re. țăranii muncitori au primit pă
mînt. In agricultură au avut Ioc mari 
transformări. S-au săpat 282 km. de 
canale de irigație, care au ameliorat 
mii de hectare de pămînt. S-au să
pat de asemenea 108 km. de canale 
de drenare, care au asanat o supra
față de 5.200 ha.

In următorii doi-trei ani se va asi

gura irigarea a peste 90 la sută din 
terenurile cultivabile. In regiunea; 
Șkoder au luat ființă șapte coopera
tive agricole de producție, cuprin- 
zînd 310 familii de țărani muncitori. 
Ele au obținut an de an mari succese, 
devenind un exemplu pentru întreaga' 
țărănime muncitoare albaneză.

In domeniul învățămîntului și cul
turii au fost de asemenea înregistrate 
progrese remarcabile. Față de peri
oada dinainte de eliberare rețeaua de 
școli elementare a crescut de 6,3 ori. iar 
numărul elevilor și învățătorilor de 4 
ori. Numărul școlilor elementare de 
șapte ani a crescut de 40 ori, numă
rul elevilor de 20 ori, iar numărul în
vățătorilor de 26 ori. In loc de o sin
gură școală medie cît exista înainte 
de eliberare, în prezent funcționează 
trei școli medii iar numărul elevilor 
a crescut cu 180 la sută. înainte de 
eliberare, 85 la sută din întreaga popu
lație a acestei regiuni era analfabetă. 
Datorită cursurilor de alfabetizare în
ființate din grija partidului și guver
nului, pînă acum 70 Ia sută din popu
lație a învățat să scrie și să citească.

In regiunea Șkoder exista înainte 
un singur spital și două ambulatorii. 
In prezent există un spital și un sa
natoriu cu 500 locuri, patru spitale 
sătești cu 80 locuri, un dispensar, 
zece maternități, o policlinică oră
șenească și 58 centre sanitare la sate.

Sub conducerea partidului și gu
vernului, populația din regiunea Șko
der înaintează cu pași siguri pe dru
mul construirii unei vieți noi, pe dru
mul construirii socialismului.

(Agerpres)'
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