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Să luptăm împotriva risipei 
de materiale de construcții!

In ultimii ani, în Valea Jiului au luat un mare avînt lu
crările de construcții de locuințe muncitorești și de instituții 
social-culturale pentru mineri. Noile cartiere de locuințe clă
dite la Lupeni și Petroșani, îa Petrila și Lonea, noul orășel 
muncitoresc de la Uricani, începerea lucrărilor de reconstrucție 
a orașului Vulcan, care cuprind peste 2000 apartamente noi, clu
buri, cantine, cămine și alte construcții înălțate pînă acum, sînt 
dovada grăitoare a grijii paitidului și guvernului pentru ridi
carea neîncetată a nivelului de viață și cultură a minerilor.

Muncitorii constructori caută să construiască mai repede, 
mai trainic și mai ieftin, să dea minerilor în folosință construcții 
frumoase, confortabile, îngrijit executate. In lupta pentru con
strucții mai bune și ieftine, una din condițiile de seamă ale re
ducerii continue a prețului de cost al construcțiilor este lupta 
împotriva risipei, folosirea chibzuită a materialelor și utilajelor 
de pe șantiere.

Pe șantierul III din Petrila se construiesc noi blocuri de 
locuințe pentru mineri. La construirea blocului 11, compus din 
3 magazine și 24 apartamente, lucrează brigada complexă a 
zidarului Veres losif, săpătorii conduși de tov. Florian Secară 
și echipa de betoniști a tov. Filip Marcu. Constructorii de pe 
acest șantier duc o permanentă luptă împotriva risipei de mate
riale. Sub îndrumarea inginerului Nicolae Sasu și maistrului 
Ștefan Lenghel, constructorii folosesc cu grijă fiecare bucată 
de cărămidă, fiecare capăt de scîndură. Ataterialele de pe șan
tier: cărămizi, nisip, scînduri, sînt depozitate la îndemînă, fără 
â fi în calea autocamioanelor or lăsate să fie călcate în picioare 
și distruse. Grijă față de buna păstrare a materialelor de con
strucții se manifestă și pe șantierul ,.12 blocuri“ și fabrica de 
pîine din Petroșani.

• In Valea Jiului mai sînt însă șantiere unde nu se dă 
atenție luptei împotriva risipei de materiale de construcții. Ast
fel, pe șantierele' din Vulcan și Lupeni (șefi de șantiere tov. 
ing. Dumitru Andor și Eugen Pizo), găsești împrăștiate mai 
peste tot cărămizi, nisip, pietriș. Aceste materiale nefiind de
pozitate în locuri corespunzătoare, sînt călcate de mașini si 
oameni, îngropate în noroi și distruse. O totală nepăsare față 
de păstrarea materialelor de construcții se manifestă pe șan
tierele LC.M.-ului din Iscronf. Aici, în jurul noilor construcții 
de locuințe pentru mineri, sînt aruncate mari cantități de scîn
duri, dulapi, cărămizi. Conducerea acestui șantier din Iscroni, 
prin nepăsarea ei pentru bună păstrare a materialelor de con
strucții, aduce pagube serioase economiei noastre naționale. O 
situație asemănătoare este și lâ șantierul de construcție de lă 
mina Bătbăteni-Uricani, unde mii de cărămizi, sute de bucăți 
de scînduri stau pradă distrugerilor.

Un alt aspect al risipei de materiale de construcții îl con
stituie felul cum sînt îngrijite utilajele. Pe șantierele din Lu
peni, Uricani, Vulcan, sute de metri de șine și traverse me
talice pentru linii Decaville, stau îngropate în noroi, nefolosite, 
fără a fi adunate și depozitate.

Această jatitudine de neglijență față de materialele de con
strucții nu mâi poate fi toleraj^. Eă provine âtît din dezinteresul 
conducerilor administrative ale șantierelor față de grija pentru 
păstrarea materialelor, cît și din nepăsarea comitetelor sindi
cale ale întreprinderilor de construcții care n-au antrenat oa
menii muncii de pe șantiere lâ lupta pentru economii, pentru 
grija deosebită față de materiale și utilaj.

In curînd sosește iarna cu zăpada' și cu viscolele ei. 
Atunci vă fi foarte greu să se caute cărămizile și scîndurile îm
prăștiate sub zăpadă, să se scoată șinele și motoarele prinse 
în- nămolul înghețat. De aceea, conducerilor de întreprinderi 
care au șantiere le revine câ sarcina de primă urgență să ia 
măsuri pentru adunarea și punerea la adăpost a tuturor mate
rialelor de construcții și a utilajelor împrăștiate. Nu se poate 
tolera ca pe șantierele de lucru, cum este șantierul Petrila' II, 
diferite materiale de construcții să fie supuse distrugerii.

Conducerile de întreprinderi și șantiere de construcții tre
buie să ia măsuri pentru a se asigura păstrarea în bune con- 
dițiuni a materialelor de construcții, evitarea risipei’ lor. In 
iac st scop, conducerea trustului 7 construcții trebuie să asi
gure conteinerizarea materialelor, în special la cără
midă, Din păcate, în prezent, cu toate că s-au făcut instala
țiile respective în gările Petroșani și Lupeni, conteinerizarea 
cărămizilor încă nu este folosită. Aceasta duce la risipă prin 
spargere, cînd se aruncă cărămizile în camioane or se descarcă. 
Tot așa, nu este folosit silozul de nisip și pietriș din gara Pe
troșani. Pe șantiere nu se descarcă materialele pe platformele 
dinainte construite ci, de cele mai multe ori, la întîmplare, unde 
cred de cuviință șoferii. *

Comitetele sindicale au datoria să antreneze pe construc
tori în lupta contra risipei, pentru economii de materiale. In 

racest scop, trebuie introdus carnetul de economii, trebuie ținută 
la zi evidență economiilor și popularizate rezultatele bune ob
ținute în această direcție.

Organizațiile de partid din construcții trebuie să se preo
cupe de problema luptei contra risipei de materiale pe șantiere - 
și să combată atitudinile de risipă ale unor muncitori și teh
nicieni.

Muncitori și tehnicieni de pe șantiere I Să luptăm cu ho- 
tărîre contra risipei de materiale de construcții, pentru o bună 
păstrare a materialelor și utilajelor 1

In cinstea Congresului partidului și a zilei de 7 Noiembrie

„CU MAȘINILE NOASTRE PUTEM DA MAI MULT CĂRBUNE I”
Ședința de partid lărgită de la mina Lupeni

Luni, după terminarea 
schimbului I, a avut loc la 
mina Lupeni o ședință de 
partid lărgită, la care au 
participat, alături de comu
niști, numeroși mineri, tehni
cieni și ingineri din harnicul 
colectiv al minei. In cadrul 
ședinței s-au dezbătut posibi
litățile unei noi sporiri a 
producției de cărbune pe baza 
unei mai depline folosiri a 
tehnicii, potrivit cu inițiativa 
comuniștilor de la uzinele 
metalurgice „I. C. Frimu“ 
din Sinaia.

— Extinderea mecanizării 
în minele noastre de cărbuni 
— a spus printre altele direc
torul minei, tov. Cristea A- 
ron, după ce a arătat avîntul 
pe care l-a luat mecanizarea 
minei Lupeni — se face în 
scopul ușurării muncii mine
rului, sporirii productivității 
muncii și pe această cale, 
creșterii neîncetate a nivelu
lui de trai al celor ce mun
cesc.

Noi, colectivul minei Lu
peni, dispunerii" efe o mare 
cantitate de mașini și meca’- 
nizme, dar nu le folosim încă 
cum trebuie. Din 4 mașini 
de încărcat numai 2 se folo
sesc; zeci de scocuri și nu

La' începutul fiecărei luni 
muncitorii de la întreprinde
rile carbonifere din Valea 
Jiului se întrunesc în scurte 
consfătuiri de producție. In 
aceste consfătuiri muncitorii 
mineri își fac bilanțul suc
ceselor obținute în întrecere, 
iar cei fruntași în întrecerea 
socialistă, arată metodele de 
lucru cu care ei și-au înde
plinit și depășit sarcinile de 
planj, luîndu-și totodată noi 
angajamente în muncă.

In consfătuirea de. produc
ție a sectorului I de la mina 
Petrila, care s-a ținut la în
ceputul lunii octombrie s-a 
discutat despre succesele 
fruntașilor în întrecerea so
cialistă. Luînd cuvîntul șeful 
unei brigăzi utemiste — tov. 
Adalbert Kibedi :— a chemat 
la întrecere socialistă briga
da utemistă condusă de mi
nerul Ștefan Mihai, ca în cin
stea celui de al doilea Con
gres al partidului și a zilei

Contribuie din plin la îndeplinirea angajamentelor colective
Minerii, tehnicienii și in

ginerii de la mina Lonea n-au 
uitat nici o clipă că s-au an
gajat ca în cinstea celui de 
al doilea Congres al partidu
lui și a zilei de 7 Noiembrie, 
să obțină noi și însemnate 
succese în sporirea producției 
de cărbune. Numeroase bri
găzi de mineri de la această 
mină se străduiesc să aducă 
contribuții cît mai mari în 
îndeplinirea angajamentelor 
colective. 

meroase alte mașini și meca- 
nizme zac îngropate prin căr
bune sau prinse în surpare.

Trebuie să lichidăm aceste 
deficiențe și să folosim din 
plin, la maximum, capacita
tea mașinilor. Utilajul tre
buie să fie revizuit temeinic, 
cel disponibil să fie plasat a- 
colo unde este necesar sau să 
fie scos afară din mină. A- 
ceastă sarcină revine în pri
mul rînd tehnicienilor și 
maiștrilor mineri. Aplicarea 
la mina noastră a inițiativei 
comuniștilor de la uzinele me
talurgice „I. C. Frimu“-Si- 
naia, trebuie și poate să ducă 
la îmbunătățirea activității 
întreprinderii, la noi victorii 
în lupta pentru sporirea pro
ducției de cărbune.

Au luat cuvîntul numeroși 
muncitori și tehnicieni care 
au dezbătut cu mult simț de 
răspundere problema' folosi
rii integrale a tehnicii.

Tov. Fridolin Beranek a 
arătat că la puțul „Victoria“, 
pe dublă, stă de cîteva zile o 
pereche de cărucioare încăr
cate cu un singur lemn. Tov. 
Augustin Jula, tehnician din 
sectorul de transport, a vor
bit despre utilajele care stau 
risipite pe galerii și prin a* 
bataje: angrenaje, scocuri, 

Fapte din întrecere de la mina Petrila
de 7 Noiembrie să-și depă
șească sarcinile de plan cu 
60 la sută.

Brigada utemistă condusă 
de Ștefan Mihai a răspuns 
cu mult entuziasm acestei 
chemări.

In primele zile de întrece
re, întrecerea a fost cîștigată 
de către minerii din brigada 
condusă de tov. Adalbert Ki
bedi, care au realizat o de
pășire a sarcinilor de plan 
de 73 la sută

★

Printre brigăzile de mineri, 
care duc o luptă susținută în 
sporirea producției de cărbu
ne și pentru îmbunătățirea 
calității lui, se numără și mi
nerii din sectorul IV care și- 
au depășit sarcinile de plan 
între 1-13 octombrie cu 18,3 
la sută. Acest succes se da- 
torește în mare parte .mine
rilor din brigăzile conduse 
de tov. Constantin Corcodel, 
Ioan Mațanga, Ioan Goss și

In rîndul acestora se nu
mără brigăzile conduse de 
minerii Augustin Dudaș, Gh, 
Puiu și Constantin Pîrvu din 
sectorul III care și-au depă
șit sarcinile de plan pe pri
ma decadă a lunii octombrie 
cu 18-20 la sută.

Cu 15-20 la sută și-au de
pășit sarcinile de plan pe 
prima decadă a lunii octom
brie și brigăzile conduse de 
minerii Viorel Dohotaru, A- 

ventile, lanțuri de crațer. Tov. 
Nicolae Jula, Arpad Greff, 
Ioan lanos și alții au vorbit 
despre alte lipsuri din folosi
rea utilajelor, au subliniat 
importanța inițiativei comu
niștilor de la uzinele meta
lurgice „I. C. Frimu"-Sinaia, 
posibilitățile aplicării ei în 
condițiile minelor noastre de 
cărbuni.

— E rușinos pentru noi 
faptul că pe galerii și la di
ferite locuri de muncă din 
mina noastră se găsesc uti
laje care nu sînt folosite 
a arătat minerul Ștefan 
Hampli. Aceasta dovedește 
că noi minerii nu îngrijim 
cum trebuie avutul obștesc. 
Aceasta dovedește că noi am 
privit cu ușurință problema 
folosirii depline a utilajului.

Aplicarea inițiativei comu
niștilor de la „I. C. Frimu“-1 
Sinaia va înlătura aceste lip
suri, va face ca angajamen
tele noastre în cinstea Con
gresului partidului și a zilei 
de 7 Noiembrie să devină o 
realitate împlinită.

in eadrul ședinței s-au fă
cut numeroase propuneri pre
țioase pentru o mai bună fo
losire a utilajului și a rezer
velor de sporire a producției 
de .cărbune.
--------- t

Grigore Balaj, care prin a- 
plicarea metodelor de lucru 
sovietice Voroșin și Jandaro- 
va, au obținut depășiri ale 
sarcinilor de plan între 23- 
92 la sută.

Datorită muncii plină de 
avînt, minerii din sectorul III 
al minei Petrila și-au depă
șit sarcinile de plan pînă la 
13 octombrie cu 7,8 la sută. 
Mineri din acest- sector care 
și-au întrecut cu mult sarci
nile de plan sînt cei din bri
gada condusă de fruntașul în
trecerii socialiste Cornel Ce
nușă. care și-a depășit sarci
nile de plan la cărbune cu 63 
la sută. Succese frumoase în 
întrecere au obținut și mine
rii din brigăzile tov. Io;an 
Buzgar, Carol Szabo și Ioan 
Zilahi. Acești harnici mineri 
și-au depășit sarcinile de plan 
cu 22—88 la sută.

MAR IA MORARU 
și FRANCISC DEMETER 

corespondenți

dain Hogmân, Frederic Lepric 
și Nicolae Jorja din sectorul 
IV al minei.

O contribuție de 6eamă în 
realizarea angajamentelor lu
ate, au adus și maiștrii mi
neri Petru Androane, Nicolae 
Popa și alții, care s-au îngri
jit ca brigăzile din sectoarele 
lor să nu sufere de vagonete 
goale și de materialele nece
sare.

GH. ANDRAȘ 
corespondent
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Dezbaterea proiectului Statutului modificat al P. M. R.
Vom folosi cu curaj
In activitatea sâ de zi cu zi, parti

dul nostru folosește critica și auto
critica ca armă eficace de înlăturare 
,a lipsurilor, de îmbunătățire a mun
cii în toate domeniile. Importanța 
deosebită pe care partidul o acordă 
criticii și autocriticii este oglindită 
și de faptul că printre punctele că
rora proiectul Statutului modificat al 
P.M.R. le acordă o deosebită însem
nătate este folosirea criticii și auto
criticii de jos, lupta hotărîtă împo^ 
triva gîtuitorilor criticii. Proiectul Sta
tutului modificat al partidului nostru 
prevede ca una din îndatoririle prin
cipale ale fiecărui membru de partid 
„să folosească în întreaga sa activi
tate și să stimuleze în fapt autocri
tica și critica de jos, să dezvăluie 
lipsurile și greșelile din munca și să 
lupte pentru lichidarea lor, să lupte 
împotriva tendințelor de acoperire a 
lipsurilor, împotriva mulțumirii de 
sine și a amețelii de pe urma succe
selor în muncă, să lupte hotărît îm
potriva încercărilor de gituire a cri
ticii“.

Călăuzindu-se după învățătura mar
xist leninistă, majoritatea membrilor 
de partid din organizația noastră de 
bază luptă activ pentru înlăturarea 
lipsurilor, iau poziție critică împotri
va acelora care le comit, contribuind 
în acest fel la înlăturarea deficiențe
lor și greutăților din muncă.

înainte vreme, printre muncitorii 
din sectorul nostru care obișnuiau să 
lipsească nemotivat de la lucru se 
număra și membrul de partid Fran- 
cisc Silvester. Comuniștii din organi
zația noastră de bază și îndeosebi tov. 
Petru Relemen l-au criticat în repe
tate rînduri, arătîndu-i prin exemple 
concrete, luate din munca de fiecare 
zi, că acei care absentează nemotivat 
de la lucru dezorganizează procesul 
de pioducție, îngreunează munca to
varășilor săi. De asemenea, membrii 
de partid au arătat tovarășului Sil- 
vester că un comunist trebuie să fie 
în permanență un exemplu înaintat 
pentru oamenii muncii fără de partid. 
Analizîndu-Și în spirit autocritic lip
surile arătate, tov. Francisc Silvester 
și-a luat angajamentul să lichideze cu 
absențele nemotivate, lucru pe care 
l-a și făcut.

Printre alte lipsuri manifestate în 
organizația noastră de bază a fost .și 
aceea că unii membri de partid, cum 
sînt tovarășii loan Ularu, Emeric 
Martin și Filip Florinescu, nu-și plă
teau lâ timp cotizațiile, nu participau 
Ia adunările de partid și nu se achr- 
tau de sarcinile încredințate de orga
nizația de bază. Intr-un cuvînt, ei 
erau rupți de organizație, de viața 
de partid. Acest lucru n-â fost trecut 
cu vederea de ceilalți membri de 
partid. Ei au criticat atitudinea pasi
vă â acestor tovarăși față de sarcinile 
de partid. Un prilej de combatere a 
atitudinii de nepăsare de care tova
rășii Ularu, Martin și Florinescu au dat 
dovadă față de îndatoririle ce le revin 
în calitate de membri de partid l a 
constituit dezbaterea în cadrul adu
nării generale a organizației de bază 
a proiectului Statutului modificat al 
partidului. Membrii de partid au a- 
nalizăt și criticat activitatea depusă 
de acești tovarăși prin acele preve
deri ale proiectului Statutului modi
ficat în care se arată că acel mem
bri de partid care nu depun nici o ac
tivitate de partid, nu participă sub 
nici o formă la munca de organizație 
li se poate retrage calitatea de mem
bru de partid. Criticile aduse au fă
cut că ei să lichideze cu lipsurile ară
tate, iar în prezent ei s-au încadrat 
în rîndtirile membrilor activi ai or
ganizației noastre de bază.

Membrii de partid din organizația 
noastră de bază nu rămîn pasivi nici 
față de lipsurile manifestate de con
ducerea întreprinderii sau a sectoru*

critica și autocritica
lui. In cadrul unei consfătuiri de pro
ducție, comunistul Francisc Horvat 
a criticat felul defectuos în care con
ducerile sectoarelor de producție se 
preocupă de descărcarea cărucioare
lor cu material lemnos, arătînd că 
nedescărcarea lor la timp aduce pre
judicii serioase aprovizionării brigă
zilor de mineri cu maierial lemnos. 
Pentru remedierea acestor lipsuri el 
a propus conducerii administrative a 
nunei să repartizeze un anumit nu
măr de cărucioare fiecărui sector. 
Ținînd cont de critica și propunerea 
făcută, conducerea minei a repartizat 
fiecărui sector un număr de căru
cioare potrivit cu necesitățile sale. 
Insă conducerea minei n-a controlat 
și tras la răspundere conducerile sec
toarelor de felul cum respectă aceas
tă repartizare, din care cauză și a- 
ciim mai există unele lipsuri.

Pe lîngă sarcina de a asigura bri
găzilor de mineri vagonete goale și 
material lemnos, colectivul sectorului 
nostru se ocupă și de repararea linii
lor ferate și întreținerea galeriilor. 
Intr-o consfătuire de producție pe sec
tor, numeroși membri de partid au 
criticat conducerea că nu rezolvă în 
mod operativ propunerile și sezisările 
făcute de muncitori pentru remedie
rea lipsurilor. In urma criticii aduse, 
conducerea sectorului analizează a- 
cum toate propunerile de îmbunătă
țire a muncii și se străduiește să le 
rezolve operativ.

In organizația noastră de bază măi 
sînt totuși unii membri de partid care 
stau pasivi față de lipsuri, le pri
vesc cu indiferență și nu iau atitudine 
critică împotriva acelora care le să- 
vîrșesc. Asemenea exemple sînt tova
rășii Ioan Scoblei, Mihai Săbău, 
Gheorghe Solea și alții care, cu toate 
că se împiedică de lipsuri, nu iau po
ziție critică împotriva lor.

Organizația noastră de bază nu 
s-a ocupat de educarea acestor mem
bri de partid spre a-i ajuta să se ri
dice la nivelul cerințelor, astfel ca ei 
să mînuiască cu curaj critica și auto
critica. spre a contribui astfel la în
lăturarea lipsurilor, la îmbunătățirea 
muncii noastre. Biroul organizației 
de bază n-a arătat celor ce se sfiesc 
să ia poziție împotriva lipsurilor că 
criticile lor vor fi analizate cu cea 
mai mare atenție și că cei care cri
tică în mod cinstit lipsurile, sînt lup
tători pentru grăbirea mersului nos
tru înainte.

O sarcină deosebit de importantă 
a organizațiilor de bază este aceia de 
a ’ 
activitate 
favorabil desfășurării largi 
ticii de 
cestui climat, trebuie vegheat ca fie
care critică justă să fie analizată cu 
atenție, să se ia măsuri pentru înlă
turarea lipsurilor, semnalate, iar ma
nifestările de înăbușire sau gîtuire â 
criticii să fie stîrpite din rădăcină.

Ca o lipsă a organizației de bază 
în dezvoltarea criticii de jos, este a- 
ceea că ea n-a căutat în suficientă 
măsură să dezvolte spiritul critic și 
autocritic al oamenilor muncii fără de 
partid, să-i convingă de necesitatea 
de a scoate cu curaj la iveală lipsu
rile.

Trăgînd învățăminte din prevede
rile proiectului de Statut, organizația 
noastră de bază va stimula prin toate 
mijloacele critica de jos, va urmări 
îndeaproape felul în care au fost re
zolvate sezisările venite de jos. De 
asemenea, organizația de bază va luă 
atitudine hotărîtă împotriva acelora 
care, ocupînd posturi de răspundere 
în cadrul sectorului, caută să gîtuie 
critica sau să intimideze prin dife
rite mijloace pe acei care critică.

veghea ca în sectorul lor de 
un climat 

a cri- 
crearea ă-

să existe

jos. Pentru

GHEORGHE BONTA' 
secretarul organizației de bază nr.

de la mina Lupeni
â

Respectarea disciplinei de stat — 
o sarcină de frunte a membrilor de partid

Faptul că proiectul de Statut preve
de ca o îndatorire a fiecărui membru 
de partid respectarea cu strictețe a 
disciplinei de partid și de stat, are 
o semnificație deosebită, deoarece în 
rîndurile partidului așa cum se arată 
în capitolul introductiv al proiectului 
de Statut, se unesc cei mai conștienți 
și mai înaintați oameni ai clasei mun
citoare, țărănimii muncitoare și inte
lectualității. Ei trebuie să fie un e- 
xeinplu de respectare a disciplinei de 
stat pentru toți oamenii muncii fără 
de partid.

Faptul că proiectul Statutului mo
dificat al partidului nu desparte în
datorirea membrilor de partid de â 
respecta disciplina de partid de obli
gația pe care o au de a respecta dis
ciplina de stat are o adîncă semni
ficație. Membrii de partid trebuie sâ 
fie în fruntea luptei pentru întărirea 
statului nostru democrat-popular — 
principalul instrument de făurire a 
vieții noi, socialiste spre care ne 
conduce partidul. Fiecare membru de 
partid e dator să dea exemplu de res
pectare a legilor statului nostru. 
Pentru fiecare membru de partid e o 
chestiune de onoare îndeplinirea e- 
xemplară a îndatoririlor față de stat.

Una din obligațiile principale ale 
țăranilor muncitori față de stat, este 
predarea la timp a cotelor de pro
duse vegetale și animale. Predarea 
la timp a acestor cote, constituie o 
parte integrantă a disciplinei de stat.

In raionul nostru există mulți mem
bri de partid din rîndurile țărănimii 
muncitoare. Marea majoritate a aces
tora dau exemplu în predarea la

Sa fim sinceri și cinstiți 
în fața partidului

Proiectul Statutului modificat al 
P.M.R. — document de însemnătate 
deosebită în viața partidului nostru 
— ridică titlul de membru al parti
dului la un nivel înalt. Membrul de 
partid trebuie să fie un luptător în
flăcărat pentru cauza clasei munci
toare, să-și contopească voința sa cu 
aceea a partidului. Membrul de partid 
trebuie să fie un înalt model de con
duită morală, de cinste și demnitate. 
Prevederile proiectului Statutului mo
dificat urmăresc să ridice calitățile 
tuturor membrilor de partid la nive
lul acestor cerințe. In această direc
ție o mare însemnătate o are faptul 
că în proiectul Statutului modificat, 
la articolul 2 punctul j se arată că 
membrul de partid trebuie ,,să fie sin
cer și cinstit față de partid, să nu to
lereze tăinuirea sau denaturarea ade
vărului Nesinceritatea unui membru 
de partid față de partid sau înșelarea 
partidului sînt fapte de cea mai mare 
gravitate și sînt incompatibile cu ră- 
mîherea în rîndurile partidului“.

Aceasta înseamnă că în partidul 
nostru, partid de luptători, nu tre
buie să existe oameni necinstiți. Nu
mai aceia care pătrund în partid cu 
scopuri carieriste, de subminare sau 
pentru alte scopuri dușmănoase în
cearcă să tăinuiască adevărul în fața 
partidului, să înșele și să irdjcă 
partidul în eroare. Faptele au dove
dit că astfel de elemente n-au loc în 
partiduf nostru. Ele sînt descoperite, 
demascate si aruncate afară din par
tid.

Trebuie însă să se țină seamă că 
mai există cazuri cînd unii membri 
de partid, din pricina orgoliului per
sonal, a nivelului politic scăzut sau 
din cauză că nu s-au ridicat la nive
lul cerințelor, nu sînt întru totul sin
ceri față de partid. Se întîmplă, de 
exemplu, ca un membru de partid să 
cadă într-o greșală. Organizația de 
partid, membrii de partid pot să a- 
corde ajutor celui care â căzut în 
greșală pentru a se îndrepta. Dar dacă 
membrul de partid ascunde fapta pe 

timp a cotelor de lapte, carne și lînă. 
In același timp ei duc muncă politică 
in rîndurile țăranilor muncitori pen
tru a-și preda la timp cotele către stat.

Comunistul Ilie Avram este secre
tarul organizației de bază din cătunul 
Lunca. El a fost printre primii care 
și-a achitat cotele către stat. Tov. 
Ilie Avram nu s-a mulțumit însă cu 
faptul că și-a predat la timp cotele, 
ci a stat de vorbă cu țăranii munci
tori arătîndu-le importanța ce o are 
predarea la timp a cotelor în traduce
rea în viață a măsurilor luate de par
tid și guvern privitoare la ridicarea 
nivelului de trai al celor ce muncesc. 
Printre primii care și-au achitat co
tele către stat și duc muncă de lămu
rire în rîndul țăranilor muncitori sînt 
și comuniștii Teodor Băncilă din co
muna Iscroni, Ioăn Stancu din Băr- 
băteni și alții.

In raionul nostru mâi sînt totuși 
unii membri de partid ca loan Negoi 
de la Banița și loan Roman de la U- 
ricani care nu și-au achitat de at în 
mică măsură cotele. Mai mult, tov. 
loan Negoi n-a privit în mod partinic 
predarea la timp a cotelor, ârgumen- 
tînd că predarea cotelor să fie făcută 
de cei înstăriți.

Eu consider că achitarea la timp â 
cotelor față de stat trebuie respectată 
de fiecare om al muncii și mai ales 
de membri de partid care trebuie să 
fie exemplu de respectare a discipli
nei de stat.

VAS1LE TURLE A 
președintele Comitetului executiv 

ăl Sfatului popular raional Petroșani

care a săvîrșit-o, el cade într-o gre
șală deosebit de gravă: el ascunde 
iață de partid, devine nesincer față 
de partid și astfel, el se rupe de par
tid. Dușmanul de clasă speculează 
astfel de situații, corupe pe membrii 
de partid care săvîrșesc asemenea a- 
bateri căutînd să-i folosească în u- 
neltirile lor ticăloase.

De aceea unul membru de partid 
i se cere ca atunci cînd a săvîrșit o 
greșală, să o aducă în mod sincer 
la cunoștința partidului. Partidul are 
încredere în membrii săi sinceri, îi 
ajută să lichideze greșelile, să se în
drepte.

A fi sincer față de partid, înseam
nă să arătăm partidului adevărată 
față a comportării noastre în orice 
situație, să arătăm cinstit cum mun
cim, fără să ascundem partidului 
ceva. La acest lucru trebuie să me
diteze și unii membri de partid de la’ 
mina noastră. Cînd se analizează în 
adunările generale ale organizațiilor 
de bază mersul producției sau des
fășurarea întrecerii socialiste, unii 
membri de partid prezintă situația 
într-o lumină trandafirie, cocoloșind 
lipsurile. Dacă lipsurile nu sînt 
scoase la iveală, ele nu pot fi înlă
turate la timp și devin mai mari, mai 
greu de îndreptat. Foarte just se â- 
rată în proiectul Statutului modificat 
că unui membru de partid nu-i este 
îngăduit să ascundă o stare de lu
cruri nesatisfăcătoare. Membrul de 
partid e obligat să ia poziție față de 
lipsuri, să informeze organele supe
rioare despre acestea.

Din studierea proiectului Statutu
lui modificat, ne dăm seama și înțe
legem că în partid nu pot fi tolerați 
aceia care înșeală partidul. Cei nesinr 
ceri, care înșeală partidul, nu pot fi 
îngăduiți în rîndurile membrilor de 
partid, pentrucă ei nu pot urmări de 
cît interese personale, carieriste sau 
dușmănoase.

AVRAM DOȚIU
membru de partid —- mina Lupeni
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O expoziție a cărții tehnice sovietice

Probleme de actualitate
Nepăsare în păstrarea furajelor

In ziua de 11 octombrie a. c. s-â 
deschis la mina Aninoasa o expoziție 
a cărții tehnice sovietice. Expoziția 
este organizată de către comitetul 
cabinetului tehnic în cadrul școlii de 
calificare. Sînt expuse aici cărți și 
reviste tehnice sovietice, care tratea
ză probleme legate de minerit, foto
montaje cuprinzînd aspecte din viața 
și munca oamenilor sovietici și a oa
menilor muncii din patria noastră.

Deschiderea a doua cercuri
Sub semnul Lunii Prieteniei Ro

mîno-Sovietice, la Școala medie nr. 
1 din Petroșani s-a deschis săptă- 
mîna trecută un cerc literar. Deschi
derea acestui cerc a fost așteptată cu 
mult interes de elevii și profesorii 
școlii. De aceea n-a surprins pe ni
meni numărul mare de participanți 
la prima lui ședință. In cadrul pri
mei ședințe s-a vorbit despre marele 
scriitor clasic rus L. N. Tolstoi. După 
referat s-au purtat discuții vii, prin 
care s-au subliniat multiplele mij-

Cercurile A. R. L. U. S. de la mina Lupeni 
își îmbunătățesc activitatea

Rezolvarea cu succes a sarcinilor 
importante ce revin cercurilor 
A.R.L.U.S. din întreprinderi în cadrul 
„Lunii Prieteniei Romîno-Sovietice“ 
constituie pentru comitetul A.R.L.U.S. 
de la mina Lupeni o preocupare de 
seamă.

Astfel, în perioada care s-a scurs 
de la deschiderea „Lunii Prieteniei 
Romîno-Sovietice“ și pînă în prezent, 
acest comitet A.R.L.U.S., intensificîn- 
du-și activitatea, a reușit să reorgani
zeze cercurile din cadrul sectoarelor 
VIII—X și XII ale minei, alegînd în 
conducerea cercurilor A.R.L.U.S. oa
meni capabili să transmită cuvîntul 
despre Uniunea Sovietică în masele 
largi de oameni ai muncii. Acest lu
cru este oglindit în activitatea unor 
cercuri A.R.L.U.S. care au obținut 
succese frumoase în vederea organi

In Editura Tineretului au apărut două lucrări noi 
de popularizare a științei și tehnicii sovietice

Cu prilejul „Lunii Prieteniei Ro
mîno-Sovietice“ colecția „Știința în
vinge“ s-a îmbogățit ’ cu încă două 
lucrări valoroase traduse din litera
tura sovietică.

Astfel a apărut volumul „La izvoa
rele vieții“ în care marea savantă 
sovietică O. B. Lepeșinscaia vorbește 
despre cele mai semnificative mo
mente din viața sa, prezentînd tot
odată cîteva din realizările uriașei 
ei munci de cercetare științifică, a 
cărei încununare este elaborarea teo
riei despre nașterea celulelor din 
substanță vie necelulară.

Zi de zi la redacție continuă să so
sească numeroase scrisori din partea 
corespondenților noștri voluntari. In 
scrisorile lor corespondenții voluntari 
ne informează despre succesele do- 
bîndite de oamenii muncii din între
prinderile raionului nostru în între
cerea socialistă în cinstea celui de al 
Il-lea Congres al partidului și a zilei 
de 7 Noiembrie.

Brigăzi de tineri mineri
Brigăzile de tineri mineri din sec

torul 1 „Steaua Roșie“ al minei Lo- 
nea continuă să obțină succese fru
moase în cinstea Congresului parti
dului și a zilei de 7 Noiembrie.

In fruntea luptei pentru mai mult 
cărbune se află brigada condusă de 
tov. Mihai Mogoș, din care fac parte 
tinerii mineri Ioniță Bernat, Ioan Bu
jor, Vasile Mircea, Dumitru Gheor- 
ghe, Vasile Moldovan. Ioan Roman și 
alții. Datorită unei bune organizări 
a muncii, membrii acestei brigăzi au 
reușit să înregistreze în prima decadă 
a lunii octombrie o depășire a sarci
nilor de plan de 271 la sută. O altă

Expoziția este vizitată de numeroși 
muncitori și tehnicieni de la mina 
Aninoasa — prieteni ai cărții tehni
ce sovietice. Această expoziție, ală
turi de expoziția inovatorilor, de con
ferințele care se țin în cadrul cabine
tului tehnic, face parte din manifes
tările care au loc la mina Aninoasa 
în cadrul Lunii Prieteniei Roftiîno- 
Sovietice.

DUMITRU PETRE 
corespondent

liferare
loace de creație folosite de Tolstoi. 
In ședințele următoare se vor pune 
în discuție alți scriitori și se vor dez
bate probleme de istorie a literaturii, 
de teorie literară și de estetică, lucru 
care va duce la îmbogățirea și între
girea cunoștințelor elevilor.

Tot săptămîna trecută, colectivul 
catedrei de limba romînă de la Școala 
mixtă de zece ani din Lupeni, a inau
gurat deschiderea unui cerc literar, 
în care se vor dezbate aceleași pro
bleme, urmărindu-se același scop.

zării diferitelor acțiuni prevăzute în 
planurile lor de muncă.

La sectorul V și IX al minei, de 
pildă, cercurile A.R.L.U.S. au organi
zat conferințe cu tema „Zece ani de 
activitate pentru prietenia romîno- 
sovietică“, la care au participat peste 
200 oameni ai muncii. Cu prilejul săr
bătoririi zilelor cărții tehnice sovietice 
ing. C. Jurca a vorbit la stația de ra- 
dioficare din Lupeni despre „Ajutorul 
Uniunii Sovietice acordat țării noas
tre“.

In prezent comitetul AR.L.U.S. al 
minei Lupeni se preocupă să confec
ționeze un punct central de agitație 
vizuală unde va expune fotomontaje 
din realizările oamenilor sovietici în 
construirea comunismului.

ELENA KRAVECZ
J - corespondent

A mai văzut lumina tiparului lu
crarea lui V. A. Popov „Avionul“, în 
care tinerii cititori vor găsi descrie
rea avionului, noțiuni cu privire la 
funcționarea acestuia precum și date 
asupra utilității sale.

Cartea conține, de asemenea, un 
istoric cu privire la aportul savanți- 
lor ruși și sovietici la desăvîrșirea 
aparatelor de zbor.

Aceste lucrări vor îmbogăți cu
noștințele tineretului dornic să se 
inițieze în domeniul științelor naturii 
și aviației.

Din scrisorile corespondenților noștri
brigadă de tineri mineri din acest 
sector, care a devenit cunoscută pen
tru succesele obținute zi de zi în 
muncă, este și cea condusă de tov. 
Anton Nicolăeș. Numai în prima de
cadă a lunii octombrie tinerii mineri 
din brigada condusă de tov. Nicolăeș 
au extras din abatajul unde lucrează 
cu 113 la sută mai mult cărbune pes
te plan. Cu multă abnegație muncesc 
și tinerii mineri din brigada condu
să de Iordache Butnaru, care au reu
șit să-și termine sarcinile de plan ce 
le reveneau pe luna octombrie, dînd 
în prezent cărbune î<i contul lunii no
iembrie.

GH. DESCULȚU

In fruntea întrecerii
Muncitorii de la Uzina electrică din 

Vulcan se întrec pentru a obține noi 
succese în cinstea Congresului parti
dului și a zilei de 7 Noiembrie.

Un exemplu de muncă entuziastă

In gara Iscroni sînt depozitate mari 
cantități de fîn. O parte din fîn este 
proprietatea minei Aninoasa, iar o 
altă parte aparține Biroului de turism 
din Petroșani, pentru hrănirea cailor 
de la cabane. Insă, acești „proprie
tari“ au lăsat fînul aruncat în toate 
părțile, fără a lua cel puțin măsuri 
pentru clădirea lui în stoguri, dacă 
nu l-au adăpostit în șoproane.

Rezultatul este că ploaia a udat 
complet cele peste 10 vagoane de fîn.

Unde lipsește interesul
La atelierul de grup al minei Ani

noasa se repară și se recondiționează 
utilajele necesare minerilor. O pro
blemă însemnată în activitatea atelie
rului este și ascuțirea burghiilor de 
mină.

Cu un an în urmă acest atelier ă 
fost înzestrat cu o mașină automată 
de ascuțit burghie. Trebuia numai in
stalată. Insă, într-un an de zile nu 
s-a putut găsi un loc de cîțiva metri 
pătrați unde să se instaleze mașina 
și cuptorul pentru încălzit burghiile. 
In schimb burghiile de mină de la A- 
ninoasa se trimit cu funicularul la â- 
telierul de grup al minei Petrila pen
tru a putea fi ascuțite acolo.

Aceeași lipsă de interes se mani
festă și pentru punerea în funcțiune

In fața unei gazete de perete
Trecînd prin fața clădirii O.C.L. 

Petroșani, am văzut un afiș pe care 
era scris: „Accesul publicului este 
admis între orele 13-14,30“... Totuși, 
n-am respectat orarul fixat și m-am 
strecurat în clădire. M-am îndreptat 
spre biroul comitetului sindical. Ușa 
era încuiată. Mi-am zis în gînd: to
varășii din comitet s-au dus poate pe 
la O.C.L. industrial, alimentar sau 
la T.A.P.L. Asta e treabă bună, mi-am 
zis plimbîndu-mă pe coridor în aștep
tarea tovarășului președinte.

Era o liniște deplină. La un mo
ment dat mi s-a părut că aud șoapte 
care veneau din partea unde se află 
gazeta de perete a O.C.L. „Aprozar“^ 
M-am apropiat și am tras cu urechea. 
Intr-adevăr, nu m-am înșelat. Cele 
patru articole vorbeau între ele. Le 
auzeam bine glasul. Care de care era 
mai revoltat din cauza nepăsării res
ponsabilului Constantinescu Rareș și 
a celor 6 membri ai colectivului aces
tei gazete. Le-am ascultat mult timp 
plîngerea bietelor articole învechite 
de vreme și date uitării.

— Nu ne putem plînge, spunea ar
ticolul semnat de tov. Popescu Elena' 
celorlalte, că sîntem prăfuite, pentru 
că femeia de serviciu ne șterge zil
nic de praf.

— Ai dreptate, continuă cel sem
nat de tov. Nicolae Mărculescu, că 
are grijă să ne șteargă, numai că 
responsabilul și membrii colectivului 
gazetei au uitat că am îmbătrînit de

îl dă brigada condusă de tînărul Va
sile Cernad care lucrează la descăr
carea vagoanelor de cărbuni pentru 
uzină. Această brigadă, din care fac 
parte muncitorii Ioan Udrea. lancu 
Băncilă, Nicolae Gheorghe și Ioan 
Străiescu, nu precupețește nici un e- 
fort pentru descărcarea cît mai ra'- 
pidă a vagoanelor cu cărbuni. Dato
rită acestui fapt membrii brigăzii con
dusă de tov. Vasile Cernad au rea
lizat pînă acum o depășire a sarcini
lor de plan .de 290 la sută.

Remarcabile realizări au dobîndit 
în producție și muncitorii din brigă
zile conduse de tov. Marin Ungurea- 
nu, Petru Nelepcu și Ștefan Gheorghe 
care și-au depășit normele de lucru 
cu 230-240 la sută

GH. RUSU

Roadele muncii însuflețite
Pe șantierele și în toate sectoarele 

întreprinderii de construcții și mon
taje miniere Petroșani munca se des

Fînul s-a încins și a început să-și 
schimbe culoarea, mirosul și gustul, 
ne mai fiind de loc pe placul cailor.

Dacă ar avea glas cabalinele că
rora le va fi trimis acest fîn, ar spu
ne cu siguranță celor care se îngri
jesc de hrana lor că nici măcar un 
cap de cal nu poate concepe o aseme
nea nepăsare în păstrarea furajelor.

M ȘTEFAN 
corespondent

a compresorului de aer comprimat 
adus cu mari greutăți de la Urjcani.' 
Acesta este și acum aruncat sub 
streașină atelierului, în timp ce .uti
lajele din mină duc lipsă de aer com
primat. La fel, mașina de curățat 
gonete nu este folosită în 3 schim
buri pentru a face față necesităților.

Conducerea acestui atelier, în frun
te cu inginerul Lucian Pop, nu dă 
nici un interes pentru punerea în func
țiune și folosirea din plin a acestor 
utilaje. Ea consideră că e mai ușor 
ca vagonetele să fie curățate manual 
de cît cu mașinile.

Cînd vor înțelege acești tovarăși 
că mecanizarea trebuie să fie folosită 
din plin ?

I. NICOARA 
corespondent

tot. lată și certificatele noastre de 
naștere. Tu ai venit pe lume la 1 iu
lie. Eu sînt ceva mai tînăr. Am vă
zut lumina zilei la 2 august.

— E mai bine de mine, se grăbi să 
completeze articolul cu tema „23 Au
gust“. N-am dată și nimeni nu știe 
de cînd stau aici; poate că din anul 
acesta, poate că din anul trecut. Ce-o 
fi crezînd oare colectivul gazetei des
pre mine ?

Greșești, spuse articolul scris la 
data de 15 iulie de tovarășa Banciu 
Maria. Cei care te citesc ghicesc după 
titlu și conținut că ai fost scris în 
preajma zilei de 23 August.

— Curată nepăsare, se auziră deo
dată în cor glasurile celor patru ar
ticole de la gazeta de perete a O.C.L.1 
Aprozar. Oare pînă cînd ne va mai 
ține aici tov. responsabil ?

...Da, aveau perfectă dreptate bie
tele articole. Nici pe departe nu se, 
potrivește titlul „înainte" ăl acestei! 
gazete de perete cu operativitatea 
mult rămasă în urmă ă colectivului 
său.

Colectivul gazetei de perete de la 
O.C.L. „Aprozar“’ Petroșani trebuie 
să lichideze cu lipsa de răspundere de: 
care a dat dovadă pînă acum și să; 
oornească la muncă hotărîtă pentru 
îmbunătățirea activității gazetei de 
perete din cadrul instituției respec
tive.
MARIA IORDACHE DUMITRESCU* 

corespondent
■■ ■  ................................................................. wiiiii W

fășoară într-un ritm tot mai viu. 
Muncitorii de aici se străduiesc să 
traducă în fapte angajamentele luate 
în cinstea Congresului partidului și 
a zilei de 7 Noiembrie.

Printre muncitorii care și-au înde- ' 
plinit cu succes angajamentele luate 
în cinstea celor două mărețe eveni
mente se află și electricienii din bri
gada condusă de tov. Vasile Sefcic, 
care au realizat o depășire a sarci
nilor de plan de 139 la sută. De ă- 
semenea, fruntașul întrecerii socialis
te Aurel Rațiu a înregistrat o depă
șire a sarcinilor de plan de 174 la 
sută, iar lăcătușii Trăian Bata, Ma
rin Nicolae, Mircea Mihuț, Mihai 
Pleșescu și Lorando Szabo și-au în
trecut productivitatea planificată cu 
50-100 la sută.

Realizări asemănătoare obțin și 
tîmplarii Petru Kustrin, Ștefan Hor- 
vat, Friedrich Binder, losif Phinghert 
și alții care ău înregistrat zilnic de
pășiri de plan cuprinse între 55-120 
Ia sută.

1. VLAD
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Membri ai delegației guvernamentale romine 
au părăsit Pekinul

Țările de democrație populară 
pe drumul construirii socialismului

PEKIN (Agerpres). — Gheorghe 
Apostol, membru în Biroul Politic și 
prim-secretar al Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Romîn, 
conducătorul delegației guvernamen
tale a Republicii Populare Romîne 
invitată la sărbătorirea Zilei națio
nale a R. P. Chineze și Grigore Preo
teasa, prim locțiitor al ministrului A- 
facerilor Externe al Republicii Popu
lare Romîne, membru al delegației, 
âu părăsit vineri dimineața Pekinul, 
plecînd spre patrie.

Delegația a fost condusă lă aero
port de Ciu En-lai, premierul Consi
liului de Stat al Republicii Populare 
Chineze; Den Țzî-huei, locțiitor al

— Cuvîntarea tovarășului Gh. Apostol —
Dragi tovarăși și prieteni,
Este o mare cinste pentru delega

ția noastră de a fi reprezentat po
porul romîn, guvernul Republicii 
Populare Romine și Partidul Munci
toresc Romîn la festivitățile marei 
zile naționale a poporului chinez, cea 
de a 5-a aniversare a constituirii Re
publicii Populare Chineze.

Delegația exprimă călduroasele și 
sincerele sale mulțumiri poporului 
chinez. Partidului Comunist Chinez 
și guvernului chinez pentru ospitali
tatea frățească, prietenească și pen
tru călduroasa primire care ne-au 
fost acordate în orașele, satele, între
prinderile, instituțiile de artă și cul
tură pe care le-am vizitat.

In timpul vizitei noastre în glori
oasa capitală a Republicii Populare 
Chineze și în alte centre ale Chinei, 
noi am fost martorii mărețelor rea
lizări ale muncii creatoare obținute 
de harnicul și iscusitul popor chinez 
sub strălucita conducere a Partidului 
Comunist Chinez și a iubitului său 
conducător, tovarășul Mao Țze-dun. 
Toate acestea ne-au entuziasmat.

Demonstrația puterii populare din 
1 octombrie de la Pekin și din alte 
orașe din întreaga țară ne-a dat po
sibilitatea să constatăm că poporul 
chinez, în frunte cu eroica clasă 
muncitoare, este strîns unit. Cu un 
entuziasm și o încredere nemărgini
tă, într-|Un front democratic popular 

premierului; Cen Șu-tun, vicepreșe
dinte al Comitetului Permanent' al 
Adunării Reprezentanților Populari 
din întreaga Chină și de alți fruntași 
ai vieții de stat și politice.

Au fost de față membri ai corpu
lui diplomatic acreditați la Pekin.

Aeroportul era pavoazat cu drape
lele de stat ale Republicii Populare 
Romîne, R. P. Chineze, Uniunii So
vietice și celorlalte țări de democra
ție populară. Pe aeroport a fost ali
niată o gardă de onoare.

Au fost intonate imnurile naționale 
ale Romîniei și Chinei. înainte de 
plecare Gheorghe Apostol a rostit 
următoarea cuvîntare i 

el merge înainte sub conduce
rea Partidului Comunist Chinez și 
guvernului chinez, pe drumul con
struirii socialismului și a apărării 
păcii, în Asia și în întreaga lume, 
și pe drumul înfăptuirii înaltelor nă
zuințe ale națiunii — eliberarea în
tregului teritoriu al Chinei.

Măreața prietenie între Republica 
Populară Chineză și Uniunea Sovie
tică și colaborarea frățească a tutu
ror popoarelor din întregul lagăr al 
păcii, democrației și socialismului 
constituie o forță de neînvins în a- 
părarea păcii și progresului omenirii.

Am fost pretutindeni mișcați de 
profunda prietenie a poporului chi
nez față de Uniunea Sovietică Și de 
țările de democrație populară.

In acest moment, cînd plecăm 
spre patrie, noi urăm sincer poporu
lui chinez victorie deplină în reali
zarea primului său mare plan cin
cinal, în opera de construire a noii 
Chine și în lupta sa pentru apărarea 
păcii.

Trăiască prietenia veșnică și de 
nezdruncinat între marele popor chi
nez și poporul romîn 1

Trăiască Republica Populară Chi
neză 1

Trăiască marele popor chinez I
Trăiască puternicul lagăr al păcii, 

democrației și socialismului în frunte 
cu Uniunea Sovietică I

R. P. CHINE,ZA ' ’
Un centru de mașini 

de construcție
In vederea accelerării îndeplinirii 

planului de construcții, în orașul Sian 
se înființează un centru pentru apro
vizionarea cu mașini a șantierelor de 
construcție. In curînd, acest centru 
va procura întreprinderilor din acest 
oraș industrial al Chinei de nord-vest 
mașinile necesare construcțiilor pe 
care le vor ridica.

Pe lîngă faptul că pune la dispo
ziție buldozere, macarale, betoniere, 
compresoare, tăvăluge cu aburi și alte 
mașini, acest centru va deservi pe 
constructori și prin atelierele de re
parații. In prezent, 200 mașiniști care 
vor lucra la acest centru urmează 
cursuri de calificare pentru însușirea 
conducerii noilor mașini.
R. P. POLONA

La șantierele navale
La șantierul naval din Szczecin a 

fost lansat noul cargobot „Malbork“ 
pentru transportul minereului și căr
bunilor. Vasul a fost construit pen
tru compania poloneză de navigație 
din Szczecin. .

La șantierul naval de pe rîul Kozle, 
din voevodatul Opole, a fost lansat 
un nou remorcher. Acesta este al 
doilea remorcher fabricat de acest 
șantier naval. Remorcherul „Bogus- 
law“ este mai puternic decît remor
cherele de acest tip importate din 
străinătate.

Plantatoare de porumb 
în două rînduri

Atelierul de reparații al gospodă
riilor agricole de stat din Kozuchow 
iVoevodatul Zielona Gora) a început 
producția unei plantatoare de porumb 
in două rînduri.
R. CEHOSLOVACA

Feroviarii inovatori 
din regiunea Ostrava

La Olomouc, în regiunea Ostrăvâ 
a avut loc o conferință a feroviarilor 
inovatori din această regiune. La con
ferință s-a subliniat că în decurs de 
un singur an inovatorii și inventato
rii au prezentat 181 propuneri de ino
vații, a căror aplicare a contribuit 
la scăderea prețului de cost cu 
1.500.000 coroane.

Propunerea lui A. Polok de a con
duce trenuri de mare tonaj între sta
țiile de cale ferată Karvina și Trinec 
face posibilă economisirea a două 
trenuri de marfă pe zi.

Mișcarea inovatorilor feroviari con
tribuie nu numai la realizarea de 
mari economii, dar și la îmbunătăți
rea securității și traficului regulat 
pe căile ferate.

R. P. UNGARA

Becuri cu neon în tramvaie
La întreprinderea de tramvaie din 

Budapesta se experimentează în pre
zent o nouă metodă de iluminare a 
tramvaielor cu ajutorul becurilor cu 
neon. Iluminarea cu neon consumă 
mai puțină energie electrică și dă 
o lumină mai puternică.

Case ale artei populare
In comunele Nádudvar și Hajdú

nánás au fost organizate Case ale ar
tei populare. La Casa artei populare 
din comuna Nádudvar sînt expuse 
obiecte care oglindesc dezvoltarea 
olăritului în comună, iar la Casa ar
tei populare din Hajdunanas sînt ex
puse cele mai frumose obiecte de 
artă lucrate de maeștri în împletirea 
paielor.

R. P. BULGARIA

La construcția de la Rosița
Constructorii nodului hidraulic de 

la Rosița au obținut o nouă victorie 
în muncă. Ei au terminat cu o lună 
înainte de termen săparea canalului 
prin care apele provenite din lacul 
de acumulare „Alexandr Stamboliiski'4 
vor fi trimise spre a iriga o supra
față de 30.000 decari de pămînt fertil 
din regiunile Pavliken și Sviștov.

Prima fabrică de zinc
Se desfășoară în ritm rapid lucră

rile de construcție a primei fabrici 
de zinc din R. P. Bulgaria. Au fost 
complet terminate lucrările de con
strucție a secțiilor de electroliză și 
alte secții.

In prezent se desfășoară lucrările 
de montare a mașinilor în atelierele 
a căror construcție a fost terminată. 
90 la sută din mașinile și utilajele 
necesare âu fost primite din Uniunea 
Sovietică.

In S.U.A. âu avut loc recent con
gresele marilor organizații sindicale 
— Federația Americană a Muncii 
(A.F.L.), Sindicatul muncitorilor din 
industria oțelului, Congresul Sindi
catelor Industriale (C. I.O.) și Sindi
catul independent al muncitorilor din 
industria electrotehnică și radioteh- 
nică. Lucrările congreselor oglindesc 
în mod grăitor situația mișcării mun
citorești din S.U.A.

Fenomenele de criză din industria 
S.U.A. au adus cele mai mari neno
rociri oamenilor simpli. Peste 5 mi
lioane oameni sînt șomeri totali și 
aproximativ 10 milioane șomeri par
țiali.

Capitalul monopolist profită de si
tuația creată pentru a porni o ofen
sivă și mai puternică împotriva. in
tereselor vitale ale clasei muncitoare.

Numai în ultimii cinci ani impozi
tele directe percepute de la populație 
au crescut aproximativ de 2,5 ori. 
Crește costul vieții.

Păturile largi ale oamenilor mun
cii din S.U.A. își exprimă nemulțu
mirea față de politica dusă de parti
dul republican care după ce a venit 
la putere, acum doi ani, și-a uitat fă
găduielile din timpul campaniei elec
torale de a satisface nevoile sociale 
ale populației. Vîrfurile A.F.L. sînt 
alcătuite din slugi credincioase ale 
capitalului monopolist, âgenți ai bur
gheziei în sînul mișcării .muncitorești, 
care au instaurat în sindicatele lor 
un regim de teroare și dictatură și

Congresele sindicatelor americane

reprimă în mod brutal toate încer
cările membrilor de rînd de a res
tabili rînduielile democratice.

Este firesc ca interesele liderilor 
A.F.L. să fie diametral opuse inte
reselor clasei muncitoare și să coin
cidă pe deplin cu interesele capitalu
lui monopolist. De aceea, nu este de 
mirare că Congresul Federației A- 
mericane a Muncii de la Los-Angeles 
n-a dezbătut de fapt problemele care 
frămîntă clasa muncitoare din Ame
rica și a sprijinit în întregime poli
tica externă a cercurilor guvernante 
ale S.U.A., iar în rnulte cazuri le-a 
întrecut chiar prin reacționarismul și 
agresivitatea sa.

Sprijinind politica externă a ac
tualului guvern, liderii de dreapta 
din Federația Americană a Muncii 
au criticat în ultimul timp politica 
internă a guvernului S.U.A. Aceasta 
se explică prin faptul că ei sînt ne- 
voiți să țină seamii de nemulțumirea 
tot mai mare a membrilor Federa
ției din cauza șomajului și a reduce
rii salariilor. Fapt este însă că bossii 
sindicali au strînse legături cu parti
dul democrat, care speră să obțină 
victoria în apropiatele alegeri pen
tru Congres ce se vor ține în luna 
noiembrie. De aceea, Congresul a 
primit cu atîtâ răceală declarațiile 
lui Eisenhower și Mitchell care, au 

de G. KULIKOVA 
încercat să prezinte într-o lumină 
mai favorabilă actuala situație eco
nomică a țării.

Congresul a cerut sporirea mini
mului de salariu și reducerea săptă
mânii de lucru. Aceste cereri au însă 
un caracter demagogic. La Congres 
nu s-a pomenit nici un cuvînt despre 
probleme atît de importante cum ar 
fi ofensiva reacțiunii din S.U.A., n-au 
răsunat glasuri de protest împotriva 
mccarthysmului și împotriva supri
mării drepturilor democratice.

Așa dar, Congresul A.F.L. a ară
tat odată mai mult că liderii sindicali 
de dreapta sînt dușmanii clasei mun
citoare.

Congresul Sindicatului muncitorilor 
din industria oțelului afiliat la C.I.O., 
s-a deosebit în multe privințe de „con
gresul" de la Los-Angeles. Ca și toți 
liderii reacționari din Congresul 
sindicatelor industriale, vîrfurile con
ducătoare ale sindicatului oțelarilor 
în ultimul timp au o atitudine foarte 
rezervată față de problemele de po
litică externă. Se vede că ei sînt ne- 
voiți să plece urechea la părerea mem
brilor de rînd ai sindicatului, care se 
pronunță pentru apărarea păcii. To
tuși, liderii de dreapta s-au hotărît 
probabil să reprime forțele progre
siste din sindicat. In acest scop au 
strecurat o rezoluție în care se cere 

excluderea comuniștilor, dovedind ast
fel prin fapte că sînt scizioniști ai 
mișcării muncitorești și slugi ai 
reacțiunii.

Adevărata stare de spirit a oame
nilor muncii din S.U.A. și-a găsit 
expresia la Congresul Sindicatului 
unit al muncitorilor din industria e- 
lectrotehnică și radiotehnică, care în 
1949 a fost exclus din C.I.O. împre
ună cu alte sindicate progresiste. 
Prezentînd revendicări economice, 
conducătorii acestui sindicat nu le 
însoțesc cu tot felul de rezerve, așa 
cum o fac conducătorii A.F.L. La pro
punerea unor membri de rînd, Con
gresul a obligat sindicatul să ducă 
lupta pentru majorarea salariilor și 
anularea legii anticomuniste Brow- 
nell-Butler.

In ceea ce privește problemele de 
politică externă, în rezoluția Congre- 
sfflui se spune că toate țările trebuie 
să găsească căile pentru coexistența 
pașnică. Congresul a chemat la in
terzicerea armei atomice, la extinde
rea comerțului cu toate țările, inclu
siv cu Uniunea Sovietică.

Reacțiunea americană dezlănțuie 
împotriva sindicatelor progresiste și 
â conducătorilor lor cele mai sălba
tice persecuții. Faptele arată însă 
că, în ciuda tuturor acestor persecu
ții, organizațiile muncitorești progre
siste continuă să aibă un rol impor-1 
tant în lupta poporului american pen
tru pace și democrație. (Agerpres)1
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