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iectrificarea țării.
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Luna prieteniei Romirio-Sovietice 

— Aplicînd metode de muncă 
sovietice : Iosif Barbura — Rea
lizez importante economii' de 
combustibil; ¡lie Palotai — Gra
ficul ciclic; Ion Popirlan — Am 
devenit sutamiist. (pag- 3-a)

Din Chemările C.C. al P.C.U.S cu 
prilejul celei de a 37-a aniver
sări a Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie.

Din viața și munca minerilor 
Albanezi.

Provocările gomindaniștilor împo
triva R. P. Chineze.

Situația din Indonezia.
(pag. 4-a),

Metoda cea mai avansată 
de organizare a muncii în mine
Recent, la Petroșani a avut loc o consfătuire pe problema 

organizării muncii la abataje și înaintări după metoda graficu
lui ciclic. Această consfătuire/ la care au participat I zeci de 
mineri fruntași care aplică metoda graficului ciclic, numeroși 
tehnicieni și ingineri a căror muncă este strîns legată de apli
carea acestei metode, a scos din nou la iveală marile avantaje 
pe care le prezintă organizarea muncii după graficul ciclic față 
de vechile metode de muncă.

Spre deosebire de vechile metode de muncă, metoda grafi
cului ciclic elimină lucrul la întîmplare și face posibil ca diver
sele operațiuni de minerit să se efectueze în succesiunea lor 
cea mai firească.

Fiind un important mijloc de sporirea producției și produc
tivității muncii, aplicarea în mod creator a acestei avansate 
metode sovietice de organizarea muncii este calea sigură de 
creștere a salariilor muncitorilor mineri. Aproape in fiecare 
lună membrii brigăzilor conduse de minerii Iuliu Haidu, Ștefan 
Mihai, loan Gaiovschi, Petru Spînu, Octavian Iancu, primesc 
prime pentru depășirea ciclurilor programate care se ridică de 
multe ori Ia 700-1500 lei.

Deși experiența aplicării metodei graficului ciclic în Valea 
Jiului a dovedit superioritatea acestei metode, din toate punc
tele de vedere, -față de vechile metode de organizare a muncii, 
în ultimul timp la minele noastre de .cărbuni nu s-au prea făcut 
progrese în ceea ce privește extinderea și aplicarea ei justă. Numă
rul de 54 brigăzi de mineri care lucrează în prezent după me- 
toca graficului ciclic, dintre, care o treime nu-și realizează rit
mic ciclurile programate, este departe de adevăratele posibili
tăți de extindere a acestei metode. Acest număr și -mai ales 
faptul că o parte însemnată a brigăzilor ciclice- nu- realizează, 
prevederile ciclogramelor, demonstrează că. la mine există o 
slabă preocupare din partea tehnicienilor și inginerilor pentru 
generalizarea acestei metode.

' Lipsuri serioase au în ceea ce privește extinderea metodei 
graficului ciclic și organizațiile de partid șî sindicale de. la unele 
mine (Lonea, Lupeni). La mina Lonea, comitetul de întreprin
dere n-a dus o activitate cit de cît susținută pentru a lărgi apli
carea acestei metode. La mina Lupeni, organizațiile de partid 
cît și comitetul sindical, au stat pasive față de reducerea de către 
administrație a numărului de brigăzi ciclice în cursul lunilor 
mai-august.

Practica a dovedit că organizarea lucrului după graficul ț 
cicie se poate aplica cu succes și la abatajele cameră. De altfel, I 
în cadrul consfătuirii s-a prevăzut că de la 1 noiembrie această i 
metodă să fie introdusă în 5 noi abataje cameră. De asemenea, 
s-a mai hotărît că la minele din Valea Jiului să fie organizate 
pe baza aplicării metodei graficului ciclic, 45 înaintări rapide.

Luptîr.d pentru extinderea metodei graficului ciclic, condu
cerile administrative trebuie să asigure în primul rînd condițiile 
necesare ca fiecare brigadă ciclică să-și îndeplinească și depă
șească ritmic sarcinile de plan.

Organizațiile de partid și sindicale de la mine trebuie să 
acorde o mai mare atenție metodei graficului ciclic. Pe de 
o parte, organizațiile de partid și sindicale trebuie să se ridice 
cu tărie împotriva activității de mîntuială depusă de unele con
duceri administrative în direcția extinderii și aplicării juste 
a metodei graficului ciclic. Pe de altă parte, organizațiile de 
partid și sindicale trebuie să desfășoare o intensă muncă poli
tică de atragere a minerilor și tehnicienilor la aplicarea acestei 
valoroase metode.

Să creăm condițiile necesare pentru o cît mai largă extin
dere a metodei graficului ciclic !

In cinstea Congresului partidului și a zilei de 7 Noiembrie

Tot mai sus steagul întrecerii socialiste!

_ Au trecut cîțivâ ani de 
cînd la Uricani s-au făcut 
primele săpături pentru des
chiderea unei noi mine. Cu 
aiutorul utilajului modern și 
a metodelor de muncă sovie
tice. minerii de aici, au stră
puns adîncul lăsînd în urma 
abatajele djn care astăzi se 
scot cantități tot mai însem
nate de cărbune.

Brigăzile de mineri cum 
sínt cele conduse de tov. Ioan 
Recsak. Iosif Lanfrasz. Lu
dovic Bartha și Stan Maftei 
au adus contribuții de seama 
la dezvoltarea minei Uricani.

Și-au îndeplinit angajamentele înainte de termen
Un obiectiv de seamă în 

angajamentele minerilor din 
brigada condusă de tînărul 
Ioan Nachbar, din sectorul 
II al minei Vulcan, a fost în
deplinirea sarcinilor de plan 
anuale pînă la 7 Noiembrie. 
Intensificîndu-și eforturile în 
întrecerea socialistă în cinstea 
Congresului partidului și a 
zilei de 7 Noiembrie, briga
da minerului Ioan Nachbar

Minerii din
Harnicii mineri de la mină 

Lupeni întîmpină cel de al 
11-lea Congres al partidului 
și ziua de 7 Noiembrie cu 
angajamentele îndeplinite și 
chiar depășite.

Minerii din sectorul III al 
minei Lupeni și-au îndeplinit 
la 19 octombrie sarcinile de 
plan pe luna noiembrie și de 
la acea dată au început să 
extragă cărbune în contul 
lunii decembrie. La înfăptui
rea acestui însemnat succes 
s-a evidențiat un mare număr 
de mineri printre care se nu
mără și cei din brigăzile con
duse de tinerii Petru Spînu, 
Mihai Volf, Nicolae Arieșan. 
Ioan Rusu, Virgil Spătăcea- 
nu. Paul Anțilă, Dumitru Si- 
lion și alții. Minerii din a- 
ceste brigăzi au obținut de-

Minerii din Uricani
Atetodele de muncă sovietice 
au constituit în activitatea 
lor cel mai prețios ajutor 
reușind astfel să realizeze 
lună de lună succese grăitoa
re în producție. Numai în pe
rioada 1—16 octombrie a. c- 
aceste brigăzi și-au întrecut 
sarcinile de plan cu 87—138 
la sută, situîndu-se în fruntea 
întrecerii socialiste ce se des 
fășoară în cinstea celui de al 
11-lea Congres al partidului 
și â zilei de 7 Noiembrie. Suc
cese remarcabile au înregis
trat în acest interval de timp 
și brigăzile conduse de tov.

ă reușit ca pînă Ia 20 sep
tembrie să extragă producția 
de cărbune planificată pe a- 
nul 1954.

La terminarea planului a- 
nual, membrii brigăzii și-au 
reînnoit angajamentele.

' — Ne mai angajăm — au 
declarat ei — ca îh cinstea 
zilei de 7 Noiembrie să dăm 
cărbune în contul lunii mai 
1955.

Lupeni își respecta angajamentele
pășiri de normă de 35-165 lă 
sută.

O contribuție de seamă la 
înfăptuirea acestor succese 
au adus-o și tehnicienii sec
torului, tov. Emeric Magya
rosi, Roman Jurca, Constan
tin Munteanu, Ioan Stoica, 
Nicolae Răuț și alții care 
s-au îngrijit ca brigăzile să 
nu sufere de materiale și va- 
gonete goale.

Printre colectivele care își 
îndeplinesc cu cinste angaja
mentele luate în întrecere se 
numără și minerii din secto
rul I A. Colectivul acestui 
sector a avut ca angajament 
să dea în cinstea Congresu
lui partidului sute de tone de 
cărbune peste sarcinile de 
plan. încă din cea de a ll-ă 
decadă a lunii octombrie an- 

Niță Burta și Dumitru So- 
rescu, Szigismund Szekei și 
Dumitru Rotatu care lucrea
ză după metoda graficului 
ciclic, reușind să obțină 
depășiri ale sarcinilor de plan 
cuprinse între 25-78 la sută.

In prezent, minerii de ld 
Uricani se străduiesc în ca
drul întrecerii socialiste să 
extragă din mina lor canti
tăți tot mai mări de cărbune 
în cinstea Congresului parti
dului și a zilei de 7 Noiem
brie.

F. BERCEANU 
corespondent

Noul angajament al brigă
zii nu este ușor de îndeplinit. 
Totuși există destule garan
ții că va fi dus la îndeplini
re. Și una din ele este depă
șirea de plan de peste 60 la 
sută realizată de brigadă în 
luna octombrie.

I. PREDOLU 
corespondent’

gajamentul minerilor din sec
torul I A a fost depășit cu 
260 de tone de cărbune.

Cele mai frumoase succe
se în acest sector le-au obți
nut brigăzile conduse de mi
nerii Mihai Bona, Gheorg.he 
Juravlea, Gavrilă Bodea, A- 
lexandru Butucaru și alții 
care și-au depășit normele cu 
44-53 la sută.

Aflînd despre rezultatul în
deplinirii angajamentului, mi
nerii din sectorul I A și-au 
exprimat hotărîrea de a ex
trage pînă la 30 octombrie, 
în cinstea Congresului parti
dului și ă zilei de 7 Noiem
brie, încă 340 de tone de căr
bune în plus.

I CHELBEZAN și G. OLARU, 
corespondenți

Mineri din brigada Eroului Muncii Socialiste Iuliu Haidu

Petru Fülöp Coloman Kovacs ioan Baneș Andrei Kovacs Andrei Butuc Gavrilă Kardos Matei Totoc
La 21 octombrie brigada Eroului Muncii Socialiste Iuliu Haidu a ter

minat sarcinile de plan pe anul 1957 și a început să lucreze în contul anu
lui 1958, îndeplinind astfel cu 9 zile înainte de termen angajamentul luat 
in cinstea Congresului partidului și a zilei de 7 Noiembrie. Această vic
torie este rezultatul muncii pline de abnegație a întregii brigăzi din care 

fac parte și tov. Petru Fiilop, miner șef de schimb, Coloman Kovăcs, 
Andrei Kovacs, Gavrilă Kardos, mineri, Andrei Butuc, ajutor-miner, Ioan 
Baneș și Matei Totoc, vagonetari. întreaga brigadă a tov. Iuliu Haidu este 
exemplu de disciplină socialistă; fiecare membru al ei se străduioște să-și 
ridice neîncetat nivelul de calificare.

i



Z STEAGUI ROȘU

Spre noi succese în electrificarea țârii
Zilele acestea se împlinesc patru 

ani de la apariția Hotărîrii C.C. al 
P.M.R. asupra planului de electrifi
care a țării, document deosebit de 
important în opera de construire a 
socialismului în patria noastră. Par
tidul și guvernul călăuzindu-se de 
învățătura marxist-leninistă șl expe
riența glorioasă a construirii socia
lismului în Uniunea Sovietică, acor
dă o atenție deosebită electrificării 
țării, ca o condiție hotărîtoare pentru 
ridicarea nivelului material și cultu
ral al poporului nostru.

încă cu o sută de ani înainte, Marx, 
a arătat că electrificarea joacă un rol 
hotărîtor în dezvoltarea forțelor de 
producție, că regele abur care în vea
cul trecut revoluționase lumea, și-a 
trăit traiul, iar locul lui va fi luat 
de o forță incomparabil mai revolu
ționară : scînteia electrică.

Concepția marelui Lenin asupra 
electrificării a deschis apoi în fața 
omenirii o viziune măreață : orașe și 
sate inundate de lumina becului elec
tric, strunguri și alte mașini-unelte 
uriașe, trenuri electrice, tractoare și 
mașini agricole brăzdînd ogoarele — 
toate acționate de forța energiei elec
trice. In luna septembrie a anului 
1920, în plin război împotriva inter- 
vențîonistilor, Lenin a spus : „Comu
nism înseamnă puterea sovietică plus 
electrificarea întregii țări. Numai atunci 
cînd țara va fi electrificată, cînd in
dustria, agricultura si transportul 
vor fi puse pe baza tehnică a marii 
industrii moderne, numai atunci vom 
învinse definitiv. Dacă Rusia se va 
acoperi cu o rețea deasă de uzine e- 
lectrice, de instalațiuni tehnice puter
nice, construcția noastră economică 
comunistă va deveni un model pen
tru viitoarea Europă si Asie socia
listă“.

Lenin a îndrumat personal munca 
savanților din domeniul energeticei 
pentru elaborarea cunoscutului plan 
GOELRO. luptînd pentru traducerea 
în viată a acestui plan. După moar
tea lui Lenin, I. V. Stalin, a contribuit 
personal la realizarea mărețului plan 
elaborat de Lenin. Astfel, în aniî pu
terii sovietice, au fost construite nu
meroase hidrocentrale ca acelea de la 
Volkov de pe Nipru, de pe Svir și 
de la Sevan, iar recent se înalță la 
Kuibîșev și Stalingrad cele mai mari 
hidrocentrale din lume, care vor creea 
o capacitate de aproape 20 miliarde 
kw. ore.

Uniuneia Sovietică a pășit acum 
la folosirea în practică a energiei 
atomice în scopuri de construcții, rea- 
lizîndu-se prima centrală electrică, 
industrială pe bază de energie ato
mică.

In raportul său ținut acum patru 
ani asupra planului de electrificare 

a țării, tov. Gheorghe Gheorghiu- 
Dej a arătat că : „Electrificarea țării 
noastre se impune ca o sarcină de 
cea mai mare urgență și însemnă
tate. Lichidarea înapoierii economice 
și culturale a țării pe baza trecerii 
la marea producție socialistă în1 in
dustrie și agricultură este de necon
ceput fără electrificare”.

Este cunoscută moștenirea lăsată 
de regimul burghezo-moșieresc din 
țara noastră, în domeniul electrifi
cării. Puținele centrale electrice rea
lizate în cei peste 60 de ani de gu
vernare burghezo-moșierească repre
zentau o putere instalată de 740.000 
kw. Dintre aceștia doar 600.000 kw. 
erau folosibili, restul instalațiilor 
fiind vechi și uzate. In afară de aceas
ta, uzinele electrice erau instalate în 
mod anarhic după interesele politi
cienilor burghezi, folosind combusti
bili prețioși ca petrolul și lemnul ; 
nici o preocupare pentru folosirea re
zervelor de energie hidraulică sau a 
combustibilului inferior care se afla 
în cantități însemnate în patria noa
stră. Cît privește industria electro
tehnică ea nici nu exista.

Guvernele burghezo-moșierești care 
erau direct interesate, ca Romînia să 
fie dependentă din punct de vedere 
economic de marile concerne străine, 
realizînd de pe urma aceasta bene
ficii fabuloase, se opuneau oricărei 
dezvoltări a unei industrii autohtone 
serioase. De aceea în preajma celui 
de al II-lea război mondial, în cceace 
privește materialele electrice și elec
trotehnice, existau în Patria noastră 
doar cîteva ateliere de reparații ș! 
cîteva reprezentanțe comerciale ale 
marilor concerne străine electroteh
nice ca : AEG, Simens, Philips etc.

Odată cu trecerea în proprietatea 
statului a fabricilor și uzinelor s-a 
pus capăt si situației grele din secto
rul energetic. Astfel, s-a început re
organizarea șî regruparea instala
țiilor energetice, luîndu-se măsuri de 
îmbunătățire a utilajului existent.

Primii ani de traducere în fapt a 
planului de electrificare au constituit 
un început bun, marcînd o serie de 
succese importante în drum spre 
făurirea unei puternice baze energe
tice. Așa, de oildă. în anul 1952 a 
intrat în funcțiune termocentrala 
,,Gh. Gheorghiu-Dej”. din Doicești, 
care consumă cărbune inferior din 
regiunea respectivă. Această uzină fur
nizează energie electrică pentru regiu
nile "București, Ploești, Stalin, ali- 
mentînd Car'lala, exploatările petro
lifere, punînd în mișcare numeroase 
mas'tni și agregate. Tot în august 
1952. a început să furnizeze energie 
electrică Termocentrala Ovidiu II din 
regiunea Constanța, realizată în în
tregime cu ajutorul specialiștilor so
vietici și dotată cu utilaj sovietic de 
cea mai înaltă tehnicitate. Darea în 

funcțiune a acestei uzine contribuie 
înr mod activ Ia ridicarea nivelului de 
trai a populației dobrogene. Multe 
sate folosesc acum „lampa lui Ilici”. 
Numeroase S.M.T.-uri șî G.A.S.-uri 
din această regiune se bucură de bi
nefacerile energiei electrice.

In primăvara anului 1953, apele 
falomiței au pus în mișcare turbina 
hidrocentralei Moroeni, care a început 
și ea să furnizeze energie electrică 
industriei și așezărilor omenești din 
această parte a patriei

In primăvara anului acesta a intrat 
în funcțiune termocentrala „Steaua 
Roșie” de la Sîngeorgiul de Pădure 
din Regiunea Autonomă Maghiară, 
montată tot cu sprijinul Uniunii So
vietice. ¡De asemenea, d|e curînd a 
început să producă energie electrică 
o mare termocentrală care ali
mentează cu energie electrică 
o importantă regiune industrială din 
Moldova. In afară de acestea sînt în 
curs de construire și de montare alte 
hidrocentrale și termocentrale, prin
tre care se află și marea hidrocentrală 
„V. I. Lenin” de la Bicaz, care va 
chema la viață nouă numeroase sate 
din această regiune a țării.

Pentru prima dată se fabrică în țara 
noastră locomotive electrice de mină, 
transformatori de forță șî diverse mo
toare electrice de construcție specială 
pentru foraj și pentru extracție, iar 
recent, industria electrotehnică a livrat 
primele grupuri electrogene necesare 
agriculturii.

In afară de produsele livrate in
dustriei și agriculturii, a crescut în 
ultimii ani și producția articolelor
electrotehnice de larg consum ca : 
aparate de radio, mașini electrice de
călcat, reșouri electrice, corpuri de
iluminat etc. In anul 1953, producția 
dc becuri electrice a fost de 420 la 
sută față de 1948 etc. Industria 
electrotehnică continuă să-și sporeas
că într-un ritm rapid sortimentele de 
produse, pentru a acoperi necesitățile 
planului de electrificare și ale celor
lalte ramuri industriale, contribuind 
în acest fel la ridicarea nivelului de 
trai al oamenilor muncii.

Eăcînd bilanțul celor patru ani de 
muncă constructivă pe drumul elec
trificării patriei noastre, oamenii mun
cii privesc cu mîndrie la realizările 
obținute, fiind hotărîți să-și încor
deze toate eforturile pentru a obține 
și de acum înainte noi succese pe 
frontul construcției socialismului, 
luptînd pentru înflorirea Republicii 
noastre populare, pentru făurirea unei 
vieți luminoase și fericite, pentru pace 
și bunăstare.

P. ZBIRLEA

Lucrări ce apar 
în cinstea „Lunii Prieteniei 

Rotnîno-Sovietice”
Lucrări pentru tineret

V. Rataev: Pentru puterea sovie
telor.

N. Zadornov 5 Ținutul îndepărtat/ 
B. Polevoi : Contemporanii.

Lucrări pentru preșcolari
S. Marșac : Vine, vine grădinița.:

Lucrări pentru școlarii mici, 
pionieri și școlari

S. Pogorelovschi : Recolta.
S. Scipaciov: Pavlic Morozov.
V. Osoeva : Vasioc Turbaciov și to

varășii săi. Voi. III.
Colecția „Știința învinge"

O. B. Lepeșinscaia: La izvoarele 
vieții.

V. A. Popov: Avionul.
Lucrări în limba maghiară

N. Dubov : Lumini pe rîu.
S. Babaevschi: Fericirea lui Mitea/
S. Pogorelovschi : Recolta.

Lucrări in limba germană
S. Pogorelovschi : Recoltă.

Lucrări in limba sîrbă
B. Polevoi: Povestea unul om a* 

devărat.
S. Pogorelovschi: Recolta.
S. Marșac: Vine, vine grădinița’/

Obligațiuni C.E-.O. 4 la sută 

cu cîștiguri
La 30 octombrie 1954 va avea loc 

prima tragere la sorți a obligațiunilor 
C.E.C. 4% cu cîștiguri.

La această tragere ca și la fiecare 
din tragerile următoare care vor aveă 
loc din două în două luni se atribuie 
cîte 3.400 cîștiguri totalizînd 1.691.600 
lei.

In total la cele 7 trageri la sorți 
anuale se atribuie 25.000 de cîștiguri 
în valoare de 14.101.200 lei.

Valoarea obligațiunilor C.E.C. este 
de 200, 100 și 50 lei însă prețul lor 
crește pe măsura apropierii de data 
tragerilor la sorți.

Obligațiunile care nu au ieșit lai 
sorți își păstrează valabilitatea lor, 
putînd participa la tragerile la sorți 
următoare. Ele pot fi vîndute oricînd 
Ia valoarea lor nominală la unitățile 
C E C. de unde au fost cumpărate.

In felul acesta, fără riscuri, puteți 
realiza cîștiguri de 35.000, 25.000,
10.000, 5.000, 1.000 și .400 lei.

Păstrați-vă banii disponibili cum- 
părînd obligațiuni C.E.C. 4% cu cîș
tiguri.

Cumpărați din timp obligațiunile 
C.E.C. 4% cu cîștiguri pentru a par
ticipa la tragerea la sorți de la 30 
octombrie și cele următoare

DRUMUL 0© A NIEZ 8 MESARÖ
Deși-i devreme, e lume multă în 

piață. O femeie între două vîrste. cu 
ochi negri, adînci, se opri în fața 
unui coș de struguri.

— Cum dai strugurii, bade ?... Cît 
ai spus ? Ei, hai dă-i ceva mai ieftin I

Nu termină bine ceea ce avea de 
spus, că o altă femeie mărunțică o 
luă de braț, zicîndu-i:

— Hai Ioană, nu te mai tîrgui 
atîta, că acuși sună de șase și întîr- 
ziem de la șut.

Grăbite, cele două femei o iau 
spre filatură. Ioana e fruntașă în 
producție. Sortează zilnic kilograme 
de mătase peste plan. Și-apoi cum să 
nu se grăbească ? Angajamentul 
luat în cinstea Congresului partidu
lui trebuie depășit.

★

Ioana cunoscuse zile triste în să
tul unde văzuse lumina zilei. In fie
care dimineață maică-sa pleca la lu
cru în sat, încuind-o în odaie. Se în
torcea doar seara, scoțînd din sîn 
cîte ceva de îmbucat pentru copila 
înghețată de frig. Cu nasul turtit de 
sticla cîrpăcită cu cartonul unui 

vechi abecedar, Ioana privea în su- 
sul uliței. Se hîrjoneau acolo, în drep
tul unei case mari, un grup de copii. 
Hărmălaia copiilor înstăriților satu
lui ajungea pînă la ea. Se bușeau cu 
bulgări de zăpadă. Le invidia jocul. 
Ce n-ar fj dat să aibă și ea o șubă 
de miel tivită cu alb, ca a lui Gheor- 
ghiță al chiaburului, sau o pereche 
de ghete ca ale Floricăi, mezina cîr- 
ciumarului. Ce cald trebuie să le 
țină ! De le-ar avea s-ar putea tă
văli și ea în albul zăpezii. Ghetele 
ei nici cu sfoară nu-și mai puteau 
ține talpa. Le primise maică-sa din 
sat, pentfu o zi de muncă. Din colț, 
de sub sobă, cască parcă în batjo
cură două guri mari.. Cum să ie maî 
încalțe ?

,Și așa au fost iernile în copilăria 
Ioanei. Zilelor lungi șî friguroase 
numai ea le știuse urîtul. De cîte ori 
zăpada umplea ulițele satului. își 
lua locul Ia ferestruică. Bucata de car
ton era tot acolo. Frigul ciupea tot 
așa de strașnic. Și copiii bogaților 
erau tot veseli și bine îmbrăcați. I-a 
văzut apoi în prima lor zi de școală. 
Mergeau țanțoși cu ghiozdanele în 

spate. Le purtau cu atîta grijă de 
parcă ar fi fost năzdrăvane. Gîndu- 
rile ei îi petrecea la școală, îi vedea 
așezați în bănci, vedea tabla, capetele 
lor aplecate deasupra caietelor. O a- 
puca așa deodată o nețărmurită do
rință de a învăța și ea, de a scrie 
eu mîna ei.

— Mămucă, de ce nu mă dai și 
pe mine la școală ? — a întrebat în- 
tr-o zi Ioana cu lacrimi în ochi.

— Eh, fata mamei, multe nu -știi 
tu din lumea asta amară. Nu e loc 
acolo pentru copii oropsiți ca tine — 
și mîna aspră, noduroasă, a mamei 
a mîngîiat creștetul copilei.

A doua zi a dus-o la stăpîn; era 
greu de hrănit două guri. Bună școa
lă I Bețe pe spate — să-nvețe minte, 
înjurături ca ploaia — să-i intre în 
cap că e slugă.

Cei 7 ani ai Ioanei n-au putut în
dura cruzimea stăpînului. Fugi aca
să, dar găsi aceeași mizerie. Foa
mea, nevoile, au hotărît-o pe mamă 
Ioanei să accepte cererea chiaburoai- 
cei Sofia Marcu de a-i da fata „de 
suflet“.

...Ioana mîna prin miriște vitele. 

Tălpile îi erau crăpate, fața suptă. 
Picioarele-i tot nu încălțaseră ghete. 
Hăinuța veche de abia se mai țineă 
pe. umerii firavi. Vîntul și ploile i-au 
înăsprit pielea. Acum nu mai eră 
slugă, ci „fata“ chiaburoaicei nesă
tule.

Patru ani de trudă și lacrimi au 
stors vlaga Ioanei. Intr-o noapte își 
strînse puținele lucrușoare și părăsi 
casa „părintească“. Nădăjduia să 
găsească de lucru în satul vecin. Dar 
fuga n-a schimbat nimic din viață 
de slugă a Ioanei. Munca era a- 
ceeași, umilirea mai grea.

Prin sat se vorbea că la Lupenî 
s-ar fi deschis o fabrică. Cică ar 
primi muncitoare la lucru. Se zicea 
că n-ar fi chiar așa de greu...

Ioana, scîrbită de slugăritul de lă 
o curte la alta, pleacă la Lupeni. 
Trage la un neam. Cu vorba sa dul
ceagă, ruda o convinse să nu intre lă 
fabrică, ci în casa popii Ioniță.

Blînd om e popa și cu frică de dum
nezeu. Milos, darnic și cu dragoste 
de oameni — spunea într-una rudă.

Ioana s-a convins repede de înal
tele „calități morale“ ale cuvioșiei 
sale.
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Aplicînd metode de muncă sovietice
Realizez 

importante economii 
de combustibil

La depoul de locomotive din Pe
troșani ca și în alte întreprinderi se 
aplică cu succes diferite metode so
vietice de muncă.

Ca mecanic de locomotivă, eu â- 
plic metodele Klavdia Baranovskaiia 
— planul financiar al locomotivei și 
Korobkov — consumul de combus
tibil de calitate inferioară pentru re
ducerea normei de consum și altele. 
Metodele înaintate pe care noi le a- 
plicăm în muncă sînt doar o parte 
din marele și frățescul ajutor primit 
din partea Uniunii Sovietice.

Prin aplicarea metodei Klavdia 
Baranovskaia eu economisesc 50-60 
tone de combustibil lunar, ceea ce 
echivalează cu 7-8.000 lei.

Rezultatele aplicării metodei pla
nului financiar al locomotivei le simt 
la fiecare salariu. Datorită acestui 
fapt, cîștig între 1.500-2.000 lei lunar.

Un lucru important este și acela 
că aplicînd metode sovietice am fost 
distins cu Medalia Muncii și insigna 
de fruntaș al întrecerii socialiste.

lată ce a însemnat pentru mine a- 
plicarea metodelor sovietice, care ne 
sînt de un real folos în munca pen
tru continua înflorire a patriei noas
tre dragi, pentru întărirea capacității 
ei de apărare.

Noi, mecanicii de locomotive de la 
depoul C.F.R. Petroșani, alături de 
ceilalți muncitori ceferiști din țara 
noastră sîntem recunoscători oame
nilor sovietici pentru ajutorul pre
țios pe care ni-1 acordă zi de zi,

- t
IOS1F BARBURA

; mecanic de locomotivă là depoul 
CiF.R. Petroșani ;

Comuniștii în fruntea luptei pentru sporirea producției industriale
pentru literatură politicăEditura de stat

Analizînd problemele dezvoltării 
economiei naționale și creșterii bună
stării oamenilor muncii, plenara lăr
gită a C.C. al P.M.R. din august 
1953 a luat o serie de măsuri care 
să determine, o dată cu creșterea mai 
departe a industriei grele, un avînt 
sporit în dezvoltarea industriei ușoa
re și alimentare în vederea obținerii

•— L.â ce-ți trebuie ție băni, fato ?, 
Bănui e ochiul dracului. Mai bine 
harul și bucuria domnului să se re
verse asupra ta...

Și mai eră și cucoană preoteasă 
care toată ziua îi cînta prohodul.

— Afurisită să-ți fie viața, Ioană I 
Lua-tear dracu că iar ai pus scaunul 
ăsta așa cum nu trebuie! Ți-am mai 
spus să nu mănînci tu pînă nu dai 
pisicii 1

Și milă și îndurarea domnului pă
rinte se revărsa din belșug asupra 
Ioanei, de îi venea să-și ia cîmpii.

Í..1939. In fața „Viscozei Romî- 
nești“ așteptau vreo sută de femei. 
Cu mîinile ia spate, privind de sus pe 
fiecare în parte, colonelul Homori- 
ceanu alegea lucrătoarele. S-a oprit 
în fața Ioanei. Cu glas gros, porun
citor, i-a zis :

— Să-ți văd mîinile, femeie!...
Ioana le întinse buimăcită. Ii tre

murau sub privirile cercetătoare ale 
colonelului.

— Hm... Poți intra...
De abia a doua zi a înțeles de ce 

i-au fost privite mîinile. Mătasa e 
fină, subțire, se agață. Palmele tre
buie să fie îngrijite, curate...

Deseori la fabrică se dădeau „con-

Nemărginită este dragostea și 
recunoștința pe care oamenii mun
cii din Valea Jiului o poartă Uniu
nii Sovietice. In mine, in ateliere i 
și pe șantiere oamenii muncii din 
Valea Jiului: aplică cu însuflețire 1 
înaintatele metode sovietice de 
muncă.

La redacție sosesc numeroase 
scrisori d.e la oameni ai muncii 
care aplică in munca lor minuna
tele metode de muncă sovietice.

Publicăm mai jos citeva din a- 
ceste scrisori

Graficul ciclic
Brigada pe care o conduc se nu

mără printre cele 10 brigăzi de mi
neri de Ia mina Aninoasa care apli
că metoda graficului ciclic — meto
dă inspirată din bogata experiență a 
minerilor sovietici. Avantajele pe ca
re le oferă trecerea la organizarea 
muncii pe bază de grafic ciclic sînt 
cunoscute majorității minerilor din 
Valea Jiului, dar cu toate acestea 
vreau să le arăt, pe scurt, și eu. Gra
ficul ciclic elimină complet lucrul la 
întîmplare, asigură o folosire mai 
deplină a timpului de lucru, creează 
condițiile pentru creșterea continuă 
a productivității muncii și a cîșfigu- 
rilor noastre.

La mina Aninoasa brigăzile ciclice 
sînt în fruntea luptei pentru îndepli
nirea și depășirea sarcinilor de plan 
și realizează cei mai înalți indici la 
productivitatea muncii și la înaintare. 
Așa sînt brigăzile conduse de tov. 
Vasile Moldovan, Gherâsim Prața, 
Ioan Opreanu și altele, care-și depă
șesc sarcinile prevăzute în ciclogra- 
me în mod ritmic cu 10-20 la sută..

Noi ne mîndrim cu succesele de 
pînă acum, dar avem și datoria de a 
lupta ca această valoroasă metodă 
sovietică de organizarea muncii să 
fie extinsă la cît mai multe abataje 
si înaintări.

IL1E PALOTAI
' brigadier, mina Aninoasa 

unei cantități mai mari de bunuri de 
consum popular.

Broșura „Comuniștii în fruntea 
luptei pentru sporirea .producției in
dustriale“ prezintă aspecte din mun
ca’ organizației de bază P.M.R. din 
Uzinele textile „7 Noiembrie“-Bucu- 
rești, în vederea mobilizării tuturor 
muncitorilor la lupta pentru îndepli- 

cedii“ de cîte două săptămîni, fără 
ca muncitorii să primească vreun 
ban. Erau chemați înapoi doar cînd 
stăpînii aveau nevoie de munca lor. 
Tot un drac, tot la stăpîn era. Nu
mai că acuma nu mai mina cireaida 
de vite. Acum erau minate ele, mun
citoarele, cireada. Mîinile lor pipăiau 
mătasa foșnitoare ce umfla buzu
narele stăpînului

Anii se scurgeau și încrustau în 
inima Ioanei zile amare. Chipul i se 
înăsprise. Privirea n-avea străluci
re. In piept îi .mocnea o flacără. Cît 
va mai dura? De ce să huzurească 
acești stăpîni pe spinarea ei și a al
tora ?

23 August a adus' Ioanei bucuria 
muncii libere, alungarea jecmănito
rilor. Intră în partid. Curînd, una din 
dorințele sale — rfteea de a învăța 
carte — a fost înfăptuită. Acum ci
tește cuvîntul partidului.

Lucrează și azi în sortare Tinerele 
fete o iubesc. E una dintre cele mai 
în vîrstă sortărese, dar, cînd o vezi 
cu cîtă vioiciune lucrează, nu-ți vine 
a crede. E atîta bucurie în ochii Ioa
nei, răsfrînge atîta tinerețe chipul 
brăzdat de urmele unui trecut întu-

Am devenit sutamiist
După ce am aflat de metoda so

vietică Grigorii Babkin în transport, 
am început s-o studiez și s-o aplic 
și eu în practică. Această metodă îi 
învață pe conducătorii auto cum 
să și îngrijească mai bine mașinile 
ca să parcurgă cu ele 100.000 km: 
fără reparații.

Lucrînd la o mașină „Zis“ tip 150, 
prin aplicarea metodei Grigorii Bab
kin am reușit să parcurg aproape 
133.000 km. fără reparații.

Dacă în toate ramurile de activi
tate oamenii muncii din țara noas
tră își' vor ridica necontenit nivelul 
profesional prin cunoașterea și apli
carea înaintatelor metode sovietice, 
vor putea obține realizări tot mai 
mari, iar odată cu aceasta își vor 
putea spori continuu salariile. Eu 
de pildă, cîștig un salariu mediu lu
nar de 900 lei în afara primelor tri
mestriale de întreținere și cauciu
curi. Numai ca primă trimestrială 
de cauciucuri am primit nu de mult 
suma de 4000 lei. Acum urmează să 
mi se calculeze și prima de motor, 
lată deci ce avantaje aduce unui 
muncitor aplicarea metodelor avan
sate de muncă sovietice.

Dar nu numai eu, ci și alți 7 șo
feri din cadrul întreprinderii noas
tre au trecut la aplicarea metodei de 
muncă Grigorii Babkin. Unii se a- 
propie deja de 100.000 km., iar ma
șinile lor promit să depășească cu 
mult această cifră.

Eu mă angajez să-l ajut pe tovă
rășii mei să-și îngrijească mai bine 
mașinile pentru ca și ei să parcurgă 
fără reparații mari cîte 100.000 km. 
In felul acesta vom contribui la re
ducerea permanentă a cheltuielilor 
din transport, la lupta oamenilor 
muncii din țara noastră pentru con
struirea socialismului și apărarea 
păcii

ION POPIRLAN 
conducător auto la întreprinderea 

709 construcții Petroșani

M. POP — R. DOBRE
nireă și depășirea planului. Ea scoate 
în evidență inițiativele comuniștilor 
pentru descoperirea unor noi metode, 
interesul cu care ei luptă pentru rea
lizarea planului, atitudinea lor necru
țătoare față de lipsuri.

Din experiența organizației de 
bază de la Uzinele textile „7 Noiem
brie“ pot trage învățăminte prețioase 
și celelalte organizații de bază.

necat, că oricine s-ar întreba nedu
merit: Oare aceasta e Ioana', sluga 
popii Ioniță ?

Ioana Mesaroș e un om nou, cres
cut de partid. Munca sa dovedește 
acest lucru. Planul de producție este 
întotdeauna depășit de comunista 
Ioana Mesaroș. Uneori, cînd lucrează 
atentă, aplecată deasupra unui scul 
lucitor de mătase, își amintește ocă
rile preotesei

— Din tine n-o să iasă nicioda
tă om. leneșo !

Și ioana A'lesaroș zîmbește la a- 
ceste amintiri. Zîmbește și muncește, 
contribuind cu mîinile ei de con
structor al socialismului, la ridica
rea bunăstării celor mulți.

Dar zîmbind,. Ioana Mesaroș știe 
să și urască pe strigoii vremurilor 
apuse, așa cum îi urăște întreg po
porul muncitor.

Pe Ioana Mesaroș, sortăreasa co
munistă de la Filatura Lupeni, Con
gresul partidului și ziua de 7 No
iembrie o vor găsi în fruntea între
cerii socialiste pentru îndeplinirea 
sarcinilor de plan la toți indicii.

DOINA TRIF

Rezultate
cu care s-a încheiat 

marea competiție sportivă 
de sîmbătă și duminică

ȘAH
întrecerea la șah s-a încheiat cu 

victoria echipei Constructorul Petro
șani. Pe locul II s-a clasat echipa 
Minerul Petroșani, iar locui III a fost 
ocupat de echipă Progresul Tg. Jiu.

Cu acest prilej s-au remarcat în 
mod deosebit șahiștii loan Porumb 
de la Constructorul Petroșani, Mihat 
Poli de la Minerul Petroșani și Ioan 
Ungureanu de la Progresul Tg. Jiu.

POPICE '
La această disciplină sportivă au 

participat 4 echipe. Locul 1 a fost 
cîștigat de Minerul Petroșani, locul 
II de Progresul Oradea, iar locul III 
de Constructorul Petroșani.

CĂLĂRIE
Cu prilejul acestei competiții spor

tive a fost organizat pentru primă 
dată în Valea Jiului un concurs de 
călărie. La concurs au luat parte 20 
de călăreți, dintre care 2 fete de la 
colectivul sportiv „Recolta“ din Is- 
croni. Pe primele locuri s-au clasat 
următorii :

1000 m. viteză fete î I. Anică Voi- 
nea; ii. Ana Lingurar în etate de 15 
ani.

1500 m. viteză băieți : I. Aurel Voi- 
nea; II. Valeriu Căldăraru; III. Trond 
Ititef.

MOTOCICLISM
In cadrul concursului de motocl- 

clism au concurat 51 de tovarăși din 
orașele Craiova, Tg. Jiu, Deva, Hu
nedoara, Petroșani și Vulcan. Recor
dul traseului a fost obținut de tov. 
C. Isailă (Constructorul Craiova) cu 
lava de 350 cm3.

lată rezultatele obținute:
■Categ. 125: I. losif Ciulai (Con

structorul Petroșani); ' II. Nicolae 
Sicnitiu (Progresul Tg. Jiu); III. 
Victor Pop (Metalul Hunedoara).

Categ. 250 : L C. Nagy (Construc
torul Deva); II. A. Aveloiu (Con
structorul Craiova); III. Gh. Sefter 
(Constructorul Craiova).

Categ. 350 I. J. : I. N. Aveloiu 
(Constructorul Craiova); II. Gh. Pa- 
deanu (Locomotiva Craiova); III. N. 
Mitroiu (Spartak Craiova).

Categ. 350 sport: I. C. Isailă (Con
structorul Craiova); II. A. Schufen- 
hauer (Locomotiva Craiova); 111. C. 
Morarii (Constructorul Petroșani).

Categ nelimitat: I. C. Isailă (Con
structorul Craiova); II. C. Moraru 
(Constructorul Petroșani); III. N. 
Mitroiu (Spartak Craiova).

★

Colectivul Constructorul Petroșani 
a organizat cu acest prilej și o tură 
la care au participat numai moto > 
cicliști din Valea Jiului. Primele lo
curi au fost ocupate de următorii 8 
I. Ernest Podraschi (Minerul Petro
șani); II. Ștefan Veșcan (Minerul 
Petroșani); III. losif Ciulai (Con
structorul Petroșani).

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 poștah 

; și difuzorii voluntari din întreprin
deri și instituții.

------------------------ ---------- -------------- f

ANUNȚ
Se aduce la cunoștință că înce- 

pînd de la 1 noiembrie a. c. se des
chide la Petroșani și Lupeni, un curs 
de conducători auto profesioniști și 
de motocicliști.

Durata cursurilor pentru auto, este 
de 120 zile și 45 zile pentru motu- 
cicliști.

înscrierile se fac la Sfatul popu
lar raional Petroșani. Str. Gh. Gheor- 
Sfhiu-Deî nr. 104.
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Din Chemările C C. al P. C. U. S.
cti prilejul celei de a 37-a aniversări a Marii Revoluții Socialiste 

din Octombrie
MOSCOVA (Agerpres). — TASS transmite Chemă

rile C.C. al P.C.U.S. cu prilejul celei de a 37-a aniver
sări a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie.

1 Trăiască cea de a 37-a aniversare a Marii Revo
luții Socialiste din Octombrie !

2. Trăiască solidaritatea internațională a oamenilor 
muncii din lumea întreagă !

3. Salut frățesc tuturor popoarelor care luptă pentru 
pace, democrație și socialism !

4. Oameni ai muncii din toate țările! Pacea va fi 
menținută și consolidată dacă popoarele vor lua în pro
priile lor mîini cauza menținerii păcii și o vor apăra 
pînă la capăt ! întăriți unitatea popoarelor în lupta pen
ii u pace !

Trăiască pacea trainică între popoare 1
5.. Trăiască puternica mișcare a partizanilor păcii din 

lumea întreagă ! Oameni ai muncii din toate țările, 
luptați activ împotriva primejdiei unui nou război mon
dial, pentru o colaborare pașnică între popoare !

6. Oameni ai muncii din toate țările ! Luptați pentru 
interzicerea armelor atomică, cu hidrogen și a celorlalte 
arme de exterminare în masă, pentru reducerea gene
rală a armamentelor !

7. Să se întărească solidaritatea popoarelor în lupta 
împotriva reînvierii militarismului german, împotriva 
creării de grupări militare agresive I

Pentru o pace trainică și securitate colectivă între 
toate popoarele europene 1

8. Salut frățesc oamenilor muncii din țările de de
mocrație populară, care luptă cu succes pentru avîntul 
continuu al economiei naționale, pentru ridicarea neîn
cetată a buneistări a popoarelor, pentru construirea 
societății socialiste !

Să trăiască și să se întărească prietenia de nezdrun
cinat și colaborarea dintre țările democrat-populare și 
Uniunea Sovietică !

9. Salut frățesc marelui popor chinez, care luptă 
' cu succes peptru avîntul economiei naționale și al cul
turii, pentru industrializarea țării, pentru construirea

! bazelor socialismului 1
Să trăiască și să înflorească prietenia de nezdrunci

nat și colaborarea dintre popoarele sovietic și chinez — 
1 puternic factor al păcii în întreaga lume !

10. Salut frățesc eroicului popor al Republicii Popu
lare Democrate Coreene, care luptă pentru refacerea 
economiei naționale, pentru pace, pentru unificarea na
țională a Coreei pe baze democratice !

11. Salut frățesc eroicului popor al Republicii Demo
crate Vietnam, care luptă pentru pace și democrație, 
pentru refacerea economiei naționale a patriei sale 1

: 12. Salut forțelor iubitoare de pace din Germania, caie 
luptă împotriva planurilor criminale de transformare a 
Germaniei occidentale într-un focar al unui al treilea 
război mondial! ,

Trăiască Republica Democrată Germană — reazim 
de nădejde al luptei pentru crearea unei Germanii unite, 
independente, democrate și iubitoare de pace ! Să 
crească și să se întărească prietenia de nezdruncinat 
dintre popoarele german și sovietic, spre binele întăririi 
păcii în Europa 1

13. Să se lărgească și să se întărească prietenia și 
colaborarea dintre popoarele Uniunii Sovietice și Indiei, 
spre binele păcii în lumea întreagă 1

14'. Salut frățesc popoarelor din țările coloniale și

dependente, care luptă împotriva jugului imperialist, 
pentru libertatea și independența lor națională 1

15. Trăiască prietenia dintre popoarele. Angliei, Sta
telor Unite ale Americii și Uniunii Sovietice în lupta lor 
pentru slăbirea continuă a încordării internaționale, 
pentru preîntîmpinarea unui nou război și asigurarea 
unei păci trainice în întreaga lume 1

16. Să se întărească prietenia și colaborarea dintre 
popoarele Uniunii Sovietice și popoarele Franței și 
Italiei în lupta lor pentru pace, împotriva reînvierii mi
litarismului german, pentru crearea securității colective 
în Europa !

17. Salut poporului japonez, care luptă cu curaj pentru 
independența națională, pentru dezvoltarea democratică 
a patriei sale, împotriva reînvierii militarismului japo
nez și a transformării Japoniei într-un cap de pod mili
tar al imperialiștilor in Extremul Orient!

18. Trăiască politica externă de pace a Uniunii So
vietice — politică neclintită de menținere și consoli
dare a păcii, politică de luptă împotriva pregătirii și 
dezlănțuirii unui nou război, politică de colaborare in
ternațională și de dezvoltare a legăturilor comerciale 
cu toate țările!

19. Ostași ai Armatei și Flotei Sovietice ! Ridicați-vă 
cu perseverență cunoștințele militare și politice, perfec- 
ționațî-vă măestria de luptă, însușiți-vă noua tehnică 
și mînuirea noului armament 1

Să trăiască și să se întărească Forțele Armate Sovie
tice acoperite de gloria victoriilor, care stau de strajă 
păcii și securității patriei noastre !

20. Oameni ai muncii din Uniunea Sovietică ! Să ne 
unim și mai strîns în jurul partidului comunist și gu
vernului sovietic, să mobilizăm forțele și energia noa
stră creatoare pentru măreața cauză a construirii socie
tății comuniste în țara noastră !

Trăiască unitatea indestructibilă dintre partid, guvern 
și popor !

21. Trăiască alianța indestructibilă dintre clasa mun
citoare și țărănimea colhoznică — temelia de nezdrun
cinat a orînduirii sovietice !

22. Trăiască prietenia frățească dintre popoarele țării 
noastre — izvor de forță și putere a statului socialist 
multinațional!

In continuare, Chemările C.C. al P.C.U.S. se adre
sează oamenilor din industrie, agricultură, din indus
tria locală, comerțul de stat și cooperație, din transpor
turi, funcționarilor din instituțiile sovietice, oamenilor 
din domeniile literaturii, învățămîntului public, sănă
tății, precum și sindicatelor, femeilor și tineretului.

63. Trăiască marea Uniune a Republicilor Sovietice 
Socialiste — citadela prieteniei și gloriei popoarelor 

țării noastre, bastionul de neclintit al păcii în întreaga 
lume 1

64. Trăiască marele popor sovietic — constructorul 
comunismului 1

65. Trăiască Partidul Comunist al Uniunii Sovietice 
— marea forță însuflețitoare și conducătoare a poporu
lui sovietic în lupta pentru construirea comunismului 1

66. Sub steagul lui Marx-Engels-Lenin-Stalin, sub 
conducerea partidului comunist — înainte, s'pre vic- 
ioria comunismului !

Comitetul Central al Partidului 
Comunist al Uniunii Sovietice

Provocările gomindaniștilor 
împotriva R. P. Chineze

PEKIN (Agerpres). — China Nouă 
Potrivit știrilor preliminare primite 

numai din regiunea Fuțzian, între 1 
septembrie și 10 octombrie, 523 for
mații aeriene ciankaișiste. cu un to
tal de 1.270 de avioane, au zburat 
deasupra litoralului și interiorului 
provinciei Fuțzian. Avioanele agre
soare au aruncat 900 bombe, au tras 
cu tunurile de bord și au mitraliat 
satele de pe litoral și diferite puncte 
de pe malul mării din regiunile Amoy, 
Tunșan, Haiten, Cianpu, Iunsiao, 
Lunki, Tzintzian, Naman și Hueian. 
In urma acestor atacuri au fost uciși 
32 locuitori, iar alți 131 au fost răniți.

Intre 1 șî 30 septembrie, 26 de vase 
de război ciankaișiste au pătruns în 
anele din largul coastelor provinciei 
Fuțzian, atâcînd Amov, Haiden și 
Tzintzian. Ele au scufundat nouă 
vase de pescari și au răpit alte 21. In 
unele cazuri, vase de război americane 
au apărat fățiș vasele ciankaișiste în 
cursul operațiunilor lor criminale.

In cursul aceleeașî perioade, unită
țile armatei populare de eliberare, 
care apără coasta de sud-est a Chi
nei, au dat grele lovituri avioanelor 
agresoare. Tirul artileriei armatei 
populare a scufundat o canonieră 
ciankaișistă, un remorcher și a ava
riat cîteva distrugătoare și vase de 
transport. A fost de asemenea distrus 
un doc plutitor.

Situația din Indonezia
DJAKARTA (Agerpres). După cum 

s-a mai anunțat, cei trei miniștri ai 
guvernului Sastroamidjojo, membri 
ai „Partidului Marii Indonezii” — 
Wongsonegoro, vicepreședinte al Con
siliului de xMiniștri ; Hazairin, minis
trul Afacerilor Interne, și Rooseng. 
ministrul Căilor de Comunicație, și-au 
dat demisia.

Relatînd acest fapt, agenția An- 
tara anunță că în sînul „Partidului 
Marii Indonezii” s-a produs o sci
ziune“. Grupul lui Wongsonegoro 
consideră că este cu putință să spriji
ne guvernul Sastroamidjojo, în timp 
ce grupul lui Tadjuddin Nor este îm
potriva sprijinirii acestui guvern.

Funcțiile de vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri șl ministru al Co
municațiilor și le-a asumat în mod 
temporar Aii Sastroamidjojo, iar 
funcțiile de ministru al Afacerilor 
Interne și le-a asumat Arizin — al 
doilea vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri.

Albania dispune de bogate zăcă
minte de minereuri. înainte de eli- 

¡berare, toate bogățiile subsolului Al
baniei erau în mîinile capitaliștilor 
străini, care le exploatau la maxi
mum obținînd profituri considerabile. 
Economia țării era astfel crunt je
fuită.

Deși realizau importante profituri, 
societățile străine nu se îngrijeau de
loc de îmbunătățirea condițiilor de 
trai ale minerilor albanezi, nici de 
introducerea tehnicii noi în produc
ția minieră.

După ce poporul muncitor a luat 
puterea în propriile sale mîini, toate 
exploatările miniere au fost națio
nalizate și trecute în proprietatea 
poporului.

In prezent, datorită utilajului mo
dern cu care sînt înzestrate și dato
rită ridicării calificării profesionale 
a muncitorilor, tehnicienilor și ingi
nerilor, exploatările miniere din R.P. 
Albania sporesc continuu producția.

Dirt munca și viața
In luna august 1954 producția di

feritelor ramuri ale industriei miniere 
din R.P. Albania a fost cu 17,6 la sută 
mai mare decît în august 1953.

In această perioadă s-a înregistrat 
o creștere considerabilă a producției 
la minele de crom, care au produs 
de 1,5 ori mai mult crom decît în pe
rioada corespunzătoare a anului tre
cut. Tot în luna august, muncitorii 
de la mina de cupru din Rubik au 
depășit cu 73,5 la sută planul lunar 
de producție.

Mina de bitum din Selenița, regiu
nea Vlora, este un exemplu viu de 
modul în care s-a dezvoltat producția 
minieră în ultimul timp. In cei zece 
ani care au trecut de la eliberare, aici 
s-au înregistrat progrese însemnate. 
Datorită mașinilor și utilajului mo
dern livrat de Uniunea Sovietică și 
datorită eforturilor depuse de mine-

minerilor Albanezi
rii albanezi, producția acestei mine 
a crescut an de an și a depășit cu 
mult producția dinainte de război. 
Astfel, în 1950 extracția de bitum a 
depășit cu aproximativ 105 la sută, 
iar în 1953 cu 117 la sută extracția 
din anul 1938.

Minerii albanezi, care în trecut exe
cutau muncile cele mai grele fără a 
se putea dezvolta din punct de ve
dere profesional, au devenit în pre
zent specialiști capabili de a conduce 
toate procesele de muncă din mină. 
Puterea populară acordă anual sume 
însemnate pentru îmbunătățirea con
dițiilor materiale și culturale ale mun
citorilor de la această exploatare mi
nieră. In locul colibelor de lut pe 
care în trecut concesionarii străini le 
«ffereau drept locuință muncitorilor 
albanezi, s-au construit în prezent 
numeroase locuințe moderne. 435 fa

milii de muncitori și sute de munci
tori necăsătoriți s-au instalat în lo
cuințe nou construite. In așezarea 
minerilor funcționează un club mo
dern, un cinematograf, numeroase 
magazine și întreprinderi ale alimen
tației publice, precum ș’i o școală de 
șapte ani. In anul școlar 1953—1954, 
cursurile acestei școli au fost frec
ventate de 700 copii de mineri.

Gospodăria anexă a exploatării 
miniere dispune de zece ha. de pă- 
mînt, de 2.000 oi și de 200 porci. Pro- 
ducția acestei gospodării este folo
sită pentru aprovizionarea cantine
lor minei și pentru aprovizionarea 
familiilor de muncitori.

Alături de toți ceilalți mineri alba
nezi, minerii de la Selenița se pregă
tesc să întîmpine cu noi succese cea 
de a zecea aniversare a eliberării 
Albaniei. Ei și-au luat angajamentul 
să îndeplinească înainte de termen 
planul anual de producție. (Ager* 
preș). (A.T.A.).
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