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DIFUZORUL VOLUNTAR
Cînd intră sau ies din subteran, minerii din sectorul III 

Petrila au multe de făcut. Trebuie să treacă pe la lămpărie, 
baie, cantină, să se întîlnească cu tehnicienii sectorului — și 
cîte altele. Cu toate aceste treburi, majoritatea minerilor nu 
uită să treacă pe la tovarășul Crișan AÂircea, să-și ia ziarul. 
El e difuzor voluntar de presă în cadrul s'ectorului și se îngri
jește ca fiecare miner, muncitor sau tehnician să fie abonat 
la ziarul pe care-1 preferă și să-l primească la timp.

Munca de difuzor voluntar e o muncă de mare însemnă
tate. Difuzorul voluntar, conștient de însemnătatea muncii sale 
împarte în fiecare zi ziarele celor care le așteaptă, se îngrijește 
de reînnoirea abonamentelor, și Drintr-o muncă stăruitoare, mă
rește necontenit numărul celor abonați la ziare și reviste.

Unele organizații de partid din Valea Jiului au înțeles 
rolul important pe care difuzorii voluntari îl au în difuzarea 
la timp ä presei. în răspîndirea ei largă în rînduriie oamenilor 
muncii. Comitetul de pariid al minei Petrila, de exemplu, a or
ganizat o largă rețea de difuzori voluntari, cu ajutorul căruia 
asigură difuzarea presei în fiecare sector al minei. De aseme
nea. comitetul de partid orășenesc Lupeni și organizațiile de 
bază de la Direcția Generală a Cărbunelui din Petroșani, de la 
Țesătoria Vulcan, Filatura Luoeni și altele se preocupă de re
crutarea chfuzorîlor voluntari, de sprijinirea muncii lor, spre 
â asigura astfel o mai largă răspîndire. a ziarelor și revistelor 
în rîndul colectivelor întreprinderilor și instituțiilor respective. 
Printre difuzorii voluntari de presă care se disting în muncă 
se numără tov. Ciulavu Grigore de la Filatura Lupeni. Vișnovschi 
luliu de la U.R.U.M.P Bogdan Ana de la mina Petrila, Bar 
Mariä de la Țesălciia Vulcan, Munteanu Ana de la O.G.L. Ali
mentara Pefroșan’ și alții. Peste 150 de difuzori voluntari din 
raionul nostru, a iută la o măi bună difuzare a presei în rîndul 
oamenilor muncii

In minele, întreprind -rile, .instituțiile Văii Jiulm mai 
există încă o serie de slăbiciuni în ceea ce privește difuzarea 
presei. Numărul abonaților la unele ziare și reviste e mult prea 
mic față de posibilități. In unele locuri, deși ziarele sosesc la 
timp, ele nu sínt distribuite în aceeași zi celor abonați.

Astfel de lipsuri continuă s| dăinuie deoarece sínt organi
zații de partid care socotesc că nu e de datoria lor să'se ocupe 
de difuzarea presei. Comitetul de partid al minei Lonea, Și în 
special tovarășul Goadă Alexandru, responsabilul cu propa
ganda și agitația în comitet, hu s-a’ îngrijit de organizarea unui 
colectiv de difuzori voluntari. De lipsă de preocupare pentru 
recrutarea și organizarea rețelei difuzorilor voluntari se fac 
vinovate și organizațiile de partid de la minele Vulcan și Lu
peni. de la Uzina de reparat utilaj minier din Petroșani etc.

Comitetele de partid și organizațiile de bază nu trebuie să 
uite nici o clipă că răspîndirea cuvîntului scris al partidului 
prin intermediul presei e o sarcină de care trebuie să se preo
cupe în permanență și cu simț de răspundere. Luînd măsuri 
de buna difuzare a presei, organizațiile de partid răspund unei 
importante necesități spirituale a maselor, asigură una din 
principalele condiții, ridicării nivelului conștiinței lor. Difuza
rea presei, constituie o importantă, sarcină politică.

Org&n^ieä finél lărgi rgțeteHSg 'difuzor! Voluntari, con
stituie una din'verigile principale._a. îmbunătățirii difuzării 
presei. Organizațiile de partid sînt acelea care trebuie să se 
preocupe nemijlocit de organizarea colectivelor de difuzori vo
luntari în fiecare întreprindere său instituție, în fiecare sector, 
șantier său atelier In aceste colective trebuie atrași oameni 
înaintați, cu autoritate si prestigiu în mase, capabili să facă 
față unei sarcini‘aiît de importante cum este difuzarea presei.

Este bine că organizațiile de bază să recruteze printre di
fuzorii voluntari candidați și noi membri de partid. Organi
zațiile de partid sínt 'datoare să conducă în permanență activi
tatea colectivelor de difuzori voluntari, să le înarmeze cu cele 
măi bune metode de muncă pentru mărirea numărului de abo
namente. Difuzorii voluntari care muncesc cu_stăruință trebuie 
înconjurați cu dragoste și evidențiat! prin gazetele de perete, 
panouri etc. Secția de difuzare a presei din cadrul oficiului 
P.TT.R. Petroșani trebuie să organizeze mäi des consfătuiri 
cu difuzorii vo’uniari pentru răspîndirea metodelor avansate 
în această muncă, să-i stimuleze pe cei merituoși.

Cu ajutorul colectivelor de difuzori voluntari, vom reuși 
să răspîndim lăig presă în rîndul oamenilor muncii, vom asi
gura că fiecare ziar și revistă să ajungă la timp în mîna cL 
titoru’ui.

Noi asesori populari
La adunarea genera iă pen

tru alegerea asesorilor popu
lari care a avut loc zilele tre
cute în . cadrul întreprinderii 
comunale ,,6 August" Petro
șani, au participat numeroși 
oameni ăi muncii. Ei au ales 
ca asesori populari pe tov. 
Gh. Radu, G. Gheorgniu Lu
cia Crișan și Alex. Stroie.

In cadrul unei alte adu
nări au fost alese ca asesori 
populari cele 10 candidate

propuse de comisia de femei 
de pe lîngă Sfatul popular 
orășenesc Petroșani și orga
nizația de bază cartier II. 
Printre acestea se numără 
gospodinele Iuliana Szigeti, 
Vilma Mațanga, Maria De
carii, Ecaterina Moțu, 1.con
țină Jurca și altele.

Adunări pentru alegerile >’e 
asesori populari au loc în 
toate localitățile Văii J’ului.

Fapte din Valea Jiului
Pe un șantier 
de construcții 

9

Excavatorul condus de 
tov. Șerb Traian, care lu
crează la săparea fundației 
a 6 noi blocuri la Petroșani.

0 nouă agenție G.E. G.
Nu de mult, ia cererea oa

menilor muncii, la Lonea a 
luat ființă o agenție C.E.C. 
înființarea acestei agenții a 
fost primită cu bucurie de oa
menii muncii. In numat cîte- 
va zile, lă agenția C.E.C. din 
Lonea șl-ău depus economiile 
peste 150 de mineri, munci
tori constructori și țărani 
muncitori din âoiialibite. ,

Agenția C.E.C. de la Lonea 
vine în sprijinul celor ce 
muncesc. Oamenii muncii din 
localitate au posibilitatea să-și 
depună economiile Ia C.E.C., 
iar mai tîrzi.u, din aceste e- 
conomii vor putea să-și cum
pere mobilă nouă, biciclete, 
radio sau alte lucruri nece
sare.

TROGAN DUMITRU 
corespondent

Odihna minerilor
Numeroși mineri, tehni

cieni, muncitori și femei 
muncitoare de la mina Pe- 
trilă și-au petrecut anul a- 
cesta concediile de odihnă în 
cele mai frumoase stațiuni 
balneoclimaterice din țâra 
noastră.

In trimestrul IV al anului 
curent au fost la odihnă un 
număr de 26 mineri și mun
citori, urmînd ca mulți alții 
să plece la Călimănești, So- 
vata, Herculăne, Olănești, 
Borsec și în alte stațiuni bal- 
neo-climaterice.

Anul acesta, un număr de 
peste 300 mineri, muncitori, 
ingineri și tehnicieni de la 
mina Petrila s-au odihnit în 
diferite stațiuni balneo-clima- 
terice.

MARIA MORARU, 
corespondent

IN TURNEU
Colectivele teatrelor din 

țară întreprind deseori tur
nee în diferite localități, in 
centre muncitorești, în unită
țile agricole socialiste, în' 
sate și comune, în stațiuni 
de odihnă etc.

In luna decembrie, Teatrul 
de stat din Petroșani va’ da’ 
o serie de spectacole cu pie
sa „Dragoste în zori de zi" 
de I. Galan în localitățile Pe- 
trești, Sebeș, Vințu de Jos, 
Teiuș, Simeria, Blaj, Mediaș 
și Sighișoara.

In apărarea 
sănătății

Pentru â îngriji sănăta
tea oamenilor muncii în Va- ! 
tea Jiului funcționează 3 
spitale, 3 policlinici, 12 far
macii, 2 dispensare T.B.C.

Un nou staționar ț
— înfrăți, aici este stațio

narul !
In cele 4 camere mări și 

luminoase, pe care le-am vi
zitat, în aceeași clădire undei 
se află dispensarul medical’ 
al constructorilor din Petro
șani, funcționează începînd 
de la 1 decembrie un nou sta
ționar. Noul staționar numă
ra 25 de paturi.

Aici se află internați mun
citorii constructori cărora le 
este necesară o supraveghere 
medicală deosebită sau unele 
tratamente ușoare. Medicii și 
surorile care deservesc noul 
staționar se îngrijesc de să
nătatea constructorilor.

Noul dispensar oglindește 
și el grija regimului d.>mo-' 
crat-popular pentru sănătatea 
celor ce muncesc.

La grădinița de copii din Aninoasa
—Ai întîrziat Rodica. Eu 

mi-am curățat deja pantofii 
- spuse un băiețaș blond 
fetiței ce tocmai urca trep
tele grădiniței de copii. Ro
dica se așează pe băncuța 
din coridor, își curăță cu 
grijă ghetuțele, apoi intră în 
clasă. După ea triai veni un 
grup de copii.

In clasă e curat, cald și 
plăcut, incit cu greu m-am 
despărțit de această cameră 
în care cu mulți ani in urmă 
învățam și eu primele poezi
oare și cîntece.

Cei 37 copii prezenți la 
grădinița din Aninoasa s-au 
prins in cerc pentru a începe 
un joc. „Hai să ne jucăm, 
să ne legănăm, tot mereu 
ne avîntăm. sus la cer sbu- 
răm". Acesta este jocul pe 
care copiii ii învățau sub în
drumarea educatoarei Maria 
Barbu.

Mulți dirdre părinții co
piilor de la această grădini
ță o cunosc pe tovarășa Ma
ria Barbu incă de pe cînd e- 
rau și ei de virstă preșcola- 

HP s-au schimbat 
Azi fiii oameni- 

posibilitatea

de ă-și alege meseria sau cintecul „Podul de piatră”, 
școala pe care vor s-o ur- *
meze după dorință, nu ca în Sosi și ora pentru micul 
trecut cînd nici nu se puteau dejun. Copiii și-au scos 
gîndi la așa ceva. Au apus mtncarea din gentuțe. își a- 
pentru totdeauna vremurile . duseseră pîine cu unt, ma
drid bolile, mizeria, analfa
betismul își găseau loc în 
casele minerilor. In locul mi
zeriei, înflorește acum belșu
gul; în locul întunericului, a 
nătruns lumina științei de 
carte.

Educatoarea Maria Barou 
se ocupă cu multă dragoste 
de copii, dindu-le o-educație 
aleasă.

liniște. Educa- 
diferite intre- 
copiii răspund

l

I
/
j ră. Dar cîte
( de atunciI
J lor muncii au

★
In clasă e 

toarea pune 
bări la care 
pe-ntrecute.

Aici la grădiniță ei au în
vățat poezioare despre patrie, 
despre prietenia cu Uniunea 
Sovietică, despre munca ne
obosită a minerilor. Răducu 
Mîrza, Andrei Popescu, Bia 
Crisnic, Todoruț Trifa, Ele
na Pop, au recitat cu multă 
căldură aceste poezii. Miha- 
ela Niculescu știe să inter
preteze fără nici o greșală

giun sau halva.
A urmat o pauză, după 

care citeva fetițe au început 
să îngrijească florile din 
glastre, stropindu-le cu gri
jă. Apoi jocul a început cu 
și mai multă veselie. Mia, 
Adi, Joci. Lola și Arnold au 
pornit să se joace de-a po
dul. Andrei, Răducu, Mi- 
haela, Rodica și Nelu au în
ceput un cintec.

Pe fețele lor îmbujorate se 
putea citi bucuria și veselia 
unor zile luminoase pe care 
le trăiesc acum copiii tutu
ror oamenilor muncii din 
țara noastră.

In timp ce acești copil se 
joacă aici la grădiniță plini 
de voioșie, în adincul minei. 
In ateliere și birouri, părinții 
lor desfășoară o muncă neo
bosită pentru a le asigura o 
viată tot mai ferictiă și lip
sită de griji.

LUCIA LIC'IU 
corespondent
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Construcții pentru mineri O seară la club
Blocuri-magazine

27 blocuri cu aproape 500. aparta
mente, își înalță mîndre zidurile albe 
în noui orășel al,minerilor din Uri
cani. Acestea au fost clădite în ulti
mii 3 ani, iar acum în ele locuiesc 
sute de familii de mineri.

Vizitînd noul orășel al minerilor 
din Uricani privirea îți este atrasă 
de un bloc mare, care se construiește 
în prezent. La parter, nu sînt apar
tamente ci săli mari, pentru maga
zine. Arcade înalte, străjuiesc intra
rea viitoarelor magazine alimentare 
și textile. Fiecare magazin va cu
prinde, alături de spațiul de vînzare, 
și depozite pentru, mărfuri. Etajele 
1 și II vor cuprinde 18 apartamente 
pentru mineri.

Un bloc pentru magazine este 
în curs de construcție și la Vulcan, 
Acest bloc va cuprinde magazine 
alimentare, textile și produse de me
tal. Localul magazinului va avea în 
călzire centrală.

O nouă cofetărie la Petrila

Lunile trecute, în vecinătatea cartie
rului de blocuri muncitorești, pe stra
dă principală a orașului Petrila, a 
început clădirea unei noi cofetării. 
Noua cofetărie se compune dlntr-o 
sală mare, laborator, cămări și alte, 
dependințe necesare. . <

Dispare neștiința de carte
Acum zece ani, puțini mineri din 

Valea Jiului știau carte. O mare parte 
a minerilor erau analfabeți. Această 
moștenire grea, lăsată de regimul 
burghezo-moșieresc nu numai în Va
lea Jiului, ci și în celelalte sate și 
orașe ale patriei noastre, a început 
să fie lichidată prin larga acțiune de 
alfabetizare. Numai în anul 1953— 
1954 au fost alfabetizați în raionul 
nostru peste 1600 muncitori. Acum se 
duce lupta pentru stîrpirea definitivă 
a neștiinței de carte în fiecare locali
tate. La mina Lupeni, de pildă, tinerii 
veniți pentru a învăța meseria de 
miner, care au fost neștiutori de 
carte, âu fost încadrați de către or
ganizațiile U.T.M. la cursurile de al
fabetizare. După ieșirea din șut, ei 
se interesează îndeaproape cînd au 
loc cursurile pentru a le frecventă în 
mod regulat și în același timp se stră

Lucrările de constiucție la nouă 
cofetărie sînt avansate; în curînd ea 
va fi dată în folosință.

Cămine pentru tineri
. Brigada complexă condusă de tov. 

Tudor Sandu a ridicat în numai cîte
va săptămîni clădirea noului cămin 
de Ia Vulcan. Căminul în care vor lo
cui tinerii mineri este compus din 
parter și 3 etaje și va avea o capa
citate de 270 locuri. Fiecare cameră 
va cuprinde 3—5 paturi, camerele 
fiind înzestrate cu dulapuri de haine, 
mese, scaune etc.

In ultimul an au fost date în fo
losința tinerilor mineri din Valea Jiu
lui, 3 cămine cu cîte 170 locuri, la 
Vulcan. Lupeni și Uricani.

Cantină nouă la Lonea
încă din vară, constructorii au în

ceput să înalțe o nouă cantină pen
tru minerii de la Lonea. Cantina este 
situată în imediata apropiere a noului 
cartier de locuințe muncitorești din 
Lonea

Cantină se compune din sală de 
mese cu o capacitate de 600 locuri, 
bucătărie modernă, magazii și depen
dințe, birou administrativ etc. La a- 
ceastă cantină minerii din Lonea vor 
putea lua masa în condițiuni bune. 
Nu peste mult această cantină își va 
începe activitatea' 

duiesc să,-și însușească cît măi bine 
lecțiile în vederea examenului de ab
solvire. Printre tinerii care și-au 
dat tot interesul pentru însușirea 
lecțiilor se află tovarăși ca Ni'colae 
Matei, Dumitru Goldan, Nicodin A- 
vram, Iordan Podaru, Gheorghe Po
pa și mulți alții. Pe lîngă aceștia 
au fost însă și alți tineri care n-aii 
înțeles rostul școlii de alfabetizare, 
căutînd să se sustragă învățămîntului. 
In această privință gazetele de perete 
și cele de caricaturi au jucat un rol 
deosebit. Ele au combătut cu tărie 
atitudinea acelor tovarăși care nu-și 
dădeau interesul să urmeze cursurile 
de alfabetizare. Ca urmare, tineri ca 
Ioan Codrea, Ioan Fieraru, Aurel 
Gal și alțîi au ajuns să fie printre 
primii atît la învățătură, cît și în pro
ducție.

ION IONESCU 
corespondent

întunericul serii coboară încet dea
supra Petrilei. Pe străzi se aprind 
becurile electrice; vitrinele magazi
nelor sînt scăldate în lumină.

Ca aproape în fiecare seară și ă- 
cum, sumedenie de mineri, tehnicieni 
și funcționari împreună cu soțiile și 
copiii, tinerii cu prietenii lor, vin să 
petreacă cîteva ore din timpul lor 
liber în chip plăcut și folositor. Un
de ? Fiecare are gusturile sale. In 
Petrila le stau acum la dispoziție 
multe mijloace menite să-i distreze, 
să-i instruiască. Uite, ce-i mai mulți, 
grupuri-grupuri își îndreaptă pașii 
spre clubul minerilor. Săi urmărim..j

Din marele hol al clubului, bărbați 
și femei, tineri și tinere, șe împrăștie^ 
Unii urcă la etaj, iar alții se în
dreaptă spre sălile de la parter Aici 
în sala mare urmează să ruleze fil
mul romînesc „Răsare soarele". Mulți 
dintre spectatori, urmărind pe ecran 
viața familiei Dorobanțu, își amintesc 
de propriile lor suferințe de pe timpul 
regimului burghezo-moșieresc.

Să vedem însă încotro s-au dus 
ceilalți vizitatori ai clubului.

De după o ușă străbat sunetele me
lodioase ale unui acordeon. In aceas
tă sală au. loc repetițiile echipei de 
dans. Tînărul miner Alexandru Ola- 
ru, care cu cîteva ore în urmă lucra 
în mină, interpretează cu măiestrie 
noile jocuri învățate: „Floricica ca 
ta Muscel“, „Someșanca“ și „Țăț- 
răncuța din Muntenia". Repetițiile 
echipei de dans s-au terminat. In lo- 
cql lor încep cele ale brigăzii artis
tice de agitație nr. 2.

„Cele două brigăzi artistice de agi
tație ale clubului nostru — ne spune

Munca voluntară
Din inițiativa organizației de bază 

din cadrul întreprinderii 703 construc
ții Petrila s-a organizat o acțiune de 
muncă voluntară pentru transporta
rea pe șantierele de construcții a unei 
cantități însemnate de ciment din 
gara Petroșani. La acțiunea de mun
că voluntară au participat numeroși 
muncitori și funcționari de la această 
întreprindere, printre care se numără 
tov. Alexandru Bogdan, Francisc Si- 
mon, Alexandru Cupșan, Vasile Grea- 
gu și Iancu Mihuț care în cele 150 
ore de muncă voluntară prestate au 

cu mîndrie responsabilul cultural al 
comitetului de întreprindere de la mi
na Petrila, tov. Alexandru Botoșanu 
— au prezentat pînă acum 28 spec
tacole cu teme locale, care au în
fățișat realizările minerilor și au 
combătut prin umor și satiră as
pectele negative din procesul de 
producțje. Și fiindcă acum sîn- 
tem în pragul întrecerii pentru 
„brigada artistică de agitație frunta
șa pe raion“, membrii brigăzilor mi
nei noastre se preocupă, sub îndru
marea instructorului Gh. Sacmari, 
să ridice calitatea artistică și ideo
logică a programelor. Vrem neapă
rat să ne prezentăm Ia concurs ctl 
programe mult superioare celorlalte 
brigăzi din raion.

In sala de alături,, unde domnește 
o liniște deplină, își desfășoară acti
vitatea cercul de artă plastică care 
a luat ființă de aproape 3 luni. Fie
care dintre cei 12 muncitori prezenți 
în această sală lucrează de zor. Mun
citorul Ioan Nanași, de pildă, dese
nează bustul marelui filosof grec So- 
crate.

Intr-o altă sală, profesorul Otto 
Fucs joacă șah cu un tovarăș. E un 
pasionat al acestui joc și nu pierde 
nici un prilej pentru a-și demonstra 
măiestria.

...Programul clubului din seară ă- 
ceasta s-a terminat. Peste tot dom
nește liniște. Doar într-o singură în
căpere, la etaj, cîțivă muncitori răs
foiesc noile ziare și reviste,’ iar bi
bliotecara aranjează cu grijă în raf
turi noile cărți sosite de la librărie.- 
Tîrziu de tot, lumina se stinge și în 
această sală.

Mîine, clubul își vă deschide ¿Kn 
nou ușile pentru minerii din Petrifâ.

reușit să transporte o cantitate de 120 
tone de ciment.

In cadrul întreprinderii 703 con
strucții Petrila sînt însă unii tovătăși 
care nu înțeleg importanța acestor 
acțiuni și nu participă la ele. Printre 
aceștia se numără tov. Eugen Nedo* 
paca, Petru Manolescu, Constantin 
Briota. Alexandru Gîngan și Tasjj 
Carol, care nu răspund chemării de a! 
participă la diferite acțiuni de interes 
obștesc.

IOS1F PETROViCf 
corespondent

Ani de slugărte
Cei patru copii ăi lui Rodeanu din 

comuna Tilișca-Sibiu, trudeau din 
zori și pînă noaptea pe pămînturile 
bogătașilor din comună. Ioan, care 
avea 14 ani, s-a angajat slugă Ia 
chiaburul Stănoiu.

— Ai grijă, țîncule — l-a luat în 
primire chiaburul — dacă nu faci 
treabă te trimit acasă.

Băiatul era hotărît să muncească, 
se știa doar vrednic. Dar îl vor ajuta 
oare puterile să facă cît îi cere hapsî- 
nul ?

Zilele treceau greu. De cum se 
mijea de ziuă, Ioan era în grajd. Sco
tea gunoiul și țesăla singur cele șap
te vaci și cei trei cai ai chiaburului. 
Dimineața, așa cam pe la orele opt, se 
scula și stăpînul. Venea la grajd și 
cum intra pe ușă începea să strige :

— Măi golanule, de ce n-ai ter
minat treburile ? Băiatul își lăsa ca
pul în jos. Nu îndrăznea să-i spună 
că nu reușește să facă toate aceste 
treburi singur. Totuși, în una din 
zile, luîndu-și inima în dinți, îi spu
se £

— Faceți cum vreți I Eu nu sînt în 
stare să lucrez tot ce îmi dați.

Stănoiu îi privi surprins și zbieră 
plin de ură i

Ion Rodeanu s-a făcut miner
— Du-te, du-te atunci ăcas’la tai- 

că-tu și spune-i că nu-mi mai tre- 
buiești 1 Nu ești bun de nimic I

Ioan ar fi vrut să-i ceară simbria 
pentru timpul cît i-a muncit, dar n-a 
îndrăznit. A plecat cu ochii scăîdați 
în lacrimi spre casă. Gînd l-a văzut 
taică-su a presimțit ce s-a întîmplat. 
L-a mîngîiat pe creștet și i-a zis: 
„Nu-i nimic, dragul tatii, vei munci 
cu ziua alături de mine, Iă treburi 
mai ușoare, și o să trăim cum om 
putea. Ce să facem I Așa sînt zilele 
noastre, pline de amar și suferință"...

Din fragezii ani ai tinereții, Ioan 
Rodeanu a cunoscut astfel viața de 
mizerie trăită sub regimul moșierilor 
și fabricanților. Anii s-au scurs greu, 
iăsîrid înfiptă în viața acestui tînăr 
ura și disprețul față de bogătașii care 
trăiau pe spatele celor nevoiași,

Pe drumul unei vieți noi
Zorile de după August 23 au lumi

nat și drumul lui Ioan Rodeanu. Bă
iatul ce pînă atunci trăise zile pline 
de amărăciune, lucrînd cu ziua pen
tru a'-și cîștiga o bucată de pîine, 
lucra tot pe acele pămînturi, dar de 
data aceasta ele nu mai erau ale lui 
Stănoiu. Avea pămîntul lui, primit, 
prin reforma agrară. Bucuria mun
cii libere îl însuflețea. Nu mai era 

cine să-l înjure sau să-1 alunge pe 
motivul că n-ar fi bun de nimic.

Apoi au sosit anii cînd l-a chemat 
patria să-și facă datoria ca militar. 
In anii aceștia, tînărul Ioan Ro
deanu s-a călft și mai mult, a învățat 
mai bine' cum trebuie să munce tcă 
pentru a face viața lui și a twburor 
mai frumoasă, mai îmbelșugată. Aici 
s-a străduit să fie la înălțimea sarci
nilor cerute și a reușii să se situeze 
printre militarii de frunte din unitatea 
lui. Pentru meritele sale deosebite în 
pregătirea de luptă și politică a fost 
de multe ori evidențiat pe unitate.

Venit din armată, Rodeanu a fost 
ales secretarul organizației U.T.M. 
din comună. Alături de comuniști a 
participat cu întreg tineretul la ac
țiunile sfatului popular și a demascat 
cu tărie pe dușmănii satului...

Intr-o zi din primăvara anului 1951 
a citit în „Scînteia tineretului“ un 
reportaj despre minerul Ada-lbert Ki- 
bedi. I-au plăcut mult faptele îndrăz
nețe ale acestui tînăr de la Petrila 
și acest lucru a trezit în el dorința 
de a deveni miner, de a lucra în ă- 
dîncul pămîntului...

Puțin timp după aceea a și plecat 
la Comitetul raional U.T.M. Sibiu și 
acolo și-a arătat hotărîrea de a pleca 
în Valea Jiului. Tovarășii l-au aprobat 
și i-au atras atenția că va trebui să 

muncească și mai mult pentru a nu 
face de rușine organizația în care ăl 
crescut. Și-a luat rămas b*M și ă 
plecai.

Cunoștința cu mineral Kibedi
— Cum te chiamă ? — l-a întrebat 

tovarășul Iosif Csalni, directorul șco
lii S.'F.U. din Petriia.

— Ioan Rodeanu — i-a răspuns 
tînăr-ul nou venit, ca®e privea la do
sarul unde directorul scria datele lui.

— Vrei să te faci mâner ? — se 
auzi din nou vocea directorului, care 
de data aceasta se ridicase de pe 
scaun și-l privea cu atenție.

— Sigur că vreau, doar pentru 
aceasta am plecat de la Sibiu.

Directorul a zîmbit și i-a spus e
— Vezi, la început n-o să-ți fie 

ușor, meseria de miner e grea. In 
schimb este frumoasă. Și apoi aici la 
școală ai tot ce-ți trebuie, numai să 
vrei să-nveți. Partidul a asigurat 
pentru voi condiții bune de învăță
tură, în mod gratuit, iar de lă voi se 
cere voință și dragoste de muncă-

După discuția aceasta, la' care Ro
deanu a fost numai ochi și urechi, a 
fost repartizat în una din clasele șco
lii. Din primele zile s-a dovedit a fi 
un tînăr sîrguincios, disciplinat și cu 
multă dragoste de învățătură.

II frămînta un singur gînd : Oare 
cum va fi în mină ? Dorea să-l vadă 
pe Kibedi cum lucrează și cum reu
șește să înfăptuiască asemenea’ lu
cruri. Gîndul acesta s-a împlinit abia
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Trelcuseră aproape 4 ore de la’ în
ceperea adunării, dar atenția tuturor 
continua să rămînă încordată. In saia 
aceasta mare, drapată în roșu, a mi
nei Petrila se strînseseră comuniștii 
sectorului Iii, mineri, muncitori, teh
nicieni — oameni de frunte mereu în 
primele rînduri ale luptei pentru mai 
mult cărbune. Mulți tovarăși lucra
seră în schimbul de dimineață și îe- 
țele unora mai erau încă înnegrite de 
praful cărbunelui. Alții urmau să in
tre în șut peste cîteva ore, în schim
bul de noapte, dar nimeni nu se gră
bea. Aici, se adună de obicei comu
niștii sectorului JII și analizează pro
bleme importante legate de produc
ție. Tot aici ei au discutat în repe
tate rînduri cum trebuie să muncea's-, 
că spre a fi mereu în fruntea luptei 
pentru plan. In alte adunări ei au a- 
rializat cu grijă și răbdare, cererile 
acelora care au cerut să între în ria
dul candidaților. Pe Szabo Carol, 
Matiaș Ludovic, Mladin Gheorghe și 
ălții, oameni care au dovedit prin 
fapte că sînt demni de a face parte 
din avangardă clasei muncitoare, co
muniștii diti sectorul III i-au primit 
cu dragoste în riadul candidaților, 
ângajîndv-se totodată să-i ajute să se 
ridice la nivelul înaltelor cerințe im
puse de titlul de membru al parti
dului.

In adunarea aceasta, comuniștii sec
torului III au analizat tot o astfel de 
cerere. Deleânu Victor, miner venit 
de curînd la sectorul III, a cerut să fie 
primit în rîndul candidaților. S-au 
citit cererea, recomandările și cele
lalte documente aflate la dosar; soli
citantul și-a expus verbal autobiogra
fia; toate au fost ascultate cu atenție. 
Participanții la adunare au pus în
trebări, interesîndu-se îndeaproape de 
munca de pînă acum a solicitantului, 
de comportarea lui, de felul cum s-a 
pregătit spre a putea intră în riadul 
căndi'dâțitor.

Minerii din sectorul III ăi minei 
Petrila îl cunosc mai bine pe V. Dei- 
leanu din ultimele nouă luni, de cînd 
lucrează ca miner în sector. In acest 
timp el a muncit bine.
_— Eu sînt mulțumit de muncă to

varășului Deleanu — spunea tov. Ion

In comună Banița numeroși țărani 
muncitori, îndrumați fiind de organi
zația de partid din această comună, 
s-au achitat cu cinste de îndatoririle 
lor patriotice, predînd în întregime

VIAȚA DE PARTID

O adunare plină de învățăminte
Fila, în brigada căruia lucrează. E 
element tînăr, capabil, cu voință de 
muncă. Dar trebuie analizată cu mul
tă atenție situația lui, comportarea 
lui dinainte de venirea la mina Pe
trila, deoarece aici lucrurile nu stau 
tocmai bine...

Din referatul biroului organizației 
de bază, precum și din cele arătate 
de unii tovarăși invitați la adunare 
care au lucrat mai înainte cu tov. 
Deleanu, a reieșit că el a săvîrșit o 
serie de fapte care nu fac cinste unui 
om al muncii. Incredințîndu-i-se 
munci de răspundere, el a subapreciat 
activitatea organizației U.T.M. și 
ehiar a organizației de bază a parti
dului dintr-o instituție în care a lu
crat. Socotind că dacă e într-un post 
de răspundere nimeni nu-1 poate trage 
la răspundere, Deleanu obișnuia să 
bruscheze, să calomnieze pe tovară
șii care-i arătau lipsurile sau încer
cau să-l ajute. In repetate rînduri el 
a dat dovadă de atitudini cu totul 
uepermise față de unii tehnicieni și 
a încercat să discrediteze cadre cin
stite care munceau modest și cu sîr- 
guință. S-a arătat că deși e tînăr, 
tov. Deleanu a colindat pe Ia mai 
multe întreprinderi și instituții cu 
scopuri carieriste. Un tovarăș a ară
tat că tov. Deleanu a afirmat că vine 
la mina Petrila spre a lucra cîteva1 
luni, pînă devine fruntaș al întrece
rii, ca pe urmă să fie scoș din pro
ducție și pus într-un post de mare 
răspundere..

Membrii de partid au așteptat că 
tov. Deleanu să dea dovadă de sin
ceritate în fața partidului, să-și re-, 
cunoască cinstit lipsurile și greșelile 
și să ceară ajutorul organizației de 
bâză spre a se îndrepta. El însă â 
negat faptele care bău fost arătate.

— Partidul nostru e un partid iu
bii de toți cei ce muncesc — spunea1 
bătrînul miner Cenușa Cornel, frun
taș ăl întrecerii socialiste. Asta, pen
tru că în partidul nostru se unesc cei 
măi cinstiți, mâi înaintați oameni ai 
muncii. Partidul nostru primește în 
rândurile sale oameni devotați cau
zei clasei muncitoare. Dar nu un om 
care nu e sincer în fața partidului, 
nu e devotat. Așa e și ca ttovârășttl 

Fruntași la predarea cotelor 
cotele obligatorii față de stat

Printre aceștia se numără țărânii 
muncitori Alexă Petru Baia, Miță 
Ioan Dragotă. Mar-cu Baia și alții, 
care pe lingă faptul că au fost primit

Deleânu. A țreșit. Dar greșelile pot 
fi îndreptate. îți poți răscumpăra o 
vină. Dar ca să îndrepți greșelile, e 
necesară o condiție: să recunoști 
cinstit greșelile, să dezvălui rădăci
nile greșelilor. Tovarășul Deleanu n-a 
făcut acest lucru. El e cu două fețe, 
e nesincer. Nouă ne trebuie oameni 
cu o singură față — sinceri în fața 
partidului. Tocmai de aceea, eu sînt 
de părere că în momentul de față 
tov. Deleanu nu e pregătit pentru a 
intra în rîndul candidaților de partid 1

— Sînt de aceeași părere cu tov. 
Cenușa — a spus minerul Buia 
Gheorghe. Tovarășul Deleanu nu în
deplinește condițiile spre a fi primit 
în rîndul candidaților. Pentru că un 
tovarăș care aspiră Ia înaltul titlu de 
membru al partidului nu fuge de sar
cini, nu vine Ia mină numai pentru 
a deveni fruntaș, ca „să-și facă carie
ră". Dacă în momentul de față 1-ăm 
primi candidat pe tov. Deleanu, noi 
am greși. -Am greși pentru că parti
dul ne cere să fim vigilenți, să nu 
îngăduim pătrunderea în partid a e- 
lementelor carieriste. Eu recomand 
tovarășului Deleanu — a spus în în
cheiere tov. Buia — să muncească 
cinstit, să învețe să fie modest, și cu 
ajutorul nostru să-și formeze o con
știință cu adevărat muncitorească. 
Numai după ce va dovedi prin mun
că, prin fapte, că a lichidat cu lipsu
rile pe care le are, tovarășul Deleanu 
va putea1 cere să devină candidat.

Tovarășii Iacob Petru, Kovaci Mi- 
hai, Sarvaș Victor, David Nicolae și 
alți membri de partid participanți la 
discuții, au subliniat înaltele cerințe 
pe care proiectul Statutului modificat 
le impune membrilor de partid. Res- 
pmgînd cererea lui de primire în rîn
dul candidaților, membrii de partid 
au promis tov. Deleanu că-1 vor â- 
juta să devină un muncitor cinstit 
și conștiincios. Membrii de partid din 
organizația de bâză nr. 3 de Ia mina 
Petrila au trânsformât această adu
nare într-o adevărată școală de edu
care â membrilor de partid în spiri
tul vigilenței revoluționare, al grijii 
nemărginite față de calitatea și puri
tatea raidurilor partidului.

B. IONSSCU

lâ predarea cotelor au mai predat în 
plus între ÍÖ0—120 litri lapte de vacă

IOAN DRAGOTĂ 
corespondent

Bumbac sovietic 
pentru industria textilă

Printre vapoarele sosite în ultimele 
zile in portul Constanța este și vasul 
sovietic „Noghin".

In magaziile sale, vasul „Noghin” 
a adus peste un milion kg. bumbac 
sovietic pentru industria textilă din 
țara noastră (Agerpres),

ȘTIRI SPORTIVE
Echipa reprezentativă a R. P. Ungare 

la fotbal, învingătoare în Scoția
Miercuri după amiază s-a desfășu

rat în Scoția întîlnirea internațională 
de fotbal între reprezentativa R. P. 
Ungare și reprezentativa Scoției. In- 
tîlnirea a fost cîștigată de reprezen
tativa R. P. Ungare cu scorul de 4—2.

In primele 17 minute de joc oas
peții au condus cu 2—0, apoi scorul 
a devenit 2—1, 3—1, 3—2 și 4—2, 
rezultat cu care â luat sfîrșit întîl
nirea dintre cele două reprezentative.

Campionatul de șah al R.P.R.
Marți seara' s-â desfășurat ceâ de 

â 12-a rundă din cadrul finalei cam
pionatului de sah al R.P.R. pe anul 
1954.

ion Bălanei a cîștigat o frumoasă 
victorie în partida cu G. Alexandres- 
cu. Soos a fost învins de Ghițescu 
după un joc plin de complicații tac
tice. Costeă a intrat din nou în rîn
dul fruntașilor în urma victoriei re
purtate asupra fostului campion Cio- 
cîlteâ.

Partidele Halic—I. Szabo; Rădu- 
lescu — Partos; Weissmân — Kará
csony și Radovjci—Drîmer s-au termi
nat remiză. Mititelu a cîștigat partida 
eu Nâcfrt.

Partida Sâmâriân—Seimeanu s-â 
întrerupt cu un sensibil avantaj de 
partea ultimului. Troianescu are un 
ușor avantaj la Șuta.

După 12 runde pe primul loc în cla
sament se află Bălănel cu 10 puncte.

(Agerpres)

Abonamentele pe anul 1955 lâ 
ziarul „Steagul Roșu", organ al 
Comitetului raional P.M.R. Petro
șani și âl Sfatului popular raional, 
se pot face lâ toate oficiile poștale, 
factorii poștali și difuzorii voluntari 

I din întreprinderi și instituții.

mâi tîrziu, după cîteva zile, cînd îm
preună cu alți elevi a intrat în mină.

Grupul de elevi a vizitat mai multe 
brigăzi printre care și pe cea condu
să de Adalbert Kibedi. Rodeănu cre
dea că e un om deosebit, dar atunti 
cînd s-a apropiat de el a observat că 
e potrivit de statură, deși faptele îi 
sînt mari. Se uită la el cum mînuiâ 
pikhamerul, cît de organizat lucrau 
ortacii din brigadă si ce spirit de 
disciplină domnește la locul lui de 
muncă.

Rodeănu n-a spus ia nimeni ni
mic din cele constatate dar s-a hotă- 
rît în sine să devină și el miner de 
frunte, asemenea lui Kibedi, să mun
cească la fel ca acesta.

în timpul celor șase luni de școală 
și-a cîștigat stima și respectul tova
rășilor lui de muncă. La învățătură, 
în producție și peste tot, utemistul 
ioan Rodeănu se situa în frunte.

Miner
Era dimineață. In sala de cursuri 

'de la școala S.F.U. Petrila, elevul 
Ioan Rodeănu stătea la o masă și 
privea conspectele făcute la diferite 
materii predate în școală. După ce le 
revizui cu atenție, ieși pe ușă și se 
îndreptă spre sala unde se ținea exa- 
menul de miner.

La întrebările puse a răspuns cu 

muttă pricepere și siguranță. Se sim
țea stăpî® pe fiăcare problemă. In tot 5 
timpul școlii s-â străduit să învețe, 
să-și însușească tainele minerit ului și 
acum culegea roadele acestei munci. 
Examenul practic l-a făcut în mină 
la brigada fruntașului în întrecerea 
socialistă, Cornel Cenușa. Bătrânul 
miner a fost mulțumit de răspunsu
rile date și chiar a spus că din acest 
tînăr o să iasă un miner bun.

Ș4 îaâr-âltevăr, loân Rodeănu nr-â j; 
dezmințit încrederea bătrânului ml-“1' 
ner. La început a fost ma*i greu, dar“ 
cu timpul, apMcînd în pradtică cete 1 
învățate în școala și însușindu-și ex
periența minerilor vîrstnici, â reușit 
să devină un miner vrednic.

Pentru meritele sale deosebite, în 
toamna anului trecut, organizația 
U.T.M. l-a recomandat să fie primit 
în rîndul candidaților de partid.

Candidatul de' partid Ioan Rodeâ- 
nu este în prezent responsabilul unei 
brigăzi utemiste și secretarul organi
zației U.T.M. din sectorul tineretului 
de la mina Petrila. Stăruința pe care 
o depune în muncă e dovedită de 
depășirea zilnică a ptenului de pro
ducție de către brigada sa, cu peste 
25 la sută.

Asemenea lui Ioan Rodeănu, în 
Valea Jiului au crescut zeci și sute 
de tineri mineri, oameni de nădejde.

1 D. GIȚĂ

Succese în sectoarele I și III — Anînoasa
Minerii din sectorul I al minei 

Aninoasa, îndrumați de organizația’ 
de bază, au reușit ca să depășească 
planul producției de cărbuni pe lunâ 
noiembrie cu 12,5 Ia sută ,’ la pregă
tiri, planul ă fost îndeplinit pe în-, 
tregul sector în proporție de 217,2 
la sută.

Printre brigăzile de mineri câte au 
adus contribuții importante la în
deplinirea și depășirea sarcinilor de 
plan pe luna trecută se numără cele 
conduse de brigadierii Gfaerasim Pra- 
ța, Andrei Stross, Ioan Blăjân^ și 
Ioan Hoțea, care au obținut depășiri 
ale- sarcinilor de plan cuprinse între 
45—52 la sută.

Alături de minerii din sectorul I 
al minei Aninoasa, eforturi susținute 

Umăr la umăr
Conștienți de faptul că prin munca 

lor îi sprijină pe mineri în lupta lor. 
pentru a extrage tot mai mult cărbu? 
ne, echipele de muncitori de la ate
lierul de grup al minei Petrila obțin 
însemnate succese în ceea ce privește 
recondiționarea sculelor și întreține
rea utilajului.

De exemplu, tov. Karol Kragel frun
taș al întrecerii socialiste care lu
crează în secția compresoare, printr-q 
mai bună organizare a muncii își de-

în muncă depun și minerii sectorului 
III Piscu, care fiind hotărîți să dez
volte realizările dobîndite în întrece
re, obțin pe fiecare zi ce trece suc
cese tot mai grăitoare în producție.

Așa se explică făptui că acest har
nic colectiv ■ și-a îndeplinit planul 
producției de cărbune pe primele 6 
zile ale lunii în curs în proporție de 
102 lâ sută și la lucrările de pregă
tiri în proporție de 138 la sută.

Obținerea acestor succese se dato- 
resc muncii neobosite a brigăzilor de 
mineri conduse de tov. Ioan Gugâ.' 
Mihâi Tucâciuc, Ioan Lupu și alții; 
din sectorul III Piscu care în această’ 
perioadă și-au depășit productivitatea 
planificata cu 35—52 lâ sută

L. LUCIA 
corespondent

pășește zilnic wurmâ de lucru cu 80i 
la sută. Exemple de muncă entuziastă 
dau și alți muncitori de la atelierul 
de grup al minei Petrila. Astfel, sînț 
și fierarii Constantin Babuț, Dominic 
Pal. strungarul Tiberiu Szvoboda, e 
chipa de lăcătuși condusă de tînărul 
Ervin Antal și alții care își depășesc 
zilnic Io medie de 44—80 lâ
suta

M. MARIAN 
corespondent
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Sîntem pentru apărarea vieții, 
pentru apărarea păcii

Am urmărit cu 
mare interes lucră
rile conferinței țări
lor europene pentru 
asigurarea păcii și securității în Eu
ropa, ținută lâ Moscova.

Această conferință s-a întrunit în
tr-un moment cînd guvernele unor 
etate occidentale — Statele Unite, 
Anglia și Franța — încearcă cu aju
torul acordurilor de la Londra și Pa- 

militarismul german, 
reînarmarea Germaniei occiden

tale creează condițiile declanșării u- 
nou război mondial, dă posibili- 
revanșarzilor germani să por- 

împotriva

CONSTANTIN LÄPADATU 
medic emerit al R.P.R

i

rts să refacă
Or, 

nui
tate 
nească o nouă agresiune 
țărilor pașnice atît din estul cit și din 
vestul Europei.

Am trecut prin grozăviile unor răz
boaie mondiale de ani de zile.

Nimeni nu a cunoscut aceste gro
zăvii și urmările lor mai bine ca noi, 
medicii, care am muncit pentru a 
salva vieți omenești, pentru a apăra 
sănătatea, viața oamenilor.

Nu numai în timpul războiului dar 
și după aceea, cu cîtă trudă, cu cîtă 
muncă âu căutat medicii să șteargă 
urmările războiului, prezente prin acei 
mii și mii

Medicii,

Să stăm de

de invalizi, de infirmi, etc. 
întregul personal sanitar,

strajă muncii noastre pașnice
Pe șantierele în

treprinderii noastre 
a fost mare anima 
ție cînd ziarele au 
adus Declarația co
mună â statelor 
participante Ia conferința de la Mos
cova. Muncitorii au discutat în gru
puri despre conținutul acestei decla
rații, măi ales că majoritatea dintre 
noi ăm urmărit cu mult interes des
fășurarea lucrărilor conferinței.

Pentru orice om a devenit limpede 
faptul că cercurile conducătoare din 
Statele Unite, Anglia, Franță și Ger
mania occidentală âu trecut Iă pre
gătirea războiului pe față. A devenit 
limpede pentru oricine că numai că
lea propusă de Uniunea Sovietică 
poate da popoarelor europene ceea ce 
ele așteaptă — asigurarea securității 
colective și a păcii. Și pacea, în mo
mentul de față, cînd acordurile de Ia 
Paris dau mînă liberă revanșarzilor 
vest-germâni să se înarmeze pînă și 

VASILE UNGUREANU 
muncitor constructor 

întreprinderea 703 Petrila

din Valea Jiului 
participă cu însufle
țire la aplicarea în 
viață a măsurilor 

partidului și guvernului pentru ridi
carea nivelului sanitar, pentru apăra
rea sănătății și vieții celor ce muncesc.

Noi iubim viața — și luptăm pen 
tru ca viața să triumfe. Dar a lupta 
pentru viață, astăzi cînd cercurile im
perialiste din apus încearcă să pună 
pe picioare acea forță ucigătoare — 
militarismul german — care în numai 
treizeci de ani din prima jumătate a 
secolului nostru a dezlănțuit două 
războaie mondiale care au distrus 
zeci de milioane de vieți și au adus 
cmenirii pagube materiale neînchipuit 
de mari, înseamnă a lupta în primul 
rînd pentru pace. De aceea salutăm 
din toată inima hotărîrile conferinței 
de la Moscova, care arată tuturor po
poarelor calea spre pace.

Iar dacă cercurile imperialiste vor 
continuă să înarmeze mîna mișelului 
care a vărsat în mai multe rînduri 
sîngeie popoarelor, noi vom ști să 
ne pregătim pentru a fi atît de tari 
încît să putem frînge această mînă 
criminală.

Vom ști și vom face acest lucru 
pentru că forța noastră, a celor ce 
luptăm pentru viață, este de neînvins 1

cu arma atomică, 
nu trebuie aștep
tată. Popoarele Eu
ropei vor ști s-o 
impună. Această 
năzuință aparține

mulțimii și de aceea ea are sorți de 
victorie.

In conferința de la /Moscova, statele 
iubitoare de pace s-ău hotărît ca pen
tru apărarea muncii pașnice a po
poarelor îor să ia măsurile care co
respund situației create prin acordu
rile de la Paris, adică să se pregă
tească pentru a da riposta încercări
lor de atac împotriva țărilor noastre.

Această măsură justă corespunde 
pe deplin eu dorința noastră, care 
muncim și construim pentru ferici
rea celor ce muncesc și nu pentru 
distrugere.

De aceea, noi vom lupta' așa cutn 
trebuie, cu puteri sporite, pentru a 
sprijini activ politica partidului șl gu
vernului nostru îndreptată spre ridi
carea bunăstării poporului și întări
rea’ capacității de apărare a patriei.

Pregătiri în Franța pentru sărbătorirea 
celei de a 10-a aniversări a tratatului 

franco-sovietic
PARIS (Agerpres). — TASS trans

mite :
In Franța se fac pregătiri pentru 

sărbătorirea celei de a zecea aniver
sări a tratatului franco-sovietic de a- 
lia'nță și asistență mutuală. Urmînd 
exemplul Parisului, într-o serie de 
alte orașe au fost constituite comitete 
pentru organizarea sărbătoririi celei 
de a zecea aniversări a tratatului 
franco-sovietic și a celei de a 30-a

Demisia 'guvernului japonez
TOKIO (Agerpres). — Agențiile 

de presă anunță demisia guvernului 
japonez condus de Shigeru loșida. 
Potrivit știrilor sosite din Tokio, ca
binetul japonez a luat această hotă- 
rîre în dimineața de 7 decembrie fără 
a mai aștepta dezbaterile parlamen
tare programate pentru după amiaza 
aceleiași zile, cînd guvernul trebuia 
să înfrunte o moțiune de neîncredere 
propusă de partidele de opoziție.

Se știe că în ultimul timp, că ur
mare a creșterii nemulțumirii popu
lare provocate de criza economică 
gravă prin care trece Japonia și de

Creșterea continuă a deficitului bugetar al S.U.A.
1955, se va ridică la 4.750.000.000WASHINGTON (Agerpres). — In 

cadrul unei conferințe de presă, mi
nistrul de Finanțe al S.U.A., George 
Humphrey, a declarat că actualul gu
vern nu poate echilibra bugetul țării 
nici în anul fiscal 1955—1956. Defi
citul bugetar ăl S.U.A. pe anul fiscal, 
care s a încheiat la 30 iunie a. c., s-a 
ridicat la peste 3 miliarde dolari. 
Potrivit evaluărilor lui Humphrey, 
deficitul bugetar pe anul fiscal 1954— 
1955, care se va încheia lă 30 iunie

Acțiuni pentru unirea forțelor patriotice din Franța
PARIS (Agerpres). — TASS
Recent a avut loc ședință „Comite

tului de inițiativă pentru crearea 
unei noi grupări de stînga“, consti
tuit în mai a. c. In afară de reprezen
tanții „Centrului de acțiune al inde
pendenților de stingă“, partidului Tî- 
năra Republică, Uniunii republicani
lor progresiști, la ședință au luat 
parte ca observatori reprezentanți ai 
„Mișcării pentru eliberarea poporu
lui“ și ai altor organizații, precum 
și ai redacțiilor unor ziare și reviste^ 
printre care „Quinzaine“, „Esprit“ 
și altele. La lucrările conferinței au 

aniversări a recunoașterii Uniunii 
Sovietice de către Franța. La Lyon, 
din comitet fac parte deputați ai A- 
dunării Naționale și un grup de pro
fesori și institutori. Ca președinte a 
fost ales Edouard Herriot. La Peri- 
gueux, comitetul cuprinde pe depu
tății Lacoste și André Denis precum 
și un număr de consilieri generali ai 
departamentului, reprezentînd diferite 
partide.

politica pro-americană a premierului 
loșida, poziția guvernului japonez de
venise tot mai nesigură. In urma recen
tei călătorii întreprinse de primul mi
nistru în străinătate și în special a în
cheierii unor acorduri economice în 
robitoare cu S.U.A., cercurile politice 
japoneze au luat poziție împotriva 
guvernului, cerînd cu tot mai multă 
insistență demisia lui loșida. De cu- 
rînd, un mare număr de deputați ai 
partidului guvernamental — partidul 
liberal — au demisionat din partid 
constituind o nouă grupare politică 
de opoziție față de regimul lui loșida.

dolari — o creștere de 1.750.000.000 
dolari față de anul fiscal precedent.

Creșterea continuă a deficitului bu
getar al S.U.A. se datorește uriașe
lor cheltuieli militare ale guvernului 
american, a căror povară este supor
tată de măsele muncitoare din S.U.A. 
In schimb, după cum a anunțat 
Humphrey, impozitele plătite de ma
rile trusturi vor fi reduse cu 5 Iâ 
sută începînd din aprilie 1955.

luat parte deputății Emmanuel D’As- 
tier de lă Vigerie, André Denis și 
Vallon, Léo Hamon, membru în Con
siliul Republicii, Mitterrand și Moul- 
lec, membri ai Adunării Uniunii 
Franceze.

După cum remarcă ziarul „Libéra
tion“, Comitetul a examinat problemă 
„condițiilor desfășurării în viitor a 
activității pentru crearea unui nou 
Front Popular". In afară de aceasta, 
el s-a pronunțat împotriva înarmării 
Germaniei sub orice formă și, în spe
cial, împotriva acordurilor de la Lon
dra și Paris.

Anii dominației fasciste și ai dez
lănțuirii războiului de către Hitler 
âu avut o influență nefastă asupra' 
situației învățămîntului superior din 
Germania. O mare parte din tineret 
a fost chinuită din punct de vedere 
moral și fizic. Instituțiile de învăță- 
mînt superior deveniseră citadele ale 
reacțiunii, șovinismului și urii de 
rasă. Oamenii de știință cu renume 
— mîndria științei — erau izgoniți 
din universități și institute. In tim
pul războiului, multe instituții de 
învățămînt superior au fost distruse.

Curînd după zdrobirea fascismului, 
cjin inițiativa și cu sprijinul Uniunii 
Sovietice, instituțiile de învățămînt 
superior din partea răsăriteană a 
Germaniei și,-au deschis din nou 
porțile. Profesorii și studenții au 
pornit cu mult avînt să îndeplinească 
sarcinile de refacere și progres a 
învățămîntului superior. De data a- 
ceasta totul trebuia să fie pus pe baze 
noi I

In R.D. Germană, învățămîntul su
perior se dezvoltă în condițiile ade
văratei democrații, într-un stat în 
care puterea’ se află în mîinile poporu
lui, într-un stat care respectă știința.

Tineretul studios din R. D. Germană
de prof. S. RAPPOPORT 

directorul Institutului de biochimie 
al Universității „Humboldt" din 

Berlin

și țărani- 

construc-

într-un stat al mun
citorilor 
lor.

Uriașa 
ție care se desfă
șoară în R.D. Germană, dezvoltarea 
multilaterală ă economiei naționale 
au făcut să se ivească cerințe mari 
față de învățămîntul superior. Uni
versitățile si institutele aveau sarcina 
de a pregăti cît mai bine și cît mai 
mulți specialiști. Numărul studenți
lor, care în 1949 reprezenta aproxi
mativ 25.000, a ajuns Ia’ 61.000. In 
prezent, în R.D. Germană la’ fiecare 
1.000 locuitori revin cîte patru stu- 
denți.

Guvernul R.D. Germane contribuie 
prin toate mijloacele la dezvoltarea 
științei, se îngrijește de creșterea ca
drelor tinere. O serie de oameni de 
știință de seamă din Germania occi
dentală lucrează în prezent în R.D. 
Germană. Pentru refacerea și recon
strucția instituțiilor de învățămînt 
superior âu fost alocate fonduri mari. 

In primii patru 
ani după război 
(1946—1950) au 
fost cheltuite 70 
milioane mărci, iar 
în următorii pa

tru ani cheltuielile pentru construcția 
și reconstrucția instituțiilor de învă
țămînt superior s-ău triplat.

Crește nouă intelectualitate pro
venită din rîndurile muncitorilor șt 
țăranilor. Pe lîngă universități și 
școli superioare au fost înființate fa
cultăți pregătitoare pentru muncitori 
și țărani. Aici sînt primiți tineri oa
meni ai muncii veniți din fabrici, 
uzine și de la sate pentru a studia 
în instituțiile de învățămînt superior. 
Pentru a da oamenilor muncii din 
R.D. Germană posibilitatea să urmeze 
școli superioare fără a părăsi produc
ția, a fost creată o largă rețea de 
instituții de învățămînt superior prin 
corespondență. Numărul studenților 
prin corespondență crește rapid.

Guvernul R.D. Germane acordă zi 
de zi un sprijin larg și manifestă o 

grijă deosebită față de studenți. In 
Republica Democrată Germană, 94 lă 
sută din numărul total âl studenți
lor se bucură de burse și pot să-și con
sacre toate forțele studiului. Au fost 
înființate numeroase cămine ?i can
tine studențești.

Uniunea Tineretului Liber German 
— organizația de masă a tineretului 
democrat și iubitor de pace din Ger
mania — ajută activ colectivul de 
profesori, dezvoltă conștiința socia
lă a tinerilor, contribuie la dezvolta
rea activității științifice a studenților. 
Din inițiativa Uniunii Tineretului 
Liber German, în ultimii doi ani aii 
luat ființă 70 asociații științifice stu
dențești, în cadrul cărora studenții fac 
primii pași pc calea activității crea
toare.

Peste 50 la sută din numărui stu
denților sînt fii de muncitori și ță
rani. A crescut considerabil numărul 
tinerilor care învață în instituțiile de 
învățămînt superior.

Tineretul fericit și harnic al R.D. 
Germane studiază în școlile de învă
țămînt superior. El studiază fără ăl 
avea grija zilei de mîine, muncește 
neîncetat pentru binele poporului și 
pentru apărarea păcii. (Agerpres)
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