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Succes deplin lucrărilor 
conferinței raionale LL T. M, !

In zilele cie 10 și 11 aprilie are loc la Petroșani conferință 
raională U.T.M.

Conferința taională U.T.M. constituie un eveniment impor
tant în viața ținerile r mineri, muncitori, elevi și studenți din 
Valea Jiului. La lucrările ei participă tineri destoinici cum sînt 
minerii fruntași ai îniiecerii socialiste Ștefan Mihai, Adalbert 
Kibedi de la mina Petrila. Iosif Kutași, Gheorghe Zdrobici de 
là mina Lupeni, Tonta Nyulași de Ia mina Jieț-Lonea, Marin 
Stoiculescu de la mina Uiicani, tèxtilistele fruntașe Olivia Be- 
lovari, Paula Bartha, precum și numeroși alți reprezentanți ai 
utemiștilor din raion care-și pun toate forțele, întreg elanul lor 

I tineresc în slujba luptei pentru construirea viitorului luminos 
spre care ne conduce partidul.

Utemiștii din Valea Jiului au întîmpinat conferința raională 
Cu succese remarcabile în muncă. Cele aproape 400 brigăzi ute
miste din minele, întreprinderile și de pe șantierele raionului 
nostru își îndeplinesc și depășesc cu succes sarcinile de plan. 
Schimburile de onoare organizate de tinerii mineri și muncitori 
în cinstea conferinței, au fost încheiate cu mari succese în pro
ductiv. Conferința raională U.T.M. e întâmpinată de tinerii din 
minele și întreprinderile Văii Jiului cu un puternic avînt în 
muncă în cadrul întrecerii socialiste ce se desfășoară în cinstea 
zilei de * Atai.

Delegații la conferință s-au întrunit să analizeze activitatea 
desfășurată de organizațiile de tineret în frunte cu comitetul 
raional U.T.M. pentru mobilizarea tinerilor la muncă pentru 
înfăptuirea măsurilor economice elaborate de plenara C.C. al 
P.M.R din 19-20 august I9ix3, măsuri îndreptate,spre continua 
dezvoltare a economiei naționale și ridicarea nivelului de trai 
material și cultural al poporului. Antrenate de organizațiile de 
tineret, 83 brigăzi utemiste din minele Văii Jiului aplică cu 
succes metoda de înaltă productivitate a graficului ciclic, obți- 
nînd succese tot mai mari în sporirea producției de cărbune. 
Din inițiativa utemiștiior. Ia Urina de utilaj minier din Petro
șani și la atelierele întreprinderii 708 construcții Livezeni au 
luat ființă secții producătoare de bunuri de larg consum. Un 
flumăr de 5 magazine de stat din Valea Jiului sînt deservite 
cu . succes de tineret, iar cele 29 posturi utemiste de control din 
întreprinderile Faionului aduc contribuții importante la înlătu
rarea lipsurilor în procesul de producție, la îmbunătățirea ca
lității produselor, înlăturarea risipei, reducerea prețului de cost, 
etc. Conferința va analiza de asemenea munca desfășurată de 
organizațiile U.T.M. pentru educarea tineretului în spiritul de
votamentului față de partid, al atașamentului de neclintit față 
de cauza socialismului, în spiritul dragostei nețărmurite față 
de patria noastră în care cei ce muncesc își clădesc prin muncă 
o viață pașnică și fericită. Delegații la conferință vor analiza 
cu simț de răspundere realizările și lipsurile din desfășurarea 
învățăniîntului politic U.T.M., munca organizațiilor de tineret 
pentru antrenarea tinerilor în activitatea culturală și sportivă.

Conferința raională va constitui un puternic factor de înlă
turare a lipsurilor care au existat pînă acum în activitatea or
ganizațiilor LI.T:M. 'Trebuie analizate cu simț de răspundere lip
surile în ceea ce privește munca de educare a tineretului, mai 
ales a tinerilor noi veniți să lucreze în minele și pe șantierele 
Văii Jiului. De asemenea, trebuie analizate lipsurile care mai 
există în privința antrenării tinerilor mineri și muncitori în 
întrecerea socialistă, în stimularea interesului lor față de ridi
carea nivelului nrofesion.''' ~ tărirca discinb'nri socialiste a 
muncii, et

Pînă în prezent comitelui raional U.T.M. a dovedit lipsă de 
preocupare față de organizațiile U.T.M. de Ia sate, precum șt 
față de întărirea activității celor de pe șantierele de construcții. 
Conferința raională U.T.M. va trebui să acorde atenție acestor 
lÎDSuri. Organizațiile U.T.M. de la sate trebuie să contribuie din 
plin la antrenarea tinerilor țărani muncitori la sporirea pro
ducției agricole, la dezvoltarea creșterii vitelor, fapt care are 
o ma”e însemnătate în ridicarea nivelului de trai al celor ce 
muncesc. Trebuie de temenea acordată atenția cuvenită îm
bunătățirii conducerii organizațiilor de pionieri, pentru ca 
acestea să-și îndeplinească cu succes sarcinile ce Ie revin în 
Vederea întăririi disciplinei în școli și antrenarea elevilor spre 
noi succese în învățătură.

Conferința trebuie să acorde toata atenția întăririi activi
tății Organizațiilor de bază U.T.M., îmbunătățirii metodelor de 
muncă, extinderii experienței înaintate în munca de organi
zație, spre a se putea obține noi succese în antrenarea tinere
tului la muncă entuziastă pentru traducerea în viață a măsu
rilor elaborate de partid și guvern cu scopul ridicării bunăstării, 
poporului

Lucrările conferinței raionale, notărîrile adoptate de con
ferință vor constitui pentru organizațiile de tineret un program 
concret menit să ducă la îmbunătățirea, muncii de masă în-rîn- 
durile tineretului din mine, întreprinderi, de pe șantiere, ' din 
școli și de la sate, pentru mobilizarea lui spre țelurile înalte .ale 
construcției socialiste, pe drumul luminat de partid.
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Deschiderea lucrărilor 
conferinței raionale U. T. M.

Ieri după-amiază și-a înce
put lucrările în sala Clubului 
,,Gh. Apostol“ din Petroșani 
conferința raională U.T.M.

Sala conferinței, frumos 
pavoazată cu drapele roșii, 
cu tablouri afe marilor dascăli 
ai clasei muncitoare și ale 
conducătorilor partidului nos
tru, era plină de delegați ai 
organizațiilor U.T.M. din ra
ion: tineri mineri, muncitori, 
constructori, elevi, studenți, 
etc., fruntași în muncă și în 
învățătură.

întrecerea socialistă în cinstea zilei de 1 Mai
Brigada minerului Iuliu Haidu lucrează 

în contul anului 1957
Fiecare zi din desfășura

rea . întrecerii socialiste în 
cinstea zilei de 1 Mai — 
Ziua solidarității internațio
nale a celor, ce muncesc — 
constituie centru oamenii mun
cii din Valea Jiului run mi
nunat prilej de afirmare a 
voipței lor de a traduce în 
viață sarcinile trasate de ole- 
nara din ‘august 1953 a C.C. 
al P M.R., de a înscrie noi 
Victorii pe drumul construirii 
socialismului.

Ieri, la sfîrșiiul schimbului 
I, colectivul minei Petrila a 
sărbătorit o importantă victo
rie dobîndită în întrecerea 
socialistă în cinstea zilei de 
1 Mai: brigada minerului; co
munist Iuliu Haidu a îndepli
nit sarcinile de plan pe anul

Minerii din Vulcan își respectă angajamentele
in sectoarele minsi Vulcan 

angajamentele luate de mi
neri în cinstea zilei de 1 Mai 
devin fapte.

Brigăzile conduse de mine
rii fruntași în întrecerea so
cialistă lován Andronic, Pa
vel Böyte. Gheorghe Hudema, 
Gheorghe lancu, Andrei Bo- 
koș și alții din sectoarele I 
și II și-au întrecut în primele 
7 zile ale lunii aprilie nor-

Minerii din sectorul 1 ăl 
minei Petrila muncesc cu în
suflețire în întrecerea socia
listă ce se desfășoară în cin
stea zilei de- 1 Mai și obțin 
succese tot mai însemnate în 
producție. In prima decadă a 
acestei luni, numeroase., bri
găzi de mineri din aceit sec
tor și-au întrecut cu mult nor
mele planificate, dînd peste

Sarcinile de plan pe trimes
trul I al acestui an au fost 
îndeplinite cu succes de mi
nerii și tehnicienii din sec
toarele I și III de la mina 
Lupeni.

Numai din sectorul III s-au 
extras pînă ta 1 aprilie ă. c. 
2000 tone de cărbune peste 
sarcinile de plan ale primului 
trimestru.

Conferința a fost deschisă 
de tov. Ștefan Demeter, prim- 
secretar ai Comitetului raional 
U.T.M. Petroșani. In conti
nuare, a fost ales prezidiul 
conferinței din care fac parte 
tov. Ion Ardeleanu, membru 
în Biroul Comitetului raional 
de partid Petroșani, Ion Ni- 
culescu, secretar al Comitetu
lui regional U.T.M. Hunedoa
ra, Ștefan Demeter, Ștefan 
Mihai, miner fruntaș al între
cerii socialiste de la mina 
Petrila, Pavel Romanenco,

1956 și a început să lucreze 
în contul anului 1957.

Terminînd la 31 octombrie 
.:'553 sarcinile planului cinci
nal, brigada tov. Iuliu Haidu 
s-a angajat să realizeze pînă 
la 1 Mai a.- c. încă o normă 
anuală. Aplicînd metoda gra
ficului ciclic, ridicîndu-și în 
permanență nivelul de califi
care, această harnică brigadă 
a obținut lună de lună suc
cese remarcabile. In cursul 
lunii martie brigada tov. lu- 
liu Haidu a depășit numărul 
de cicluri programate cu 12 
cicluri. Depășirile de norme 
de 100-150 la sută realizate 
în cursul ultimelor luni au 
creat condiții ca angajamen
tul luat să fie îndeplinit îna
inte de termen, ca brigada să 

mele de producție cu 32-76 lă 
sută.

Depășirea obținută de mi
nerii din aceste brigăzi con
tribuie lă îndeplinirea și de
pășirea sarcinilor de plan ale 
sectoarelor respective. Astfel, 
pînă la 8 aprilie a. c. din sec
toarele I și II ale minei Vul
can s-a extras cu 42,5 și res
pectiv 19 la sută mai mult 
cărbune față de plan.

Minerii și tehnicienii din 

In sectorul 1 al minei Petrila
plan cantități importante de 
cărbune.

Brigăzile conduse de tov. 
Petru Bexa, Avram Groza și 
Gheorghe Nistorel au extras 
peste sarcinile de plan ce le 
reveneau între 16-38 tone 
cărbune, ca urmare a depăși
rilor de norme de 40-50 la 
Sută înregistrate în întrecere. 
Succese însemnate în îndepli
nirea sarcinilor de plan obțin

Tși depășesc sarcinile de
Pentru a consolida și dez

volta succesele obținute pînă 
acum minerii și tehnicienii 
din sectorul l al minei Lupeni 
s-au angajat să dea aproape 
3000 tone de cărbune în plus 
peste pianul pe luna aprilie. 
Acest angajament a început 
să prindă viață în abatajele 
harnicilor mineri conduși de 
brigadierii Iosif Seleș. Nicolae 
Arieșan, Nicolae Matulici, Mi- 

muncitor fruntaș la U.U.M.P. 
și alții.

In continuarea lucrărilor, 
au fost alese comisia de va
lidare și secretariatul confe
rinței.

Trecîndu-se la primul punct 
din ordinea de zi, a luat cu- 
vîntul tov. Ștefan Demeter 
care a prezentat darea de 
seamă asupra activității des
fășurate în ultimele 3 luni de 
Comitetul raional U.T.M.

Lucrările conferinței con
tinuă în cursul zilei de astăzi.

realizeze sarcinile planului pe 
1956 în numai 5 luni și 10 
zile.

La mitingul care ă avut loc 
la mina Petrila, brigada tov. 
Iuliu Haidu a fost sărbătorită 
de un mare număr de mineri, 
tehnicieni și ingineri.. Tovără
șii Iuliu Somogy, secretarul 
comitetului de partid al mi
nei, Alexandru Cosma, direc
te rid minei și alții, care au 
iuat cuvîntul cu acest prilej 
au felicitat călduros pe mem 
brii brigăzii.

In numele brigăzii sale, tov 
Iuliu Haidu s-a angajat să 
îndeplinească încă o normă 
anuală pînă la 21 decembrie.

Victoria acestei harnice bri
găzi constituie un exemplu 
mobilizator pentru toii oa
menii muncii din Valea Jiului.

sectorul VIII pregătiri și-au 
depășit în primele 7 zile iile 
lunii aprilie a. c. angajamen
tul luat în cinstea zilei de 1 
Alai cu 3,5 ia sută. Fruntași 
în sectorul de pregătiri sînt 
minerii din brigăzile conduse 
de tov. Andrei Vizi, , Martin 
Wolf, Ion Stuler și/ Vasîle 
Tămaș care își depășesc zil
nic normele cu 35-80 la sută.

A. PANIȘ 
corespondent

și brigăzile conduse de mine
rii loan Ivescu, Constantin 
Popescu, Nicolae Ardean, .Ni
colae Vasilievici și alții, care 
organizîndu-și bine munca și 
folosind din plin utilajele își 
depășesc zilnic normele pro
gramate cu 15-30 la sută.

Minerii din acest sector sînt 
hotărîți să întîmpine ziua de 
1 Mai cu rezultate tot mai 
însemnate în muncă.

plan
hai Morăru, loan Gaiovschi. 
Dionisie Fazakaș, Paul Anțilă 
și alții, care din prima decadă 
a lunii aprilie au extras cu 
20-40 la sută măi mult cărbu
ne decît aveau planificat.

Aținerii și tehnicienii din ă- 
ceste harnice colective se în
trec cu însuflețire pentru a 
îritîmpina ziua de 1 Mai cu 
anca jámentele îndeplinite și 
depășite.
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Cronică t eatral á

„MIELUL TURBAT“
Pe scena T«at*ului de Stat „Valea 

Jiului“ din Petroșani se prezintă spec
tacolul cu piesa „Mielul Turbat“, de 
Aurel Baranga, laureat al Premiului 
de itat.

Piesa „Mielul turbat“ este o satiră 
ascuțită îndreptată împotriva unor 
năravuri și apucaturi care constituie 
o frână în calea mersului nostru spre 
socialism. Acțiunea piesei se petrece 

T ntr-un cabinet tehnic al unei uzine unde 
s-au cuibărit o serie de trântor, și bi- 
iccigpți, ra«ein loc să studieze și sa pro
moveze inovațiile venite din masă le 
iasă „să dospească“ sau le aruncă cu 
dispreț la coș cu rezoluția „Nu se aprc» 
bă“. Invăluindu-și trîndăvia, neaua lor. 
credință în „forme legale“, acești trân
tori se cred fa adăpost de orice răs
punde««.

Iată însă că ei nu scapă și nu pot 
scăpa de răspundere față de clasa 
muncitoare. Ochiul vigilent al ele
mentelor înaintate îi pune în derută 
și în panică pe acești șobolani as
cunși după vrafuri de hîrțoage. Ei se 
agită, încearcă să se salveze folosind 
minciuna : întocmesc și afișează gra
fice și diagrame false din care să se 
vadă, chipurile, activitatea pe care de 
fapt n-au depus-o.

Fals"! nu poate însă înșela ne ni
meni. Trepădușii se agită și se afundă 
tot mai adînc în mocirlă.

Spiritul die luptă și combativitate 
al omului nou îndrăgostit de progres 
este întruchioat prin figura tînărulai 
inovator Spirldon Biserică. Acest per
sonaj prezentat de autor în culori 
vii. devine simpatic tocmai prin bu
nul său simț, țrin tăria sa de caiacter. 
De asemenea, îndrăgim figura secreta
rului organizației de partid „nea M - 
tică de la ajustaj“, pe care camenii 
îl iubesc și-l respectă pentru calită
țile sale.

Sarcina de bază a regiei a fost 
aceea de a scoate în evidență vigu
ros lupta dintre vechi și nou, luptă 
care se dă astăzi pe marele front al 
instrucției socialiste. Caracterizînd 
elementele negative, regia artistică a 
reușit să imprime acestor personaje 
trăsături care ne fac să recunoaștem 
în fiecare din ele pe birocrati și gură- 
ca’că din relațiile noastre de fiecare 
zi.

Prcmovindu-se cu curaj elementele 
tinere, spectacolul a căpătat prospe
țime. Realizări deosebite aduc tinerii 
actori Gheorghe Urlică și Ion Pav- 
lescu.

Jucînd pentru prima dată intr-un 
rol principal de mare întindere, tova
rășul Gheorghe Urlică a realizat cu 
mult succes figura personajului Spi- 
ridon Biserică. El a știut să imprime 
acestui personaj multă modestie și 
cinste sufletească. Totodată el a im
primat personajului o. combativitate 
deosebită care ajunge să revoluțione
ze mersul evenimentelor. In jocul 
său. tovaiășul Gh. Urlică a întrebuin
țat mijloace simple, omenești.

In rolul falsului inginer Cava'u, 
tovarășul Ion Pavlescu dovedește 
reale calități actoricești. Pe tov. Pav
lescu, spectatorii au fost obicnmti 
să-î vadă interpretînd numai roluri 
de eroi pozitivi., lata-1 de data aceasta 
interpretînd cu talent rolul unui per
sonaj negativ. In acest rol tov. Pav
lescu a reușit să redea cu multă forță 
conținutul sufletesc al acestuia. Prin- 
tr-un joc direct, fără tonalități stri
dente, interpretul a redat un personaj 
demagog, mincinos, dușmănos, cu 
toate caracteristicile lichelei care nu 
urmărește decît profitul personal
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— de Aurel Baranga
O realizare deosebită a obținut tov. 

Justin Z. Handoca interpretînd roiu. 
lui Toma Dumitrescu .Cu multă na
turalețe el prezintă în fața spectato 
rilor figura birocratului, care dispre
țuiește forța creatoare a oamenilor 
muncii.

O-frumoasă apariție este aceea a in
ginerului ș«f Cristescu în interpreta
rea tov. Costel Rădulescu. Din intre- 
pretare a reieșit clar nu numai carac
terul personajului, ci și originile a 
cestui caracter. Prin jocul său, tov. 
Costel Rădulescu a scos în evidență 
lipsa de personalitate a personajului, 
falsitatea și atitudinile sale formale. 
Insă, cu toate că din interpretare a 
reieșit clar caracteiul personajului, 
sînt momente în interpretarea tov. 
Costel Rădulescu cînd folosește ace
leași gesturi și același ton ca și în 
alte roluri pe care le-a interpretat în 
ultimul timp.

Bine interpretat este rolul iui Tache 
Irimeanu de către tov. Dorel Boto- 
șescu. El a redat în mod just pe acel 
om care suferă de boala ședințelor și 
care, profitînd de aceste ședințe, se 
sustrage de la munca lui.

Tovarășul» Dem. Columbeanu în ro
lul lui Bontaș realizează un personaj 
cu un caracter superficial, desbrăcat 
de orice demnitate de om, care se 
complace în a imita servil gesturile 
și atitudinile șefilor săi. Interpretul 
nu marchează însă suficient propria 
dramă a personajului față de faptul că 
invenția lui, . pe care o consideră de 
mare importanță nu este luată de ni
meni în seamă. Acest lucru ar fi dus 
la o mai puternică umanizare a perso
najului.

Tov. Jan Tcmes<’U, i-nterpreund rolu 
falsului academician și Ana Colda 
interpretînd pe dactilografa Marge 
reta, își realizează cu succes rolurile 
integrîndu-se în personajele și în pro
blematica piesei. Totuși, tov. Ana Colda 
de data aceasta a realizat un personaj 
sub nivelul posibilităților sale de crea
ție. De asamenea, Mitică Ionescu, se
cretarul organizației de partid în in
terpretarea toy. Dorin Brădescu a fost 
prezentat preă simplist, sărac în ges
turi și în mimică. Din interpretare 
nu reiese participarea activă la des
fășurarea conflictului, lucru ce ar 
trebui subliniat.

Tovarășa ?nca Ledunca, interpre
tînd rolul Măriei, realizează cu multă 
sinceritate figura optimistă a elemen
tului nou care nu numai că nu cade 
copleșită în paianjenișul de minciuni 
și intrigi al celor din jurul său, dar 
știe să lupte deschis pentru cauza “la
șei muncitoare.

Trebuie relevat un fapt îmbucură
tor și anumș: întrebuințarea în figu
rație a unor elemente începătoare din 
cadxiil Școlii populare de artă din 
Petroșani printre care tov. Dumitru 
Treistaru și Simion Ilieș.

Decorurile folosite crează un cadru 
adecvat acțiunii acestei piese Din 
păcate nu putem spune același lucru 
despre machiaj, care este realizat cu 
superficialitate.

Privit în ansamblu, spectacolul cu 
piesa „Mielul turbat“ este o nouă și 
valoroasă realizare a Teatrului de 
Stat din Petroșani, vădind preocupa
rea colectivului de a ridica calitatea 
artistică a spectacolelor pe care te pre
zintă în fața oamenilor muncii. Acest 
spectacol este vizionat cu plăcere de 
oamenii muncii din Valea Jiului, care 
biciuiesc prin râsul lor toate racilele 
pe care te mai întîlnim în drumul nos
tru spre socialism.

P. TOMESCU

FOILETON

Adversarii lui Galileo
De-a lungul vremurilor nu existai 

fel de fel de păreri asupra formei, pă
mintului. Vechii greci susțineau că pă
mintul ar fi ca o farfurie întoarsă, ro
manii afirmau că bătrîna noastră pla
netă se aseamănă cu o copaie ale că
rei margini sînt formate din munți 
de ghiață. Or fi existat, firește, zeci 
dacă nu sute de alte păreri asupra 
formei pămintului care insă nu merită 
să fie enumerate pentru că nu pre
zintă nici un interes.

Ceea ce e important e faptul că s-a 
stabilit științificește încă de acum cl- 
ieva sute de ani că pămintul e ro
tund și se invirtește in jurul soarelui.

Galileo — care a fost ars pe rug de 
clericalii catolici reacționari — a plă
tit cu viața acest adevăr.

Anii au trecut și astăzi nimeni nu 
mai îndrăznește să se ridice împotri
va teoriilor lui Galileo șl Kopernik 
cu privire la forma și mișcarea pă
mintului.

Dacă adversarii lui Galileo și Ko
pernik — astronomi și neastronomi 
— n-au reușit să dovedească de-a lun
gul sutelor de ani că pămintul nu e 
rotund, nu acelaș lucru se poate spune 
despre un foarte puțin astronomic co
lectiv de ia Sfatul popular orășenesc 
Petroșani și Comitetul de Stat al Co
lectărilor Petroșani care a făcut „praf“ 
la începutul acestui an, tot ceea ce 

• știința a adunat in bagajul său de la 
Galileo și plnă astăzi cu privire la 
forma și mișcările pămintului.

— Că pămintul e rotund și se miș
că, asta n-are atita imporanță — sus
țin adversarii lui Galileo din Petro
șani.

Pentru activitatea practică pe care 
o desfășurăm este mai importantă de 
o mie șl chiar de zece mii de ori pro
pria noastră descoperire și anume că 
pămintul crește și descrește, se întin
de și se contractă, se umflă și se 
strînge ca un burete.

In activitatea practică a colectori- 
lor-astronomi și a astronomilor-biro- 
crați de la Sfatul popular al orașului 
Petroșani, pămintul se întinde și se 
contractă după cum se întind (adică 
cresc) și se contractă (adică scad) 
cifrele scrise alandala în registrele 
lor.

Te apropii cu precauție de regis
trul agricol al Sfatului popular oră
șenesc, de registrul de colectări al 
C.S.C. x— Petroșani, de foile cadas
trale și de alte citeva situații (pre- 
cauțiunea este necesară pentru a nu-i 
speria pe tov. Ștefan Iman, împuter
nicitul raional cu colectările, tov. ’«4- 
ron Jugariu, șeful biroului agricol de 
la sfat și încă pe. vreo cîțiva colabo
ratori la „prețioasa" descoperire șl 
de a-i obliga să mușamalizeze „secre
tul" teoriei lor). Răsfoind aceste „stu
dii" asupra pămintului, ștergind pra
ful gros de pe unele, neglijlnd coper
tele scorojite ale altora și numeroa
sele corecturi (lucru care vădește că 
autorii au avut mai multe ipoteze la 
elaborarea teoriei lor unice asupra 
pămintului), ajungi la uimitoarea 
concluzie că pămintul, și în special 
in raionul nostru, prezintă — in con
cordanță cu noua „descoperire" — 
variații de formă și suprafață foarte 
mari de la un an ia altul.

— Pămintul nu este rotund — spu
ne tovarășiil Iman, cel mai zelos d- 
părător al noii teorii. El se dilată și 
se contractă, întocmai după cum a- 
rată scriptele noastre... Așa că nu 
poate șă fie rotund /

Și tov Ștefan Iman iși susține ve
hement concluziile. Vehement și le-a 
susținut și față de țăranii muncitori 
din cătunul Dărănești care și-au ma
nifestat uimirea față de creșterea in 
Registre a terenurilor proprietatea ță
ranului muncitor Nicolae Birlida de 
la 0,48 hectare în anul 1953 la 11,50 
hectare in 1954.

— Ai fost impus din oficiu — a 
afirmat public tov. Iman. Nu te-ai pre

zentat la timp la reclamație, acum 
poți să mergi și la mama dracului!...

Fiindcă țăranii muncitori au mai 
argumentat ceva, tov. Iman a adus 
drept probe pentru susținerea cauzei 
sale (adică a noii teorii asupra formei 
pămintului) diferite decizii, liotărîri, 
planuri. A mai invocat sau mai bine 
zis a căutat să se ascundă in spatele 
unor organe de conducere superioare. 
Cînd a văzut însă că țăranii mun
citori nu sînt totuși dumeriți, împuter
nicitul raional cu colectările a adop
tat tactica cameleonului și din furios 
cum era a devenit surprinzător de 
blajin.

— Mă cunoașteți pe mine ? Eu 
sini iman cum mă știți. Vă rog insă 
să mă credeți pe cuvint că pentru a- 
numite nedreptăți care vi se fac (este 
vorba de acțiunea asupra țăranilor 
muncitori a noii teorii despre forma 
pămintului), nu sînt eu vinovat, ci 
legea. Legea-i de vină!...

★
Harababură înseamnă dezordine. Și 

o dezordine completă, să zicem așa, 
nu pot face decit niște birocrați care 
lucrează cu picioarele in loc să lu
creze cu capul. Modelul cel mai cla
sic de harababură, adică de dezordi
ne, poate fi furnizat de operațiile de 
impunere a cotelor obligatorii către 
stat efectuate anul acesta în brasul 
Petroșani. Răsfoiești filele registru
lui agricol (la a cărui întocmire și-au 
adus contribuția tov. Liviu Virvoni și 
soția) ai să găsești că proprietatea 
țăranului muncitor Nicolae Birlida a 
crescut — după teoria Iman-Jugariu- 
Virvoni și soția — intr-un singur an 
de la 0,48 ha. la 12 ha., că a văduvei 
Ana Mitescu s-a umflat de la 2 ha. 
la 5,75 ha., că a lui Arsenie Hîrț — 
de la 0,44 hu. la 4,01 ha ș. a. m. d. 
Exclami fără voie: Ce harababură !... 
Iți întorci privirile spre foile cadas
trale, pline de praf și făcute ferfeliță 
de șoarecli-birocra/i și vezi că ele nu 
sînt operate de ani de zile (de circa 
două decenii!). Iar exclami: Ce hara 
bab ură! Cauți numele lui Nicolae 
Birlida în aceste foi și n-ai să l gă
sești. De unde l-or fi scos atunci cu 
12 hectare de pămird birocrații care 
au întocmit registrul agricol? De unde 
l-or fi scos statisticienii-birocrați de 
la C.S.C. cu 11,50 hectare cînd în re
gistrul agricol scrie negru pe alb că 
are 12 hectare, iar în foile cadastrale 
nu-i trecut deloc? Nu-ți dă nimeni 
nici un răspuns precis, așa că exclami 
necăjit: Ce harababură!...

Toți tac și-și continuă liniștiți „sta
diile" asupra dilatării și contractării 
pămintului.

Tov. Áron I ugar iu, șeful biroului 
agricol de la Sfatul popular orășenesc 
Petroșani, strînge din umeri în semn 
de neputință.

Tov. Gheorghe Dragu, responsabilul 
serviciului financiar de pe lingă ace
lași sfat face pe supăratul: asta-i cu
rată insultă la adresa noastră! 
exclamă el. ,

Țăranii muncitori se pling că im
punerea n-a fost făcută pe baze reale, 
că pămintul nu se umflă de la un an 
ia altul. Tov. Iman dă dovezi sem
nate în alb. Stafațicianul Ion Popes- 
cu rupe dovezile și se poartă brutal 
cu țăranii muncitori. Șefa secției sta
tistică, de la C.S.C. Petroșani, tov. 
Angéla Haidu il aprobă. Intervine 
din nou tov. Iman:

— Sînteți impuși dm oficiu. Pu
teți să mergeți și la mama...

Harababura continuă. Și continuă 
fiindcă tov. Mihai Kovács, președin
tele Comitetului executiv al Sfatului 
popular orășenesc Petroșani o patro
nează și nu sc ridică împotriva ei.

ir
Adversarii lui Galileo din Petroșani 

și-au luat lumea în cap. Dece oare ? 
Și pină cînd vor fi lăsați s-o ducă 
așa ?

I. MANEA
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Adunări generale pentru dări de seamă 
a cooperativelor meșteșugărești

In întreprinderile 
raionului nostru

Zilele trecute au avut loc adunări 
generale aie cooperatorilor de la co
operativele meșteșugărești din Valea 
Jiului.

La 31 martie ... c. a avut loc adu
narea generală a cooperativei „Parti
zanul“ din Petroșani. Cu acest prilej 
consiliul de conducere al cooperativei 
..Partizanul* a prezentat în fața co
operatorilor darea de seamă asupra 
activității desfășurate în cursul anu
lui 1953. Din darea de seamă prezen
tată de către tov. Ștefan Mujic, pre
ședintele consiliului de conducere al 
cooperativei, a reieșit, printre altele, 
că în cursul anului trecut cooperativa 
a înregistrat un beneficiu de -9.716 
lei, iar utilajul a crescut și el cu peste 
10.000 lei.

Pentru traducerea în viață a sar
cinilor ce revin cooperației meșteșu
gărești din Hotâririle plenarei lărgite 
a C.G. al P.M.R. din august T953, 
conducerea cooperativei „Partizanul“ 
din Petroș:ini a început să producă 
numeroase sortimente de bunuri de

Dacă la unele cooperative din Va
lea Jiului adunările . generale s-au 
desfășurat în bune condițiuni, nu s-ar 
putea spune aceiași lucru și de adu
narea generală a cooperativei .,30 
Decembrie“ Petroșani.

Darea de seamă prezentată de tov. 
Andrei Kovaci, președintele coopera
tivei, a dovedit că vechiului consiliu 
i-a lipsit complet spiritul critic și 
autocritic. Darea de seamă n-a scos 
la iveală lipsurile vechiului consiliu 
de conducere și a colectivului de co
operatori, n-a analizat cauzele lipsu
rilor, mulțumindu-se doar să scoată 
la iveală unele merite ale consiliului. 
Darea de seamă n-a arătat că la a- 
Ceastă cooperativă mai sînt și unii 
membri Cooperatori ca tov. loan 
Vastag, Vladimir Olaru, Ștefan Suciu 
și alții, care au delăsări în muncă, 
că deseori oamenii muncii care aduc 
încălțăminte pentru reparații sînt 
purtați pe drumuri, etc.

Pe lîngă organizația de bază de 
cartier din orașul Petriia funcționea
ză două cursuri serale de partidi unul 
în limba romînă, iar celălalt în limba 
maghiară.

Tovarășul Dumitru Cocor, propa
gandistul cursului seral în limba ro
mînă, predă lecțiile pe înțelesul 
cursanților, leagă învățămintele teo
retice de sarcinile practice ale cursan
ților. Acest fapt contribuie la însu
șirea temeinică de către cursanți a 
materialului predat și face ca mem
brii și nemembrii de partid cursanți 
să participe cu drag la lecții și con
vorbiri, să ia parte activ la discuții

LA ORDINEA ZILEI

Să fie îmbunătățită activitatea unităților
>

In cadrul unităților comerciale din 
Valea Jiului un roi de seamă în apro
vizionarea oamenilor muncii îl au și 
unitățile I.A.P.L.: restauiante, bufete, 
cofetării ,etc, _ *»

Majoritatea din aceste unități șî-au 
îmbunătățit simțitor activitatea. Res
taurantul „Cărbunele“ de la Lonea, 
restaurantul din cartierul Braia-Lu- 
peni și altele, desfășoară o activitate 
mulțumitoare. Acest lucru îl oglindeș
te și faptul că în condicile de recla- 
mații și sugestii ale acestor unități 
T.A.P.L., se găsesc din ce în ce mai 
puține reclamații ale consumatorilor.

Nu în toate unitățile T.A.P.L. din 
Valea Jiului, grija pentru buna deser
vire a consumatorilor este o preocu
pare de căpetenie. In unele unități 
ca bufetul „Prahova“ și restaurantul 
„Parîngul“ din Petroșani, restauran
tul din Anincasa altele, oamenii

La cooperativa „Partizanul" Petroșani
larg consum ca: garnituri de mobilă 
pentru bucătărie, plăci pentru sobe 
de teracotă, diferite forme pentru bis
cuiți și altele.

O lipsă a conducerii cooperativei 
și în special a tov. Ștefan Mujic, pre
ședintele cooperativei, este aceea că 
nu s-a preocupat de amenajarea ate
lierelor pentru a se crea condiții opti
me de muncă membrilor cooperatori, 
lăsînd acest lucru la voia întîmplării, 
cum este de pildă la secțiile tîmplă- 
rie, fierărie, eic. O altă lipsă a con
ducerii cooperativei este și aceea că 
n-a respectat întocmai statutul în ce 
privește prezentarea periodică a dă
rilor de seamă în fața membrilor co
operatori. Sînt și unii cooperatori ca’ 
tov. loan Somănescu, Ioan Puiu, Ște
fan Bințințan, Petru Stoica și alții, 
care nu folosesc din plin timpul de 
lucru, iar uneori lucrările executate 
de ei lasă mult de dorit.

De asemenea, Uniunea cooperative
lor meșteșugărești Deva (U.C.M.), 
n-a sprijinit și îndrumat îndeaproa-

O adunare generală slab pregătită
Mergind pe linia cocoloșirii lipsuri

lor, vechiul consiliu al cooperativei 
n-a stimulat cu nimic critica de jos 
și, daiorită acestui fapt, la discuții 
n-au luat cuvîntul decît 4 tovarăși, 
din care unul singur a vorbit despre 
lipsuri criticîndu-I ne tov. Mihai Șan- 
dor, care în calitate de tehnician nu 
se achită de sarcinile ce-i revin. Tov. 
Mihai Șandor cînd a luat cuvîntul, în 
loc să-și facă autocritică, să-și ana
lizeze lipsurile, a început să motiveze, 
să se văicărească.

O atitudine cu totul nedemnă a do
vedit tov. Mihai Ferenți, gestionarul 
cooperativei, care a venit la aduna
rea generală în stare de ebrietate cău- 
tînd tot timpul să conturbe desfășu
rarea ei.

Adunarea generală a cooperativei 
,,30 Decembrie“ din Petroșani n-a a- 
jutat pe membrii cooperatori și pe 
noul consiliu de conducere, să vadă 
lipsurile existente în cooperativă și

Cursuri serale de partid cu activitate rodnică
în cadrul cercului. Printre cursanții 
din acest cerc care participă cu regu
laritate la lecții și convorbiri se nu
mără tov. Sabin Lup, Maria Ștefan, 
Tănase Sava, Ioan Pop 25 și alții. In 
acest curs sînt însă și cursanți care 
lipsesc uneori de la lecții și convor
biri fără a avea motive întemeiate; 
alții participă la lecții, dar stau 
pasiv, nu iau parte activă la discu
tarea liberă a problemelor.

Cursul seral în limba maghiară este 
condus de propagandista Rozaliă Cipu. 
Cursanții din acest curs sînt mulțu
miți de felul cum ea face predarea 

muncii sînt lăsați să aștepte mult timp 
pînă să fie serviți. Tot aici ospătarii 
umblă în halate murdare, tacîmurile 
nu sînt curate, etc.

Una din lipsurile principale în acti
vitatea bufetelor din Valea Jiului este 
aceea că servirea diferitelor băuturi 
nu se face cu măsuri normale, exacte, 
ci după ochi.

La unele restaurante ca „Minerul“ 
din Petroșani, „Cărbunele" dfn L'onea 
există preocupare față de problema 
calității mîncărurilor preparate. Aici 
se pregătesc mîncărliri consistente, cu 
gust bun și aspect plăcut. înainte de 
a se pune la fiert, alimentele sînt con
trolate , dacă sînt proaspete, dacă au 
fost bine păstrate și îndeplinesc con
dițiile de igienă, dacă zarzavaturile au 
fost bine curățate șl spălate. La albe 
restaurante printre care cele din Vul
can și Lupeni mîncarea care se ser- 

pe activitatea cooperativei, s-a mul
țumit să traseze doar sarcinile de 
plan, fără a se gindi că pentru reali
zarea ior este necesar să repartizeze 
unele materii prime. Nici Comitetul 
executiv al Sfatului popular orășe
nesc Petroșani, în frunte cu tov, pre
ședinte Mihai Covaci, n-a acordat 
importanța cuvenită cooperativelor 
meșteșugărești din Petroșani.

Din discuțiile purtate de numeroși 
cooperatori a reieșit de asemenea o 
seamă de lipsuri a membrilor fostului, 
consiliu de conducere al cooperativei 
„Partizanul“. Astfel, tovarășii Gheor- 
ghe Tampa, loan Sîrbu, Vasile Mihal- 
cea,. Ladislau Santa și Vasile Viju- 
leân au arătat în adunarea generală 
că membrii cooperatori întîmpină 
greutăți în munca lor din cauza lip
sei de materiale. La secția de tîmplă- 
rie lipsesc unele scule și băncile de 
lucru, astfel încît cooperatorii de la 
această secție sînt nevoiți să lucreze 
cîte 3 inși la o bancă.

să-și îmbunătățească activitatea pe 
viitor.

★
Adunările generale ale cooperati

velor meșteșugărești din raionul nos
tru trebuie să constituie pentru noile 
consilii de conducere ale cooperative
lor, precum și pentru fiecare mem
bru cooperator un prilej de îmbună
tățire a muncii.

Trebuie să stea în centrul atenției 
fiecărei cooperative îmbunătățirea ca
lității produselor și producerea de noi 
sortimente de bunuri de larg consum. 
De asemenea, o preocupare de sea
mă trebuie să existe și în ceea ce pri
vește dezvoltarea rețelei unităților de 
deservire a populației.

Consiliilor de conducere ale coope
rativelor meșteșugărești le revine sar
cina de a educa membrii cooperatori 
în spiritul disciplinei socialiste față 
de muncă.

1. 1ACOB

lecțiilor. Majoritatea lor participă ac
tiv la lecții și convorbiri. Așa sînt de 
pildă tov. Maria Kozincz, Clara Ve- 
reș, Maria Iuhasz, Vilma Szilvester, 
Nicolae Hegyi, Ioan Schmider și alții. 
Totuși și în acest curs mai sînt tova
răși care nu participă Ia lecții și con
vorbiri.

Lichidarea lipsurilor ce mai există 
în activitatea celor două cursuri se
rale trebuie să constituie o preocupare 
de seamă a biroului organizației de 
bază de cartier și a propagandiștilor.

ELENA BERTOTl 
corespondent

T. A. P. L. !
vește consumatorilor uneori nu este 
bine fiartă, sau este afumată, fără 
gust. Multe din lipsurile care dăinue în 
activitatea unităților T'.A.P.L., sînt se
sizate de consumatori prin condicile 
de sugestii și reclamații de la aceste 
unități. Insă, nici conducerile unități
lor, nici conducerea trustului nu ia în 
seamă sesizările oamenilor muncii. To
varășii din conducerile unităților și 
trustului alimentației publice neglijea
ză faptul că sugestiile și reclam ați ile 
scrise în condică trebuie prelucrate 
în cadrul ședințelor de producție, în 
scopul înlăturării deficiențelor și îm
bunătățirii muncii.

In scopul îmbunătățirii continue a 
activității unităților T.A.P.L., condu
cerile. acestora trebuie să dea toată 
atenția sesizărilor Oamenilor munci« 
să lupte pentru traducerea lor în viață 

Să îmbunătățim continuu activitatea 
unităților T.A.P.L’. I

Tinerii mineri
Intensificînd întrecerea socialistă în 

cinstea zilei de 1 Mai, brigăzile de 
tineri, mineri de la Lupeni obțin suc
cese frumoase în muncă.

Folosind din plin programul de lu
cru tinerii mineri din brigada con
dusă de tov. Simion Luț care lucrează 
în sectorul IV al minei, au obțin rt în 
primele zile din luna aprilie o depă
șire de normă de 84 la sută. Succese 
remarcabile au obținut și tinerii mi
neri din brigada condusă de tov. Tu-; 
dor Marja. Folosind metoda de înaltă > 
productivitate a graficului ciclic, ti-.ș 
nerii din această brigadă au reușiți 
să extragă cu 77 la sută mai mult1 
cărbune.

Depășiri de normă cuprinse între 
45-65 la sută au înregistrat în pri- j 
mele zile din luna aprilie și tinerii j 
mineri din brigăzile conduse de tov,; 
Gheorghe Botezatu, loan Diaconu,) 
Gheorghe Igoian și altele.

V. POLVEREJAN 
corespondent

Angajamentele devin fapte
La mina Uricani, întrecerea socia

listă în cinstea zilei de 1 Mai, se des
fășoară cu însuflețire. Minerii și teh
nicienii acestei mine luptă cu hotă- 
rîre pentru a da viață angajamentelor 
pe care și le-au luat.

De la începutul lunii aprilie și pînă 
în prezent numeroase brigăzi de mi
neri de la această mină au obținut 
succese deosebite în muncă.

Cele mai frumoase rezultate au 
fost înregistrate de brigada condusă ■ 
de minerul loan Recsak. Datorită a- 
plicării metodei graficului ciclic, mi
nerii din această brigadă și-au depă
șit zi de zi norma cu peste 60 la sută.<> 
De asemenea, minerii din brigăzile 
conduse de tov. Silviu lovan și Au- 
gustin Demeter și-au întrecut normele 
cu 45-55 la sută.

Rezultate frumoase în muncă au 
înregistrat și brigăzile conduse de 
minerii Ioan Paraschiv, Mihai Tudo- 
ran, Marin Stoiculescu, Gheorghe 
Matei și alții de la mina Uricani.

C. POPESCU 
corespondent

O brigadă fruntașă
Printre brigăzile de tineri munci-’ 

tori de la Uzină de utilaj minier din 
Petroșani fruntașe în lupta neutru 
confecționarea de cît mat multe piese 
și utilaje necesare muncii minerilor., 
se numără și brigada de strungari 
condusă de tov. Nicolae Gheorghe.’ 
Această brigadă a devenit cuposcutăl 
pentru succesele remarcabile obținute!' 
în producție.

Muncind disciplinat și folosind mei 
toda sovietică Bîkov-Bortkevici — de 
tăiere rapidă ă metalelor — membrii 
acestei brigăzi au reușit să înregis* 
treze în primele 5 zile ale lunii ăpri-j' 
lie depășire de normă de 85 ia sută^ 

In prezent, tinerii muncitori din 
brigada condusă de tov. Nicolae' 
Gheorghe muncesc cu avînt sporit 
pentru a obține noi victorii în cinstea 
zilei de 1 Mai.

riBERIU DOBOȘI i 
corespondent

SPECTACOLELE DE AZI:
CINEMATOGRAFE : Alexandru Sâ- 

hia, Petroșani: Volpoiie; Lupeni: Apă
rătorii patriei; 'Vulcan: Hamlet; Ani- 
noasa: Dușmanii; Petriia: China pri
mește ansamblul R.P.R.; Lonea: Me
ciul' de fotbal Angli?-Ungaria.



STEAGUL ROȘU

Vizita lui A. L Mikoian
la Prezidiul Camerei Populare a R.D. Germane

Tîrgui pentrw Saar dintre Franța și Bonn
de N. POLIANOV

BERLIN (Agerpres). — A.D.N.
A. I. Mikoian, membru în Prezidiul

Comitetului Central al P.C.U.S. 3i 
.„vicepreședinte al Consiliului de Mi- 
,niștri al U.R.S.S., precum și membrii 
¿'delegației P.C.U.S. la Congresul al 
lV-lea al P.S.U.G., însoțiți de amba
sadorul U.R.S.S., V. S. Semenov, au 

1 vizitat la 8 aprilie Prezidiul Camerei 
Populare a Republicii Democrate Ger-

Acțiunea sindicatelor progresiste din Italia
ROMA (Agerpres). — Sindicatele 

progresiste italiene au adresat un a- 
pel populației muncitoare chemînd-o 
să organizeze în întreaga țară greve 
de protest împotriva tratatului ,.co
munității defensive europene“ pe care 

■ primul ministru Scelba l-a prezentat 
parlamentului spre ratificare.

Procesul lui Mosaddîk
TEHERAN (Agerpres). — TASS
La 8 aprilie a avut loc în instanță 

de apel prima ședință a tribunalului 
militar care judecă procesul fostului 
prin ministru al Iranului, Mosaddîk, 
și al fostului șef al statului major 
al armatei iraniene, generalul Riani.

In această ședință, Mosaddîk a de
clarat din nou că el se consideră ca 
și înainte prim ministru și de aceea

Un articol al profesorului Joliot Curie
PARIS (Agerpres).
Ziarul „L'Humanite Dimanche“ pu

blică sub semnătura profesorului Fre- 
deric Joliot Curie, președintele Con
siliului Mondial al Păcii, un articol în 
legătură cu cererile privitoare la in
terzicerea armelor atomice și a celor
lalte arme de exterminare în masă. 
¡Aceste cereri se fac auzite în multe 
țări ale lumii în legătură c"u experi
mentarea bombei cu hidrogen efec
tuată de S.U.A. în regiunea insulelor 
Bikini (Oceanul Pacific).

Este foarte adevărat, scrie Joliot 
Curie, că experiențele de genul acelora 
care s-au făcut în scopul perfecțio
nării uneltelor morții, a căror putere 
știm că poate fi sporită considerabil 
(dacă nu chiar nelimitat), reprezintă 
de pe acum o primejdie uriașă pentru 

niane. In numele Prezidiului Came
rei Populare, Johannes Dieckmann 
președiniele Camerei, a salutat cor
dial pe oaspeți.

In convorbirea cu Johannes Diec
kmann, A. I. Mikoian a subliniat ma
rea însemnătate a activității Camerei 
Populare pentru dezvoltarea democra 
tică și pașnică a Germaniei.

Convorbirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă de caldă prietenie.

Luînd cuvîntul în cadrul unei con
ferințe de presă, Giușeppe di Vitto
rio, președintele Confederației Gene
rale a Muncii din Italia,' a declarat 
că participarea Italiei la „armata eu
ropeană“ contravine intereselor și 
drepturilor oamenilor muncii din a- 
ceastă țară.

tribunalul militar nu este competent 
să-l judece, tot așa cum nici genera
lul de brigadă Azmude, aflat în sub
ordinele lui, n-are competența să a- 
pară în calitate de acuzator.

Mosaddîk a cerut ca procesul său 
să fie transferat instanței supreme 
civile.

Următoarea ședință a tribunalului 
a fost fixată pentru 10 aprilie.

întreaga omenire. Nu este vorba de 
declarații nechibzuite. Oamenii de 
știință atrag atenția lumii asupra a- 
cestui pericol de mulți ani. Cine se va 
încumeta acum să pună la îndoială 
cuvintele lor ? Este vorba de o ches
tiune foarte importantă care intere
sează întreaga omenire. Fără îndoială 
că actuala situație nu poate dura mult. 
Ea cere din partea tuturor acelora — 
iar ei sînt foarte mulți — care nu au 
cedat panicii pe care unii încearcă s-o 
creeze în scopuri de șantaj, o atitudine 
hotărîtă pentru a obține neîntîrziăt ca 
țările să-și ia angajamentul solemn 
de a nu folosi arma atomică.

Obligația de a nu folosi arma ato
mică trebuie să fie urmată imediat de 
instituirea unui sistem de control 
strict.

După conferința de la Berlin s-au 
'ntensificat încercările de a lolosi pro
blema Saarului pentru a exercita pre
siuni asupra Franței. Aceste încercă. 1 
au drept scop să creeze in rîndur'le 
opiniei publice franceze impresia că 
militariștii germani ar fi dispuși să 
facă „unele concesii“ în tîrgul privitor 
la Saar dacă Adunarea Națională 
franceză își ia obligația ca în cei 
mai scurt timp să ratifice tratatele mi
litariste de la Bonn și Paris. Prin 
momeala așa zisei „maleabilități“ a 
revanșarzilor de la Bonn, adepții ar
matei europene încearcă să contracare 
ze pozițiile cercurilor franceze, care 
văd în proiectul sovietic de securi
tate colectivă în Europa o alternativă 
reală a blocului militarist al celor șase 
țări și de aceea cer cu insistență să 
se găsească căile pentru crearea unui 
sistem general de securitate, în Euro
pa. Ațîțînd și mai mult diferendul 
pentru Saar dintre Franța și Bonn, 
monopoliștii de dincolo de Ocean 
scontează nu numai să folosească a- 
ceste divergențe în interesele lor și

„Dormitul în peșteră — strict oprit !“
— Un om poate să tragă un pui 

de somn în metrou, dar eu nu voi 
permite ca cei lipsiți de locuință să 
transforme stațiile metroului in azi
luri de noapte, să doarmă și să mă- 
nince acolo!... — a declarat judecă
torul Charles Murphy din New York, 
condamnînd la trei zile detențiune, 

, într-o casă de corecție, pe 3 asetm- 
i nea „vinovați".

Ei fuseseră arestați și aduși in fața 
tribunalului pentru următoarea „vi
nă": neavînd un adăpost, au Coborit 
într-o stație a metroului, s-au așe
zat pe o bancă și și-au potolit foa
mea cu o supă pe care au mincat-o 
rece, direct din borcan. La proces, 
■Murphy a declarat că a dormi și, 
cu atit mai mult, a minca în metrou, 
constituie o încălcare a legii.

Înainte vreme, scria in legătură 
cu aceasta ziarul „New York Journal 
American", a dormi in metrou nu era 
considerat un delict. Cu puțină vre
me înainte de apariția „definiției" 
lui Murphy, un alt judecător new 
yorkez a achitat cîțiva oameni lipsiți 
de locuință acuzați de poliție de a 
fi „încălcat ordinea" dormind în me
trou, Murphy însă a fost de altă r>ă- 
rere.

După aceasta zelosul judecător a 
hotărit să organizeze o razie împo

să-și păstreze rolul de arbitru ; ei nu 
ar avea nimic împotrivă ca cu timpul 
să acapareze regiunea industrială a 
Saarului. Totuși, în prezent litigiul în 
chestiunea Saarului depășește cadrul 
pe care i l-a fixat Washingtonul ; acest 
litigiu a devenit un obstacol în calea 
creării blocului militar vesteuropean. 
Comportarea revanșarzilor de la Bonn, 
care își permit față de Franța un lim
baj de dictat, devine tot mai provo
catoare. Chiar și mulți dintre spriji
nitorii fățiși din Franța ai .armatei 
europene*' au găsit de cuviință să 
declare că ei consideră rezolvarea în 
favoarea Franței a litigiului privitor 
la Saar drept una din „condițiile pre
liminare“ ale ratificării tratatului de 
la Paris de către Adunarea Națională. 
Intrucît această evoluție a evenimen
telor amenință să ducă la un impas 
politica înjghebării „comunității de
fensive europene“, inspiratorii -ei au 
fost nevoiți să recurgă la o nouă ma
nevră în problema Saarului. Așa a 
luat naștere planul „europenizării Sa
arului“.

triva „celor ce dorm in metrou". In
tr-o noapte, însoțit de un detașament 
de poliție, Murphy a Coborit în me
trou și, cercetînd fiecare vagon a 
început să aresteze pe „delicvenți".

Unde să doarmă șomerul american 
in nopțile reci de iarnă? Autoritățile 
judecătorești din S.U.A. nu dau nici 
un răspuns la această întrebare fi
rească. In orașul Couth Bay (statul 
Oregon) poliția a evacuat doi șomeri 
care se adăpostiseră... in peștera din 
parcul Couth Hed. Lor li s-a spus, 
că „a te adăposti in peșterile aflate 
in parcurile statului constituie o în
călcare a legii".

In America, problema locuințelor 
nu atinge numai pe șomeri, dar si 
majoritatea covîrșitoăre a oameni
lor muncii. La New York, un mărunt 
funcționar de bancă, Robert Robin- 
son, a întîrziat cu plata chiriei, fiind 
amenințat cu evacuarea. La 4 februa
rie el s-a aruncat de la etajul al 
XVII-lea. In buzunarul hainei i-a 
fost găsită o citație pentru procesul 
respectiv de evacuare și o scrisoare 
în care Robinson cerea ca „cineva" 
să aibă grijă de familia lui. Relata
rea acestui caz poate fi aflată intr-an 
număr recent al ziarului „New York 
Herald Tribune".

Cronica evenimentelor internaționale
Un „nu** pripit 

dat intereselor păcii

Nota guvernului sovietic din 31 
martie a.c. adresată guvernelor Fran
ței, Marii Britanii și S.U.A. este o 
mărturie a fermității și devotamentu 
lui cu care Uniunea Sovietică merge 
pe drumul apărării păcii și securității 
popoarelor. In nota sa guvernai so
vietic a declarat că el „nu vede nici o 
piedică în calea rezolvării pozitive a 
participării S.U.A. la „Tratatul gene
ral european cu privire la securitatea 
colectivă în Europa“. In aceeași notă 
guvernul sovietic a răspuns și „la o 

, altă obiecțiune a puterilor occidentale 
în legătură cu rolul, „organizației tra 
tatului nord-atlantic“ în sistemul se
curității colective. In ceea ce îl pri
vește, guvernul sovietic a declarat „că 
este gata să 'examineze împreună ca 
guvernele interesate problema > parti
cipării U.R.S.S. la tratatul nord 
atlantic“.

Ce altceva dacă nu dorința sinceră 
de apărare a păcii și securității popoa
relor exprimă aceste declarații ale 
Uniunii Sovietice ?

Numai miopii politici care se men
țin pe poziția cercurilor guvernante 
din S.U.A. vor să conteste acest ade
văr. Reușita acestei politici este însă 

determinată nu de voința îngustă a 
unor cercuri agresive ci de hotărîrea 
popoarelor, hotărîre ce na poate fi clin- 
tită. Popoarele lumii întregi au salu
tat cu satisfacție nota sovietică, au 
salutat-o pentru că ea exprimă pe de
plin hotărîrea lor, a majorității zdro
bitoare de a trăi în pace și liniște.

Nota sovietică este astăzi larg co
mentată de presa occidentală.

După cum s-a mai anunțat, un pur- 
‘ător de cuvînt al Departamentului de 
stat al S.U.A. a declarat că propune
rile Uniunii Sovieiice cu privire la 
crearea unui sistem de securitate co
lectivă în Europa ar fi inacceptabile 
pentru S.U.A.

Departamentul de stat al S.U.A. s-a 
grăbit să răspundă cu un „nu“ prip.t 
propunerilor Uniunii Sovietice, calcu- 
iînd că astfel va da un anumit ton 
presei mondiale. (Se înțelege că acest 
ton, după cum ar fi vrut Departa
mentul de stat al S.U.A,, trebuia să 
se pronunțe împotriva propunerilor 
sovietice). Manevra însă a eșuat pen
tru că propunerile sovietice n-au fost 
analizate de către gfivernul S.U.A.

,,Na“-ul categoric dat în mod pri
pit nu putea și nu poate obliga opi
nia publică mondială să se pronunțe 
împotriva propunerilor sovietice, în- 
trucît el vine de pe poziția de slăbi
ciune a adversarilor planului sovietic 

și este departe de a servi interesele 
păcii în lame.

De altfel însăși presa occidentală 
recunoaște aceasta. Ziarul american, 
„New York Herald Tribune“ a fost ne
voit să recunoască „forța de atracție“ 
a propunerilor sovietice pentru po
poarele europene.

Ministrul de externe al Angliei 
Eden, a adoptat o poziție mai pru
dentă. El a declarat că guvernai en
glez va examina nota sovietică, con- 
sultîndu-se cu guvernele S.U.A. și 
Franței, precum și cu celelalte guverne 
inteiesate. Cu toate acestea dl. Eden 
în ședința Camerei Comunelor, a fă
cut unele „observații preliminare“, 
Dl. Eden însă n-a uitat să se pronunțe 
împotriva ideii participării Uniunii 
Sovietice la tratatul nord-atlantic. El 
a motivat aceasta prin aceea că Uniu
nea Sovietică a caracterizat tratatul 
nord-atlantic ca fiind agresiv. Dl. 
Eden a trecut însă sub tăcere faptul 
că în aceeași notă guvernul sovietic 
c indicat calea pe care acest tratat 
poate merge pentru a-și pierde carac 
teiul agresiv, căpătînd un caracter cu 
adevărat defensiv.

In Franța, mulți membri ai parla
mentului condamnă cu hotărîre ten
dința de a se respinge sau de a se 
eschiva de la discutarea propunerilor 
sovietice.
O mare parte din presa burgheză din 

Franța critică refuzul Departamentu

lui de stat al S.U.A. de a discuta 
planul sovietic.

Numeroase personalități, din Ger
mania occidentală, Italia, Suedia, 
Belgia și din altă țări din Europa oc
cidentală s-au pronunțat împcti/va 
„nu '-ului dat de Departamentul de 
stat al S.U.A. planului sovietic.

Dejutatul socialist în parlamentul 
italian — Ricardo Lombardi a decla
rat că „cele două elemente principale 
care pot determina un pas uriaș înain
te în ce privește cauza păcii și a slă
birii încordării în situația internațio
nală sînt: înlăturarea oricărui carac- 
tei agresiv al pactului Atlantic care 
de îndată ce va cuprinde toate țările 
care au participat la războiul împotri
va nazismului și fascismului, va în
ceta să fie ceea ce este în prezent —> 
o armă îndreptată tocmai împotrivă 
acelei țări care n-a fost inclusă în pacf 
și acceptarea principiului că S.U.A. nu' 
trebuie excluse 'din Europa și că, eld 
pot împreună cu Uniunea Sovietică să 
participe la organizarea securității co
lective.

Poporul romín, profund atașat catî< 
zei asigurării păcii în Europa și în în
treagă lume, alături de toate popod- 
rele Iubitoare de pace este hotîrît să' 
lupte din toate puterile pentru ca pro
punerile sovietice, care corespund ir^ 
tereselor păcii, să devină lealitate.

A. CERBU *
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