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Pentru dezvoltarea 
comerțului internațional

Crește zi de zi curentul în țările capitaliste în iavoarea 
dezvoltării comerțului internațional. Colaborarea economică 
între diferite țări aie lumii aduce o contribuție importantă la 
slăbirea, încordării internaționale; ea slujește activ cauza păcii.

In zilele noastre, cercuri tot mai largi de oameni de afaceri 
din țările capitaliste recunosc necesitatea dezvoltării comerțu 
lui cu Uniunea Sovietică și țările de democrație populara .

Țara care a fost și este gata întotdeauna să colaboreze cu 
orice stat pe baza respectării principiul egalității in drepturi, 
a respectării independenței, este Uniunea Sovietică. In 1953, 
Uniunea Sovietică a făcut comerț cu 51 state străine printre 
care Franța, Finlanda, Iran, Norvegia, Suedia, Danemarca, 
Islanda, Italia, Grecia, etc. Ea a încheiat în ultima vreme acor
duri comerciale cu un mare număr de țări. Nu de mult s-au 
încheiat la Moscova tratativele comerciale dintre un grup de 
reprezentanți ai unei firme engleze și organizații sovietice de 
comerț exteiior. In primele luni ale acestui an Uniunea Sovie
tică a mai semnat protocoluri cu privire- la schimburi de măr
furi cu Norvegia, Suedia, Uniunea economică Belgia-Luxem- 
burg, etc. La sfîrsitul lunii martie, a fost încheiat ia Cairo m 
acord comercial intre U.R.S.S. și Egipt.

Țările de democrație popular i au încheiat un număr în
semnat de acorduri comerciale cu țările căpitaliste din Europa.

Dezvoltaiea tot mai largă a comerțului între tarile lagă
rului păcii și socialismului și cele ale lagărului capitalist do
vedește că Uniunea Sovietică și țările de democrație populară 
tind tot inai mult spre întărirea legăturilor între popoare, .-pre 
slăbirea continuă a încordării în relațiile internaționale. Pe de 
altă parte, aceasta dovedește limpede că țările capitaliste sînt 
interesate în măsură tot mai mare să-și desfacă mărfurile pe 
piața țărilor lagărului socialist. 'Recentele dezbateri care au 
avut loc în Camera Comunelor constituie o ilustrare vie a creș
terii interesului unor cercuri tot mai largi de persoane de afa
ceri pentru comerțul eu Uniunea Sovietică. însuși Wilsonj fos
tul ministru al comerțului' Angliei, a cerut să se renunțe la 
restricțiile comerciale, să se înceapă discuțiile pentru încheie
rea unui nou acord comercial între Anglia și U.R.S.S., să se 
înceteze boicotul asupra cornet;ului cu R. P. Chineză.

Unele ziare engleze au și început să întrevadă o situație grea 
pentru unele ramuii ale economiei acestei țări în cazul că nu va 
fi reluat comerțul cu U.R.S.S. Astfel, ziarul „Reynolds News" re
latează că „Există primejdia ca anul viitor industria engleză 
de construcții de mașini și de construcții navale să lie lovită se
rios de șomaj, dacă nu vor fi anulate restricțiile asupra expor
tului în Uniunea Sovietică“.

Comerțul internațional, și mai ales între răsărit și apus, ar 
putea să se dezVolte și mai mult dacă Statele Unite ale Americii 
nu i-ar pune tot felul de piedici. Se știe că S.U.A. au denunțat 
acordurile comerciale cu Uniunea Sovietică și țările de democra
ție populară, au instituit blocada economică asupra comerțului 
cu Republica Populară Chineză, au interzis de a face comerț cu 
țările lagărului democratic unor țări care sînt sub influența 
„ajutorul- i american“. Paralel cu acestea, Statele Unite au spo
rit taxele vamale pentru țările care exportă mărfuri în S.U.A.

Impunînd întreruperea legăturilor economice tradiționale 
între diferite țări din răsărit și apus, cercurile conducătoare din 
S.U.A a", socoti', că astfel vor reuși să saboteze dezvoltarea eco
nomică a țărilor lagărului democratic. Relațiile existente între 
țările acestui lagăr, succesele dobîndite de acestea au destrămat 
acest calcul. Boicotul față de aceste țări nu și-a atins scopul. 
Economia Uniunii Sovietice, a Republicii Populare Chineze și a 
țărilor de democrație populară s-a dezvoltat mult în ultimi: am. 
In economia acestor țări nu sînt cunoscute fenomene de criză, 
foamete, șomaj. Partidele comuniste și muncitorești din aceste 
țări luptă cu perseverență pentru dezvoltarea industriei și agri
culturii, pentru sporirea producției mărfurilor de consum popular 
necesare ridicării continue a nivelului de trai material și cultural 
al oamenilor muncii.

In numeroase țări capitaliste participante la diferite blocuri 
agresive, ca urmare a militarizării economiei și a scăderii pro
ducției de mărfuri civile, a crescut mizeria maselor de 
oameni ai muncii, a crescut numărul șomerilor. In anul 
trecut, producția multor țări capitaliste a bătut pasul pe Ioc . ba 
mai mult, în economia S.U.A. s-au înmulțit fenomenele care do
vedesc apropierea unei crize economice de supraproducție.

In aceste condiții, cercuri tot mai largi de persoane de afa
ceri își dau perfect de bine seama că greutățile pe care le în
tîmpină astăzi pot fi înlăturate prin dezvoltarea comerțului in
ternațional, prin dezvoltarea schimbului de mărfuri cu țările ră
săritene. •

Țara noastră a cărei politică externă este de întărire a păcii 
și colaborării între toate popoarele pe baza principiului egalității 
reciproce, este gata să dezvolte schimbul de mărfuri cu toate sta
tele interesate. In 1953, țara noastră a făcut comerț cu 44 de 
țări capitaliste. In primele luni ale acestui an țara noastră a 
încheiat noi acorduri comerciale cu Egipt, India, etc.

Statul nostru democrat-popular va dezvolta neîncetat legă
turile economice și culturale cu tot mai multe țări în interesul 
destinderii încordării internaționale și al asigurării păcii.

întrecerea socialistă în cinstea zilei de 1 Mai
Exemplul comuniștilor

Peste puțin timp, oamenii 
muncii din lumea întreagă 
vor sărbători ziua de 1 MaL 
In cinstea acestei sărbători a 
solidarității internaționale a 
tuturor celor ce muncesc din 
lumea întreagă, mii de mi
neri și tehnicieni de la mina 
l.upeni înalță tot mai sus 
steagul întrecerii socialiste.

Ca și pînă acum, în frun
tea întrecerii socialiste se 
află brigăzile conduse de mi
nerii comuniști Simion Căți- 
nean și Vasile Năpău care 
prin exemplul lor personal 
constituie un puternic mijloc 
de mobilizare a celorlalți mi-, 
neri la întrecere socialistă.

In aceste zile, oamenii 
muncii din fabricile, uzinele 
și minele patriei noastre se 
pregătesc cu însuflețire să 
întîmpine cu noi succese 
ziua de 1 Mai — Ziua soli
darității internaționale a celor 
ce muncesc.

Cu mult avînt se desfășoa
ră întrecerea socialistă la 
Uzina de utilaj minier din Pe
troșani. Acest lucru îl. oglin
desc cantitățile sporite de u- 
tilaj minier De care le-au 
primit minerii din Valea Jiu
lui în ultimul timp.

De curînd minele din Va
lea Jiului au primit un nou 
lot de utilaj minier printre 
care 5 pompe centrifugale, 8 
transportoare cu raclete și

Brigada utemistă de eco- 
, nomii și de bună calitate de 

la secția construcții metalice 
este o brigadă tînără. înfiin
țată abia de cîteva luni, ea 
numără 25 de membri. Majo
ritatea lor sînt tineri plini de 
entuziasm. Despre succesele 
lor în producție vorbesc cu 
respect muncitorii de pe șan
tier. Brigada de tineret al că
rei responsabil este tov. Ion 
Dumitrașcu, se află la loc 
de cinste în întrecerea socia
listă.

Intr-una din săptămînile 
trecute, mai mulți tineri din 
brigadă au socotit că este ne
cesar să pornească o acțiune 
de strîngerea fierului vechi.

,— Ce zici Tufăne, băieții 
tăi vor yeni ? — l-a întrebat 
responsabilul brigăzii pe unul 
din șefii echipei de lăcătuși.

— Cred că da. Mai vin și 
alții ?

— Nu veți fi singuri. Toată 
brigada a fost anunțată. Mîine 
dimineață facem curățenie în 
incinta întreprinderii.

In ziua următoare, cu toate 
că era zi de repaus, aoroape 
toți membrii brigăzii făceau 
ordine pe șantier. Pînă aproa
pe de amiază, ei au înregis
trat o victorie însemnată: au 
recuperat circă 3.000 kg. de 
fier vechi. In plus, brigada 
utemistă de la construcții 
metalice a făcut rînduială gos

Aplicînd metoda sovietică de 
înaltă productivitate a grafi
cului ciclic, minerii din bri
găzile conduse de comuniștii 
Simion Căținean și Vasile 
Năpău au extras în prima de
cadă a lunii aprilie 500 și 
respectiv 400 tone de cărbu
ne peste sarcinile de plan.
Urmînd exemplul brigăzilor 

conduse de minerii comuniști 
Simion Căținean și Vasile 
Năpău, zeci de brigăzi de 
ipineri de la această mină 
întîmpină măreața zi de 1 Mai 
cu însemnate realizări în 
muncă.

Lucrînd într-unul din aba
tajele cameră din sectorul 
IV, minerii din brigada con

Angajamente sporite în muncă
100 vagoneți de mină. Cu 
acest prilej au mai fost tri
mise la celelalte mine din 
patria noastră peste 200 va
goneți de mină și alte meca- 
nizme.

In întrecerea socialistă 
pentru sporirea producției de 
utilaj minier se disting nu
meroși muncitori de la a- 
ceastă uzină. In cadrul unui 
schimb de onoare care a avut 
loc recent, muncitorii Andrei 
Kelemen, loan Hanț, Petru 
Farcaș, Mircea Cisărean, A- 
lexandru Demeter și alții din 
secția mecanică au reușit să-și 
depășească sarcinile de plan 
cu 90-120 la sută.

Dornici de a întîmpină ziuă 
de 1 Mai cu realizări mai 

TINERII CONSTRUCTORI
podărească în tot sectorul 
său de muncă.

In ziua aceea s-au eviden
țiat numeroși tineri printre 
care tov. Marin Tînțu, Chi- 
rilă Bogdan, Alexandru Tu- 
fan. Dumitru Dima și alții.

*
Alexandru Tufan a venit 

pe șantier prin octombrie a- 
nul trecut, împreună cu alți 
muncitori. Mîndria de mun
citor constructor în Valea 
Jiului îl înarmează cu puteri 
sporite în muncă. Iată cîteva 
din principalele sale preocu
pări :

...Șutul s-a terminat de 
mult. La această oră, tovă
rășii din echipa lui se odih
nesc. unii au ieșit poate la 
plimbare.

In timpul ce i-a mai rămas 
pînă la începerea unei noi 
zile de muncă, nu-i cere ni
meni să treacă pe la șantier. 
Dar ți-ai găsit ca tocmai Tu
fan să stea acasă nepăsător?

Tovarășul Tufan știe că 
răspunde de munca unei echi
pe de lăcătuși și sudori. In 
seara aceasta, ca mai tot
deauna, s-a abătut pe la șan
tier și cercetează aparatele de 
sudură.

— Oare nu le-or fi lăsat 
băieții cuplate la curent ? Se 
mai întîmplă uneori ca unit 
tineri să-și lase uneltele De- 
afară. Cînd dă de ele, șeful 
echipei le pune bine.

dusă de tov. Nicolae Moga 
extrag în fiecare șut cu 81 la . 
sută mai mult cărbune peste 
sarcinile de plan.

Minerii din brigada condu
să de tov. loan Pîrvu efec
tuează lucrări de pregătiri 
menite să descopere noi stra
turi de cărbune. Și în galeria 
lor întrecerea se desfășoară 
cu intensitate. Ei întîmpină1 
ziua de 1 Mai depășindu-și| 
sarcinile de plan cu 75 la 
sută.

Depășiri a sarcinilor de plan! 
de 26-45% obțin în această 
întrecere și brigăzile mineri-' 
lor Gavrilă Haidu, Ștefan 
Novac, Teodor Morja, Gheor-' 
ghe Codra și alteia

mari decît cele din lunile tre
cute, muncitorii din secțiile 
electrică și turnătorie își spo-. 
resc eforturile în aceste zile.’ 
Tov. Nicolae Biro, Iordan 
Bădulescu, Augustin Pelea,. 
Gheorghe Manolache, Dumi-'1 
tru Chivu și alții își depășesc 
sarcinile de plan cu 40-80 la' 
sută. _ >

Zilele care ne mai despart 
de marea sărbătoare de la 1 
Mai, însuflețesc tot mai mult 
muncă constructorilor de utilaj 
minier. In aceste zile, mun
citorii din toate secțiile uzinei 
de utilaj minier își sporesc e- 
îorturile în întrecerea socialis
tă în cinstea zilei de 1 MăL

BOGDAN DEZIDERIU 
corespondent

In cadrul ședințelor sindi
cale, al consfătuirilor de pro
ducție, el se înscrie regulat 
la cuvînt căutînd să scoată 
la iveală lipsurile și să ajute 
pe tinerii cu mai puțină ex
periență în muncă.

...Munca de șef de echipă 
se încredințează fără îndo
ială celor mai capabili mun
citori. Chirilă Bogdan a do
vedit că se achită conștiin
cios de sarcinile de producție 
ce-i revin.

Din prima zi de la venirea 
sa pe șantier, acest tînăr con
structor a fost mereu fruntaș 
în producție și tot fruntaș 
este și acum.

In urma muncii lui en
tuziaste, Chirilă Bogdan rea
lizează, ca și Alexandru Tu
fan, cîștiguri lunare în jurul 
a 1.400 lei.

Cu dragoste și însuflețire 
muncesc pe acest șantier nu- 
mernri tineri constructori 
printre care lăcătușii Nicotae 
P. Nicolae, Ion Răduș distins 
cu diploma de onoare a C.C.S., 
tehnicianul utemist Ion Smeu 
și alții.

— Construim pentru pace, 
pentru fericirea poporului 
muncitor — afirmă cu înere- 
dere în viitor tinerii construc
tori de pe șantierele de con
strucții ale Văii Jiului. în
crederea si mîndria lor este 
îndreptățită.

A. FRUNZEANU
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Să răspîndim larg presa! 
S-o difuzăm la timp!

O inițiativă valoroasă
Tovarășa Susana Lepădatu, respon

sabila difuzării presei în orașul Lu
peni, a adresat redacției noastre o scri
soare în care se arată:

’• „In vederea îmbunătățirii difuzării 
presei și a răspîndirii ei în rîndul ma

nșelor largi de oameni ai muncii din 
i Valea Jiului, în cinstea zilei de 1 Mai 
'ne luăm următoarele angajamente:

î — Vom organiza o evidență clară 
,a abonamentelor colective și indivi
duale la toate publicațiile;

— Vom realiza planul de tiraj pe 
¡trimestrul II a.c. la „Scînteia“ și presa 
ilocală în proporție de 100 la sută si-1 
vom depăși cu 10 la sută la celelalte 
ziare centrale ;

— Vom asigura difuzarea presei la 
i timp și în bune condițiuni și vom re
zolva imediat sesizările și reclama- 

ițiile oamenilor muncii;
— Vom organiza, cu sprijinul orga

nizațiilor de partid și de masă, difu- 
zori voluntari la mina și filatura Lu- 
peni, la I.F.E.T. și la școala profesio
nală ; *

— Vom exercita un control perma
nent asupra factorilor poștali pentru 
a se asigura o bună difuzare a presei 
la abonații individuali ;

— Nici un retur la ziarele reparti
zate pentru vînzarea liberă.

Pentru ducerea la îndeplinire cu suc
ces a acestor angajamente vom soli
cita snriiinul permanent și concret al 
organizațiilor de partid si de masă“.

SUSANA LEPADATU

înainte de termen
La Baza de utilaj din cadrul trus

tului 7 construcții Petroșani; munci
torii lucrează cu însuflețire la pregă
tirea utilajelor în vederea începerii 
lucrărilor pe șantierele de construcții 
din Valea Jiului.

Un exemplu bun în această privin
ță îl dă muncitorul Petre Ilcuș care 
lucrînd la repararea unui grup elec
trogen, a reușit să-l pună în funcțiu
ne cu mult înainte de termen, reali- 
zînd tot odată o depășire de normă 
de 260 la sută. La fel, echipa de mun
citori condusă de tov. Petru Dudaș 
lucrînd la repararea unor macarale 
și-a întrecut cu mult norma fixată.

D. CORNE SCU 
corespondent

Manifestări sportive

Campionatul republican de cros individual 
„Să întîmpinâm 1 Mai“

Duminică s-a desfășurat la Petro
șani etapa Il-a (raională) a campio
natului republican de cros „Să întîm- 
pinăm 1 Mai“. întrecerile s-au desfă
șurat la un nivel tehnic ridicat, mai 
ales la băieți.

Unele colective sportive printre care 
Progresul, Spartak și Minerul nu și-au 
trimis concurenții, ceea ce dovedește 
subaprecierea acestei mari competiții 
sportive. In general, mobilizarea con- 
curenților a lăsat de dorit. De aseme
nea, de la întreceri a lipsit medicul 
concursului.

Tot atunci s-a, organizat și crosul 
pionierilor. Iată rezultatele tehnice în
registrate :

Pioniere (300 m.) 1. Viorica Goj- 
nea (Șc. nr. 3 Lupeni); 2. Simona Tă- 
năsescu (Șc. romînă Petroșani); 3. 
Georgeta Purcea (Școala romînă Vul
can) .

> Pionieri (500 m.) 1. Alex. Barflia 
(Șc. maghiară Lonea; 2. Iosif Ghe- 
deon (Șc. maghiară Lonea); 3. Va- 
sile Budescu (Șc. romînă Petroșani).

Junioare cat. Il-a — 15-16 ani (800 
m.). 1. Adriana Georgescu (Șc. me

Campionatele de volei și șah ale școlilor medii 
și profesionale din Valea Jiului

Ultimele întreceri sportive rezervate 
școlilor medii și profesionale s-au dis
putat la volei ,și șah.

La Lupeni s-au întîlnit 10 echipe 
de volei, dintre care 4 feminine. In- 
tîlnirile au fost viu disputate, echipele 
dovedind valori tehnice apropiate. 
Slab s-a prezentat Școala Medie Teh
nică de Cărbune Lupeni și școala me
die maghiară Petroșani (fete). Rezul
tate bune a obținut Școala Medie ro
mînă de la Lupeni.

Iată rezultatele înregistrate :
Masculin : Școala Medie Lupeni— 

Școala medie tehnică de cărbune Lu
peni 2-0; (forfait); Școala medie ro
mînă Petroșani — Școala medie ma
ghiară Petroșani 2-0; Școala medie 
maghiară Petroșani—Școala medie 
Tehnică Lupeni 2-0 (forfait); Școala 
Medie romînă Petroșani — Școala Me
die Lupeni 2-1; Școala profesională Lu- 
peni-Școala profesională Petroșani 2-0; 

die romînă Petroșani) ; 2. Rodica Ta- 
lașman (Șc. medie romînă Petroșani); 
3. Doina Chinda (Șc. medie Lupeni).

Juniori categoria Il-a — 15-16 ani 
(1500 m.) 1. Gheorghe Chirca (Sc.
medie romînă Petroșani); 2. Mircea 
Onea (Sc. medie romînă Petroșani); 
3. Vlad Schreiber (Sc. medie ma
ghiară Petroșani);

Juniori categoria I-a — 17-18 ani 
(2000 m.) 1. Ioan Leampa (Voința Pe
troșani); 2. Francisc Czimbalmoș (Șc. 
medie romînă Petroșani); 3. Nicolae 
Oncea (Șc. profesională Lupeni).

Seniori (5000 m.. 21 participanți). 
1. Gheorghe Marinescu (Minerul I. 
M.P.); 2. Aurel Hangan (Șantierul 
4 Jiu Petroșani) ; 3. Marcel Popescu 1 
(Șc. medie romînă Petroșani); 4. v. I 
Cărămizan (Șc. Medie Tehnică de 
Cărbune Lupeni); 5. C. Dascălu (Șan^f 
tierul Cimpa).

Primii 5 clasați la fiecare categorie 
s-au calificat pentru faza regională, 
ce se va disputa la Deva în ziua de 18 
aprilie.

TIBERIU DOBOȘI 
corespondent

Școala profesională Lupeni—Școala 
profesională Aninoasa 2-0.

Feminin : Școala medie romînă Pe
troșani—Școala medie maghiară Pe- 
•troșani 2-0; Școala medie Lupeni — 
Școala medie tehnică de cărbune Lu
peni 2-0; Școala medie maghiară Pe
troșani—Școala medie tehnică de căr
bune Lupeni 2-0 (forfait); Școala me
die romînă Lupeni — Școala medie 
romînă Petroșani 2-1.

In vederea concursurilor de fotbal, 
oină, handbal și atletism ce se vor 
organiza în curînd, ele,'ii și profesorii 
de educație fizică, sprijiniți de direc
țiunile școlilor medii și profesionale 
din Valea Jiului vor trebui să depună 
tot interesul pentru a se prezenta în 
cele mai bune condițiuni la campio
nate.

C. CAPAȚINA 
corespondent

Note bibliografice

BORIS BEDNÎI

„Țînțarii“
Volumul „Țînțarii“ apărut în co

lecția „Literatura pentru toți“ cuprin
de trei schițe ale tînărului scriitor so
vietic Boris Bednîi : „Țînțarii“, „O- 
chiul Statului“ și „La sfîrșit de lună“.

In cele trei schițe, Boris Bednîi, po
vestește o seamă de întîmplări din 
care se desprinde conținutul nou al 
vieții omului sovietic, preocupările lui 
variate, creșterea personalității sale.

Eroii primei schițe, sînt doi tineri 
îndrăgostiți pe care încurcăturile mă
runte, supărătoare, de fiecare zi, — 
asemănate de autor cu înțepăturile 
unor țînțari, — nu pot să-i abată din 
drumul lor, nu pot să le întunece feri
cirea.

Schița „Ochiul Statului“ ne vorbește 
despre o foarte tînără comsomolisîă, 
energică și înflăcărată, care pusă în- 
tr-un post de răspundere reușește să' 
se impună, — prin priceperea și ta-, 
lentul ei de conducător, — unei întregi 
brigăzi de tractoriști.

Tema ultimei schițe, „La sfîrșit de 
lună“, este o frumoasă poveste da dra
goste între o muncitoare și un intelec
tual, ale căror sentimente sînt izvorîte 
din prețuire reciprocă și încredere.

Pline de realism, scrise cu humor 
fin, vădind dragoste de oameni și în
țelegere a problemelor lor, aceste schi« 
țe se citesc cu interes deosebit. ‘

Editura Cartea Rută

A

(Șirena tocmai vestise oră două. 
Ultimele-i svîcniri răzbiră înăbușit 
din spre clădirea sură și pătrată înve
lită în bolboace albicioase de fum și 
abur a preparației de cărbuni. Schim
bul de după-amiază abia intrase în 
șut, iar cel de dimineață încă n-apu
case să iasă la lumină. Așa că nu 
prea batea a mirare faptul că-n sala 
de apel a minei nu erau decît cîțivai 
oameni: doi bărbați și-o fată negri
cioasă. cu bască, îmbrăcată în uni
formă de miner. Toți trei se opriseră 
în fața gazetei de perete. Vorbeau 
între ei domol. Doar din cînd în cînd 
lăsau să le scape cîte-un cuvînt în
flăcărat; apoi iute îl molcomeau. 
Parcă le-ar fi fost teamă să hu-1 tre
zească din moțăiala-i bătrînească pe 
paznicul de la ușă,, îmbrăcat în uni
forma lui cenușie.

Aerul era îmbibat cu miros muced 
de cărbune stătut și pîcle vineții de 
fum de tutun.

— Se spune că-i grozavă...
— Oho ! Și încă cum !... Nu vezi 

ce scrie articolul ? Taie, sfarmă și 
încarcă în aceeași vreme...

— Ehe, una ca asta...
— Sst, mai încet I
— Mă, mare noroc ă dat pestei 

Dajic!...
— Te cred... Gu ea doboară tot 

muntele !
— De-aș ajunge să am și eu una 

în abataj, aș griji-o... ca pe-o mi
reasă.

— Atunci să vezi treabă 1...
Celălalt se puse pe socoteli;
— Hm!... Apoi de-o reuși Dajic 

azi... eu mă și duc la director și-i 
cer să ne dee și nouă una...

Deodată, prin sala largă, în urma.

MAȘINA CEA NOUA
unei pufnituri ușoare se fugări un 
chicotit subțiratec, care mai să-l facă 
atent și pe portar:

— He-he !... Da ce credeți ? Direc
torul n-are altă treabă decît să deie 
o așa mașină unora ca voi. care abia 
o scoateți cu planul ?!... He-he ! Dacă-i 
vorba de asta eu aș fi prima care-aș 
merita-o. Brigada mea lucrează de- 
acum în 55...

Cei doi holbară ochii la fata ce 
le tăiase atît de neașteptat avîntul 
vorbelor.

Cel mai bătrîn, nici prea scund, 
nici prea înalt, dar osos și bine clă
dit, îmbrăcat în haine noi, coțcate, cu 
vestă și lanț de ceas peste brîu. clă
tină a milă din cap spre ea, învă- 
luind-o cu limpezimea liniștită a o- 
chilor lui de om încercat, în timp 
ce-și mîngăia sfîrcul stufos al uneia 
din mustăți.

— Ehe, Florițo, ție ți-e ușor să ne 
judeci. La tine-n ort stratu-i moale de 
intră pichamerul în el ca-n tăeței...

— Păi așa, ca pentru-o muie... vru 
să fie batjocoritor cel mai tînăr. Dar 
vorba i se opri în grumaz la rîsul 
fetei s

— Măi, măi! Uite deșteptul I Cred 
că-i bine să-ți ții fleanca și să-ți mai 
vezi de treabă, dacă vrei să ajungi 
a stăpîni o așa mîndrețe de mașină... 
Acum ați zis-o și voi, ca să nu tăceți... 
Știți doar și voi că nu-i cu nimic 
mai prost cărbunele vostru decît al 
meu...

Tînărul își turti c-o lovitură de pal
mă pălăria-i pleoștită, și vru a-i a- 
runca un potop nimicitor de vorbe. 
Dar se opri simțind între coaste 
ghiontul ortacului cel roșcovan, care 
zise împăciuitor, cu ochii la fată:

— Să lăsăm acum asta, Florițo. 
Nu te pripi. Și... pe el, iartă-1; vezi 
doar că-i încă micuț (de inie ce era, 
fata abia-i ajungea flăcăului pînă la 
umăr). Ascultă-mă pe mine — 
că-ntr-un fel îți sînt tată. Doar eu 
ți-am pus prima dată pichamerul în 
rnînă... Ți-aduci aminte? Erai un nod 
de fată, cu codițele sperlite... Fugi
seși de-acasă, zicînd că mergi lă 
școala de surori de caritate... Și-n loc 
de școală ai nimerit la poarta casei 
mele, de mi-ai pus baba pe gînduri. 
După o lungă sporovăială mi-ai zis: 
„Baci Achime, mie-mi place mina... 
m-aș face minerită, nu soră de cari
tate... Am citit că-n Donbas sînt 
multe fete minerițe...“ Atunci ți-am 
zis eu: „Bine, hai gată-te 1 Mai am 
doi flăcăi în abataj; acu ies mineri... 
Lîngă ei te-oi lua și pe tine. Tu ai 
să fii cel de al treilea flăcău... No 
gată-te“.
’ — ...Și atunci eu ți-am tăiat-o tare 
nerăbdătoare: „Ce să mai mă gat, 
sînt gata de mult ! Să mergem 1“ — 
îi luă din gură vorba fata, privindu-l 
îndulcită la chip.

Omul rîse gros, săltîndu-și ca-ntr-o 
părere mustața și-i clipi din ochi. To
varășul lor se încruntă, arătîndu-se 
nu știu de ce, nemulțumit și bodo
găni a îndoială, neștiind ce să mai 
creadă s

— Bine c-ați terminat! Să citim 
mai departe. Uite ce zice aici...

Un timp se mai auziră chicotele în
fundate ale fetei și vorbele se înfiri
pară pe urmă iar ca înainte: do- 
moale și grijulii la somnul portarului, 
care în timpul ciorovăelii își săltase 
o clipă capul speriat, apoi văzînd că 

totul e-n regulă, se cufundase din 
nou în moțăiala, pe scaunul său.

De afară, prin ferestrele întredes
chise, se strecurau din cînd în cînd, 
ea aduse de vreo pală de vînt, tron- 
cănituri surde de vagoneți, glasurile 
supărate ale clopotelor locomotivelor 
sau zumzetul cîntat al compresoare- 
lor din vecinătatea puțului, a cărui 
siluetă lesne o puteai observa' 
după șirul lung de plopi, care cobo
rau din spre dealul Ștefan.

Ușa se deschise neauzit și, ca un 
șobolan de mină, prin ea-și vîrî ca
pul o umbră de om, uscată și ascu
țită, cu față spinatecă, spălăcită. Pî- 
șîindu-și pașii, trecu pe lîngă portar 
fără să se facă simțit și se apropie 
de cei trei.

Glasurile se urmau ca la început.
— Uite, nene Acliirn... Și ce bine 

a desenat-o !
— Parcă-i vie. Numai s-o pornești 

și s-o pui să înghită cărbuni...
— ...Măă... si care-i adevărul ?
— Ce?
— Am auzit că ne-a fost trimisă 

din Uniunea Sovietică cu avionul..^
— Fugi de-aici...
— Ba, zău !...
O clipă se puse liniște. Apoi:
— Acum și-o fi terminat Dajic șu

tul... Uită-te pe fereastră încep să 
iasă...

Noul venit stă un timp neștiut la 
spatele lor cercînd să prindă tîlcui 
vorbelor.

Glasul îi țînțari fonfăit ca la o 
goangă:

— Da-nu-ș-ce vă zdrobiți așa din 
pricina unei mașini ca asta... Barem 
de-ar fi vreo scofală de ea...

— Cum ?J Ce ?!... se-ntoarse flă
căul. Ii sărise țandăra, scuturat de 
mirare, la vorba neașteptată.

— Phiu ! Drace 1, scuipă bătrînul
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O ședință pentru darea de seamă slab pregătită
In ziua de 9 aprilie a. c. ă avut loc 

la comitetul de partid al orașului Lu- 
peni o ședință1 de comitet lărgită cu 
birourile organizațiilor de bază unde 
s-a expus darea de seamă asupra 
activității comitetului pe trimestrul I 
ai anului 1954 și planul de muncă pe 
trimestrul II.

Organizarea la timp a acestei șe
dințe constituie un fapt pozitiv în 
munca comitetului de partid al ora
șului Lupeni. Ședința a avut menirea 
de a contribui la întărirea și dezvol
tarea democrației interne de partid, 
la îmbunătățirea activității comitetu
lui de partid și a birourilor organiza-' 
țiilor de bază în vederea îndeplinirii 
sarcinilor ce revin organizațiilor de 
partid și oamenilor muncii din Ho- 
tărîrile plenarei lărgite a C.C. al 
P.M.R. din 19-20 august 1953 și din 
recentele hotărîri ale partidului și 
guvernului.

Ședința n-a atins însă diecît într-o 
mică măsură aceșt scop. Care sînt 
cauzele ? In primul rînd trebuie sub
liniat faptul că darea de seamă pre
zentată de comitetul de partid a fost 
întocmită superficial, ea n-a consti
tuit o analiză a activității comitetu
lui, n-a oglindit felul cum comite
tul de partid asigură conducerea or
ganizațiilor de bază. Darea de seamă 
n-a analizat în mod temeinic nici una 
din multiplele probleme ce au stat 
în fața comitetului de partid în tri
mestrul I a. c.; ea s-a limitat doar la 
enunțarea lor amintind aproape la 
fiecare problemă în parte organiza
țiile de partid care ău obținut succese 
și ne cele care au avut lipsuri.

Despre felul cum anume organiza
țiile de bază, printre care și cea de 
la Filatura Lupeni, care a fost foarte 
mult lăudată, au obținut succese în 
muncă, despre cauzele lipsurilor e- 
xistente în activitatea multor organi
zații de bază din întreprinderile și in
stituțiile din orașul Lupeni, darea de 
seamă n-a spus nimic.

S-a arătat de pildă că frecvență 
la învățămîntul de partid a scăzut în 
trimestrul I a. c., în comparație cu 
trimestrul IV al anului trecui, de la 
72 la 54 la sută, dar din ce cauză, 
aceasta nu s-a arătat.

In munca de primire de candidați 

și noi membri de partid, comitetul de 
partid al orașului Lupeni se face vi
novat de o rămînere în urmă nejusti
ficată.

Această problemă de mare însem
nătate n-a fost analizată .temeinic în 
darea de seamă. Organizațiile de 
bază care au cereri înaintate n-au fost 
criticate cu toată ascuțimea pentru 
tărăgănarea de care dau dovadă în 
legătură cu punerea în discuția adu
nărilor generale a cererilor de candi
dați și nu li s-a arătat ce au de făcut 
pentru a lichida lipsurile existente. 
Același lucru se poate spune despre 
felul cum a fost analizata în darea 
de seamă munca agitatorilor, munca 
organizațiilor de masă, problema 
cultivării de cartofi, legume și zarza
vaturi de către muncitori și funcțio
nari, problema bunei deserviri a popu
lației de către lucrătorii din comer
țul de stat și cooperatist, etc.

Datorită faptului că darea de sea
mă a fost întocmită, aproape în ’ntre- 
gifne de către tov. Mihai Huda. (cei
lalți membri ai comitetului scoși din 
producție au adus o contribuție re
dusă, iar majoritatea membrilor co
mitetului nescoșl din producție n-au 
contribuit cu nimic) ea n-a oglindit 
de loc o serie de probleme importan
te din munca comitetului de partid.

Luînd cuvîntul în cadrul discuțiilor, 
tov. Lucreția Macra a criticat fap
tul că în darea de seamă nu s-a spus 
nimic despre felul cum comitetul de 
partid a urmărit traducerea în viață 
a propriilor hotărîri și a hotărîrilor 
organizațiilor de bază. Despre felul 
cum se desfășoară în Lupeni munca 
de alfabetizare, unde sînt lipsuri 
mari, nici nu s-a amintit măcar în 
darea de seamă — a spus tov. Macra. 
Tov. Ludovic Varga. Lucreția Macră 
și alți participanți la ședință au cri
ticat de asemenea faptul că nu s-ă 
arătat în darea, de seamă felul cum or
ganizațiile de bază conduc organiza
țiile de masă, cum își întăresc, ele 
legătura cu masele, ce lipsuri au în 
această direcție. Tot odată acești to
varăși au criticat faptul că. cu ex
cepția tov. Utto și Harabăgiu. la cei
lalți membri ai comitetului nu li s-au 
arătat lipsurile, pentru a fi ajutațL 

Tovarășului Ștefan Maier, secretarul 
comitetului de partid, nu i-au fost a- 
rătate lipsurile pe care le mai are în 
muncă.

Ședința de dare de seamă a comi
tetului de partid a orașului Lupeni 
nu și-a atins în întregime scopul și 
datorită faptului că la ea n-a parti
cipat, nu se știe din ce cauză, un 
mare număr de membri ai birourilor 
organizațiilor de bază și ai comite
tului de partid. Acest aspect arată că 
comitetul de partid nu s-a îngrijit cu 
simț de răspundere de pregătirea șe
dinței.

Planul de muncă (expus foarte 
greoi și plictisitor de tov. Vasile Mi- 
troți) cuprinde în ansamblul tui prin
cipalele sarcini ce stau în fața co
mitetului de partid a orașului Lupeni 
în trimestrul II a. c.

Datoria comitetului de partid este 
aceea de a învăța din lipsurile avute 
pînă acum, de a lupta cu hotărîre pen
tru lichidarea lor. Comitetul de partid 
va trebui să intensifice controlul a- 
supra muncii birourilor organizațiilor 
de bază pentru activizarea acestora, 
să le acorde un sprijin concret, și 
să le orienteze activitatea spre reali
zarea sarcinilor ce le stau în față în 
vederea înfăptuirii hotărîrilor parti
dului și guvernului.

Membrii comitetului de partid, care 
pînă acum n-au depus nici un fel de 
activitate, vor trebui antrenați în 
muncă pe bază de sarcini concrete, 
controlați de către tov. Mak-r, secre
tarul comitetului de partid*și criti
cați pentru lip’suri în ședințele de co
mitet.

Pe viitor, comitetul de partid va 
trebui să acorde toată atenția' pregă
tirii temeinice a" ședințelor de dare 
de seamă în față activului său. A- 
oeste ședințe trebuie' să constituie un 
prilej de scoatere la iveală a lipsu
rilor. de răspîndire ă experienței po
zitive a organizațiilor de bază care 
muncesc bine, un prilej de îmbunătă
țire a activității comitetului de partid 
și a birourilor organizațiilor de bază 
în vederea înfăptuirii cu succes â sar
cinilor ce le stau în față.

T. MOLDOVEANU ,

LA ORDINEA ZILEI
./

Cazarea muncitorilor 
constructori

Odată cu sosirea primăverii, pe 
șantierele de construcții a început 
munca din plin. Pe șantierele de con
strucții din Valea Jiului sosesc în fie
care zi numeroși muncitori dornici să 
participe Ia înălțarea de noi locuințe 
pentru mineri. Acestorâ, conducerile 
întreprinderilor de construcții trebuie 
să le asigure condiții bune de trai și 
cazare.

In această direcție mai sînt încă 
lipsuri serioase în cadrul întreprinde
rilor de construcții. Astfel, la între
prinderea 708 construcții Livezeni, 
cazarea muncitorilor lasă mult de 
dorit. Aici, lucrările la ceîe două ba- 
racamente, ca și la dispensarul me
dical și magazinul alimentar, se des
fășoară mult prea încet. La Petroșani, 
conducerea întreprinderii 701 con
strucții nu se preocupă de urgentarea 
lucrărilor și predarea celor două ba- 
racamente. Lipsuri asemănătoare în 
ceea ce privește condițiile de cazare 
se manifestă și la alte conduceri de 
întreprinderi de construcții din Valea 
Jiului, cum sînt cele din Vulcan, Pe- 
trila, etc. De asemenea, activitatea 
unor cantine, ca cele din Petrila și 
Livezeni, este nesatisfăcătoare.

Aceste lipsuri trebuie lichidate ne- 
întîrziat. Conducerile întreprinderilor 
de construcții trebuie să tragă ’a răs
pundere serviciile administrative, in
spectorii sociali și pe toți acei care 
dau dovadă de delăsare în ceea ce 
privește asigurarea condițiilor de ca
zare a muncitorilor constructori. În
treprinderile de construcții trebuie să 
dea toată atenția bunei cazări a mun
citorilor constructori.

SPECTACOLELE DE AZI:

CINEMATOGRAFE : ..Alexandru 
Sahia“ Petroșani: O scrisoare pier
dută; Muncitoresc, Petroșani: Dincolo 
de Dunăre; Lupeni: Meciul Anglia- 
Ungaria; Vulcan : China primește 
ansamblul R.P.R.; Aninoasa: Harnici; 
Petrila : Apărătorii patriei; Lonea : 
Dușmanii.

TEATRE : Teatrul de Stat Petroșani 
prezintă piesa „Mielul turbat“.

cu nedumerire. De unde naiba mai 
răsări și arătarea asta ?!...

Numai fata își păstră liniștea. Doar 
un moment, ca o părere, o roșeață 
îi coloră umerii obrajilor și c-o scli
pire ironică în fundul ochilor ei de 
cărbune prins pe ars, așteptă să vadă 
ce mai zice.

Omul nu se sperie la glasurile băr
baților, deși își alunecă prevăzător un 
pas în urmă, și, cu glas tărăgănat, 
ca și cînd ar fi urmat o lecție demult 
Invațata, continuă fără clipeală.

— Chiar că nu-i nici o scofală cu 
ea. O să vedeți cînd o sosi Dajic (Un 
mină... Că doar ea nu-i făcută pe mă
sura subteranelor noastre... Și-apoi 
știți ce se urmărește cu ea ? Chiar 
dacă s-o nimeri să fie bună...

— Ee, ce... ce ?...
— Cum să vă spun. Ea e adusă că 

să scoată pe minerii bătrîni din 
mină...

— Mă omule, ori cine ai fi, nouă 
să nu ne tai piroane, că acum... sări 
roșcovanul, înfiorat de-un junghi, și 
prinse să-l scuture, privindu-1 în 
ochi, după ce-1 apucase de piept.

Omul se chirci:
— Dă-mi drumul... tovarășe... Eu 

ți-am vîndut ce-am cumpărat. Astea 
le-am auzit și le-am văzut în vara 
asta, pe la alte mine pe unde-am 
umblat... Dacă știam că mă luați de 
mincinos nici nu vă spuneam... și se 
smuci să scape de strînsoare.

— Haide, zi-i mai departe, făcu 
flăcăul dîndu-i un bobîrnac de încu
rajare.

Fata îi privea cu ochi înguști.
Străinul gemu de-o durere închi

puită:
— Eu nu vă mint... Vă voi po

vesti numai adevărul... adevărul cu
rat... fiindcă mi-o cereți. . Ee, da-nu 
așa !... Lăsați-mă o leacă să răsuflu...

Eu vă spun ce-am auzit șî-am vă
zut la...

— Bine, bine...
începu ca și cînd nimic nu i s-ar 

fi întîmplat. Se vede treaba că trecu
se deseori prin atari situații.

— Uitați-vă cu ltiare aminte la ma
șină... Seamănă ea oare cu altele din 
minele noastre ? De pildă, c-o ha- 
veuză... Nu I Vedeți ?... Nici n-are 
cum; nu-i făcută pentru cărbune. Asta 
cît ce-o pui în cărbune și explodea
ză... Acum fac doar experiență cu 
ea... tinerii... Și dacă se-ntîmplă ceva...

Cei doi bărbați, după felul cum îl 
priveau, clătinînd capul și săltînd u- 
nul altuia din umeri, ziceai că mai îl 
cred. Fata tăcea ca și înainte. Atît că 
acum ochii îi păreau două muchii de 
cuțit, sub arcuirea frumoasă a sprîn- 
cenelor, iar gura, cireașă pîrguită, i 
se adunase strîns deasupra bărbiei 
care-i tremura ușor.

Sala de apel începu a se umpie de 
minerii proaspăt ieșiți din mină. Unii 
plecau de-acum spre casă discutînd 
voioși, pe cînd alții, pătrunși de cine 
știe ce gînduri, abia mormăiau 
cîte-un „noroc bun 1“ și se depărtau 
greoi către ușă. Cei mai mult, însă, 
cu cîte-un ciutac de brad subțioară, 
cu securea pe umăr și lampa la brîu, 
se plimbau prin sală fără grabă. 
Cîțiva se grămădiseră în spatele ce
lor patru din fața gazetei, trăgînd cu 
urechea la ce spune^ omul cei albi- 
cios, un chip de șobolan.

— Auzi, Ioane, ce Ie mai uscă ? 
dădu din cap un tînăr scurt, pudrat 
pe toată fața cu praf de cărbune, de 
sub care numai dinții și bulbucii o- 
chilor erau albi.

— Măă 1... Și încă tocmai de Da- 
jicu vorbește, îi răspunse un altul, 
nu mai puțin înnegrit, tocmindu-și 
în vîrful capului o pălărioară țără

nească, rotundă și umflată ca un cuib 
de pasăre.

— Păi ăsta-i un chiulangiu... II 
cunosc... A fost un timp și la noi în 
brigadă... Doarme în șut. A colindat 
pînă acum pe la vreo patru mine... 
se bagă în vorbă altul. Vorbise des
tul de tare ca să fie auzit.

— O, apoi atunci, mai că nu i-ar 
strica niște scatoalce și-un picior în...

Nu-și termină vorba, că dintr-odată, 
deasupra zarvei care se ridica de lă 
oamenii grupați prin sală vuii un 
svon de către ușa ce da spre lămpă- 
rie. Peste o clipă o mulțime de oa
meni se buluciră înăuntru, bătînd din 
palme și ovaționînd la un tînăr blond, 
scund și îndesat, care pășea stîngaci 
între ei.

Deodată oamenii se vălătuciră în- 
tr-un ghem și zeci de mîini îl săl- 
tară pe tînăr deasupra capetelor. 
Parcă o vijelie stîrni aplauzele care-1 
amețiră.

— Hei Dajic, să te auzim cum a 
foști... răsună limpede un glas peste 
toată hărmălaia.

De undeva îi răsări în bi. :e un 
buchet de flori primăvăratice, in timp 
ce peste mulțime se așternea tăcerea 
așteptării.

— Ei cum a fost ?...
Vorbele îi ieșiră din gură tot atît 

de neîndemînatice ca și pașii de a- 
dineaori:

— Apoi... cum să fie ?... Bine 1... 
Mașina-i minunată. Merge aproape 
fără a trebui s-o strunești... Iacă, mă 
vedeți !... După opt ceasuri de robo- 
teală mă simt ca și cînd as \ i de 
la pescuit de pe Brăița sau de la o plim
bare prin parc,.. Și-apoi ai tăcut 
treabă nu glumă... Uite, aici îs or
tacii... întrebați-i ! Am scos în cea
surile astea cărbune cît scoteam al
tădată într-p săptămînă... de nu mai 

pridideam cu armarea..,.
— Bravo. Dajic !...
Cei trei din fața gazetei fură luați 

prin surprindere, așa că înțeleseră 
numai pe jumătate ce se petrece în 
jur. Necunoscutul cu fața spălăcită, 
auzind vorbele tinerilor care trăse
seră cu urechea la ce spune vi; profi
tase de neatenția lor și se pierdu prin 
vălmășagul de oameni. Cînd se tre
ziră era prea tîrziu.

— Unde-i ?
— Hei, tăntălăule, l-am scăpat 1; 

își strînse cu ciudă pumnul minerițâi 
și-l împinse pe flăcăul cel înalt ca- 
re-si căsca gura.

— Ha?!
— Lua-l-ar naiba, trînti cu ciudă \ 

bătrînul Achim. Păreă a fost muscă, 
așa s-a mistuit de iute...

— Pe lepra aia o căutați ? Uite 
peraici a luat-o, săriră cu gura cel' 
doi tineri mineri, care văzuseră în- 
tîmplarea.

— După el 1
— Loc, loc, făcură ei, prinzînd 

să-l urmărească pe spînatee. Calea, 
și-o croiau cu umerii și coatele prin
tre oamenii ce nu mai conteneau să-l 
sărbătorească pe Dajic, de parcă bu
curia lor ar fi fost mai mare decît a 
fericitului victorios.

Albiciosul în minuta aceea tocmai 
pusese mîna pe clanța ușii și dădea 
să se topească afară, cînd, deodată se 
simți înhățat de guler de-o mînă vîn- 
joasă de fost miner. Era bătrînul 
portar, căruia îi sărise somnul lai 
cele ce se petreceau în Jur. Sub stu
fărișul des și brumat ai sprîaceneior, 
peste geamurile unor ochelari befeji, 
legați cu sîrmă, ochii îi sticlea« a 
șiretenie.

— Hei, nenicule, stai! Legitima-
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Ședința comisiei O. N, U. 
pentru dezarmare

Introducerea ilegală de arme în Coreea de sud 
de către comandamentul american

NEW YORK (Agerpres). — TASS 
transmite :

La 9 aprilie a avut loc o ședință 
a comisiei O.N.U. pentru dezarmare.

La începutul ședinței reprezentan
tul U.R.S.S., A. 1. Vîșinski, a făcut o 
scurtă declarație despre faptul că în
deplinirea de către gomindanist a 
funcției de președinte al comisiei 
pentru dezarmare este ilegală.

Vîșinski a amintit că reprezentan
tul Chinei în O.N.U. trebuie să fie o 
persoană numită de guvernul legal 
al Chinei, care este, după cum se știe. 
Guvernul Central Popular al Repu
blicii Populare Chineze.

Reprezentantul S.U.A., Lodge, a 
arătat că declarația reprezentantului 
U.R.S.S. despre înlăturarea gomindă- 
nistului ar fi neîntemeiată.

Apoi comisia a aprobat ordinea de 
zi a ședinței sale, propusă de dele
gații Angliei, S.U.A. și Franței. Po
trivit acestei ordine de zi, comisia 
pentru dezarmare trebuie să rezolve 
problema înființării unui subcomitet, 
după cum se prevede în rezoluția din 
23 noiembrie 1953 a Adunării Gene
rale.

Reprezentantul Angliei a propus 
înființarea unui subcomitet compus 
din reprezentanții Canadei, Franței, 
U.R.S.S., Angliei și S.U.A., care să 
stabilească programul și metodele 
sale de lucru. Potrivit propunerii en
gleze, ședințele subcomitetului vor fi 
secrete. El urmează să comunice re

Opinia publică mondială cere interzicerea 
armelor de exterminare în masă

LONDRA (Agerpres). — TASS
La 11 aprilie a avut loc la Hyde 

Pârk un miting convocat de Comitetul 
englez pentru apărarea păcii, la care 
au participat peste 3.500 londonezi.

La miting a luat cuvîntul cunoscu
tul om de știință dr. Burhop, care a 
subliniat necesitatea realizării unui a- 
eord între marile puteri cu privire ia 
interzicerea armei atomice.

Participanții la miting au adoptat 
o rezoluție în care cer interzicerea tu
turor tipurilor de arme atomice.

★
DELHI (Agerpres). — TASS
La 9 aprile a avut loc la clubul oră

șenesc din Delhi un miting de masă, 
organizat de Consiliul păcii pe întrea
ga indie în sprijinul cererii de a se 

zultatele lucrărilor sale comisiei pen
tru dezarmare pînă la 15 iulie a. c.

Propunerea delegației engleze a 
fost sprijinită de reprezentanții S.U.A., 
Franței, Canadei. Noii Zeelande. Bra
ziliei și Turciei.

A. i. Vîșinski a declarat că Uniu
nea Sovietică a pus și pune în mod 
consecvent și insistent an de an pro
blema inevitabilității luării unor mă
suri liotărîte în vederea preîntîmpi- 
nării primejdiei stîrnite de goana 
înarmărilor, care amenință pacea G 
care aduce noi dezastre și mai mari 
popoarelor iubitoare de pace și între
gii omeniri. Trebuie luate măsuri 
pentru atingerea acestui scop. Uniu
nea Sovietică, urmînd politica sa ex
ternă pașnică, a propus în repetate 
rînduri și a insistat pentru asemenea 
măsuri. Printre altele a acționat în 
acest fel la sesiunea a 8-a a Adunării 
Generale și la conferința de la Ber
lin. Comisia neutru dezarmare este 
chemată să ajute la rezolvarea unor 
probleme care au devenit de mult 
actuale.

Pupă aceasta, reprezentantul An
gliei a declarat că el va prezenta pro
punerile sale, făcute verbal, în scris 
pînă la 12 aprilie, centru ca ele să 
poată fi examinate de comisia pentru 
dezarmare la următoarea ședință.

Următoarea ședință a comisiei 
O.N.U. pentru dezarmare va avea loc 
la i4 aprilie.

interzice fabricarea și folosirea bom
belor cu hidrogen și atomice. Mitin
gul a fost prezidat de dr. Kitchlew, 
președintele Consiliului păcii pe în
treaga Indie. Rezoluția prezentată de 
d-na Ramesvari Nehru, și . adoptată de 
participanții la miting sprijină cere
rea cu privire la „interzicerea tuturor 
armelor de exterminare în masa“.

★
ȘANHAI (Agerpres). — După cum 

transmite agenția Kiodo Țușin, la 11 
aprilie, Jioțaro Kawakami, președin
tele partidului socialist de dreapta 
din Japonia, s-a adresat într-o cuvân
tare radiodifuzată tuturor țărilor cu 
chemarea de a se interzice arma ato
mică și de a se pune capăt cursei 
înarmărilor.

PEKIN (Agerpres). — China Nouă
La 7 aprilie reprezentanții ceho

slovac și polonez din comisia neutră 
de supraveghere a respectării armis
tițiului au predat comisiei militare de 
armistițiu un document oficial care 
dovedește introducerea ilegală de arme 
în Coreea de către comandamentul 
american. Documentul a fost întoc
mit cu participarea reprezentanților 
suedez și elvețian, care nu au fost 

Jupiter, te-ai supărat...

de acord însă ca el să fie predat co
misiei militare.

Comisia a stabilit că în decurs de 
patru luni comandamentul american 
a adus sub formă de „piese de schimb“ 
un mare stoc de materiale de război, 
suficiente pentru reînoirea unei mari 
cantități de mijloace tehnice de luptă. 
El aduce în Coreea de ■ud ar- e de 
o construcție nouă, inclusiv avioane 
de vânătoare și bombardiere.

minați să facă totul pentru a reali
za încasări cît mai mari“.

Intr-un articol publicat, in. luna 
martie a acestui an, în „Revue Con
golaise illustrée", generalul Ver
meulen remarcă :

„Cercuri competente constată nu 
fără îngrijorare'că in Congo se for
mează o prăpastie între albi și afri
cani“.

Autorului articolului dm „Le Soir" 
nu i-a plăcut nici faptul că în studiul 
despre Congo, Marca enciclopedie 
sovietică arată cum acaparează Sta
tele Unite această regiune, una din
tre cele mai bogate din Africa.

„Enciclopedia afirmă — scrie el
— că americanii transformă Congo 
într-o bază militară și într-o sursă 
de materii prime strategice''.

Da, îl transformă. Acest lucru 
poate fi citit nu numai in enciclope
dia sovietică, ci și in presa burghe
ză. Aceeași „Revue Congolaise il
lustrée“ scrie :

„Toată lumea știe că Statele U- 
nite se interesează din ce în ce mai 
mult de Africa și îndeosebi de colo
nia noastră“.

E puțin probabil ca autorul recen
ziei din ziarul „Le Svir" să nu știe
— doar despre asta scrie chiar presa 
din Bruxelles ! — că întreaga pro
ducție a minelor de cositor din Mao- 
nono se îndreaptă spre uzinele ame
ricane, că tot uraniul extras in Con
go este acaparat de americani, că 
la Kamina, Stanleyville și Elisa- 
bethville americanii construiesc ae
rodromuri militare sau le moderni
zează pe cele existente. Atunci, de 
fapt, ce-l supără ? împotriva cărui 
lucru protestează ? împotriva faptu
lui că enciclopedia sovietică a des
cris situația din Congo așa cum este 
ea in realitate 2

(Din „Timpuri Noi“)

Recenta notă a Guvernului Sovietic 
continuă să se afle în centrul atenției 
opiniei publice mondiale.

Principiul simplu al unirii eforturi
lor tuturor popoarelor europene în ve
derea asigurării securității unice își 
găsește expresia în formula cunoscută 
și înțeleasă de fiecare om : „toți pentru 
unul, unul pentru toți“. In spatele 
acestei formule stă experiența vieții 
popoarelor. In prezent acest princi
piu poate și trebuie să fie aplicat în 

/ relațiile dintre state. Acest lucru îl 
.cer toți oamenii, cinstiți.

„New York Herald Tribune“ afirmă 
că inițial „unii dintre consilierii d-lui 
Dulles l-au convins că Statele Unite 
trebuie să răspundă la notele rusești 
pînă în cîteva ore (!), pentru a preveni 
larga lor discutare și răspîndire...“ De
clarația pripită a departamentului de 
stat nu a prevenit însă și nu putea să 
preîntîmpine nici răspîndirea informa
țiilor despre propunerile sovietice, nici 
discutarea lor. După părerea lui „New 
York Times“, acțiunile departamentu
lui de stat „au pus o nouă armă în mîi- 
nile celor ce critică alianța anglo
americana“.

Ecourile care le-a avut notă Guver
nului Sovietic peste hotare confirmă 
că această idee găsește tot mai multă 
înțelegere și sprijin în toate țările eu
ropene.

Din ecourile de peste hotare la nota 
Guvernului Sovietic din 31 martie mai 
rezultă că .cercurile largi ale opiniei 
publice din toate țările salută și spri
jină activ eforturile sovietice îndrep-

..Garanții eficiente împotriva agresiunii“
. de I. PAVLOV

täte spre reducerea înarmărilor și for
țelor armate ale statelor și spre rea
lizarea unui acord care să asigure ne- 
admiterea folosirii energiei atomice în 
scopuri de distrugere și de exterminare 
în masă a oamenilor.

„Opinia publică mondială cere tot 
mai insistent interzicerea armei ato
mice — a fost nevoit să recunoască 
zjarul „Christian Science Monitor“. 
Opinia publică mondială „s-a năpus
tit“ — după cum se exprimă ziarul — 
asupra politicii americane în proble
mele energiei atomice. Intr-un articol 
redacțional intitulat „Ideile împotriva 
bombelor“,i același ziar subliniază că 
forța acestor idei care pune stăpînire 
pe mințile milioanelor de oameni nu 
poate fi subapreciată.

Presa străină acordă atenție și pro
punerii cuprinse în nota Guvernului 
Sovietic din 31 martie de a se lua mă
suri pentru asigurarea unei situații 
în care „organizația tratatului nord- 
atlantic să înceteze să fie o grupare 
de stat închisă și să fie deschisă pen
tru aderarea altor state europene, ceea 
ce parale! cu creearea unui sistem efi
cace de securitate colectivă în Euro
pă, ar avea cea mai mare însemnă
tate pentru întărirea păcii generale“.

In legătură cu aceasta se discută cu 
însuflețire declarația Guvernului So
vietic care a arătat că este gata să 

examineze împreună cu guvernele in
teresate problema participării U.R.S.S. 
la tratatul nord-atlantic.

încercările departamentului de stat 
al S.U.A. de a obține respingerea a- 
cestei pronuneri importante este con
damnată în Europa occidentală. Zia
rul elvețian „La Suisse“ scrie în. legă
tură cu aceasta : „Puterile occidentale 
au declarat tot timpul că Uniunea 
atlantică are 'un caracter defensiv și 
nu agresiv; o confirmare în acest sens 
ar fi faptul că porțile ei sînt deschise 
pentru toată lumea. Va fi foarte greu 
să admitem că Uniunea atlantică este 
deschisă tuturor dacă porțile ei vor îi 
închise cu brutalitate în nasul primu
lui candidat“ .

Răspunsurile guvernelor S.U.A., 
Angliei și Franței la nota sovietică vor 
arăta în mod inevitabil dacă conducă
torii tratatului nord-atlantic împărți 
șese această apreciere.

In ceea ce privește propunerea so
vietică cu privire la participarea SUA 
la sistemul asigurării securității co
lective în Europa, mulți comentatori 
amintesc că la examinarea în cadrul 
conferinței de la Berlin a proiectului 
sovietic al „tratatului general euro
pean“ referirile la faptul că acest 
proiect nu prevede particinarea ne
mijlocită a S.U.A. au constituit „prin
cipalul argument pe care l-au formu
lat miniștrii occidentali pentru a-și 

motiva refuzul de a accepta aedastă 
propunere“. De aci ar rezulta că în 
prezent dificultățile în calea realizării 
unui acord ar trebui să dispară. Co
mentatorul agenției Reuter, cărma îi 
aparțin cuvintele mai sus citate, con< 
s'ideră că acest lucru „iace ca Occi
dentul să fie foarte prudent“ (I), în 
formularea refuzului de a accepta pro
punerile sovietice. Acest îndemn la 
„prudență“ are, se vede, motivele sale! 
întrucît unii reprezentanți ai cercurilor 
guvernante din Occident caută în pre
zent diferite șiretlicuri pentru â res
pinge propunerile sovietice.

Cercurile opiniei publice din țările 
europene nu pot să nu aprecieze în 
mod corespunzător și propunerea Uni
unii Sovietice potrivit căreia pînă la 
unificarea Germaniei Republica De
mocrată Germană și Republica Fede
rală ar putea fi părți în tratatul cu 
privire la securitatea colectivă în Eu
ropa.

Ziarul conservator englez „Yor&- 
shire Post“ consideră însă că princi-’ 
pala „deficiență“ a propunerii sovieti
ce constă tocmai în faptul că... „ar' 
trebui să se renunțe la crearea comu
nității defensive europene șt să se re
tragă trupele aliaților din Germania".

Multe ziare străine arată nu fără 
temei că puterile occidentale nu vor 
mai reuși să treacă sub tăcere fondul 
propunerilor sovietice sau să se eschi
veze de la discutarea lor. Aceste pro 
puneri sînt discutate ne larg de în
treaga opinie publică.. (Agerpres).- 
(„Pravda“).

REDACȚIA și ADMINISTRAȚIA : Petroșani Str. Gh. Gheorghiu-Dej Nr. 56—58. Telefon: interurban 222; automat 569. Tiparul : I. P Petroșani

v-.-.A

Vechii romani spuneau : Jupiler, 
te-ai supărat — înseamnă că n-ai 
dreptate. Poate că autorul anonim 
al articolului plin de indignare apă
rut in ziarul belgian „Le Soir" nu 
prea seamănă cu Jupiter, dar el s-a 
supărat și totodată e evident că n-are 
dreptate.

Dar ce anume a stîrnit minia zia
ristului belgian ? l-a stirnit-o Marea 
enciclopedie sovietică, care publică 
in volumul 22 un studiu despre 
Congo belgian.

Jupiterül belgian atacă enciclope
dia pentru faptul că a prezentat un 
„tablou sumbru“ a acestei colonii 
belgiene.

„Enciclopedia rusească afirmă că 
populația băștinașă este prost tra-

i tată“ — scrie autorul fui ¿osului ar
ticol din „Le Soir" și. declară că 
enciclopedia sovietică greșește.

Această declarație îndrăzneață este 
J însă în contradicție cu știrile publi

cate de ziarele belgiene, chiar de 
ziarele aceluiași lagăr din care face 
parte și apărătorul rinduietilor co
lonialiste din Congo. Înainte de a 
face dezmințiri el ar fi trebuit să a- 
runce o privire in aceste ziare. Astfel, 
ar fi putut citi în ziarul „La Libre 
Belgique“* 1 cum camuflează autorită
țile colonialiste belgiene munca for- 
țdtă ia care esté supusă populația 
băștinașă din Congo.

„Nedorind sau neputînd să intro
ducă prin decret munca forțată a 
africanilor, scrie acest ziar, statul 
a introdus un impozit pe cap de lo
cuitor, silind astfel pe africani să 
facă rost de bani, adică silindu-i să 
muncească. Prin astfel de subterfu
gii s-a introdus, de fapt, munca for
țată... Funcționarii din administra
ția colonială sînt apreciați după ze
lul pe' care îl arată ia încasarea a- 
cestor impozite. Astfel ei sînt deter-


