
Proletari ilia toate tarile, tini{i-vă !
TINERI ȘI TINERE!

încadrați în întrecerea socialistă, luptați necontenit psntri 
creșterea producției bunurilor de larg consum»

Folosind cu pricepere timpul de lucru, aplicînd bogata 
experiență a muncitorilor înaintați, veți da patriei, poporului 
nostru muncitor, produse multe, trainice și la un preț tot 
mai redus.
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Cinste tie, muncă de miner!
AZI, ÎNTREGUL NOSTRU popor 

muncitor sărbătorește Ziua Mineru
lui, pe acei muncitori, tehnicieni și 

ingineri, vîrstnici și tineri, care scot din 
adîncuri și pun în valoare cărbunele 
și minereurile, bogății atît de necesare 
pentru dezvoltarea și mai departe a 

noastre grele. Anul acesta 
Minerului are loc

industriei 
sărbătorirea Zilei
în preajma împlinirii a 10 ani de la 
eliberarea țării noastre de sub jugul fas
cist de către glorioasele Armate Sovietice, 
eveniment de seamă, cinstit de mineri și 
de toți oamenii muncii cu noi succese ob
ținute în întrecerea socialistă.

An de an, sub grija părintească a re
gimului de democrație populară înflorește 
viața minerilor patriei noastre. Ziua Mi
nerului constituie un prilej de trecere în 
revistă a succeselor obținute în țara noas
tră ca rezultat al politicii partidului nos
tru, în vederea creșterii continue a nive
lului de trai material și cultural al mine
rilor.

Minerii nu vor uita niciodată munca 
lor din trecut, care era socotită cea mai 
josnică, cea mai cumplită corvoadă, nu 
vor uita exploziile care le măcinau vie- 
țiile în subteran.

Ei nu vor uita anul 1929 în care mun
citorii mineri s-au ridicat la luptă pentru 
o viață mai bună iar acțiunea lor a fost 
înăbușită în sînge de guvernul burghezo- 
moșieresc.

Astăzi în țara noastră minerii se bucură 
din plin de roadele muncii lor și sînt di
rect interesați în dezvoltarea și perfecțio
narea continuă a producției. Ei iau parte 
activă la îndeplinirea măsurilor elaborate 
de plenara lărgită a C.C. al P.M.R., din 
august 1953.

Mobilizați de cuvîntul partidului, mun
citorii mineri, vîrstnici și tineri, au por
nit cu avînt în lupta pentru mai mult 
cărbune. în 1953 producția de cărbune a 
fost aproape de 2 ori și jumătate mai 
mare față de cea obținută în 1945. Pe se
mestrul I al anului 1954 planul producției 
globale la cărbune a fost îndeplinit în 
proporție de 102,5 la sută.

Partidul și guvernul nostru, au creat 
condiții din cele mai bune de lucru pen
tru mineri. Din U.R.S.S. au fost aduse nu
meroase mașini și aparate electrice anti- 
grizutoase, trolii, sondeze, benzi cu raclete, 
perforatoare electrice, benzi de cauciuc, 
lămpi de mină și alte mașini și utilaje 
importante pentru mecanizarea și protec
ția muncii.

Răspunzînd grijii partidului, în lupta 
pentru mai mult cărbune s-au ridicat mii 
de fruntași ai întrecerii socialiste, utemiști 
și tineri care constituie un exemplu mi
nunat pentru întregul nostru popor mun
citor. Utemistul Vizi Andrei, de la mina 
Vulcan, decorat cu „Ordinul Muncii* clasa 
a IlI-a și utemistul Iovan Andronic de la 
aceeași mină, dau cărbune în contul lu
nii decembrie. De asemenea utemistul 
Mutu Gheorghe de la mina Rafira din ca
drul întreprinderii Carbonifere Comănești 
este inițiatorul întrecerii pentru titlul de 
„cel mai bun tînăr miner“ în întreprin
derea sa.

Zeci și sute de brigăzi utemiste sînt 
fruntașe în întrecerea socialistă pentru 
mai mult cărbune. Aplicînd experiența 
înaintată în producție, ele obțin impor
tante depășiri ale sarcinilor și își sporesc 
cîștigul. Minerului Bbyte Karol de la 
mina Vulcan, de pildă, avînd realizate 12 
cicluri peste normă, i-a revenit pe luna 
iunie numai ca primă de ciclicitate 4.521 
lei.

Veniturile medii ale muncitorilor din ra
mura cărbunelui au crescut în primul se
mestru al anului acesta cu peste 10 la 
sută față de aceeași perioadă a anului 
trecut.

Creșterea nivelului de trai material și 
cultural al minerilor este puternic stimu
lată prin măsurile luate de statul nostru 
democrat-popular, măsuri care fac ca 
viața minerilor din centrele miniere, Va
lea Jiului, Comănești, Baia Mare și altele 
să fie mereu mai frumoasă, mai civilizată.

Ca urmare a acestui fapt, numeroși tineri 
se îndreaptă către centrele miniere și cer 
să se califice în meseria de miner.

Mii de mineri fruntași și-au părăsit ve
chile locuințe și s-au mutat în apartamen
tele confortabile construite pentru ei. Nu
mai anul trecut au fost date în folosință 
1427 apartamente în Valea Jiului. La Uri- 
cani se construiesc acum circa 600 aparta
mente — un adevărat orășel al minerilor 
de aici. Un asemenea orășel se înalță și 
la Filipeștii de Pădure. în Valea Jiului 
s-au construit 25 cămine pentru circa 
2.000 tineri. S-au construit de asemenea 
noi cluburi muncitorești, biblioteci etc. La 
mina Petrila se găsește unul din cele 
mai frumoase teatre din Valea Jiului și 
o bibliotecă cu 40.000 volume.

în vederea aprovizionării în mai bune 
condițiuni a muncitorilor mineri cu pro
duse de larg consum s-au deschis nume
roase magazine textile, alimentare și zar
zavaturi, restaurante etc.

Numeroși mineri își petrec concediile de 
odihnă la mare și în cele mai frumoase lo
calități balneo-climaterice.

Toate acestea nu sînt cu putință în ță
rile capitaliste, unde viața minerilor se 
îneacă și mai mult în mizerie și șomaj, 
este măcinată de accidente și avarii. Re
cent la minele de lignit din Ribola — 
Italia a avut loc o nouă catastrofă în 
urma căreia au fost răniți patru mineri 
dintre care unul foarte grav. Mai îna
inte, la 4 mai, s-a produs la aceeași mină 
o explozie în urma căreia au pierit 42 
de mineri. Adesea, nemulțumiți de viața 
pe care o trăiesc, de salariile mizere, mi
nerii din țările capitaliste declară greve, 
stagnează producția. Ei își arată astfel 
dorința de a scăpa de viața de exploatare, 
de a trăi în pace și libertate.

Noi am cucerit libertatea și o viață nouă. 
Pentru a ne putea tot mai mult bucura 
de ele, partidul ne învață să nu ne mul
țumim însă cu succesele dobîndite, ci să 
mergem mereu înainte 1

în fața oamenilor muncii, a tineretului 
din industria carboniferă stau sarcini im
portante în legătură cu sporirea produc
ției și productivității muncii — cale sigură 
de îmbunătățire a nivelului de trai al po
porului.

Organele și organizațiile U.T.M. au da
toria să ia măsuri pentru a antrena și 
mai mult tineretul miner la îmbunătăți
rea organizării producției.

în articolul redacțional „Pentru conti
nua îmbunătățire a muncii Uniunii Ti
neretului Muncitor** apărut în ziarul 
„Scînteia" se arăta că „...în unele mine 
de cărbuni sînt tineri care rebutează pro
duse și dau dovadă de indisciplină în 
muncă".

în unele mine din Valea Jiului există 
brigăzi de tineret care lucrează sub normă, 
din cauză că organizațiile U.T.M. se ocupă 
mai mult de brigăzile fruntașe. Trebuie 
înlăturată munca formală cu brigăzile de 
tineret.

E necesar să se ducă o muncă neobosită 
pentru educarea tinerilor în spiritul disci
plinei socialiste față de muncă. Utemiștii 
trebuie să constituie exemple de disciplină 
și de luptă necruțătoare împotriva lene
viei, a chiulului și tuturor manifestărilor 
înapoiate.

Comitetele organizațiilor de bază U.T.M. 
din industria carboniferă trebuie să ajute 
concret tinerii mineri pentru ca aceștia 
să folosească din plin metodele sovietice 
de lucru ca: metoda graficului ciclic, 
a brigăzilor complexe (Novgorodțev), Jan- 
darova, de preluare a schimbului din 
mers, Kotlear etc. Organizațiilor U.T.M. le 
revine sarcina de a se preocupa activ de 
problemele economice ale tinerilor, legate 
de creșterea nivelului lor de trai, ca și 
de calificarea lor profesională.

Utemiști, tineri din industria minieră ! 
Luptați pentru obținerea unei producții 
mereu sporite de cărbune și minereu !

De Ziua Minerului întregul popor mun
citor salută pe eroicii mineri ai patriei 
noastre urîndu-le din toată inima tradi
ționalul salut: Noroc bun !VEȘTI DIN ȚĂRILE DE DEMOCRAȚIE POPULARĂ

Studenții din Ulan Bator
Universitatea de stat a R. P. Mongole, 

fondată In toamna anului 1942, este una 
dintre cel? mai frumoase clădiri din Ulan 
Bator. Ea are o înfățișare impunătoare. 
Pe pereții spațiosului hol al universității 
se află numeroase placarde, grafice și 
ziare de perete.

Universitatea are atîtea săli și culoare 
Incit te poți rătăci ușor. Aici studiază 
viitorii medici, scritori, istorici, chimiști, 
biologi, zootehnicieni și filozofi ai R. P. 
Mongole. Ei sînt acei care părăsind uni
versitatea vor merge să lucreze în diferite 
regiuni ale țării, unde timp de secole 
știința nu a putut pătrunde deoarece 
înainte de revoluție în Mongolia exista o 
singură școală.

Majoritatea studenților universității lo- 
cuesc în cămin. Ei au venit la Ulan Bator 
din cele mai îndepărtate sate sau din ora
șele înființate în deșert.

In Mongolia feudală 93% dintre locui
tori erau analfabeți. In prezent există 
aici 374 școli elementare, 32 școli medii 
de 7 ani și 15 școli medii de 10 ani. Cursu
rile acestor școli sînt urmate de aproape 
70.000 elevi. Există de asemenea 14 școli 
medii tehnice: de agricultură, contabili
tate, comerț, industrie, comunicații, o 
școală pedagogică și o școală sanitară.

Contrastul între starea înapoiată a Mon
goliei feudale și starea înfloritoare a Re
publicii Populare Mongole este grăitor. Cu 
ajutorul partidului și guvernului. Mongo
lia pășește cu hotărîre înainte, pe drumul 
construirii snnioiumyjui.

Grija pentru fiii poporului
Odată cu eliberarea Bulgariei, cu con

struirea unei vieți noi, libere și fericite 
pentru oamenii muncii bulgari, s-a schim
bat radical și viața copiilor lor. Pentru 
aceștia au fost înființate sute de creșe și 
cămine, parcuri, case ale pionierilor, școli, 
spitale, tabere de odihnă etc.

Din anul 1948 pînă în prezent, numă
rul creșelor de zi sau săptămînale s-a du
blat, iar numărul căminelor de zi, săptă
mînale sau sezoniere, este de 4.109. Aceste 
creșe și cămine funcționează în orașe și 
la sate, pe lingă gospodăriile agricole- 
cooperative de muncă, gospodăriile agri
cole de stat și întreprinderile industriale 
ale țării.

A crescut de asemenea numărul școlilor 
de 11 ani, al școlilor elementare, medii, 
tehnice, și al școlilor pentru rezervele de 
muncă. în perioada 1945—1S53, s-au con
struit 1.000 de localuri noi pentru școli.

în fiecare an, mii de copii își petrec va
canța în tanerele pentru pionieri, în cele 
mai frumoase centre de odihnă, pe malul 
mării sau în regiunile muntoase.

In cel? 25 de tabere de pionieri înfiin
țate în regiunea muntoasă Kolarovgrad, 
își vor petrece anul acesta vacanța 500 de 
pionieri de naționalitate turcă. Sute de 
alți copii de naționalitate turcă își vor pu
tea petrece vacanța.în cele 65 de tabere 
înființate în apropierea localităților unde 
locuesc părinții lor.

SAL U T U L
adresat de Comitetul Central al P. M, R. 
al R. P. R. celui de al II-lea Congres 

din R. P. R.
Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Romîn și Consiliul de Miniștri al 

Republicii Populare Romine trimit un fierbinte salut delegaților celui de al II-lea 
Congres al Cooperației de consum din Republica Populară Rcmînă și prin dvs. tu
turor cooperatorilor din Republica Populară Romînă.

în cei zece ani de la eliberarea patriei noastre, Cooperația de consum a obținut 
succese însemnate. Ca urmare a muncii rodnice pe care ați desfășurat-o, au fost 
create peste 3.509 cooperative cu o bază tehnică-materială organizată pentru desfă
șurarea schimbului de mărfuri între oraș și sat, peste 22 mii magazine de desfacere 
și unități de alimentație publică, precum și un număr însemnat de depozite, centre 
de achiziții, de prelucrare și conservare a legumelor și întreprinderi de producție 
pentru valorificarea resurselor locale

Prin munca devotată a cooperatorilor au fost desfăcute la sate mărfuri în va
loare de multe miliarde lei, au fost achiziționate și aduse la oraș milioane de tone 
produse agricole alimentare pentru hrana populației muncitoare și materii prime 
pentru industrie, contribuind astfel la strîngerea legăturilor economice între oraș și 
sat, la întărirea alianței dintre clasa muncitoare și țărănimea muncitoare. Astfel, 
Cooperația de consum a fost în toți acești ani un ajutor prețios al partidului și gu
vernului în lărgirea schimburilor economice între oraș și sat, în dezvoltarea comer
țului cooperatist la sate, în opera de consolidare a regimului democrat-popular și de 
construire a socialismului în țara noastră.

In regimul demccrat-popular, caracterul cooperației este fundamental schimbat 
față de cel din trecut. Sub regimul burghezo-moșieresc, cooperația servea interesele 
claselor exploatatoare, jefuia țărănimea muncitoare și avea drept scop să întărească 
capitalismul la sate. De aceea cooperația din trecut nu se bucura de încrederea țără
nimii muncitoare, nu avea caracter de masă.

Cooperația de consum de azi, călăuzindu-se după învățătura marelui Lenin, îm
bină armonios interesele personale ale milioanelor de gospodării țărănești mici și 
mijlocii cu interesele generale ale statului democrat-popular, înlesnind țărănimii mun
citoare să pornească pe drumul socialismului. In cooperativele de azi țăranii mun
citori văd organizația lor care-i ajută să cunoască avantajele asocierii, ale muncii 
în comun, să-și rezolve problemele lor și să contribuie la ridicarea buneistări ma
teriale și a nivelului cultural al poporului. Cooperația se bucură azi de încrederea 
țărănimii muncitoare ; ea a devenit o puternică organizație de masă la sate care 
numără peste 4 milioane de membri.

Dovada vie a încrederii țărănimii muncitoare în cooperație este participarea 
activă a milioanelor de cooperatori la alegerea consiliilor cooperativelor sătești, raio
nale și regionale și grija de a alege în aceste consilii oameni cinstiți și pricepuți, 
în stare să rezolve sarcinile ce stau în fața lor și să asigure cooperației condiții mai 
bune de activitate.

în sistemul cooperației există și serioase lipsuri. Centrocoop-ul și conducerile 
uniunilor n-au folosit toate posibilitățile pentru ca toți membrii și îndeosebi femeile 
și tinerii să participe activ la viața cooperației; n-au stimulat suficient organizarea 
țărănimii muncitoare în variate forme ale cqoperației de producție. Mai dăinuie încă 
în cooperație plaga birocratismului. Principiul democrației interne șl prevederile 
statutului n-au fost totdeauna respectate. Nu s-au distribuit cotele de beneficiu 
membrilor cooperatori decît în mică măsură ; n-au avut loc cu regularitate adună
rile generale, lipsind astfel organizațiile cooperatiste de inițiativa și de controlul 
permanent al maselor asupra activității desfășurate. N-a fost suficient popularizată 
experiența dobîndită de diferitele cooperative și n-au fost suficient sprijinite unită
țile rămase în urmă pentru a-și îmbunătăți munca.

Congresul dvs. are de dezbătut activitatea multilaterală a cooperativelor. El are 
să aprecieze succesele obținute, dar totodată să scoată la iveală lipsurile și defecțiu
nile care mai există și să hotărască asupra măsurilor ce trebuiesc luate pentru ridi
carea activității cooperației la un nivel superior.

Congresul Cooperației do consum are loc în condițîunile cînd poporul muncitor

și de Consiliul de Miniștri 
al Cooperației de consum,

din țara noastră, însușindu-și și aplicînd hot'ărîrile partidului și guvernului, depune 
eforturi pentru asigurarea unui avînt puternic al producției agricole, pentru dezvol
tarea armonioasă a tuturor ramurilor economisi naționale în vederea obținerii unei 
abundențe de produs? ți îmbunătățirii condițiilor de trai ale poporului muncitor.

In aceste condiții crește și mai mult rolul cooperației.
Sarcina de bază a Cooperației de consum este să se preocupe în permanență 

de cerințele zilnice ale țărănimii muncitoare, să se aprovizioneze din timp cu mărfuri 
de sezon și de bună calitate, să acorde atenție deservirii muncitorilor din gospodă
riile de stat și S.M.T.-uri, membrilor gospodăriilor colective și ai întovărășirilor 
agricole, intelectualității satelor.

O sarcină de seamă a conducerii cooperației, a lucrătorilor din cooperație este 
să îmbunătățească în cel mai scurt timp comerțul cooperatist la sate, să asigure 
vînzarea neîntreruptă a mărfurilor de ccnsum popular — petrol, sare, chibrituri, 
stambă, îmbrăcăminte și încălțăminte de iarnă etc., a uneltelor agricole, să lupte 
pe toate căii? pentru lărgirea și îmbunătățirea rețelei d? desfacere a mărfurilor in
dustriale și alimentare.

Creșterea continuă a producției agricole vegetale și animale cere ca toate orga
nizațiile cooperatiste să îmbunătățească radical organizarea contractărilor și achi
zițiilor de produs? și materii prime agricole, să contribuie mai intens la aprovizio
narea popu’.ațlci orașelor cu produse agro-aliinentare și a industriei socialiste cu 
materii prime agricole. Organizațiile cooperatista trebuie să sprijine inițiativele țăra
nilor muncitori de a se organiza în secții de producție agricolă ale cooperativelor 
sătești, petrivit cu specificul fiecărei regiuni, să dezvolte diferitele forme de aso
ciere pentru producția vegetală și animală, forme simple de producție pentru cul
tivarea legumelor și plantelor tehnic?, creșterea animalelor, păsărilor, viermilor de 
mătase, albinelor ș.a.m.d.; să dezvolte și să lărgească producția proprie a bunurilor 
de larg consum prin descoperirea și valorificarea resurselor locale.

Este o datorie d? cinste a lucrătorilor din cooperație să îmbunătățească nive
lul de deservire a populației, să aibă o atitudine atentă fată da cerințele și nevoile 
oamenilor muncii, să-și perfecționeze permanent calificarea profesională folosind 
experiența căpătată de cooperația din țara noastră și însușlndu-se bogata experiență 
a cooperației sovietice. Conducerea cooperației trebuie să educe cadrele cooperației 
în spiritul combaterii lipsurilor, al respectării riguroase a legilor țării, al disciplinei 
de star și al slujirii cu devotament a poporului.

Organizațiile cooperatiste sînt datoare să respecte cu toată strictețea principiile 
democrației cooperatiste, să înlăture cu hotărîre metodele de conducere cancelarist- 
birocratice, să întărească permanent legăturile lor cu oamenii muncii. Trebuie acor
dată o atenție deosebită cooperativelor de la sate — veriga principală a cooperației.

Cooperativele de la sate trebuie să devină organizații bine închegate, în care 
toți membrii cooperatori să participe la îmbunătățirea activității cooperației, să asi
gure controlul electiv asupra activității consiliilor și aplicării măsurilor stabilite 
de adunările generale ; cooperativele de la sate trebuie să desfășoare o largă muncă 
politică și culturală în rîndurile țărănimii muncitoare, să asigure o mal bună orga
nizare a comerțului de cărți, să satisfacă cerințele crescinde pentru mărfurile 
culturale.

Participarea activă a milioanelor de cooperatori la rezolvarea sarcinilor ce stau 
în fața cooperației va aduce un aport mai mare la întărirea statului democrat- 
popular, o contribuție mai rodnică la întărirea legăturilor cu organizațiile coopera
tiste din alte țări, la lărgirea relațiilor economice și comerciale între state, la întă
rirea prieteniei între popoare.

Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Romîn și Consiliul de Miniștri al 
Republicii Populare Romine își exprimă încrederea că Cooperația de consum 
se va achita cu cinste de sarcinile ce-i revin, că va ajuta și mai activ partidul și 
guvernul în ridicarea continuă a buneistări materiale și culturale a poporului mun
citor, în lupta pentru construirea socialismului în țara noastră și pentru apărarea 
păcii.COMITETUL CENTRAL AL PARTIDULUI MUNCITORESC ROMIN ȘICONSILIUL DE MINIȘTRI AL REPUBLICII POPULARE ROMINE

In cinstea zilei de 23 August
roi

‘tl""" ' al măsurilor 
tehnico-organizatorice 
îndeplinirea și depășirea an

gajamentelor în cinstea zilei de 
23 August, constituie o preocu
pare de frunte a colectivului în
treprinderii metalurgice „21 De- 
cembrie“-Rădăuți.

Sub îndrumarea organizației 
de bază P.M.R., comitetul de în
treprindere și comitetul organi
zației de bază U.T.M. au antre
nat în întrecerea socialistă pe 
toți muncitorii, iar măsurile teh- 
nico-organizatorice luate au creat 
posibilități, care să contribuie 
din plin la îndeplinirea și de
pășirea sarcinilor de plan.

Printre măsurile tehnico-orga- 
nizatorice realizate în întreprin
dere sînt: recondiționarea din 
rezerve interne a unui ciocan 
pneumatic pentru forjarea cuți
telor, instalarea unui sistem de 
ventilație naturală la secția 
turnătorie care asigură elimina
rea gazelor produse de turnare, 
construirea la secția fierărie — 
din rezerve interne — a unui 
ciocan „jex“ care înlocuiește 
munca manuală a 16 muncitori.

De asemenea s-a mărit spațiul 
la secția producătoare de bu
nuri de larg consum.

Datorită acestor măsuri, nor

mele de producție au fost reali
zate în luna iunie și cele 20 zile 
din iulie, în proporție de 151 la 
sută, iar munca în acord a fost 
extinsă la 53 la sută din numă
rul muncitorilor.

La secția turnătorie planul la 
piese de schimb a fost îndepli
nit pentru întreg anul, eviden- 
țiindu-se Lessing Benno, fruntaș 
în întrecerea socialistă, Bercovici 
Ilie, Frunză Vasile și Turturea- 
nu Liviu.

La secția bunuri de larg con
sum, planul a fost depășit Ia 
toate sortimentele cu 3 la sută, 
iar la articole de menaj din ta
blă neagră și cositorită, precum 
și la tacîmuri, planul a fost de
pășit cu 8 la sută. In această 
muncă s-au evidențiat: Costea 
Vasile, Costea Gheorghe și al
ții, care și-au depășit normele 
cu 23—28 Ia sută.

La secția fierărie planul a fost 
depășit cu 6 la sută la osii de 
căruțe, bucșe și altele, eviden- 
țiindu-se Mechetiuc Pavel, Mu
rim Simion și alții.

Prin valorificarea rezervelor 
interne și printr-o mai justă fo
losire a materiei prime s-au fă
cut economii în valoare de 
53.500 lei.

Prin folosirea deșeurilor pro
prii, la secția bunuri de larg 
consum, s-au făcut economii în 
valoare de 16.009 lei confecțio- 
nîndu-se placheuri, accesorii 
pentru sobe șl mașini de gătit, 
strecurători de lapte, ceai și su
pă etc., evidențiindu-se Haluș 
Ștefan, Donisan Vasile, Butu
rugă Aurora și alții.

Corespondent
OCTAVIAN CRAMARCIUC

Carnetul lui Mitran
CRAIOVA (de Ia corespon

dentul nostru Sîrbu Oprea)
Utemistul Mitran Ion, este 

delegat de batoză la aria nr. 
3 din comuna Almaju, regiunea 
Craiova.

20 iulie este ziua în care ute
mistul Mitran Ion și-a început 
prima filă din carnetul batozei. 
Zi după zi el trece în carnet 
numele cetățenilor care au tre
ierat suprafața și cantitatea ob
ținută. Carnetul acesta al lui 
Mitran vorbește parcă sin
gur. Ne spune cine a obținut 
recolte frumoase și e fruntaș și 
cine sînt cei care au muncit cit 
mai puțin anul acesta.

De exemplu, țăranul muncitor 
Ciucă A. Ion, a obținut de pe 2 
hectare 1.800 kg. grîu, Stan Ion 
de pe 0,75 hectare a obținut 
1.100 kg., Trică R. Dumitru ds 
pe 0,75 hectare a obținut 800 
kg. grîu, Gheorghe Mihai de pe 
1,50 hectare a obținut 1.209 kg. 
grîu. Și astfel sînt numeroși ță
rani muncitori din Almaju care 
au obținut recolte bune de grîu 
față de ce așteptau. 157 de ță
rani muncitori care au treierat 
pînă în prezent la aria nr. 3, 
toți și-au predat cotele la baza 
de recepție Coțofeni.
^Utemistul Mitran Ion are gri

jă ca în fiecare zi convoaiele să 
plece la bază.

Munca continuă cu multă hăr
nicie la această arie de treier. 
Și almăjenii sînt hotărîți să ter
mine treierișul cu 10 zile îna
inte de ziua de 23 August. Iar 
în carnetul lui Mitran în fie
care zi se adună cifrele, cifre 
care nu sînt altceva decît măr
turii ale hărniciei almăjenllor.

Sînt fericiți utemiștii Hristache Nicolae, Kherl Alexandru. 
Biidaru Teodor,, Rotaru Ștefan și Rroj Alexa, de la mina „7 
Noi?mbrie”-Fetrila, alături de bătrînul miner Cenușă Cornel!

In fiecare șut această echipă condusă cu pricepere de comu
nistul Cenușă Cornel, aplicind metoda graficului ciclic ob
ține o depășire medie a normei de 50 la sută.

Veseli, după ieșirea din șut cu toții se îndreaptă către locu
ințele lor. Foto : DUMITRU F. DUMITRU



populare. înainte, 
ai acestor melea- 

de prin partea lo- 
clădiri — colibele

CINSTE TIE, MUNCĂ DE MINER!
din

Plăcut și folositor
se petrece timpul liber

Pașcandi prinse a ne

producție dar și în orele

sertar a scos două pro-

pentru 8 August, 
și unul pentru 23

Ziua 
Au-

Tocad Tosif, după ieșirea din șut, 
vizionînd vreun film sau ascultîhd 
vreo piesă la teatrul de stat 
Petroșani.

Ordinul fusese dat. începînd de 
azi nu va mal intra nimeni în 
mină. Conducătorii de pe atunci al 
minei Vulcan hotărîseră în urma 
insistențelor minerilor do a li se 
mări salariul, să închidă mina. Pu
țin le păsa conducătorilor de atunci 
că sute de mineri vor rămîne pe 
drumuri.

In clipe de repaus, încruntîndu-se 
la față, bătrînul Legrand le poves
tește tinerilor despre anul în care 
jandarmii au făcut ca pămîntul mi
nei Vulcan să fie stropit cu singe...

Anii grei i-au nins de timpuriu 
tîmplele. Totuși tov. Legrand se su
pără atunci cînd vreun ortac mai 
tînăr 1 se adresează cu „moșule". 
Pe unul într-o zi chiar l-a repezit.

— Moș este taică-tu și cu tine. 
Eu nu! Zilele de azi nu mă lasă să 
îmbătrînesc.

Și să-l vedeți pe bătrînul Le
grand cu toți cei peste 40 de ani 
munciți în subteran, atunci cînd își 
prinde pe pieptul hainei de miner 
Ordinul Muncii cl. I ! Dar asta se 
întîmplă numai în zilele de sărbă
toare, sau atunci cînd este chemat 
la „centrală" — așa cum îi spune 
el Ministerului Industriei Cărbune
lui. La Vulcan acum cîțiva ani. 
minerii vorbeau că deși are dreptul 
de a fi pensionat, bătrînul Legrand 
a refuzat aceasta.

S-a prezentat la direcțiune și a 
cerut să 1 se dea și lui un serviciu, 
după puterile lui. . I-au amintit 
atunci tovarășii că este în vîrstă — 
în nici un caz nu l-au spus că este 
bătrîn — că are dreptul la pensie, 
că este mai bine să stea acasă și 
cite altele.

S-a cam supărat bătrînul că to
varășii din conducere nu vor să-1 
înțeleagă. Da’r dacă se va duce la 
„centrală"? Poate acolo va găsi mai 
multă înțelegere. De găsit înțele
gere a găsit pînă în cele din urmă 
comunistul Legrand și aci la Vul
can. Azi la mina Vulcan împreună 
cu ceilalți mineri vîrstnici, pe lin
gă faptul că deseori le povestește 
tinerilor despre exploatarea sânge
roasă din vremea capitaliștilor, el 
îl îndrumă și le dă sfaturi pentru 
ca tinerii să poarte cu cinste 
de miner.

Se supără atunci cînd aude 
nerii au făcut „nemotivate"
atunci cînd vreo grupă de tineret 
este sub normă.

Cu cîtva timp în urmă la Vulcan 
a ajuns vestea că oamenii sovietici 
au trimis minei, combaine tip Don
bas nr. 1. Odată cu venirea celor 
două combaine a apărut în rîndu- 
rile minerilor de la Vulcan o nouă 
meserie, aceea de combainer. Au 
fost oarecum în încurcătură tova
rășii de aci pînă s-a calificat com
bainer Blos Helmult. De atunci nu
mărul tinerilor combainer! a cres
cut mereu. Cioabă Ilie, Sînzian Ti- 
beriu și alții se mîndresc azi cu ti
tlul de combainer de mină.

— Dar nu numai combaine 
primit din Uniunea Sovietică, 
spun minerii.

Perforatoarele pneumatice, cioca
nele de abataj, havezele, crațerele 
etc. au luat locul tărgii, al roabei 
și al tîrnăcopului.

Se schimbă mina noastră — mi-a 
spus un miner mai în vîrstă. In 
cuvintele minerului Cioabă, al că
rui tată a murit împușcat de gloan
țele jandarmilor, vedeam i 
minei redeschise numai cu 
ani în urmă, vedeam faptele 
ale minerilor. Vedeam 
Octavian, acolo la sute 
adîncime, împreună cu 
tăind din ce în ce tot 
cărbune. II vedeam pe Vizea Andrei 
împreună cu soția și cele trei fetițe, 
în apartamentul de curînd mobilat, 
ascultînd la radio emisiunile. Ii 
vedeam pe tinerii din grupele lui 
Caracsony Rudolf, Sopitko loan,

ani în urmă aici erau 
straturi de cultivat 
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La Petrila am ajuns dis de di
mineață. De bună seamă că nu era 
ora cea mai potrivită pentru a face 
o vizită tovarășilor de la căminul 
cultural. Cu toate acestea l-am gă
sit pe tovarășul Pașcandi Traian — 
directorul clubului. Nu trecuseră 
nici 10 minute de cînd am sosit aci 
și tovarășul 
povesti.

— Cu doi 
doar cîteva
ceapă și usturoi, 
nerii și tehnicienii, 
terenul, au notat în carnețele 
au trasat locul unde se va’ ; ’ 
viitorul cămin cultural.

De undeva răzbat pînă la noi 
acordurile unei viori. Am privit 
oarecum mirat.

— Ne pregătim pentru Ziua Mi
nerului și pentru 23 August ne-a 
zis tovarășul Pașcandi. Atunci să 
venlți pe la noi și să vedeți ce sînt 
în stare să faoă minerii, nu numai 
în orele de 
libere.

Dintr-un 
grame.

— Unul 
Minerului, 
gust ziua eliberării patriei noastre 
— a adăugat el.

Cu multă bucurie ne-a vorbit 
noua noastră cunoștință despre în- 
tîlnirile ce au loc aci între minerii 
vîrstnici și grupele de tineret, des
pre activitatea filialei S.R.S.C. și 
despre serile literare. Am aflat că 
sînt destul de dese zilele cînd cele 
aproape 500 de locuri din sală sînt 
ocupate de spectatorii veniți să vadă 
de flecare dată un nou film, să răs
plătească cu aplauze străduința ar
tiștilor Teatrului de Stat din Petro
șani sau 
al țării.

Atunci 
tru, sau 
trila are 
ral-artistică, gîndul minerilor zboară 
cu ani în urmă. In vremurile de 
neagră exploatare ei 
să-și petreacă timpul liber, plăcut 
și folositor. Vlăguiți 
luau drumul caselor lor unde îi aș
tepta alte necazuri.

— Și cînd te gîndești, ce era 
trecut viața noastră? 14—16 ore 
mină. De citit o carte, de jucat 
partidă de șah, de văzut un film 
nici nu putea fi vorbă — a spus 
un bătrîn miner pe fața căruia 
viața aspră lăsase urme adînci.

Cu vădită bucurie ne-a vorbit 
directorul clubului despre cele pes
te 40.000 de volume din bibliotecă, 
despre tineri cititori neobosiți ca 
Borodi Gheorghe, Keberle Ferdinand 
sau Capătă Emil. Am vizitat apoi 
clădirea mare a căminului. Albul 
spumos al zidurilor luminat de și
rul de becuri electrice, imensitatea 
scenei, sălile de repetiții de teatru, 
de dansuri, sălile de șah și de lec
tură te fac 
mare oraș 
Petrila.

Oriunde
în Valea Jiului, nu poți să ajungi 
decît la o singură concluzie : totul 
este într-o continuă dezvoltare. In 
Republica noastră Populară viața 
merge 
ricirea 
cesc.

a celor din vreun alt oraș

tea- 
Pe-

La capătul

cînd vin echipele de 
cînd la clubul minei 
loc vreo manifestare cultu-

nu puteau

de oboseală

în 
în

o

să crezi că ești în vreun 
al țării și nicidecum la

ți-ai îndrepta privirile

vertiginos înainte, spre te
și bunăstarea celor ce mun-

Cui să închine

primul pahar

„Să nu credeți că vă voi spune 
ceva deosebit, începu tov. Enache 
să-și depene amintirile. Povestea

în Valea Jiului, a crescut în anul 1953,• Volumul transportului 
față de 1952, cu 270 la sută.

• La băile minelor din Petrila șl Lupeni au fost puse în funcțiune 
Instalații de raze ultraviolete. In plus, la Lupeni funcționează acum 
o stație de aerosoli.
• Pentru prevenirea și combaterea silicozei s-au distribuit mine

rilor măști contra prafului, iar în unele mine, cum ar fi Petrila. Se
oul etc„ s-a trecut la perforajul umed.

ACOLO S-AU NĂSCUT
In anii regimului burghezo-moșleresc, grea și plină de suferință era viata 

minerului.
Trăind în bordee dărăpănate — așa cum se poate vedea în fotografia 

nr. 1 executată odinioară în orășelul Vulcan din Valea Jiului — minerii erau 
sortiți pielrll prlntr-o moarte lentă, așa cum se întîmplă și astăzi în țările 
capitaliste.

Fotografia nr. 2 reprezintă un rfdevărat oraș. Sînt blocurile muncitorești 
din Uricani, de pe Valea Jiului, construite în anii regimului de democrație 
populară, aici ca și în toate colțurile țării. Prin grija partidului șl guver
nului nostru numai la mina Uricani au fost construite pentru familiile mun
citorilor mineri 25 de blocuri. Alte 9 clădiri, printre care un bloc pentru 
magazine universale sînt în construcție.

Minerii care s-au născut în cocioabe asemenea celei arătate în stingă, trăiesc 
astăzi în blocurile luminoase, care cuprind peste 780 de apartamente.

mea este aproape aceeași ca 
multor tineri care lucrează astăzi 
la noi în Uricani. Și cît de mare-i 
Valea Jiului, al să găsești în ea, 
peste tot, și la Lupeni, și la Pe
trila, și la Vulcan, tineri care îți 
vor spune tot cam aceleași lucruri

Am venit aici, cam prin 1950. 
Uricani, este o mină nouă deschisă 
în anii puterii 
singurii locatari 
guri erau oierii 
cului ; singurele 
lor dărăpănate. In anii regimului 
democrat popular în jurul minei 
s-au înălțat cu repeziciune clădirile 
administrației, căminele muncitori
lor. Am aflat că în curînd va în
cepe construcția unui oraș nou, ora
șul minerilor din Uricani, mai sus 
de mină.

Școala S.F.U. am terminat-o 
Lupeni și am venit aici cu 
cunoștințe, cu multă dragoste 
muncă, cu pasiunea vieții noi care 
clocotea de acum în Valea Jiului 
Am ajuns șef de brigadă, apoi 
încetul cu încetul am început 
să dau tot mai mult cărbune, am 
ajuns printre fruntașii minei. Viața 
mergea tot înainte, ea cerea cunoș
tințe noi, maiștri noi, cadre din ce 
în ce mai numeroase. Am fost 
mis la școala de maiștri de 
luni și cînd m-am întors înapoi 
să nu recunosc aceste locuri, 
șantier uriaș unde creșteau, văzînd 
cu ochii, case noi, magazine, 
blocuri. Se ridica Orașul Nou. 
Uricanii, dintr-un sat uitat în cree- 
rul munților, devenea un centru in
dustrial puternic, nou, tînăr ca și 
oamenii care locuiesc aici. Anul 
trecut de Ziua Minerului, am pri
mit locuință nouă într-unul din 
blocurile clădite aici. M-am însurat 
și cu nevasta ne-am mutat în noul 
apartament: două camere, antreu, 
baie, bucătărie. Apoi — mi-am cum
părat mobilă, covoare, un aparat de 
radio, acordeon. Știți, ne-a spus el, 
mie îmi place tare mult muzica. 
Acum știu să cînt binișor; particip 
și eu la activitatea culturală a clu
bului nostru și învăț. învăț să cînt 
viața nouă de la noi din Valea Ji
ului. Pentru început mi-am luat un 
acordeon mai mititel. Acum mai am 
de strîns ceva bani șl acordeonului 
mic îi va lua locul în curînd unul 
mare, de toată frumusețea. Ne pre
gătim să întîmpinăm un an de cînd 
am primit această locuință. Și nu 
sînt singurul! Avem acum peste 
30 de blocuri cu multe zeci de apar
tamente. Unele dintre ele abia își 
așteaptă locatarii, cele mai 
sînt însă locuite.

Cîte nu s-au schimbat în 
Nou de cînd m-am mutat în 
apărut noi magazine: alimentare, 
de îmbrăcăminte ; avem un centru 
de distribuție a laptelui. Și con
strucțiile continuă: spitalul, creșa 
de copii, noi blocuri. Drumuri noi, 
asfaltate, vor brăzda în curînd a- 
ceste locuri care într-un timp atît 
de scurt, după voia oameniloi, 
și-au schimbat atît de mult înfăți
șarea. Acum abia așteptăm să se 
mai termine lucrările pe aici, să 
aranjăm în fața caselor niște gră
dini de toată frumusețea, cu flori 
multe, așa cum iubim noi minerii.

Uite, acum, de Ziua Minerului, 
pregătim masă mare. Primul pahar 
îl vom închina partidului nostru 
drag, pentru minunata viață pe 
care ne-a deschis-o, pentru aceste 
condițiuni de trai pe care 
minerii nici în vis n-ar fi 
și le închipuie.

Dacă veți veni și anul 
la noi, și-a încheiat tovarășul Ena
che povestea, sînt sigur că greu vă 
va fi să mai recunoașteți aceste 
locuri, așa cum nici noi după un 
an de zile nu le mai recunoaștem 
pe cele vechi".

tri- 
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Un

multe
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ILIE NEACȘU 
VICTOR COSTIN

La capătul primului 
deceniu

• In primul semestru al acestui an, 
minerii au dat patriei noastre mai mult 
cărbune. Mina Sălaj și-a îndeplinit pla
nul în proporție de 100,3 la sută; mina 
Codlea 109,8 la sută; mina Țeblea 102,3 
la sută; mina Anina 109,7 la sută; mina 
Schela 110,5 la sută, iar mina Doman 
101,5 la sută.

© Colectivul sectorului II de la mina 
Aninoasa, condus de tînărul inginer 
Alexandru Horvat, și-a Îndeplinit în 
prima decadă a lunii iunie planul în 
proporție de 116,8 la sută. Trei din cele 
mai bune brigăzi, conduse de Ilie Pa- 
Ioti, Ion Moldovan și Constantin Hoțea, 
au trecut în luna iunie să aplice grafi
cul ciclic. Ele și-au depășit, ea urmare 
a acestui fapt, numărul ciclurilor pro
gramate in medic cu 60 la sută.

a In ultimii doi ani pentru mineri au 
fost deschise 191 magazine de aprovizio
nare cu circuit închis printre care : 39 
magazine alimentare, 33 magazine cu 
produse industriale, 18 magazine mixte, 
10 bufete, 2 restaurante etc.

e In anul 1953 s-au distribuit: 5.000 
tone făină pentru pîine, 2.000 tone slă
nină, 3.600 tone carne, 1.400 tone za
hăr, 1.060 tone ulei comestibil, 3.080 tone 
porumb comestibil, 120 tone orez, 
29.000 perechi de încălțăminte bărbă
tească și de damă, stofă, pânzeturi etc.

e In anul care a trecut s-a cheltuit 
pentru echipamentul minerilor și tehni
cienilor minieri cu 42 Ia sută mai mult 
decît în 1952 și cu 170 la sută mai mult 
decit în 1951.

9 In ultimii ani au fost construite 
circa 2550 apartamente, pesta 200 că
mine pentru nefamiliști cu circa 15.000 
de locuri și 17 băi-dispensare. In acest 
an se vor termina alte aproape 1800 
apartamente, 7 cămine, 5 cantine, 7 băi- 
dispensare etc.

® In anul 1953 aproape 8.000 mineri 
și-au petrecut în mod gratuit concediul 
în stațiuni balneo-climaterioe.

e Spitalele din Petroșani, Lupeni, 
Anina, Comănești, sînt dotate cu apa
rate medicale moderne, dispensarele de 
întreprinderi au instalații de radiodiag
nostic, aparatură tehnico-dentară, punc
te de transfuzie, autosalvări etc.

e In ultimii ani au fost date în func
țiune în regiunile miniere 23 cinemato
grafe și săli de spectacol și 56 biblioteci 
centrale cu peste 271.000 volume.

• In acest an se vor construi noi dis
pensare de întreprinderi la minele 
Ojasea, Anina, Tătăruș.

9 In ultimii doi ani in bazinul car
bonifer Sărmășag au fost construite și 
date în folosință 24 locuințe individuale. 
In același interval de timp au fost con
struite 40 de locuințe muncitorești cu 
120 apartamente. In prezent se constru
iesc alte 15 blocuri muncitorești. A fost 
terminată construcția dispensarului și a 
staționarului. Pentru minerii de Ia Der- 
na Tătăruș an fost construite și date 
în folosință 42 apartamente, iar 21 de 
familii de mineri și-au construit cu aju
torul statului locuințe individuale. In 
cursul acestui an vor mai fi construite 
încă 90 de locuințe cu cite 2—1 aparta
mente fiecare.

4
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ACI TRĂIESC AZI

Mașini în adîncul pămîntului
Ing. Visky Eugen

Director al Direcției Tehnice 
din Ministerul Industriei Cărbunelui

Astăzi, oamenii muncii din 
patria noastră salută cu drag 
pe bravii noștri mineri.

Această zi de mare sărbă
toare, necunoscută în trecut, 
trezește amintiri foarte adînci
în sufletul fiecărui miner. Cu unelte dintre cele 
mai primitive lucrau minerii noștri în timpurile 
trecute. Cu sfredelele în mînă bateau găurile în 
piatră ore întregi. Cărbunele de la locurile de 
muncă era scos cu troaca, galeriile din mină erau 
prost întreținute, vagonetarii cu eforturi supra
omenești împingeau vagonetele de lemn în gale
riile ce stăteau gata să se prăbușească sub pre
siunea rocilor.

Protecția muncii, grija față de om, au fost no
țiuni necunoscute în timpurile trecute. Acciden
tele din mină erau privite ca un lucru inevitabil, 
de neînlăturat în viața minerilor. La explozia da la 
mina Anina din anul 1920, au murit 183 de mineri, 
la explozia de la mina Lupeni din anul 1922 au mu
rit 82, iar la o altă explozie din Valea Jiului au 
murit și au fost răniți 50 de mineri. Statisticienii 
burghezi treceau accidentele pe seama „neștiinței" 
și a „inconștienței" minerilor, iar autoritățile res
pective constatau că „pentru accident a fost vino
vat mortul".

Regimul democrat-popular a adus schimbări ra
dicale în viața minerilor; industria carboniferă a 
fost îndrumată pe o nouă bază tehnică. S-a trecut 
la mecanizarea principalelor operațiuni miniere : 
tăierea în abataj, la înaintări în cărbune și piatră 
și la transportul subteran (în galerii și abataje).

Mecanizarea minelor s-a desfășurat cu succes 
datorită ajutorului frățesc al Uniunii Sovietice, re
prezentat prin mașini și unelte de înaltă tehnici
tate, prin răspîndirea vastei experiențe a bravilor 
mineri sovietici.

Tîrnăcopul a fost înlocuit cu o unealtă de patru 
ori mai productivă și anume cu ciocanul de abataj 
pneumatic. Sfredelul de mină a fost înlocuit cu 
perforatorul pneumatic sau electric cu un randa
ment de 15 ori mai mare. Față de anul 1938 nu
mărul ciocanelor pneumatice a crescut la între
prinderea carboniferă Lupeni, în anul 1953, cu 400 
la sută. La celelalte mine din țară, cum ar fi: Fili- 
peștii de Pădure, Comănești, Sorecani, Codlea, Țe
blea etc., numărul ciocanelor de abataj pneumatice 
a crescut în 1953, față de anul 1948 cu 366 la sută, 
iar numărul perforatoarelor pneumatice a crescut 
în aceiași perioadă cu peste 520 la sută.

Deosebit de important pentru dezvoltarea pro
ducției de cărbune este introducerea havezelor so
vietice. Cu ajutorul acestui utilaj modern produc
tivitatea muncii crește față de trecut pînă la 300 
la sută. Haveza taie făgaș pe o adîncime de 1,5 me
tri în cărbune, eliberînd astfel pe mineri de una 
din cele mal grele operații din mină. Haveza sovie
tică a fost introdusă în multe mine. In ultima vreme 
ea a intrat în funcțiune la minele Ojasea, Berevo- 
iești, Derna, Filipeștii de Pădure, Șorecani și Săr
mășag. In Valea Jiului numărul havezelor a crescut 
cu 250 la sută față de anul 1944. Havezele au creiat 
totodată și posibilitatea de a se trece la o nouă 
metodă de lucru cu producție mare și anume la 
abatajele frontale și la lucrul după graficul ciclic.

O altă mașină nouă introdusă în minele noastre 
de cărbuni este combina „Donbas". Această mașină 
înlocuiește trei operații de lucru. Ea este deservită 
de 8 oameni de specialitate, înlocuind munca a 120 
de oameni. Mulți tineri au îmbrățișat cu drag me
seria de ccmbainer.

Un alt sector important unde 
mecanizarea a eliberat pe mi
neri de eforturile cele mai 
grele este cel al transportului. 
Introducerea transportului cu 
raclete (crațere), benzi de cau- 

oscilante, dă posibilitatea tran-ciuc sau scocuri
sportului în masă a cărbunelui. Munca lopătarilor 
din mine este tot mai ușurată de introducerea ma
șinilor de încărcat. Aceste mașini au un randa
ment de 5 ori mai mare decît încărcatul manual. 
Fruntașii întrecerii socialiste Haidu Laszlo 
de la mina Petrila, Iancu Octavian de la 
mina Vulcan și alții, obțin succese frumoase 
cu ajutorul acestor mașini. Prin folosirea mași
nilor de încărcat la lucrările de înaintare în 
steril, ei își îndeplinesc zilnic norma cu depășiri 
de 150—160 la sută. Transportul subteran a fost 
mecanizat și prin introducerea locomotivelor elec
trice cu troleu, cu acumulatori sau Diesel.

Pe baza metodelor și documentației sovietice, 
uzinele „Electroputere" din Craiova, „23 Augu.st" 
din Capitală’ „Unio“ Satu Mare etc, produc ma
șini și utilaj miner ca : locomotive electrice cu acu
mulatori, locomotive Diesel, transportoare diferite, 
ciocane de abataj, perforatoare pneumatice, com- 
presoare, etc., care ajută la mecanizarea și moder
nizarea minelor.

Intensificarea introducerii tehnicii noi la princi
palele operațiuni miniere a făcut să crească cu 
mult indicele de mecanizare al tăierii la înain
tări în cărbune și steril. La minele Petrila șl Lu
peni, gradul de mecanizare al transportului sub
teran și al tăierii în abataj a atins aproape 100 
la sută. Pe măsura mecanizării a crescut și pro
ductivitatea muncii.

întregul nostru popor muncitor a aflat cu mare 
bucurie — citind Comunicatul Direcției Centrale de 
Statistică — că în primul semestru al acestui an, 
minerii noștri din industria carboniferă au îndepli
nit planul de producție în proporție de 102,5 la 
sută.

Partidul și guvernul acordă o atenție deosebită 
protecției muncii. Pentru îmbunătățirea aerajului 
au fost introduse în mine ventilatoare noi cu capa
citate mare de ventilație. In anul 1953 la 
din Valea Jiului au fost puse în funcțiune 
ventilatoare cu o capacitate de peste 14.000 
minut. A fost introdus la fiecare loc de 
„actul de armare și pușcare".

Ziua Minerului — sărbătorită în fiecare an — ne 
dă noi puteri. Alături de muncitorii vîrstnici mi
nerii 
bine 
mult

minele
6 mari 
m.c. pe
muncă

tineri se străduiesc să-și însușească cît mai 
meseria pentru a da patriei noastre tot mai 
cărbune.

La capătul primului deceniu

• Anul trecut au intrat în funcțiune dispen
sare la Cozia, Codlea etc. și băi moderne Ia 
Ojasea, Uricani, Codlea etc.

• In ultimul timp au Iiiat ființă la Petrila, 
Lupeni, Lonea, sanatorii de noapte. Timp de 30 
âe zile, minerii primesc asistență medicală și 
tupraalimentație fără să fie scoși din producție.
• In anul 1953 investițiile social-culturale în 

folosul minerilor au crescut față de anul 1952 
in proporție de 193,1 la sută.

Ziua noastră a tuturor
Activitatea noastră, a ceferiștilor, ne leagă de munca și viața tuturor celor ce muncesc din 

patria noastră. Ne leagă de metalurgiști și de constructorii de mașini, de petroliști și de muncitorii 
de pe ogoare, de constructorii de pe marile șantiere ale țării și de fiecare cetățean care călăto
rește cu trenul.

Dar, mai mult decît de oricare, munca noastră — mai ales a mecanicilor de locomotivă — este 
legată de lupta pe care voi, tovarăși mineri, o duceți în măruntaiele pămîntului pentru a scoate 
la lumina zilei cărbunele, plinea industriei noastre grele.

Cea mai mare parte a cărbunilor pe care îi ardem pe mașinile noastre sînt de la Schitu Go
lești. Aici am cunoscut pe mulți dintre voi, dragi tovarăși mineri, înainte sau după ieșirea din șut 
aici ne-am povestit, unii altora, despre munca noastră, despre viața nouă pe care o trăim. '

Noi, ca și voi, am învățat multe lucruri prețioase din munca și experiența oamenilor
Cu fiecare metodă sovietică pe care am introdus-o în munca noastră am obținut 

de combustibil tot mai mari și o mai rațională exploatare a locomotivelor. în ultimul 
urma folosirii acestor metode, din fiecare tonă de cărbuni pe care-i primim de la voi noi 
nomisit cîte 200-300 kg. ’

Mai fiecare tren încărcat cu cărbuni pe care îl remorcăm de la Schitu Golești este 
marșrut care circulă fără oprire prin mai multe stații. Asta înseamnă că transportul pînă 
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un astfel de drum ne rămîne mai totdeauna cite o tonă și mai bine de cărbuni economie'
în prezent, metoda Corobcov, după care am învățat cum să folosim si cărbunele inferior, 

este aplicată de cea mai mare parte a mecanicilor din depoul nostru. Folosind cărbunii pe care-i 
primim de la voi, noi economisim cantități însemnate de cărbune superior, care este necesar altor 
ramuri ale industriei patriei noastre.

De altfel, acesta este unul din principalele obiective pe care le urmărim în întrecerea socia
listă în cinstea zilei de 23 August. Și, în legătură cu această întrecere socialistă în care sînt 
antrenați aproape toți muncitorii din depoul nostru, vrem să vă împărtășim și vouă bucuria succesu
lui pe care l-am obținut luna trecută: faptul că mecanicii și fochiștii din depoul nostru care folo
sesc metoda Clavdia Baranovskaia au economisit o cantitate de combustibil in valoare de aproape 
100.000 lei.

Azi, de Ziua Minerului, ziua voastră, care este în același timp și a noastră, a tuturor, gîndurile 
noastre ca tineri ceferiști se îndreaptă către voi, dragi tovarăși mineri. Pe ceferiști și mineri îi 
leagă un bogat trecut de luptă revoluționară. Sin tem mîndri că vă avem tovarăși în lupta de făurire 
a unei vieți noi.

Noi yă felicităm pentru munca voastră încu nunată de succese și din toată inima vă dorim 
să mergeți mereu înainte pe calea vieții fericite pe care am pornit, la care au visat și pentru care 
și-au dat sîngele eroii de la Lupeni!

sovietici, 
economii 
timp, în 
am eco-

un tren 
, j . . ■ . - j ‘ v.u> la stația

de destinație se face mai repede, ca consumul de combustibil pe locomotivă este mult mai mic. La

ORIGORK ION, TUDOR S. CONSTANTIN, ANGHEL 
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mecanici de locomotivă de Ia depoul C.F.R.-Plteștl



Viața U. T. M.

Să intensificăm munca politică 
pentru primirea de noi membri în U.T.M.

O parte integrantă în ansamblul muncii 
Ide educare comunistă a tineretului este 
'și atragerea celor mai buni tineri în rîn
durile Uniunii Tineretului Muncitor.

Acest lucru impune organizațiilor noa
stre raionale să îndrume continuu activi
tatea organizațiilor de bază U.T.M., în 
sensul lărgirii legăturilor lor cu tineretul 
și intensificării muncii politice de creștere 
a rîndurilor U.T.M.

In prezent în cadrul raionului nostru 
sînt 164 organizații de bază care numără 
peste 16.800 membri. Peste 140 de orga
nizații cuprind în rîndurile lor între 
55—100% din tineretul de virstă utemL.ă.

In multe organizații de bază U.T.M. din 
raionul „V. I. Lenin", pentru atragerea tine
retului în organizația noastră se desfă
șoară o muncă educativă permanentă și 
variată. Aceasta antrenează pe tineri să 
participe la viața socială, și pregătește pe 
fiecare tînăr în parte in vederea intrării 
în U.T.M.

Cu toate acestea, munca depusă de noi 
în această direcție este sub niv.eiul posi
bilităților.

Nu putem trece ușor peste faptul că 
organizația noastră raională nu-și sporește 
mificient rîndurile ; din numărul total al 
Wneretului de pe șantiere numa: 43 . sînt 
utemiști, iar organizațiile U.T.M. din cele 
2 comune de subordonare raională cu
prind doar 23% din numărul tinerilor ță
rani muncitori. Multe organizații, ca de 
exemplu cele de la „Victoria Socialistă", 
„Prototipuri", „3 Izolații", comuna Bra- 
gadiru, comuna Măgurele, Institutul de 
teatru și Facultatea de medicină veteri
nară n-au primit noi membri vreme în
delungată, deși în aceste organizații de 
bază sînt mulți tineri și tinere neîncadrați 
în U.T.M., printre care se află mulți mun
citori buni, fruntași în muncă și învăță
tură, tineri care participă activ la viața 
socială.

Principala cauză a creșterii insuficiente 
a rîndurilor organizației raionale este con
ducerea nesistematică și neconcretă dusă 
de către comitetul raional U.T.M., este ati
tudinea formală, pasivă a unor activiști.

Preocuparea noastră în problema creș
terii rîndurilor organizației avea pînă nu 
de mult un Caracter general; nu se cer
ceta temeinic viața organizațiilor de bază, 
nu ne ocupam concret cu fiecare din ele 
pentru creșterea rîndurilor U.T.M. In 
afară de secția organizațiilor U.T.M. cele
lalte secții nu se preocupau de creșterea 
rîndurilor organizației noastre. Astfel noi 
constatam la sfîrșitul lunii că în multe 
organizații rîndurile U.T.M. nu au crescut 
cu nici un tînăr.

La întreprinderea „Victoria Socialistă" 
sînt 270 tineri din care numai 115 sînt 
utemiști; la „Tricotajul Roșu" unde sînt 
cca 300 tineri de virstă utemistă, numai 
80 sînt în afara U.T.M.

Cum se explică această diferență ? Oare 
tinerii de la „Victoria Socialistă" doresc 
mai puțin să intre în rîndurile U.T.M. 
decît tinerii de la „Tricotajul Roșu" ?

Cauza este alta. Și într-o parte și în 
cealaltă, tineretul iubește organizația 
U.T.M., se simte atras spre U.T.M., soco
tește că a face parte din rîndurile detașa
mentului înaintat al tineretului nostru 
este o mare onoare. Dar comitetul U.T.M. 
de la „Victoria Socialistă" nu a înțeles 
încă importanța muncii de primire de noi 
membri în U.T.M și se ocupă de ea numai 
sporadic.

Organizația U.T.M. de la „Tricotajul 
Roșu" poate constitui exemplu pentru or
ganizația de la „Victoria Socialistă" și 
pentru multe alte organizații din raionul 
nostru.

Aici 73% din tineri sînt utemiști.
Printre utemiști sînt peste 60 de frun

tași în întrecerea socialistă iar 8 sînt ra-

M î n
Cîte nopți albe n-au trecut pînă ce 

gîndurile, ideile avîntate ale constructo
rilor să fie materializate în uriașul strung 
carusel „23 August" de 6000 mm. dia
metru !

Inginerul Nicolae Popa, conducătorul co
lectivului care a proiectat și executat su
tele de mecanisme ale noii mașini, mai 
lucrase și înainte la proiectarea de agre
gate. Reușise să acumuleze oarecare expe
riență în elaborarea planurilor, dar co
manda pe care o primise întrecuse și cele 
mai înaripate gînduri. Hotărît să nu dez
mintă încrederea ce i s-a acordat, el și-a 
ales cu grijă mănunchiul de colaboratori 
cu care avea să treacă prin atîtea emoții, 
cu care avea să biruie nenumăratele greu
tăți și să învingă și îndoielile ce sincer 
spunînd — își mai făceau loc pe ici pe 
colo. în primul rînd și-a îndreptat aten
ția asupra tînărului inginer Ionel Bîrsu, 
care abia venise în uzină de pe băncile 
institutul politehnic. Inginerului Ionel 
Bîrsu i-a revenit sarcina să traseze, la 
planșeta de desen, pînă și cel mai mic 
detaliu al celui de pe urmă reper al ma
șinii care se plămădea, pentru prima 
oară în țara noastră.

Aproape că n-a rămas detaliu care să 
nu treacă apoi prin mîinile mari, bătucite 
ale ajustorului Viron Cugereanu.

De mai bine de 30 de ani, de 
cînd s-a stabilit în București, Cuge
reanu a trecut pe la multe ateliere și fa
brici. Deși căpătase o calificare înaltă, el 
a fost nevoit să îndure cîinoșenia patro
nilor care-1 lăsau pe drumuri tocmai 
atunci cînd socotise că putea să realizeze 
măcar cîteva din mașinăriile pe care le 
concepea în dorința de a ușura eforturile 
tovarășilor săi. Dar e lucru știut : patroni
lor nesățioși în goana după cîștiguri, teh
nica le devine potrivnică și apoi, ei au la 
dispoziție atîția șomeri care sînt nevoiți 
să-și vîndă forța de muncă. Așa e astăzi 
pretutindeni unde stăpînesc patronii și 
bancherii; așa era, pînă nu cu mulți ani 
în urmă și în țara noastră. Nici Viron Cu
gereanu nu putea fi deci rostuit — în ase
menea împrejurări — să nu cunoască 
amarnicele zile — nesfîrșitele și pline de 
desnăd.ejde zile — de șomer. Acum zece 
ani, cînd ostașii sovietici au alungat pe 
fasciști din țara noastră învingîndu-i, 
zorii unei vieți noi au răsărit pentru toți cei 
nevoiași printre care era și Cugereanu. El 
lucra în fabrica lui Malaxa, fiind un mun
citor simplu, nebăgat de nimeni în seamă. 
Comunistul Viron Cugereanu a început, 
încetul cu încetul, să treacă la realizarea 
multora dintre planurile pe care le făcuse 
încă cu ani în urmă. A fost înconjurat cu 
dragoste și atenție și i s-a pus totul la 
îndemînă pentru a putea izbîndi. Ca rod 
al strădaniilor sale stau mărturie rabo- 
teza 53 din secția vagoane și Kolergangul 
(o mașină specială pentru turnătorie).

Cu inginerul Popa și Bîrsu, ajustorul Vi
ron Cugereanu s-a înțeles încă din ziua 
cînd i s-a propus să facă parte din colec
tivul de realizatori ai strungului carusel 

ționalizatori și inovatori. Numai în ultima 
vreme tinerii au făcut propuneri care per
mit fabricii să depășească cu mult angaja
mentul luat în cinstea celei de a zecea ani
versări a eliberării patriei și să facă eco
nomii în valoare de cca 75.000 lei.

Organizația U.T.M. a fabricii duce o vie 
activitate de educare poiitico-ideologică a 
tineretului. Cercurile politice au fost frec
ventate cu succes de 60 de utemiști și ti
neri, iar la școlile medii serale au urmat 8 
tovarăși. La fabrică s-a înființat un cor 
și o echipă de dansuri sovietice și romî- 
nești. Coiectivul sportiv al fabricii numără 
peste 150 de membri. Ir. fabrică funcțio
nează secții de volei, tenis de masă. șah. 
atletică ușoară, iar 11 tineri fac parte din 
echipa centrală de hochei pe iarbă a aso
ciației „Flamura Roșie".

De creșterea rîndurilor organizației 
U.T.M. se ocupă fiecare membru al comi
tetului U.T.M., fiecare birou U.T.M. pe 
secție.

Comitetul U.T.M. al fabricii a organizat 
deseori adunări deschise unde au luat in 
discuție diferite probleme ca de exemplu 
„Despre carnetul roșu de U.T.M." și al
tele.

Organizația U.T.M. se străduiește ca să 
antreneze în activitatea socială pe toți 
tinerii. Așa, de pildă, în timpul viscolului 
de astă iarnă, toți tinerii au fost chemați 
să participe la acțiunea de dezăpezire a 
Capitalei, lucru la care au răspuns cu tot 
entuziasmul, fapt ce a făcut ca C.C. al 
U.T.M. să distingă această organizație cu 
Diploma de Onoare.

Organizații U.T.M. ca cea de la „Trico
tajul Roșu" sînt destul de puține în raio
nul nostru.

Experiența acestei organizații arată 
însă clar că atragerea tineretului în rin- 
durile Uniunii Tineretului Muncitor se 
desfășoară cu succes atunci cînd se duce 
o muncă educativă, permanentă și variată 
care să-i determine pe tineri să participe 
la discutarea și rezolvarea practică a pro
blemelor vitale care îi interesează.

Ridicarea nivelului muncii educative cu 
membrii U.T.M. nu neagă necesitatea 
muncii politice cu tineretul neîncadrat în 
U.T.M. ci presupune îmbunătățirea acestei 
munci prin toate mijloacele.

In vederea intensificării muncii politice 
de primire de noi membri, comitetul raio
nal U.T.M. a recrutat pe lingă aparatul 
existent o serie de instructori extra-bu- 
getari care ajută organizațiile de bază să 
îmbunătățească munca de creștere a rîn
durilor U.T.M.

In acțiunea de creștere a rîndurilor 
Uniunii Tineretului Muncitor noi simțim 
în permanență marele ajutor pe care ni-1 
dau organizațiile de partid și comitetul 
raional de partid.

In luna iunie a avut loc plenara comi
tetului raional de partid, care a analizat 
felul cum se desfășoară educația comu
nistă a tineretului în raion. Plenara a 
adoptat o hotărîre care obligă printre 
altele toate birourile organizațiilor de bază 
de partid să analizeze munca comitetelor 
U.T.M., lucru care va duce fără îndoială 
la îmbunătățirea muncii organizațiilor 
U.T.M. și in problema creșterii rîndurilor 
organizațiilor noastre.

Organizațiile U.T.M. din raionul V. I. 
Lenin, traducînd în viață hotăririle Con
ferinței pe țară a U.T.M., depun acum 
eforturi sporite pentru creșterea continuă 
a rîndurilor lor.

Vom face ca fiecare organizație U.T.M., 
fiecare activist utemist să participe la 
munca interesantă și variată de pregătire 
a tineretului în vederea intrării lui în 
rîndurile Uniunii Tineretului Muncitor.

SIMIONESCU NICOLAE 
prim secretar al comitetului raional 
U.T.M. „V. I. Lenin" din București

d r i a uz
de 6000 mm. diametru. își amintește și 
acum cu drag de convorbirea care s-a des
fășurat la cabinetul tehnic, spre sfîrșitul 
anului 1951, cu proiectanții acestei mașini 
fără pereche în țara noastră.

— Ți-e cunoscut desigur, tovarășe Cu
gereanu, că uzinele noastre, de.și-s soco
tite printre cele mai mari din țară nu-s în
zestrate cu strunguri carusel pe măsura 
comenzilor cu care sîntem planificați...

— Bateți șeaua... prinse a-1 întrerupe 
ajustorul. Nu mi-s de-acuma vreun holtei 
ca să nu-mi dau seama unde vreți s-ajun- 
geți.

— Chiar așa-i. Viron baci, îi răspunse 
celălalt inginer, Bîrsu, care-i ardelean ca 
și ajustorul Cugereanu. Va trebui să strun- 
jim de-acum inele pentru morile de ci
ment, la noi în uzină, să nu le mai adu
cem de peste hotare... Te prinzi tovarăș 
cu noi la lucrarea asta ?

Mîngîind cu privirea cărțile și schițele 
din față, ce-1 întrebat rămase pe gînduri 
Părea că stă la grea cumpănă. Ca într-un 
film, prin fața sa se perindau episoade ale 
vieții sale de truditor, ale înfrângerilor su
ferite. Si ca o încununare a filmului care 
cuprindea frînturi din viata sa, el zări 
imaginile luminoase ale viitorului însorit 
care i se deschideau în față. Cei doi ingi
neri dădură dovadă de multă răbdare pen
tru a aștepta sfîrșitul închipuitei pelicule. 
Ea le-a fost însă răsplătită de răspunsul 
cald, sincer, dar sugrumat de emoție al 
ajustorului:

— Nu mai încape vorbă, tovarăși! Cum 
să nu pun umărul cînd e vorba de o ase
menea lucrare importantă. Bizuiți-vă din 
plin pe cuvîntul meu de comunist...

în colectivul care pornise la lucru au 
mai intrat treptat, treptat tehnicianul 
Matei A. Tudor și lăcătușii Gh. I. Dumi
tru, Ion Gh. Lascu și Valentin A. Popo- 
vici.

...Au urmat zile și nopți de studiu, de 
rectificare și simplificare a schițelor. 
Pînă ca ele să ajungă aci n-a fost însă 
ușor. Se punea problema confecționării 
corpului principal al strungului nrin tur
nare, așa cum de altfel se făcea și pînă 
atunci. Inspirîndu-se din bogata documen
tație sovietică pe care au avut-o la înde
mînă, proiectanții și realizatorii strungului 
carusel de 6000 mm. diametru au dat do
vadă — pentru a doua oară — de îndrăz
neală : au trecut la realizarea fiecărei pie
se componente în parte, urmînd ca ele 
să fie apoi asamblate prin sudură elec
trică.

Mulți erau de-acum muncitorii care nu 
numai că auziseră despre construirea 
strungului, dar își și aduceau partea de 
contribuție la grăbirea executării nume
roaselor sale mecanisme : maiștrii Ciolan 
de la mecanica grea și Eremia de la ca- 
zangerie, au dat îndeosebi un ajutor de 
preț. Dar nu numai ei; șefi de echipă, 
asemeni comunistului Leonte Popescu, 
sau chiar muncitori care aveau o calificare 
mai înaltă, lucrau cu drag la comenzile 

i Cursuri fără frecvență)
Universitatea „C. I. Parhon" din Bucu

rești, aduce la cunoștința celor interesați 
că pe anul școlar 1954—1955, vor funcționa 
secții fără frecvență pe lingă următoarele 
facultăți • Facultatea de Matematică-Pi- 
zică, Facultatea do Biologie (Secția St. N7a- 
tutale-Geografie), Facultatea de Filologie 
(Secția Romînă-Istorie) și Facultatea de 
Științe Juridice.

Examenul de admitere va consta din : 
Pentru Facuitatoa de Matesnatică-Fizică
— Limbă și literatură romînă — scris.
— Matematică — scris și oral.
— Fizică — oral.
— Limbă rusă — oral.

Pentru Facultatea de Biologie
— Limbă și literatură romînă — scris.
— St Naturale — 9cris și oral.
— Geografia fizică și geografia R.P.R. 

— oral.
— Limbă rusă — oral.
Pentru Facultatea de Științe Juridice 

și Facultatea de Filologie
— Limbă și literatură romînă — scris 

și oraL
— Istoria R.P.R. — oral.
— Constituția R.P.R. — oraL
— Limbă rusă — oral.
Materia pentru examinare va fi cea pre

văzută în programele învățămîntului me
diu Gazeta învățămîntului Nr. 274 și 275 
din 10 și 17 iulie).

înscrierile se fac între 1-30 august, iar 
examenul de admitere va avea loc între 
10—17 septembrie a.c.

Odată cu cererea de înscriere candidați! 
vor d'pune și următoarele acte :

— Extract de naștere.
— O declarație tip.
— Diplomă de studii.
— Recomandația de la locul de muncă 

cu indicația postului pe care-1 ocupă și a 
specialității.

— Recipisa de plata taxei de 5 lei pen
tru examenul de admitere.

— 3 fotografii legitimație.
In cererea de înscriere candidații vor 

indica unul din următoarele centre în care 
urmează să se prezinte la examenul de 
admitere și anume:

Pentru Matematică-Fizică — București. 
Timișoara, Orașul Stalin, Craiova, Ga
lați.

Pentru Biologie — București, Iași, Timi
șoara, Orașul Stalin, Arad, Craiova, Ga
lați.

Pentru Filologie și Științe Juridice — 
București. Cluj, Iași, Craiova, Timișoara, 
Galați.

Actele vor fi trimise pe următoarele 
adrese :

Universitatea „C. I. Parhon" — Facul
tatea de Matematică-Fi zică (Biologie, Fi
lologie, Științe Juridice), Secția fără frec
vență, București.-----•-----

I n formații
In cadrul Convenției de colaborare cul

turală dintre țara noastră și R. P. Un
gară, vineri seara a sosit în Capitală, tov. 
Osztrovszki Gyorgy, secretar general al 
Academiei Maghiare de Științe.

Pe peronul Gării de Nord, oaspetele a 
fost înthnpinat de reprezentanți ai Insti
tutului Romîn pentru Relațiile Culturale 
cu Străinătatea, ai Academiei R.P.R. și ai 
A.S.I.T.-ului.

★
Sîmbătă dimineața a părăsit Capitala., 

prof. dr. Heinrich Brar.dwoiner, președin
tele Consiliului păcii din Austria, membru 
în Consiliul Mondial al Păcii, care ne-a 
vizitat țara în cadrul „vacanțelor păcii”.

La plecare, pe aeroportul Băneasa, oas
petele a fost condus de : dr. Iosif Bogdan, 
Gh. Marussi, C. Paraschivescu-Bălăceanu, 
preot Al. Ionescu, membri ai Comitetului 
Permanent pentru . Apărarea Păcii din 
R.P.R., M. Macavei, președinte de orjoare 
al Institutului Romîn pentru Relațiile 
Culturale cu Străinătatea, Cristea Pan- 
tazi. secretar al Comitetului Permanent 
pentru Apărarea Păcii din R.P.R., 

(Agerpres)

Laureafi ai Premiului de Slat

i n e i
pentru strungul carusel. Mulți se prezen
tau chiar din proprie inițiativă să ceară 
să execute piese pentru el.

—E doar cauza noastră, a tuturor, spu
neau ei.

Și astfel, rînd pe rînd au fost confec
ționate toate piesele componente: fiecare 
a trecut prin mîna ajustorului Viron Cu
gereanu, care a început să le monteze. 
Inginerii Nicolae Popa și Ionel Bîrsu, ca 
și secretarul comitetului de partid se aflau 
tot timpul alături de el, ajutîndu-1, inte- 
resîndu-se îndeaproape de mersul lucru
lui și creindu-i toate condițiile pentru a-și 
duce cu bine munca la capăt.

Nu puține au fost zilele cînd rămînea 
pînă seara tîrziu, ba uneori chiar dumi
nica, pentru a termina montarea pieselor 
înainte de termen și a da astfel strungul 
mai devreme în folosință. Asamblarea pie
selor prin sudarea electrică s-a făcut cu 
cea mai mare atenție, de către sudorii 
fruntași ai uzinei. Strungul uriaș creștea 
ca-n poveste.

...A sosit și ziua cînd complicatul meca
nism să fie supus probei. Secretarul comi
tetului de partid, directorul întreprinderii 
și reprezentanți ai ministerului, înconju
rați de un mare număr de muncitori, pri
veau cu admirație silueta masivă a ma
șinii în partea ei superioară erau înscrise 
doar două cuvinte : „23 August". Aceste 
două cuvinte, care constituie numele uzi
nei în care s-a realizat prototipul strungu
lui carusel de 6000 mm. diametru, vor
bește nu numai de izbînda constructorilor 
săi. de la uzinele „23 August", ci este în 
același timp un simbol al capacității crea
toare a muncitorilor, tehnicienilor și ingi
nerilor.

...Cu toții erau atenți, de parcă nu vro
iau să le scape nici un amănunt. Cu miș
cări sigure, Viron Cugereanu puse în func
ție manetele mașinii, care începuse să lu
creze automat.

Un val nesfîrșit de aplauze și urale ră
sună în marea hală. Constructorii strun
gului carusel „23 August" izbutiseră pe 
deplin.

Multe piese au fost de-atunci strunjite 
de el. Multe fabrici de ciment au dat în 
exploatare noi linii de ciment, alte fabrici 
au intrat în funcție. Roțile dințate ale mo
rilor lor de ciment, aci au fost executate.

★
Partidul șl guvernul i-au cinstit pe 

acești înflăcărați constructori cu Premiul 
de Stat al R.P.R. pe anul 1952, în dome
niul lucrărilor tehnice excepționale și per
fecționărilor radicale a metodelor de pro
ducție. Muncitorii uzinelor „23 August" se 
mîndresc cu ei.

Noii laureați socotesc primirea Premiu
lui de Stat ca un îndemn spre dobîndirea 
de noi izbînzi. Acestea încep să se concre
tizeze în realizările pe care le obțin în 
întrecerea socialistă pentru cinstirea celei 
de a 10-a aniversări a eliberării patriei.

Corespondent
EMILIAN GEORGESCU

Lucrările celui de al 11-lea Congres 
al Cooperației de consum din R. P. R.

Sîmbătă au continuat lucrările celui de 
al II-lea Congres al Cooperației de con
sum din R.P.R.

La ședința de dimineață au participat 
tovarășii: Gh. Gheorghiu-Dej, dr. Petru 
Groza, Al. Moghioroș, I. Fazekaș, membri 
ai guvernului, conducători ai instituțiilor 
economice centrale.

Ședința a fost prezidată de tov. Marin 
Popescu, vicepreședinte al Centrocoop- 
ului.

Conducătoarea delegației organizației 
cooperatiste feminine din Marea Britanie, 
Constance Stuart, președinta organiza
ției, a adresat Congresului un salut prie
tenesc.

S-au reluat apoi discuțiile la raportul 
Consiliului General al Centrocoop. Au 
luat cuvîntul Octav Iliescu, președintele 
Uniunii regionale Iași, Ștefan Moise, 
membru în comisia de cenzori a coopera
tivei raionale Ceahlău, regiunea Bacău, 
Slavco Popovici, președintele cooperativei 
din comuna Cenad, regiunea Arad.

Alfred Negre, vicepreședinte al Uniunii 
cooperativelor agricole din sud-estul Fran
ței, a adresat urări prietenești de noi suc
cese cooperației din țara noastră.

In continuarea discuțiilor, au luat 
cuvîntul loan Tudorel, vicepreședinte al 
Uniunii regionale Hunedoara, Gh. Pampu, 
președintele cooperativei din comuna Sîm- 
băta de Sus, regiunea Stalin, Francisc 
Sziics, vicepreședinte al Uniunii regionale

Discuții la raportul de activitate al consiliului general 
Centrocoop

Tov. Ion Ariton, președintele uniunii 
regionale PIoești, a arătat că cei 550.000 
de membr cooperatori din regiune au 
cerințe de mărfuri foarte variate. Orga
nele cooperatiste locale au luat unele 
măsuri pentru producerea în regiune a 
unor mărfuri cerute de populație. în se
mestrul I al anului 1954, volumul bunu
rilor de consum din resurse locale a 
depășit cu 13 la sută volumul planificat. 
Vorbitorul a arătat că Centrocoop trebuie 
să se îngrijească mai mult de reparti
zarea la timp a mărfurilor de sezon, să 
obțină ca întreprinderile industriale să 
livreze mărfurile potrivit comenzilor.

Tov. Ion Ariton a făcut o serie de pro
puneri pentru noul organ de conducere 
al cooperației, printre care aceea de a 
obliga organele regionale să stabilească 
necesarul de mărfuri caracteristice speci
ficului local și care nu se produc în mo
mentul de față și aceea de a sprijini ini
țiativele de jos pentru înființarea de sec
ții de produse de larg consum care să 
completeze sortimentele de mărfuri.

Tov. Profir Negrea, vicepreședinte al 
uniunii regionale Timișoara, a vorbit 
despre felul cum a muncit uniunea regio
nală în sectorul de achiziții și contrac
tări de produse agricole și animale. Ca 
un rezultat al muncii desfășurată de coo
perație, un însemnat număr de țărani 
muncitori cu gospodării individuale și 
numeroase gospodării agricole colective 
din regiune au încheiat cu cooperativele, 
în primele 6 luni ale acestui an, contracte 
pentru îngrășarea unui număr de 1862 
bovine, mînzați și viței, peste 7.000 miei, 
700 oi și 2769 de porci, ceea ce reprezintă 
o depășire cu 43 la sută a planului de 
contractări de animale pe această pe
rioadă.

Citind unele exemple concrete, vorbi
torul a criticat faptul că la Centrocoop 
se mai manifestă și astăzi birocratismul 
mai ales în sectorul planificării.

Tov. Haralambie Tase, președintele 
uniunii raionale Medgidia, a arătat că uni
tățile cooperatiste din regiune au depus 
eforturi pentru a aproviziona cu precă
dere gospodăriile agricole colective și în
tovărășirile agricole cu unelte și alte ma
teriale necesare. în campania însămîn- 
țărilor de primăvară gospodăriile colec
tive și întovărășirile au avut la îndemînă 
cărbuni de forje, abavit pentru tratarea 
semințelor, substanțe chimice pentru în
grășarea pămîntului și altele. în campa
nia de recoltare și treieriș însă nu s-au 
dat colectiviștilor și întovărășiților saci, 
greble mecanice, prășitoare și altele în 
cantitățile cerute. Lipsa principală o are 
Direcția Comercială Centrocoop, care fără 
să țină seamă de specificul regiunii, con
tinuă să facă repartiții necorespunzătoare.

Tov. Aurica Pitulescu, membră în con
siliul de conducere al cooperativei din 
comuna Coțofenii din Față, regiunea Cra
iova, a vorbit despre participarea femeilor 
la activitatea cooperativelor. în momentul 
de față, în cadrul uniunii raionale, lu
crează un număr destul de mare de fe
mei care aduc o contribuție prețioasă la 
realizarea sarcinilor de plan în sectoa
rele comercial și achiziții. Vorbitoarea a 
arătat că este necesară o preocupare mai

Nu-i cale lungă de la Valea Hoților și 
pînă în comuna Frumușeni din raionul 
Arad. O străbați lesne și cu căruța și cu 
piciorul. Nu te plictisești și gîndul n-are 
timp să-ți fugă aiurea. Natura te îmbie 
la tot pasul să-i citești frumusețile.

In dreapta drumului sînt lanuri întinse 
de porumb, iar pe stînga, pe un povîmiș 
sub care șerpuiește leneș Mureșul, stră
juit de partea cealaltă de păduri de săl
cii și plopi fremătători, se întind grădini 
de zarzavat.

Conturul cîtorva acoperișuri roșii de 
țiglă te anunță că ești aproape de țintă.

Frumușenii... Aici, pe ogoarele gospo
dăriei agricole colective „Solidaritatea" 
lucrează brigada I a stațiunii de mașini 
și tractoare din Aradul Nou.

Intr-o căsuță din marginea comunei, 
aproape de cîmp, de locul de muncă, își 
au „reședința" tractoriștii. Intr-acolo îți 
îndreaptă pașii cisterna și cele două plu
guri aliniate frumos sub salcîmii din fața 
porții.

In casă e curat și răcoare. Un vraf de 
cărți tehnice și literare stă într-o oare
care dezordine pe masă. Se vede că unele 
din ele sînt citite mai des, poate chiar 
de două ori. Au colțurile paginilor în
doite și pătate de motorină.

Acesta-i căminul tractoriștilor. Simplu 
și primitor. Dar pe tractoriști nu i-am 
întîlnit încă pînă acum. E doar miezul 
zilei și munca e în toi. Sînt răspîndiți 
toți pe cîmp, care la secerat, care la 
dezmiriștit, care la batoză.

Bîrlad, Aurelia Sandu, vicepreședinte al 
Uniunii raionale Oltenița.

Congresul a fost apoi salutat de condu
cătorul delegației poloneze, Marian Hoff
mann, vicepreședinte al Uniunii Centrale 
a Cooperativelor de Consum din R. P. 
Polonă.

Au luat cuvîntul la discuții Gavril 
Hiriș, președintele Uniunii regionale Ora
dea, Ștefan Tohati, președintele coopera
tivei din comuna Zagra, regiunea Cluj, 
Dumitru Făiniș, președintele Uniunii re
gionale Pitești, Niculița Bărbuț, colecti
vistă, membră în consiliul de conducere 
al Uniunii raionale Oltețu, regiunea 
Craiova.

Au salutat apoi Congresul conducă
toarea delegației R. D. Germane, Hil
degard Standke, președinta Uniunii coo
perativelor din Dresda, reprezentantul 
Ligii naționale a cooperativelor din Italia, 
Anzel Sgardi, vicepreședinta Uniunii 
Centrale a Cooperativelor de Consum din 
R. Cehoslovacă, Bozena Makacova, care 
au urat participanților la Congres și în
tregii cooperații din țara noastră noi suc
cese în ridicarea nivelului de trai al po
porului.

Tot în ședința de dimineață, la discuții 
au luat cuvîntul Gh. Hossu, ministrul 
Construcțiilor și Industriei Materialelor 
de Construcție, Francisc Almaș, pre
ședintele cooperativei din comuna Doro
banți, regiunea Arad, Filofteia Ivănică, 

serioasă pentru pregătirea de cadre din 
rîndul femeilor, pentru atragerea în acti
vitatea cooperativelor a unui număr tot 
mai mare de femei.

Tov. Marin Coțofanu, membru în consi
liul de conducere al cooperativei Slobo
zia, regiunea Pitești, a vorbit despre 
munca pe care o desfășoară cooperativa 
pentru buna deservire a țăranilor munci
tori cu mărfurile cerute.

Tov. Ștefan Bîrsan, președintele Uniunii 
regionale București, s-a ocupat de pro
blema activității cooperației în domeniul 
aprovizionării Capitalei cu legume. In 
acest an, cr operația a trimis în Capitală 
de două ori mai mulți cartofi timpurii 
decît anul trecut. Pentru prima oară in 
acest an, cooperativele din regiune și-au 
îndeplinit și depășit planul de contrac
tări cu producătorii de legume, ceea ee va 
asigura creșterea cu 43% a cantităților de 
legume ce vor fi livrate de cooperație 
pentru aprovizionarea orașului.

Vorbitorul a arătat apoi o serie de lip
suri ca întîrzierea preluării producției 
contractate, organizarea defectuoasă a 
transportului legumelor.

Tov. Constantin Sandu, revizor contabil 
la Uniunea regională Bacău a arătat 
unele aspecte ale muncii de revizie din 
regiune, subliniind importanța întăririi 
continuo a unităților cooperatiste din 
punct de vedere financiar.

Tov. Anica Curea, membră coopera
toare, colectivistă din comuna Conțești, 
regiunea București, s-a ocupat de legă
tura dintre cooperativă și gospodăria co
lectivă. Cooperativa din comuna noastră, 
— a spus vorbitoarea — a încheiat con
tracte cu gospodăria colectivă pentru le
gumele de pe o suprafață de 4,5 ha., pen
tru 8.600 litri lapte, pentru 12 porci și 
altele, vînzînd gospodăriei 11.000 bucăți 
țigle, 6.000 kg. ciment, 10.000 kg. var, 
cherestea, cuie și altele, cu care s-au con
struit 2 grajduri, 1 magazie de cereale de 
40 vagoane, o crescătorie de porci și 
altele. Totodată, țăranii colectiviști și-au 
valorificat surplusul lor de produse prin 
cooperativă, primind în schimb materiale 
de construcție și alte mărfuri necesare 
gospodăriei lor personale.

Tov. Dumitru Cipere, președintele Uniu
nii regionale Craiova, a vorbit despre pro
blema pregătirii cadrelor pentru unitățile 
cooperatiste. Prin organizarea cursurilor 
de ridicare a calificării profesionale, pre
cum și prin încadrarea absolvenților șco
lilor medii de comerț și cooperație, acti
vitatea cooperativelor s-a îmbunătățit 
simțitor.

Tov. Arcadie Pop, președintele Uniunii 
raionale Miercurea Ciuc, s-a referit îndeo
sebi la activitatea combinatului de pro
ducție care, prin folosirea resurselor lo
cale, produce diferite articole de larg 
consum ca: țigle, cărămizi, var, material 
lemnos de construcție, mobile, lăzi pentru 
fructe, putini, articole gospodărești, uti
laj agricol și altele. Combinatul, care are 
acum 13 secții cu peste 200 de muncitori, 
a îndeplinit planul de producție în pri
mul semestru al acestui an în procent de 
115 Ia sută.

Cu două secerători la un tractor
In marginea satului, la aria colectivei, 

șeful de brigadă Iacob Bazil se tot fră- 
mîntă de vreo .oră să pună la punct ba
toza, care avea o defecțiune la cilindrul 
sortator. Ii este ciudă și înjură de zor că 
nu poate termina mai repede. Azi e doar 
prima zi de treieriș la colectivă și nu vrea 
să se facă de rîs cu mașinile lui.

Curînd însă i-a trecut supărarea. A gă
sit „baiul" și l-a îndreptat pe dată. Cilin
drul a început să se rotească în voie. Ba
toza mergea iarăși din plin.

★
Cale de doi kilometri de batoza pe care 

o regla Iacob Bazil, lucrează brigada a 
13-a și o parte din tractoarele brigăzii 
I. Aici se seceră și se dezmiriștește.

Din cele trei agregate care lucrează Ia 
secerat, unul îți atrage atenția în mod de
osebit. Merg toate bine, nu-i vorbă, dar 
al lui Dumbravă Lazăr le întrece pe toate.

Unul din tractoarele brigăzii plecase la 
batoză și rămăsese astfel o secerătoare li
beră. Ce s-a gîndit Dumbravă ? „Eu am 
o secerătoare mică și cu ea nu pot să în
trebuințez întreaga capacitate de lucru a 
tractorului, mai ales că griu-i rar. I-a să 
fac eu un cuplu de două secerători". 
A zis și a făcut. Treaba n-a fost grea. 
Acum tractoristul nostru lucrează cu cele 
două secerători de ți-e mai mare dragul 
să-1 privești. întoarce frumos la capete 
și apoi aruncă de-a lungul tarlalei snop 
după snop, cînd dintr-o secerătoare, cînd 
din cealaltă.

Cu pașii mari, măsurînd parcă supra- 

colectivistă din comuna Văleni, regiunea 
Pitești, Petre Șontea, președintele Uniunii 
raionale Tr. Severin, și Wolff Hermelin, 
președintele Uniunii regionale Galați.

Lucrările Congresului au continuat 
după amiază, sub conducerea tov. A. Ar- 
deîeanu, locțiitor al ministrului Comer
țului Interior.

In numele Uniunii Centrale a Coopera
tivelor de Consum din R. P. Bulgaria, Ka
men Kamenov, vicepreședintele acestei 
uniuni, conducătorul delegației coopera
tiste din R. P. Bulgaria, a adresat Con
gresului un salut frățesc, urînd mișcării 
cooperatiste din țara noastră o continuă 
dezvoltare.

Contlnuîndu-se discuțiile la raport, au 
mai luat cuvîntul Vasile Sterică, președin
tele Uniunii regionale Suceava, Viorica 
Moiseseu, secretar al C.C. al sindicatului 
lucrătorilor din comerț și cooperație, 
Koici Spasa, președintele gospodăriei 
agricole colective din comuna Socol, re
giunea Timișoara, J. Podoleanu, prim 
locțiitor al ministrului Comerțului Inte
rior, Herta Gross, colectivistă din comuna 
Codlea, regiunea Stalin, G. Filoreanu, 
vicepreședinte al Centrocoopului, Maria 
Suciu, directorul Școlii medii tehnice de 
cooperație din Gherla, regiunea Cluj, M. 
Suder, ministru! Industriei Lemnului, 
Hîrtiei și Celulozei.

Lucrările Congresului continuă azi, 8 
august a.c.

■ (Agerpres)

Tov. Nicolae Șerban, președintele coo
perativei din comuna Șuletea, raionul 
Bîrlad, a arătat cum prin munca de lă
murire dusă de la om la om, prin popu
larizarea avantajelor ce le au țăranii 
muncitori în contractele încheiate cu coo
perativa, precum și prin aprovizionarea 
permanentă a cooperativei cu mărfuri din 
comerțul de întîmpinare, cooperativa a 
reușit să îndeplinească în proporție de 
137 la sută sarcinile de plan la achiziții 
în semestrul 1/1354.

Tov. Irina Tipac, președintele coopera
tivei din comuna Mișca, regiunea Oradea 
a arătat sprijinul acordat de către orga
nizația de partid din comună pentru în
tărirea și dezvoltarea cooperativei.

Tov. Aurel Anderco, vicepreședintele 
Uniunii regionale Baia Mare, a vorbit 
apoi despre ralul deosebit pe care îl au 
uniunile regionale în îndrumarea, con
trolul și coordonarea activității uniunilor 
raionale și a cooperativelor.

Tov. Stoica Cocianu, gestionarul coope
rativei din comuna Tibănești, raionul în
surăței, regiunea Galați, a vorbit despre 
felul cum își duce munca în vederea 
deservirii în mai bune condiții a cetățeni
lor din comună și în scopul realizării sar
cinilor de plan.

Tov. La.jos loja, membru cooperator din 
comuna Sascut și membru al Consiliului 
uniunii raionale Adj ud, a spus printre 
altele : în ultimii ani, cooperația a luat 
un mare avînt. Ea face achiziții și con
tractări de vite, struguri, fructe și alte 
produse. Țăranii au început cu mare dra
goste să valorifice prin cooperație produ
sele lor pentru ca în schimb să-și ia măr
furile pe care muncitorii de la orașe le 
trimit la sate.

In continuare, vorbitorul a arătat că 
deși industria își depășește planul, în 
magazinele cooperatiste lipsesc unele măr
furi mult cerute de populație cum sînt 
bucșele și șuruburile pentru căruțe.

In regiunile viticole, trebuie cercuri de 
butoaie pentru că dacă nu ai butoaie, 
unde să pui vinul ? Ca să avem struguri, 
ne trebuie piese pentru mașinile de stro
pit, foarfeci de vie.

La cooperativa noastră s-au trimis sape 
care nu pot fi întrebuințate la vie fiindcă 
sînt prea mari. Asemenea sape să fie tri
mise de Centrocoop numai acolo unde pot 
fi folosite.

Tov. Lajos loja, a cerut de asemenea or
ganelor cooperatiste să ia măsuri împo
triva anumitor gestionari și vînzători 
necinstiți care sustrag mărfuri mult ce
rute pentru a le specula.

Tov. Al. 8 cracoviei, ministrul Industriei 
Ușoare, a arătat că criticile aduse de dele
gați activității ministerului, vor contribui 
la o mai bună cunoaștere a cerințelor 
consumatorilor, la îmbunătățirea calității 
produselor.

După ce a arătat că industria ușoară a 
livrat în 1S54 Centrocoop-ului cu 20 la 
sută mai multe mărfuri decît în perioada 
corespunzătoare a anului 1953, vorbitorul 
a arătat că țărănimea muncitoare poate 
aduce un sprijin temeinic la îmbunătățirea 
și sporirea producției bunurilor de larg 
consum prin îmbunătățirea și sporirea 
cantităților de materii prime : bumbac, 
lină, in, cerînd cooperației sprijin în 
această direcție.

fața secerată, se apropie de el Iuliu Elek, 
șeful de brigadă de la a 13-a.

— Ce zici Lazăre, dai două norme cu 
agregatul ăsta al tău, sau mai rău te în
curcă ?

— Ce vorbești, frate — se-ntoarse în 
scaun spre el Lazăr — cum o să mă 
încurce ? Nu vezi cit de frumos înghite 
lanul ?

— Cit ai făcut pînă acum ?
— Păi deabia de șase ore lucrez cu 

două mașini și am dat gata pînă acum 
vreo 7 hectare. încearcă și dumneata și 
fă socoteala cit o să iasă pînă diseară. 
Nu-ncape îndoială că o să depășesc nor
ma. Și-apoi, acum deabia e începutul. Să 
mă vezi mîine, cînd trecem pe tarlaua cea 
mare.

Acest „sa mă vezi mîine" a fost un an
gajament pe care Dumbravă și-l va înde
plini cu siguranță. Pînă acum el a rea
lizat planul pe campanie în proporție de 
75 la sută. Dar săgeata graficului său 
urca pe zi ce trece. Un gînd îl frămînta 
mult: să-și îndeplinească olanul nu nu
mai cantitativ, ci și pe fel de lucrări. Doar 
acesta este unul din obiectivele întrecerii 
pentru cucerirea titlului de „cel mai bun 
tractorist", pentru care luptă și Dum
bravă.

N. SIMIONESCU
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Presa occidentală
despre declarația Guvernului Sovietic

NOTE In legătură cu hotărî rea Guvernului Sovietic 
privitoare la Administrația militară sovietică și Comisia sovietică

LONDRA 7 (Agerpres). — TASS trans- 
tnite: Numeroase ziare engleze publică 
la loc de frunte știri despre noua notă a 
Guvernului Sovietic. In toate știrile se su
bliniază că nota a constituit o surpriză și 
a fost remisă reprezentanților puterilor 
occidentale încă înainte de primire^ răs
punsului la nota anterioară, tocmai în a- 
junul discutării la Ministerul Afacerilor 
Externe al Angliei a acestui răspuns de 
către reprezentanții puterilor occidentale. 
In scurte informații despre notă, observa
torii diplomatici și politici ai ziarelor se 
ebțin de la comentarii de fond.

Trebuie remarcat totodată că nici un 
ziar nu a publicat textul integral al notei 
sau cel puțin o expunere cît de cît com
pletă a propunerilor pe care le cuprinde.

Comentînd declarațiile Guvernului So
vietic, ziarul provincial „Yorkshire Post” 
scrie că „puterilor occidentale, oricît ar fi 
ele de sceptice, le va fi tot mai greu să 
nu țină seama de propunerile Moscovei”. 

'A'
LONDRA 7 (Agerpres). — In legătură 

tu propunerile U.R.S.S. de a se organiza 
o conferință în problemele securității co
lective europene, ziarul „Daily Herald” 
se referă la divergențele anglo-americane 
în acest domeniu. „Puține incidente, scrie 
ziarul, ar putea ilustra mai bine atitudi
nea diferită a Angliei și a Statelor Unite 
față de problemele internaționale ca răs
punsul dat de doi oameni de stat ultimei 
note sovietice”. Ziarul se referă la reacția 
lui John Foster Dulles care „a respins 
nota chiar înainte ca textul ei să fi ajuns 
la Washington”, și Attlee care a insistat 
ca acest document să fie cît se poate de 
gerios examinat.

„Și de ce nu ? — se întreabă ziarul. 
’Oare trebuie să refuzăm să ținem o nouă 
conferință pentru motivul că altele ante
rioare ar fi eșuat ? Aceasta ar însemna 
-propovăduirea disperării. Urmînd-o în
deaproape ar însemna să condamnăm lu
mea la o cursă disperată a înarmării care 
s-ar termina printr-o catastrofă”... Auto
rul articolului arată că trebuie să se dea 
curs atmosferei favorabile negocierilor 
create în urma conferinței de la Geneva. 
„La Geneva s-a înregistrat un succes. In 
pofida tuturor profețiilor făcute de pesi
miști, negocierile s-au dovedit rodnice, iar 
rezultatul a fost salutat cu căldură de cea 
mai mare parte a popoarelor din întreaga

In Adunarea Națională franceză
PARIS 7 (Agerpres). — După cum s-a 

anunțat, la 6 august a avut loc o consfă
tuire a președinților grupurilor parlamen
tare ale Adunării Naționale Franceze. La 
consfătuire a participat președintele Con
siliului de Miniștri, Mendes-France, care 
a declarat că intenționează să pună che
stiunea de încredere în legătură cu pro
iectul financiar și economic aflat in dis
cuția Adunării Naționale. Consfătuirea 
președinților grupurilor parlamentare a

Delegația tineretului danez despre vizita sa in U.R.S.S.
MOSCOVA 7 (Agerpres). — TASS trans

mite : La invitația Comitetului antifascist 
al tineretului sovietic, o delegație a tinere
tului din Danemarca, compusă din repre
zentanți ai diferitelor organizații de tine
ret, sportive, culturale, comuniste și re
ligioase, vizitează U.R.S.S.

La conferința de presă care a avut loc 
la 5 august la redacția ziarului „Comso- 
molscaia Pravda", Oria Reinhardt Meller, 
conducătorul delegației, a exprimat în 
numele delegaților recunoștința pentru 
larga ospitalitate și cordialitatea cu care 
au fost primiți reprezentanții tineretului 
danez.

. Pe teme internaționale

Semnificația semnării 
în problema petrolului

La Teheran au luat sfîrșit tratativele 
în problema petrolului iranian. Ca rezul
tat al tratativelor ce au durat peste șase 
luni de zile au fost semnare o serie de 
documente care legiferează înrobirea po
porului iranian, extinderea controlului 
trusturilor străine asupra principalelor bo
gății ale țării. Potrivit acordului a fost 
creat un consorțiu petrolifer care va avea 
timp de 40 de ani puteri depline atît în 
domeniul extracției cît și al desfacerii pe
trolului iranian. Agențiile de presă din 
Occident care au publicat primele comen
tarii după încheierea tratativelor au rele
vat că elementul esențial al acordului este 
„intrarea alături de interesele britanice a 
intereselor altor trusturi", avindu-se în 
vedere cît se poate de clar trusturile ame
ricane. Intr-adevăr, crearea noului con
sorțiu simbolizează largul acces pe care 
l-au căpătat cercurile monopoliste ameri
cane la exploatarea petrolului iranian. 
Cele cinci mari societăți americane dețin 
un procentaj identic de acțiuni cu cel de
ținut de societatea „Anglo-Iranian Oii 
Company" care pînă nu de mult era sin
gura „stăpînă".

Cu toată vîlva oficială și multitudinea 
mesagiilor „cordiale" semnarea acordului 
înrobitor de către guvernul iranian a pro
dus o puternică impresie în opinia publi
că mondială. El este o puternică lovitură 
împotriva cuceririlor poporului iranian. In 
întreaga lume, îndeosebi în Asia, s-a ur
mărit cu mult interes și simpatie lupta 
îndelungată a poporului iranian pentru in
teresele sale naționale. Timp de peste 50 
d? ani petrolul — principala bogăție a 
țării — a constituit obiectul uneltirilor 
capitaliștilor străini împotriva independen
ței și suveranității țării. Perioada care în
cepe din 1901 cînd zăcămintele petrolului 
eu fost concesionate Angliei a însemnat o 
perioadă de cruntă mizerie pentru poporul 
iranian. Exploatarea, mizeria și umilința 
— acestea au fost principalele rezultate 
a'e dominației străine. Lupta puternică a 
maselor largi de oameni ai muncii din 
Iran a dus la denunțarea de două ori în 
d'cursul acestei perioade a acordului în
robitor. In 1932 și în 1951 sub presiunea 
opiniei publice din țară guvernele ira
niene au cerut părăsirea Iranului de către 
reprezentanții societății străine și partici
parea directă a țării la exploatarea pro
priilor sale bogății. Imperialiștii străini au 
răspuns în limbajul forței. In 1932 de pildă 
crucișătoarele engleze staționate în portu
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lume. Puterile apusene ar comite o gravă 
greșeală tactică dacă s-ar gîndi că este po
sibil să-și bată joc de această opinie pu
blică. Aceasta este părerea care se va fi 
format dacă propunerii sovietice i s-ar fi 
răspuns cu „nu” categoric... Ar trebui ca 
apusul să nu adopte niciodată un rol ne
gativ".

★
NEW YORK 7 (Agerpres). — TASS 

transmite : Corespondentul din Washing
ton al ziarului „New York Times”, anun- 
țînd remiterea noii note sovietice secre
tarului de stat Dulles, menționează că 
„atitudinea Washingtonului în legătură 
cu convocarea unei conferințe în pro
blema securității Europei nu s-a schimbat 
după ce Moscova și-a formulat cu mai 
puțin de două săptămîni în urmă propu
nerea sa. Atît atunci, cît și acum, această 
atitudine se poate exprima în cuvintele : 
„Nu este interesată...”

★
PARIS 7 (Agerpres). — Opinia publică 

democrată din Franța manifestă un mare 
interes pentru propunerea guvernului 
sovietic ca cele patru mari puteri să 
discute împreună, în viitorul cel mai 
apropiat, chestiunea convocării unei con
ferințe a tuturor țărilor interesate în asi
gurarea securității colective în Europa.

Presa democratică din Franța împărtă
șește încrederea guvernului sovietic în 
posibilitatea de a se ajunge la o înțelegere 
în problemele europene rămase pînâ 
astăzi nerezolvate.

„Ni se pare puțin probabil — scrie zia
rul „Liberation” — ca un guvern care a 
reușit să ducă la bun sfîrșit tratativele 
dificile de la Geneva, să nu poată duce cu 
succes, dînd dovadă de aceeași sinceritate 
și dorință de pace, tratative cu privire la 
Europa, desigur, grele dar nici decum 
condamnate dinainte la eșec.

Etienne Fajon, membru în Biroul Poli
tic al Partidului Comunist Francez, subli
niază în ziarul JL/Humanitc” că propu
nerea sovietică corespunde intereselor vi
tale ale poporului francez. El arată că la 
conferința celor patru puteri propusă de 
guvernul sovietic vor putea fi examinate 
nu numai diferitele aspecte ale problemei 
germane, dar totodată va putea fi pre
gătită o conferință mai largă, pe scară 
general europeană, pentru asigurarea 
securității colective.

hotărît să fixeze pentru 24 august dezba
terile în problema „comunității defensive 
europene" și în problemele europene în 
general.

După cum a transmis agenția „France 
Presse", la baza dezbaterilor urmează să 
stea raportul lui Jules Mcch, aprobat de 
comisia pentru afacerile externe. După 
cum se știe, în acest raport este expri
mată o atitudine negativă față de tratatul 
cu privire la crearea „armatei eurepene".

„Acest lucru ne-a permis, a spus Meller, 
ca intr-un timp scurt să putem cunoaște 
îndeaproape viața sovietică".

Scriitorul Karl Bang a subliniat în cu- 
vîntul său că numai puțini delegați au 
avut pînă la vizita lor în U.RSS. o ideie 
despre realitatea sovietică- Am înțeles J 
acum, a spus Bang, că o societate care 1 
face totul pentru ca fiecare cetățean să I 
trăiască mai bine, poate fi numai pentru ■ 
pace.

Delegații au vizitat Expoziția Agricolă 
Unională și și-au exprimat în unanimi- : 
tate admirația lor pentru această expozi- i 
Ve.

rile iraniene și-au întors demonstrativ 
tunurile spre teritoriul iranian. A doua 
oară în 1951 guvernul Mosaddik care a 
promulgat legea naționalizării petrolului a 
fost răsturnat de americani care au adus 
la putere un guvern apărător al interese
lor trusturilor străine.

Noul acord încheiat de curind afectează 
puternic economia iraniană. Deși decla
rațiile oficiale publicate în presă se re
feră la „o nouă eră” pentru Iran, preve
derile documentelor parafate sînt îndrep
tate în exclusivitate împotriva intereselor 
poporului iranian. Ziarul „S else le" scria 
astfel că înființarea consorțiului interna
țional trebuie considerată ca un semn „pre
vestitor al pierderii independenței Iranu
lui”. Declarații ale deputațilcr Medjilisu- 
lui precum și numeroase comentarii ale 
presei arătau de asemenea că propunerile 
formulate de reprezentanții consorțiului 
sînt cele mai defavorabile dintre toate 
propunerile prezentate pînă acum guver
nului iranian. Noul acord pune capăt legii 
naționalizării adoptată în 1951. încă în 
cursul tratativelor, ziarul american „New 
York World Telegrame and Sun" declara 
cu insolență că „autoritățile iraniene tre
buie să revizuiască legea cu privire la na
ționalizarea industriei petrolifere". Prac
tic aceasta înseamnă că Iranului îi vor 
reveni beneficii minime din exploatarea 
propriilor sale zăcăminte petrolifere. Re
vista „Omide Iran” relevă că deși se pro
clamă în mod formal că noua societate 
creată va asigura Iranului participarea, gu
vernul iranian este în fond lipsit de posi
bilitatea de a controla activitatea societății. 
„Dacă se vor ivi divergențe — scrie revista 
— ele vor fi soluționate de organele judecă
torești ale țării în care este înregistrată 
societatea (potrivit acordului societatea 
este înregistrată în Olanda — N.R.). Per
forarea și verificarea registrelor de con
turi ale societății vor reveni guvernului 
Olandei. In felul acesta, cu exploatarea 
industriei petrolifere iraniene se va ocupa 
o societate care nefiind subordonată legi
lor iraniene în afacerile ei guvernul ira
nian nu va avea nici un drept de control 
și de amestec". Acordul prevede totodată 
că conducerea societății va fi concentrată 
în mîinile unor directori străini. Din cei 
7 directori numai 2 vor reprezenta Ira
nul.

Noile tratative în problema Iranului au 
fost folosite de asemenea de cercurile re
acționare din Statele Unite pentru a exer
cita presiuni asupra Iranului în vederea 
atragerii țării în blocul agresiv al Orien
tului Mijlociu. „Iranul este din nou strîns 
legat de lumea occidentală", — scria co
respondentul din Londra al agenției 
France Presse. Observatorii din capitalele

Vînătorii de vrăjitoare
De curtnd în fata tribuna

lului federal din Saint Louis 
(S.U.A.) pastorul Obadiah și 
un anume Schoemehl care 
s-au acuzat reciproc de co
munism s-au dovedit a fi 
agenti provocatori ai F.B.I.- 
ului.

(Din ziarul „L’Humanitd")

Comedia pe care doresc să o poves
tesc se numește „Vînătoarea de vrăji
toare”. Autorii (căci sînt mai mulți): 
Mc. Carthy și F.B.I.-ul.

Piesa are două acte și două tablouri.
Personajele : Reverendul Pere Oba

diah Jones, de profesiune preot.
Numitul Schoemehl, de meserie — 

are slujba „undeva.....
ACTUL I. TABLOUL I. SCENA I.
Scena reprezintă compartimentul unui 

vagon de clasa 3-a al unui accelerat 
care gonește spre Saint-Louis (S.U.A.).

In compartiment mai sînt și alți că
lători.

Pere Obadiah către ceilalți pasageri 
din compartiment:

— Numai un regim comunist va 
scăpa Statele Unite de criză.

Călătorii îl privesc cu neîncredere și 
tac, afară de Schoemehl:

— Aveți perfectă dreptate, părinte.
Ar trebui să cerem guvernului să 

ț cheme pe toți comuniștii din Europa 
S la noi. Nu-i așa ? — se adresează el și 
* celorlalți pasageri care se prefac că 
| dorm or, citesc ziare, ca să nu răs- 
J pundă.
J Rev. Obadiah:
| — Bună idee !
I Schoemehl:
| — Ehehe ! M-am gîndit mult la ea...
J Ce a mai spus Reverendul Obadiah, 
| ce a răspuns interlocutorul său și de 
' ce au continuat să tacă ceilalți pasa- 
{ geri, nu mai interesează pentru că, vine 
\ îndată:

$

ACTUL IL TABLOUL IL SCENA L
(Scena reprezintă tribunalul federal 

din Saint Louis). Reverendul Obadiah 
(grav, din boxa acuzaților, arătind cu 
degetul spre numitul Schoemehl):

— Ticălosul ăsta roșu, a fost de pă
rere să importam comuniști din Eu
ropa— Auziți! Noi nu știm cum să scă
păm de ai noștri $i_

Schcemzhl (sărind în sus furios):
— Minți! Ai spus că numai un re

gim comunist—
Judecătorul:
— Liniște, gentlemeni și nu vă ener-

j

*

I
»
<
I 
I

»I♦

— Liniște, gentlemeni și nu vă ener- { 
va ți. Cine a făcut denunțul Împotriva i 
lui Mister Schoemehl ?

■I
» »II 
I
*
i 
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| Reverendul Obadiah (cucernic):
j — Eu!
| Judecătorul:
j — Cine a făcut denunțul împotriva 
j reverendului Obadiah ?
| Schoemehl (rinfind):
J —Eu!
j Judecătorul:
* Gentlemeni, acuzările de comunism 
J sînt reciproce, totuși ca să vă pot crede 
} pe fiecare în parte mai este nevoie și 
| de documente- De o referință— Cine 
I garantează pentru...

Reverendul Obadiah : F.B.I.-U1! 
Mister Schoemeht : F-B.I.-ul!

Judecătorul (se ridică in picioare

I
le întinde mîinile :

— Gentlemeni sinteți liberi.

Reverendul Obadiah U îmbrățișează 
, pe Schoemehl.
J Numitul Schoemehl O ia în brațe pe 
\ reverendul Obadich. Amindci :
! — Colega scuză-mă, a fost o eroare.

A.
I

acordului 
iranian

occidentale relevau faptul că la originea 
acordului stau „factori politici ș: strate
gici". Puterile occidentale au căutat să 
„salveze” e țară a cărei situație — potri
vit agenției France Presse „fusese sccasă 
în relief în ultimele zile ale regimului 
Mosaddik". Trebu;e de asemenea mențio
nat că in mesajul său adresat primului 
ministru al Iranului, John Foster Dulles, 
secretarul Departamentului de Stat și-a 
exprimat fățiș dorința ca în urma tratati
velor în problema petrolului „Iranul să 
joace un rol din ce în ce mai important 
în menținerea păcii și securității in Ori
entul Mijlociu". In dosul acestor cuvinte, 
este materializată politica Statelor Unite 
de atragere a Iranului în faimosul bloc 
agresiv în Orientul Mijlociu a cărui osa
tură îl constituie axa Ankara-Karaci. Nu 
poate fi lipsit de semnificație faptul că 
în ziua ia care s-a anunțat încheierea 
tratativelor agențiile de presă occiden
tale au transmis știrea intensificării „aju
torului" american pentru Iran. Oficialită
țile americane intenționează să accrde 
pentru anul în curs încă 60.000.000 de do
lari sub formă de „ajutor economic spe
cial". Agenția France Presse referindu-se 
la observatori din capitala Statelor Unite 
scrie că „amploarea ajutorului va depinde 
pe viitor de atitudinea pe care o va 
adopta guvernul de la Teheran față de 
problemele puse de apărarea Orientului 
Mijlociu".

Iranul este împînzit cu baze militare 
americane. Nu de mult țara a fost vizi
tată de reprezentantul Ministerului avia
ției al S.U.A. Thomson, care a dus trata
tive în legătură cu construirea unor ae
rodromuri puse la dispoziția forțelor ar
mate americane. Aceste aerodromuri tre
buie să fie construite în primul rînd la 
Isfahan, Kerman, Șiraz, Ahvaz, Bondex- 
Abbas și în alte cîteva localități. Se pre
vede de asemenea lărgirea unor porturi 
îndeosebi pe litoralul Mării Caspice. Ira
nul este transformat astfel cu intensitate 
într-o bază agresivă a Statelor Unite îm
potriva Uniunii Sovietice.

Semnificația reală a acordului înrobi
tor în problema petrolului iranian reiese și 
mai mult în evidență dacă ținem cont 
că cercurile reacționare din Statele Unite 
au impus prin aceasta guvernului Zahedi 
un punct de vedere ostil intereselor po
porului iranian. Noile tratative în proble
ma petrolului nu fac decît să grăbească 
transformarea Iranului într-o colonie ame
ricană, să răpească poporului iranian 
toate drepturile ce-i revin în exploatarea 
bogățiilor țării sale, în consolidarea inde
pendenței și suveranității țării.

S. VERONA

de control
BERLIN 7 (Agerpres). — A.D.N. trans

mite : Ziarele democratice din Berlin 
publică hotărîrea guvernului sovietic de 
a anula ordinele șl dispozițiile emise de 
Administrația militară sovietică și Comi
sia sovietică de control din Germania, 
între anii 1945—1953 în legătură cu pro
blemele referitoare la viața politică, eco
nomică șl culturală a R. D. Germane.

Ziarul „Tribune" publică hotărîrea sub 
titlul: „O nouă dovadă de încredere".

In ziarele democrate a fost publicat de 
asemenea comunicatul Departamentului 
presei de pe lîngă primul ministru al Re
publicii Democrate Germane, în care se 
spune că ambasadorul U.R.S.S. în Repu
blica Democrată Germană și înalt comisar

Pentru securitatea colectivă în Asâa
Declarația lui Nehru

PEKIN 7 (Agerpres). — După cum 
anunță Biroul Indian de Informații, Jawa
harlal Nehru, primul ministru al Indiei, a 
declarat că țările din Asia nu trebuie silite 
să acționeze sub presiunea sau influența 
unei puteri străine.

La 4 august, vorbind la Dalhousie, Pund- 
jabul de est, Nehru a declarat: „Aș vrea 
ca țările Asiei să colaboreze între ele în 
vederea construirii unei Asii noi".
Propunerile lui Aidit, secretarul C.C. 

al P.C. din Indonezia
DJAKARTA 7 (Agerpres). — TASS 

transmite: Opinia publică din Indonezia 
se pronunță pentru asigurarea securității 
colective a popoarelor asiatice.

Aidit, secretar general al Comitetului 
Central al Partidului Comunist din Indo
nezia, a făcut la 5 august o declarație în 
care propune guvernului Indonezian să ia 
inițiativa în vederea convocării unei con- 

I ferințe speciale a tuturor țărilor asiatice. 
| ..Poporul Indoneziei, se spune în declara

ție, este de acord eu respingerea de către 
guvern a pactului militar preconizat de 
americani. Dar este oare suficientă în mo- 

I mentul de față o simplă respingere a pac- 
! t;lui ? Nu sintem de această părere. Eve

nimentele arată că în momentul de față, 
avînd în vedere amenințările S.U.A.. tre- 

. buie creat un pact colectiv de securitate 
1 a tuturor popoarelor asiatice. Sîntem con- 
| vinși că acest pact va fi cea mai bună 

garanție a păcii în Asia. Pactul s-ar putea 
întemeia pe următoarele principii : respec
tarea reciprocă a integrității teritoriale, 
neagresiunea, neamestecul >n afacerile in- 

: terne, egalitatea în drepturi, avantajul re

Cu privire la tezultaiele 
a Consiliului Economic

GENEVA 7 (Agerpres). — TASS trans
mite : La 6 august s-a încheiat la Ge
neva cea de a 18-a sesiune a Consiliului 
Economic și Social al O.N.U.

După adoptarea programului de lucru al 
conferințelor internaționale pe anul 1955 
ale organelor specializate ale O.N.U., pre
ședintele consiliului, Cooko, a făcut o 
scurtâ declarație de închidere. Printre al
tele el a subliniat cu satisfacție că Con
siliul a realizat importante progrese în 
ce privește discutarea și adoptarea hotă- 
rîrilor intr-o serie de probleme dintre 
cele mai importante, printre care în pro
blemele legate de lărgirea colaborării eco
nomice internaționale. El a menționat de 
asemenea că admiterea Rom ini ei ca mem
bră a U.N.E-S.CO. reprezintă un progres 
In lucrările Consiliului.

„Cazul“ Otto John
Un articol di n „Pravda"

MOSCOVA 7 (Agerpres). — Ziarul 
„Pravda" publică sub titlul „Cazul Otto 

; John", o ș‘:re a corespondentului său din 
Berlin. P. Naumov în care se spune prin- 

! tre altele.
Au trecut două săptămîni de cînd vîrfu- 

rile conducătoare de la Bonn sînt in fier- 
| bere in legătură cu așa-zisul „caz al lui 

Otto John".
Iată esența acestui „caz". La 20 iulie, 

conducătorul „departamentului pentru 
apărarea constituției" din Republica Fe
derală de la Bonn (astfel este denumit în 
Germania occidentală organul securității 
de stat), Otto John, a plecat în sectorul 
democratic al Berlinului și a rămas acolo. 
Cîteva zile după aceea el a vorbit la po
stul de radio al Berlinului democratic, ex- 
plicînd motivele care l-au determinat să 
rărnînă în Republica Democrată Germană.

In urma divergențelor dintre răsărit și 
apus — a declarat John — Germania 
este amenințată de primejdia de a râ- 
mîne scindată pentru totdeauna. S-a ivit

Scurte știri
• La'5 august a părăsit Moscova ple- 

cînd spre patrie delegația oamenilor da 
știință indieni care a vizitat Uniunea So
vietică în urma invitației Academiei de 
Științe a U.R.S.S. Oamenii de știință din 
India s-au interesat de activitatea insti
tuțiilor științifice sovietice și au vizitat în 
afară de Moscova, orașele Leningrad și 
Erevan.

• în urma invitației Comitetului Cen
tral al muncitorilor din industria carbo
niferă a U.R.S.S., o delegație de mineri 
belgieni a vizitat Uniunea Sovietică. De
legația s-a interesat îndeaproape de dife
rite aspecte ale vieții în Uniunea Sovie
tică și mai cu seamă de condițiile de 
muncă și de trai ale minerilor.

e Ziarul „Imprensa Popular" a dat pu
blicității un manifest al Partidului Co
munist din Brazilia, care se află în ilega
litate. Partidul comunist cheamă la crea
rea „unei largi coaliții a forțelor patrio
tice și democrate" în legătură cu apropia
tele alegeri pentru Congrj', fixate pen
tru luna octombrie. Parti’ul comunist 
declară că politica internă a guvernului 
„este îndreptată împotriva poporului și 
trădează interesele țării".

• Potrivit ultimelor statistici, valoarea 
exportului francez în luna iulie 1954 a 
fost cu 10.727 milioane franci inferioară 
aceleia din luna precedentă.

o Ziarele egiptene de sîmbătă anunță 
că unele „elemente dubioase", dorind să 
tulbure liniștea care a urmat semnării 
acordului anglo-egiptean, au aruncat în 
aer un pod la Abusultan, în apropiere de 
Ismailia, în zorii zilei de luni.

din Germania
al U.R.S.S. în Germania, G. M. Pușkin, 
l-a vizitat pe primul ministru al Repu
blicii Democrate Germane, Otto Grote- 
wohl, și i-a comunicat că aparatul înal
tului comisar al U.R.S.S. în Germania a 
fost mutat de la Karlshorst în clădirea 
ambasadei U.R.S.S. de pe Unter den Lin
den. In comunicat se menționează că clă
dirile auxiliare din Karlshorst, precum și 
locuințele care erau ocupate de personalul 
înaltului comisar-al U.R.S.S. în Germania 
și au devenit în prezent disponibile, vor 
fi predate guvernului Republicii Democrate 
Germane.

Primul ministru Otto Grotewohl a ex
primat cu acest prilej mulțumirile guver
nului Republicii Democrate Germane.

ciproc și coexistența pașnică, adică prin
cipii care și-au dovedit viabilitatea lor în 
acordurile dintre Ciu En-lai și primii mi
niștri ai Indiei și Birmaniei".

Un ziar indian despre S.E.A.T.O.
NEW DELHI 7 (Agerpres). — Ziarele 

indiene critică vehement demersurile 
S.U.A. în vederea înjghebării pactului mi
litar al Asiei de sud-est.

In editorialul său din 4 august, ziarul 
„Național Herald" scrie că „puterile care 
au participat la conferința de la Colombo 
nu pot avea nimic comun cu un pact al 
Asiei de sud-est". „Puterile coloniale — 
adaugă ziarul — trebuie să renunțe la în
cercările lor de natură să ducă la o nouă 
încordare internațională. Acest pact al 
Asiei de sud-est ar anula cel puțin pe 
jumătate efectele pozitive ale conferinței 
de la Geneva".

Proteste în parlamentul ceylonez
NEW DELHI 7 (Agerpres). — China 

Nouă transmite :
Membri ai parlamentului ceylonez au 

protestat cu hotărîre împotriva aderării 
Ceylonului la pactul Asiei de sud-est — 
S.E.A.T.O. — inițiat de S.U.A.

Deputatul C. Suntherlaingam, a cerut 
primului ministru să respingă pactul Asiei 
de sud-est și să spună secretarului de stat 
Dulles că Ceylonul „nu dorește să parti
cipe la cruciada sa anticomunistă".

Răspunzînd la interpelări, primul minis
tru, John Kotelawala, a declarat că va 
menține neutralitatea Ceylonului și că va 
propune convocarea unei conferințe a ță
rilor participante la conferința de la Co
lombo pentru a discuta în comun această 
problemă.

celei de a 18-a sesiuni 
și Social al O. N. U.
Reprezentantul U.R.S.S., P. N. Kumî- 

kin, a declarat în cuvîntarea sa că cea de 
a 18-a sesiune a Consiliului a obținut 
unele rezultate pozitive.

Fără îndoială, a subliniat el, în această 
privință o mare importanță a avut-o fap
tul că lucrările sesiunii s-au desfășurat 
în momentul cînd conferința de la Ge
neva a miniștrilor afacerilor externe 
adopta hotăriri importante, care pe drept 
cuvînt sînt apreciate ca un însemnat pas 
înainte pe calea slăbirii încordării inter
naționale, ca o victorie a forțelor păcii.

In cercurile ziaristice se relevă că este 
pentru prima oară cînd o sesiune a Consi
liului a dat dovadă de o atitudine atît de 
practică și constructivă față de proble
mele discutate.

necesitatea unor acțiuni pentru a mobiliza 
pe toți germanii la lupta pentru unifi
care. De aceea, la 20 iulie am întreprins 
un pas hotărît și am stabilit contactul cu 
germanii din răsărit.

îndată ce in Germania occidentală se 
răspindise vestea trecerii lui Otto John 
în Republica Democrată Germană, mae
ștrii de la Bonn ai „războiului psihologic" 
au încercat să pună în circulație născo
cirea că ar fi fost „răpit". Or, această 
născocire a eșuat repede. Acum propa
gandiștii de la Bonn caută să învăluie 
sensul politic al hotărîrii lui John într-un 
scandal senzațional și în insinuări în ju
rul persoanei sale. Desigur că Bonnul se 
teme foarte mult că John, care a făcut 
parte pînă în prezent din cercul conducă
torilor Germaniei occidentale, poate dez
vălui multe opiniei publice internaționale 
despre activitatea de culise a regimului 
de la Bonn și despre politica lui antipopu
lară.

• După cum anunță ziarul „Times", Sta
tele Unite au trimis guvernului ciankai- 
șist din Taiwan un transport de avioane 
militare de luptă de tipul „Sabre f-86“.

• „Conferința americană pentru progre
sul economic", organism de studii guver
namental, care s-a întrunit recent la 
Washington, a fost nevoită să recunoască 
că numărul șomerilor din Statele Unite 
se ridică la 5.000.000.

9 După cum anunță agenția France 
Presse, Comisia senatorială pentru credite 
a aprobat acordarea de credite în sumă 
totală de 2.990.824.816 dolari pentru finan
țarea programului american de „ajutor 
militar, economic și tehnic pentru străină
tate".

o După cum relatează agenția France 
Presse. junta guvernamentală guatema
leză a anunțat constituirea unui „consiliu 
de război" compus din trei membri care 
urmează să judece pe cei 12 ofițeri arestați 
în urma turburărilor care au avut loc 
în Guatemala la începutul acestei săptă
mîni. Printre cei arestați, acuzați de a fi 
încercat să răstoarne actualul regim din 
Guatemala, se află și mai mulți funcțio
nari ai administrației fostului președinte 
Arbenz.

• Comisia financiară a Camerei Repre
zentanților a votat de curînd noi credite 
în valoare de 1.327.000.000 dolari pentru 
construcția de baze militare americane în 
străinătate. Comisia a respins însă acor
darea unor credite minime pentru con
strucția de spitale și aziluri de bătrîni în 
S.U.A.

Fu P. Utigarâ a fainiea! 
convențiila da ia Gsneva

BUDAPESTA 7 (Agerpres). — M.Ț.Î. 
transmite : însărcinatul cu afaceri ad-in- 
terim al Republicii Populare Ungare la 
Berna a adus la cunoștința ministrului. 
Afacerilor Externe al Elveției că Consi
liul prezidențial al Republicii Populare 
Ungare a emis un decret prin care rati
fică convențiile internaționale privitoare 
la apărarea victimelor războiului semnate 
la 12 august 1949 la Geneva.

— e —

Un savant american
a cerut azil R Cehoslovace
PRAGA 7 (Agerpres). — Ceteka trans

mite :
Doctorul Cort, om de știință american, 

lector la catedra de fiziologie de la Uni
versitatea din Birmingham, căruia guver
nul britanic i-a refuzat prelungirea per
misului de ședere în Anglia, a cerut gu
vernului cehoslovac să-i acorde azil în 
Cehoslovacia. Guvernul cehoslovac a sa
tisfăcut cererea și a acordat azil doctoru
lui Cort și soției sale, d-na Ruth Cort. 
Dacă s-ar fi întors în S.U.A., dr. Cort ar 
fi fost în pericol de a fi urmărit de către 
comitetul pentru cercetarea activităților 
antiamericane.

Intr-un interviu acordat corespondentu
lui din Varșovia al agenției Ceteka, dr. 
Cort a declarat :

„Soția mea și cu mine dorim să expri
măm mulțumirile noastre cele mai sincere 
guvernului cehoslovac și oamenilor muncii 
din Cehoslovacia pentru că ne-au acordat 
dreptul de azil. Sîntem convinși că în 
Cehoslovacia liberă și democrată vom găsi 
cele mai bune condiții pentru continuarea 
cercetărilor noastre științifice.

îmi dau seama ce mi s-ar fi putut în- 
tîmpla dacă mă întorceam în S.U.A. Am 
devenit o persoană indezirabilă pentru 
autoritățile americane din cauza ideilor 
mele progresiste șl din cauza participării 
mele la mișcarea pentru pace. De aceea 
am fost trecut pe lista faimosului comitet 
pentru cercetări al senatorului McCharthy: 
întoarcerea în S.U.A. ar fi însemnat pen
tru mine întemnițarea. Voi încerca să 
învăț limba cehă cît mai curînd posibil 
pentru a putea colabora cît mai strîns 
cu oamenii de știință și cu studenții ceho
slovaci și pentru a participa la măreața 
luptă comună pentru bunăstarea și ferici
rea omenirii progresiste".

---- e —
Moravuri amarieano

OSLO 7 (Agerpres). — TASS transmite : 
După cum relatează ziarul „Arbeiderbla- 
det”, societatea pe acțiuni „Den Norsks 
Americalinie” a invitat pe cel mai bătrîn 
acționar al său din Norvegia, Selliot, să 
viziteze S.U.A. Selliot are în prezent 101 
ani. El este de 80 de am membru al parti
dului burghez Iloueyre. Atunci cînd s-a 
prezentat pentru viză la ambasada ameri
cană din Osio, Selliot, potrivit spuselor 
sale, a întâmpinat „greutăți” pentru că au
toritățile americane au stabilit că tatăl 
său „a simpatizat cu rușii în timpul răz
boiului Crimeei” acum 1C0 de ani.Jocurile Mondiale Universitare

BUDAPESTA 7 (Prin telefon de la tri
misul special al agenției „AGERPRES"). 

întrecerile sportive din cadrul celei de 
a XlI-a ediții a Jocurilor Mondiale Uni
versitare de Vară de la Budapesta se 
apropie de sfîrșit. Atleții lotului R.P.R. 
s-au comportat remarcabil în ziua a treia 
a concursului de atletism de pe stadionul 
Popular, cucerind o medalie de aur prin 
mărșăluitorul H. Răcescu, o medalie de 
argint prin decatlonistul P. Zîmbreșteanu 
și două medalii de bronz prin record
mana de disc, Lia Manoliu și Gabriel 
Georgescu, la aruncarea greutății.

După boxerul Mircea Dobrescu, cel de 
al doilea titlu de campion mondial uni
versitar în cadrul acestei ediții a fost 
cîștigat de mărșăluitorul H. Răcescu, care 
s-a clasat primul în cursa de 10 km. rea- 
lizînd un timp de 47’07”4/I0. Desfășura
rea probei a fost foarte interesantă.

Finala probei de ștafetă 4x100 m. bă
ieți a revenit echipei U.R.S.S. cu timpul 
41”l/10. S-au clasat apoi echipele R. P. 
Polone 41”4/10, R.P. Ungare 41”5/10; R. 
D. Germane 41”7/10. R.P.R. și R. Ceho
slovace.

în cursul zilei de ieri s-au desfășurat 
și semifinalele probei de 400 m. garduri.

In seria a doua, maestrul sportului Ilia 
Savel a reușit excelenta performanță de 
a-1 învinge pe atletul sovietic Ilin. El a 
realizat timpul de 52”7/10. Cu același 
timp a cîștigat prima serie cunoscutul 
atlet sovietic Iulin. întrecerea din finala 
probei de 400 m. garduri, care va avea 
loc astăzi între Savel și Iulin este aștep
tată cu un interes deosebit în rîndurile 
pasionaților de atletism din capitala 
R. P. Ungare.

In competiția de volei feminin, jocul 
dintre echipele R.P.R. și R. P. Polone, una 
din cele mai puternice din cadrul întrece
rilor, a dat loc la o luptă pasionantă cu 
faze interesante. Pînă la sfîrșit, victoria a 
fost repurtată de echipa R.P.R. cu scorul 
de 3—2 (13—15 ; 15—11 ; 15—5 ; 3—15 ;
15—12). La alt meci spectaculos echipa 
U.R.S.S. a dispus cu 3—0 de echipa R. P. 
Bulgaria. Astăzi, echipa R.P.R. întîlnește 
într-un meci decisiv echipa R. P. Ungare.

★
Astăzi întrecerile celei de a XlI-a ediții 

a Jocurilor Mondiale Universitare de 
Vară de la Budapesta, care timp de 9 zile 
au atras atenția iubitorilor de sport din 
lumea întreagă asupra acestui minunat 
eveniment de mare amploare, vor Iu? 
sfîrșit în cursul dimineții se vor desfă
șură ultimele finale, urmînd ca după 
amiază pe Stadionul Popular să se încheie 
concursul atletic și aibe loc întîlnirea 
finală de fotbal dintre echipele de tineret 
ale R.P.R. și R. P. Ungare. După aceasta 
va avea loc festivitatea de închidere.

SPECTACOLE
CINEMATOGRAFE : Patria: Inimă rece; 23 Au

gust, Volga; O noapte la Veneția; Republica, Tine
retului: Preludiul gloriei; I. C. Frimu: inima 
noastră ; București : Mizerabilii. seria I ;
înfrățirea între popoare : VinovaV fără vină ; 
Elena Pavel : Alexandru Matrosov ; Lumina, 
1 Mal: Clochemerie; Victoria : Ernst Thălmann; 
M. Gorki, Gh. Doja : Concert international. întrece
rile sportive prietenești; Al. Popov: Premieră Var- 
șoviană; 8 Martie: Crfngul de călini; V. Roaită: 
Cafeneaua de pe bulevard; Cultural: iulla; Unirea: 
Povestea micului cocoșat; C. David: Suspine ne 
stradă; Al. Sahia: Insula misterelor: Flacăra: Co
moara; T. Vladimirescu: Pulbere argintie Arta, 
Donca Simo: Prințesa trufașă; Miorița : Sub oraș; 
Moșilor: Răpirea; Ilie Pintilie: Z irile deasupra 
Niemenului : Popular : Flăcări deasupra Asiei ; 
M. Emînercu: Fiul mării: Libertății: Mica și ma^ea 
fericire; N. Bălcescu: Marile speranțe; Rahova : 
De la lăcrămioare pînă la căderea frunzelor; 
8 Mai, Olga Banele: Slugă la doi stăpîni; Bolesîav 
Bierut: Hamlet.
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