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Chemarea de 1 Mai 1954
a Comitetului Centrai al Partidului Muncitoresc Romîn 

către toți oamenii muncii din Republica Populară Romînă
Tovarăși și tovarășe.

Se apropie ziua de 1 Mai, ziua so
lidarității internațioinale a oamenilor 
muncii, ziua frăției muncitorilor din 
toate țările. An de an, accas'.ă mă
reață sărbătoare prilejuiește, o trécere 
în revistă a forțelor mereu crescînde 
ale clasei muncitoare și ale oame
nilor muncii din întreaga, lume, a 
noilor succese dobîndite de mișcarea 
muncitorească revoluționară mondială 
în lupta pentru pace, pentru democra
ție și socialism.

Pentru poporul muncitor din țara 
noastră, eliberat de sub jugul clase- 

• Ici exploatatoare și al imperialiștilor 
străini, a devenit o tradiție scumpă de 
a întîmpina ziua de 1 Mai cu noi reali
zări în lupta pentru construirea so
cialismului, pentru sporirea produc
ției industriei socialiste, a producției 
agricole. a bunurilor de larg consum, 
pentru făurirea bunului trai material și 
cultural al oamenilor muncii din ora
șe și sate.

Regimul democrat-popular a deter
minat uriașe schimbări în viața mun- 
citorilori. jăranilor muncitori, intelec
tualilor, femeilor, tineretului, minori
tăților naționale. Poporul nostru mun- 

. citor șe bucură de largi drepturi ce
tățenești și libertăți democratice. Mari 
succese au fost obținute în dome
niul dezvoltării economice a țări, al 
ridicării nivelului de trai material și 
cultural al oamenilor muncii. Țara 
noastră și-a dezvoltat puternic indus- 
stria. socialistă în anii regimului de
mocrat-popular. Progresele mari rea
lizate în domeniul dezvoltării indus
triei, și îndeosebi al industriei cons- 
trucției de mașini, ne permit nu numai 
să.producem în serie mașini compli
cate. pe care altădată le importam, dar 
să si avem disponibilități pentru ex
porti

Datorită sprijinului dat de ■ statul 
Celor ce muncesc, țărănimea munci
toare a obținut succese însemnate, par- 
tîcipînd tot mai activ la opera de con
struire a socialismului. Rezultate 
deosebite în lupta pentru o viață mai 
bună au dobîndit țăranii muncitori 
uniți în gospodării colective și îhto- 
vărășiri agricole..

- Însemnate îmbunătățiri s-au reali
za* în domeniul social-cultural. Au 
luat avînt învățămîntul. știința, artă 
Ș‘ literatura.

Realizările regimului democrat- 
popular au fost cu putință datorită 
conștiinței și spiritului de răspundere 
de careta dat și dă dovadă eroica noas
tră clasă muncitoare, forța conducă
toare a statului și a poporului ; ele au 
fost cu putință pentru că țărănimea 
muncitoare urmează cu credință pe 
aliatul și conducătorii! său de nădej
de, clasa muncitoare, călăuzită de. 
Partidul Muncitoresc Romîn. pen
tru că intelectualitatea noa’stră lega
tă de popor ' ’contribuie cu însuflețire 
la cauza întăririi și înfloririi patriei.

Succesele obținute pe calea con
struirii socialismului se datoresc în
sușirii și înfăptuirii de către oameni: 
muncii de la orașe și sate a politicii 
Partidului Muncitoresc Romîn, al că
rei conținut principal este grijă pen
tru binele poporului, slujirea neobo
sită a intereselor celor ce muncesc.

In miezul preocupărilor partidului 
stau în momentul de față ridicarea 

producției agricole și a producției in
dustriei alimentare și ușoare, pentru 
obținerea unei abundențe de produse 
și a ridicării nivelului de trai al po
porului muncitor.

Partidul și guvernul iau în mod sis
tematic măsuri ' practice în vederea 
atingerii acestui scop.

Avem tot ce este necesar pentru a- 
plicarea în viață a masurilor luate 4'e 
partid și guvern. Economia țării noas
tre, economie de pace, merge cu paji 
siguri pe calea avîntului continuu. 
Rezultatele obținute de ropdrul rfos* 
tru muncitor în domeniul industriali
zării țării, colaborarea economică a 
țării noastre cu țările lagărului de
mocratic și în special ajutorul multi
lateral al marii Uniuni Sovietice cre
ează condițiile materiale necesare pen
tru înfăptuirea acestor măsuri. Depinde 
de munca organizată, plină de avînt 
a maselor largi de la orașe și sate, 
ca sarcina îmbunătățirii condițiilor 
de trai ale oamenilor muncii, să fie 
tradusă cu succes în viață, ca greu 
tățile pe care le avem să fie înfrinta. 
Chezășia înfrîngerii greutăților este 
unitatea de nezdryneinat între partid, 
■guvern și popor.

Cu ocazig zilei de 1 Mai, marea 
sărbătoare' a oamenilor muncii de 
pretutindeni, Comitatul Central al 
Partidului Muncitoresc Romîn chea
mă pe toți cei ce muncesc de la orașe 
Și sate să ia parte cu avînt la lupta 
pentru dezvoltarea economiei națio
nale, pentru îmbunătățirea nivelului 
de trai material și cultural, să pomi 
în slujba realizării acestei sarcini toa
te forțele, toată capacitatea și iniția
tiva lor creatoare.

Comitetul Central al Partidului 
Muncitoresc Romîn cheamă pe oame
nii muncii din industria grea să dez
volte necontenit capacitatea de pro
ducție a întreprinderilor, să sporească 
productivitatea muncii și gradul de 
folosire a utilajelor, să acorde o aten
ție deosebită necontenitei măriri a 
producției de mașini și unelte agricole, 
p’ecum și pieselor de schimb necesar? 
ior ; în întreprinderile din industria 
grea trebuie create și dezvoltate secții 
■ie produse de larg consum.

Muncitorii și inginerii-care lucrea
ză în construcții sînt chemați să lupte 
pentru darea la timp în fur, cjiune a 
lucrărilor, pentru o cît mai bună ca
litate, pentru reducerea prețului de 
Cost.

Oamenii muncii din industria tex
tilă și de încălțăminte sînt chemați să 
producă țesături, confecții și încălță
minte în sortimente cît mai variate, 
de calitate superioară și în cantități 
care să satisfacă cerințele mereu 
crescînde ale populației de la orașe 
și sate.

Muncitorii, tehnicienii și inginerii 
din industria alimentară trebuie să 
sporească necontenit producția fabrica 
telor de carne, pește, ulei comestibil, 
zahăr, etc., asigurînd lărgirea și-îm
bunătățirea sortimentelor.

Oamenii muncii din industria locală 
șl din cooperația meșteșugărească tîJlf 
■Chemați să contribuie activ la mări
rea producției bunurilor de larg con
sum necesare populației.

Singura cale justă pentru ridicarea 
nivelului de trai al oamenilor muncii 
este lupta de zi cu zi pentru mărirea 
producției și ridicarea productivității 

muncii, reducerea prețului de cost al 
produselor și îmbunătățirea calității lor.

Comitetul Central al Partidului 
Muncitoresc Romîn cheamă pe munci
torii, inginerii și tehnicienii din indus
trie să participe cu avînt sporit la în
trecerea socialistă, pentru mărirea pro
ducției și productivității muncii, îm
bunătățirea calității produselor, -edn- 

■ cerea prețului de cost, să-și desfășoa
re larg inițiativa lor creatoare pentru 
descoperirea și folosirea imenselor re
zerve interne pe care ^e posedă între
prinderile noastre, să extindă me

todele înaintate ale fruntașilor în pro
ducție.

Socialismul înseamnă evidență și 
control riguros. Oamenii muncii tre
buie să lupte cu hotărîre în vederea- 
înrădăcinării unui sever regim de eco
nomii îh toate domeniile de activitate, 
si scoată la iveală și să combată fără 
cruțare orice risipă și cheltuieli de 
prisos, astfel încît maximum de mij
loace să poată fi concentrate în di
recția sporirii producției bunurilor de 
larg consum și a producției agricole, 
pentru ridicarea nivelului de trai ma- 
tfenfil șt cultural al celor -ee muncesc.

Comitetul Central al Partidului 
Muncitoresc Romîn cheamă oamenii 
muncii din agricultură să lupte prin 
tflăte mijloacel“ pentru sporirea pro
ducției agricole vegetale și ani
male, pentru obținerea unui belșug 
dt produse agro-alimentare, în scopul 
îmbunătățirii aprovizionării populației 
muncitoare de Ia orașe și sate și a 
industriei ușoare și alimentare.

Anul 1954 poate și trebuie să fie 
un an de creștere simțitoare a pro
ducției medii la hectar la principa
lele culturi agricole și îndeosebi Ia 
grîu, porumb, cartofi, sfeclă de zahăr, 
floarea soarelui, legume. Țăranii mun
citori Sînt chemați să lupte cu avînt 
sporit pentru executarea la timp și 
în bune condițiuni a muncilor agri
cole de primăvară, să aplice pe scară 
largă metodele agrotehnice înaintate, 
folosind cu- pricepere bogata expe
riență a 'agriculturii Uniunii Sovie
tice și experiența fruntașilor din a- 
gricultura noastră. Cunoașterea, a- 
plicarea și răspîndirea largă a meto
delor agrotehnice este în interesul 
tuturor țăranilor s muncitori, în inte
resul dezvoltării economiei noastre 
naționale,. pentru îmbunătățirea con
tinuă a nivelului de trai al celor ce 
muncesc de la orașe și sate.

Țărani muncitori, aplicați pe su
prafețe întinse metoda însămînțării 
porumbului, cartofului și altor plante 
prăsitoare, în cuiburi așezate în pă
trat, metoda, producerii răsadurilor de 
legume în ghivece nutritive și alte 
metode agrotehnice înaintate ! Lărgiți 
întrecerea pentru executarea la timp 
și la Un înalt nivel agrotehnic a lu
crărilor agricole de' primăvară 1

Comitetul Central al Partidului 
cheamă țăranii muncitori să lupte 
pentru mărirea numărului și îmbună
tățirea soiurilor de animale și păsări, 
să contracteze cu unitățile comerciale 
de stat și cooperatiste produse agro- 
aliihentare, să aprovizioneze piața cu 
mai multă carne, mai mult lapte, mai 
multe legume și zarzavaturi.

Țăranii muncitori cu gospodării in
dividuale sînt chemați să folosească 
în1 întregime posibilitățile gospodă
riilor lor de a spori producția agricolă 
și de a ridica randamentul la hectar.

Țăranii muncitori membri ai gospo
dăriilor agricole colective și ai înto
vărășirilor agricole sînt chemați să’ 
iupte pentru obținerea de recolte bo
gate, pentru mărirea avutului obștesc i 
al gospodăriei colective, pentru crea*1 
rea și dezvoltarea fermelor de creștere 
a animalelor. Ei au datoria să facă* 
din fiecare gospodărie colectivă și în
tovărășire o dovadă vie a superiorită
ții agriculturii socialiste, o pildă și 
un îndemn pentru țăranii muncitori* 
cu gospodărie individuală, de a se 
uni in gospodării colective și întovă
rășiri.

îndeplinindu-și îndatoririle față de 
stat, țărănimea muncitoare contribuie 
la întărirea economiei naționale și 
îmbunătățirea aprovizionării popu* 
lației muncitoare.

Tractoriștii, tehnicienii și inginerii 
din S.M.T. și G.A.S. sînt chemați să 
sprijine efectiv pe colectiviști, întovă
rășiți și pe țăranii muncitori cu gos
podării individuale în însușirea și a- 
plicarea agrotehnicii înaintate, să 
iupte pentru folosirea deplină a capa
cității tractoarelor și mașinilor agri
cole și pentru respectarea cu strictețe 
a normativelor de îngrijire și repara
ții. să execute lucrări de bună calitate, 
să economisească piese de schimb,, 
carburanți și lubrefianți.

Ir: scopul ridicării producției agri
cole, muncitorii, tehnicienii și ingine
rii din industrie sînt chemați să pro
ducă în cantități sporite mașini agri
cole și piese de schimb, precum și u- 
nelte agricole simple accesibile mase
lor largi ale țărănimii, să trimită din 
rîndurile lor cadre calificate și cu ex-/ 
periență în S.M.T.-uri, centre meca
nice și gospodării de stat, pentru fo
losirea la maximum a tehnicii înain
tate cu care este înzestrată agricultu
ra noastră.

Muncitorii și funcționarii sînt che
mați să ’ contribuie la îmbunătățirea 
aprovizionării lor și a familiilor lor „ 
prin cultivarea de legume și zarzava
turi pe loturi individuale.

Comitetul Central al Partidului 
cheamă lucrătorii din comerțul de stai 
și cooperatist să lupte pentru lărgi
rea și îmbunătățirea schimbului între 
oraș și saț, pentru o cît mai bună de
servire a oamenilor muncii, pentru 
reducerea cheltuielilor de circulație a 
mărfurilor, pentru sporirea contractăm 
rilor și achizițiilor de produse agricole.

Oamenii muncii din aparatul de stat 
trebuie să lupte pentru o bună func
ționare a aparatului de stat, pentru 
stricta respectare a legalității populare, : 
pentru stîrpirea birocratismului și a 
nepăsării față de nevoile oamenilor 
muncii.

Comitetul Central al Partidului 
Muncitoresc Romîn cheamă intelec
tualii : învățători și profesori, medici 
și oameni de știință, scriitori și artiști 
să pună cunoștințele și capacitatea lor. 
creatoare în slujba operei de construi
re a socialismului, în slujba ridicării 
continue a nivelului de trai material 
și cultural al poporului nostru.

La baza realizărilor noastre econo- ■■ 
mice stă munca desfășurată de partid, 
forța conducătoare a regimului de 
democrație populară. Organizațiile de 
partid trebuie să desfășoare o intensă 
muncă de; lămurire a oamenilor mun
cii de la orașe și sate asupra politicii 
econoffiice a partidului și statului, să-i 
1—■ .„____ .

(Gcmtinua/e în pag. 4-a)
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Cum putem organiza o grădină de legume și zarzavaturi
Este bine cunoscut faptul câ ie- 

s gumele și zarzavaturile sînt nelip- 
s site din hrana oamenilor ; ele au o va

loare alimentară ridicată și conțin 
multe vitamine.

Loturile individuale și alte terenuri 
de pe lîngă casă, pot fi folosite pen
tru cultura legumelor, asigurînd prin 
aceasta în mare parte satisfacerea ce
rințelor de legume si zarzavaturi ale 
gospodăriilor muncitorilor și funcțio- 

■< narilor. Pentru a înființa o grădină de 
legume nu ne trebuie decît locul, cîteva 
unelte simple, muncă și puțină price
pere.

O suprafață de 300 m.p. grădină de 
zarzavaturi îngrijită și cultivată în 
bune condițiuni,. poate satisface cerin
țelor aproape totale ale unei familii 
de 3-5 membri, cu condiția că aceasta 

' să fie cultivată cît mai rațional
’ Cu toate că datorită situației spe
cifice a raionului nostru, nu pot fi 
cultivate cu succes toate speciile de 
legume, totuși, la cele care se oot cul
tiva se pot obține recolte bogate, pen
tru care lucru vom pune la îndemâna 
oamenilor muncii cîteva sfaturi practi
ce desure folosirea rațională a loturi
lor individuale.

Pregătirea terenurilor și 
împărțirea pe parcele

Pregătirea terenului înainte de în- 
sămînțare are. o importanță deosebită, 
și ca atare trebuie făcută cu cea mai 
mare atenție. In terenurile ce urmează 
•a fi cultivate cu legume și zarzavaturi 
se fac unele lucrări, nivelare, se 
string și se îndepărtează pietrele și 
resturile lemnoase ce s-ar afla pe te
ren, apoi se sapă grădina cu hîrlețul 
ia o adîncime de 25—3Q emr ți chiar 
40 cm. dacă este posibil. t

Odată cu săpatul sau.desțeiimtul, 
se face o îngrășare cu gunoi de grajd, 

, ihraniță sau găinaț.
După ce pămîntul a fost săpat și 

/bine mărunțit cu grebla se va face îm
părțirea lui pe>parcele, cu scopul de a 
schimba în fiecare an locul de cul
tură al plantelor. Această operațiune 

1 se numește asolament sau rotație și 
are o importanță deosebită deoarece 
legumele nu pot fi ciiltivate mai mulți 
ani pe același loc din următoarele mo
tive :

— fiecare specie de» legume trage din 
pămînt anumite substanțe hrănitoare 
(unele sărăcesc pămîntul în substan
țele nutritive mai mult iar altele mai 
puțin);

— cultivînd legumele mai mulți 
ani. pe același locțse răspîndesc anu
mite boli, ca mana cartofilor la roșii 
Sau gușa de la varză la gulii, etc;

— unele legume să dezvoltă bine 
Jîn pămîntul proaspăt îngrășat, iar 
altele in pămînt îngrășat cu un an 
înainte sau cu doi.

Pentru obținerea unui bun asoia- 
’ ment vom împărți speciile de legume 

cultivate în Valea Jiului în trei cate
gorii :

In prima categorie intră legumele 
care cer pămînt proaspăt îngrășat

cum sînt varza, ardeiul, țelina, cas
traveții și dovleceii. In terenurile în
grășate cu un an înainte se pot cul
tiva roșii, ceapă, usturoi ,morcovi/ 

pătrunjel și cartofi. In terenurile în
grășate cu doi ani înainte" 'reușesc le
gumele mai puțin pretențioase ca fa-

Anul Parcela I Parcela II Parcela III

I

Varză 70 m.p.
Castraveți 15 „
Gulii .5 „
Ardei 5 .
Ridichi 5 „

Roșii 35 m.p.
Ceapă 35 ,
Usturoi 5 n
Morcovi 10 „
Pătrunjel 5 .
Fssole, ip
Mazăre 1 n

Cartofi 100 m.p.

Total 100 „ Total 100 B

II

Roșii
Ceapă
Usturoi
Morcovi
Pătrunjel /
Fasole
Mazăre.

Cartofi

Varză
Castraveți
Gulii 
Ardei
Ridichi

III

X,

Cartofi
*

Varză
Castraveți 
Gulii 
Ardei 
Ridichi

Roșii
Ceapă 
Usturoi >
Morcovi 
Pătrunjel 
Fasole
Mazăre

Avînd suprafață mică nu se poate 
folosi numai uri asolament de trei 
ani, lotul fiind format din cele 3 par
cele de 100 m.p. fiecare. Ordinea de 
rotație în, cei trei ani este cea ară
tată în schemă.

Pentru a obține două recolte de-pe 
aceeași suprafață, pentru unele legu
me nu se va rezerva loc special șî ele 
vor fi cultivate printre altele care fie 
că se dezvoltă mai tîrziu, fie că nu 
cresc prea mari și permit alte culturi 
intercalate. ,

Astfel, în straturile de ceapă și pe 
marginea acestora se pot cultiva ri
dichi, cimbru, mărar, mac, salată tim
purie, iar între rîndurile sau cuiburile 
de castraveți se poate cultiva fasole 
oloagă sau chiar cu araci. De aseme
nea, unele legume se recoltează mai 
de vreme și în locul lor pînă toamna 
putem obține încă o recoltă. Astfel, 
după cartofii timpurii se pot semăna 
castraveți și fasole de toamnă sau se 
poate planta varză de toamnă. După 
ceapă poate fi semăriată salată sau 
spanac, iar după salată timpurie poate 
fi plantat ardei sau roșii sau să fie 
semănate ridichi de lună și de toamnă.

După împărțirea terenului pe par
cele se1 va trece la însămînțarea le
gumelor și zarzavaturilor. Pentru cea 
pă, Usturoi, morcovi, pătrunjel și păs- 
tîrnac se fac straturi lungi de ce! mult 
5 m. și late de 1 m., aceste legume 
semănîndu-se în rînduri la 15-20 cm. 
Rîndurile se fac adîn^i de 3-4 cm. cu 
ajutorul unui băț pe lîngă o sfoară 

I
Am citit în ziar și am auzit deseori 

vorbindu-se despre felul defectuos în 
care se lucrează la unele oficii 
P.T.T.R. din raionul Petroșani. Spun 
am citit s-ffri auzit, dar mie nu mi 
s-a întîmplat să am neplăceri. Asta 
pînă acum cîteva zile, cind am primit 
o scrisoare pe care o așteptam cu 
multă nerăbdare. De aceea, cînd am 
primit scrisoarea prima grijă a mea a 
fost să văd cînd mi s-a trimis scri
soarea, și cînd a sosit la oficiul din 
Petrila. Din raionul Griș, regiunea 
Arad, scrisoarea a făcut trei zile pînă 

. la oficiul Petrila Insă de la oficiu 
pînă lă mine acasă scrisoarea a fă
cut nici mai mult nici mai puțin decît 
patrii zile.
x Tot mie mi s-a întîmplat încă. ceva.

sau sîrmă bine întinsă, sau cu o greo-

SCRISORI CĂTRE REDACȚIE 
Un fel de a munci

In ziua de 18 martie rai s-a expediat 
de la Dej lă sfatul popular orășenesc 
Petroșani extrasul meu de naștere. In 
ziua de 27 martie, tovarășa Onofrei de 
la oficiul stării civile al sfatului popu
lar Petroșani mi-a spus că extrasul 
n-a sosit. Același lucru mi s-a spus 
și a doua zi. In plus, tov. Onofrei 
m-a îndrumat la oficiul P.T.T.R. P> 
troșani să fac reclamație. Aici, mi s-a 
spus că scrisoarea cu extrase a so
sit la Petroșani în ziua de 22 martie 
și că îq acea zi s-a și predat la sfat. 
De primire a semnat tov. Iancliî.

După o căutare de 3 ore prin birou
rile sfatului, scrisoarea s-a găsit. 
Insă nici pînă la data de 29 martie 

tnu fusese... înregistrată,
Bucuros că, în sfîrșit, l-am găsit,

solea, mazărea și chiar cartofii. Car
tofii, castraveții și dovleceii dau pro
ducții mari în terenurile proaspăt des- 
țelinite.

Pdntru a putea urmări aceste reguli 
șe va împărți grădina în 3 parcele. 
(Vezi schema alăturată).

lă-marcator aî> cărei dinți sînt așezați 
ia distanța arătată mai sus.

însămînțarea se face imediat ce 
timpul permite și s-a încălzit puțin ; 
orice întîrziere scade din recoltă.

Dacă terenul pentru cultivarea le
gumelor este mai umed, straturile se 
vor face mai ridicate de cît potecile 
dintre ele, iar dacă terenul este mai 
uscat și secetos straturile se vor face 
mai jos de cît potecile pentru a re
ține apa din ploi. Dacă sîntem i î a- 
propierea unui rîu sau a altei surse 
de apă, făcînd straturile mai jos le
gumele pot fi udate prin irigație na
turală, aducînd apa pe un șanț ue la 
capătul mâi ridicat al straturilor.

Pentru restul culturilor păm*i!ul 
râmîne nivelat fără â se face straturi. 
Fasolea oloagă și mazărea se seamănă 
în rînduri la 30—40 cm., iar fasolea 
cu arac în cuiburi, în pătrat, la 50 cm. 
Cartofii de asemenea, șe seamănă în 
cuiburi dispuse în pătrat la 70 cm., 
făcute cu sapa, punîndu-se cîte 3-4 
cartofi îh cuib după mărimea lor, apoi 
se acopere cu sapa sau grebla de fier 
cu un strat de pămînt de 4-5 cm.

Castraveții și fasolea se seamănă 
numai la sfîrșitul lunii aprilie, cînd 
t’mpul s-a mai încălzit, iar varza,- 
ardeiul și roșiile se răsădesc numai 
în luna mai, la 40-45 cm deoărtare 
între fire, Iar roșiile la 60-70 cm.

De felul cum vom ști să dăm aten
ția cuvenită cultivării și îngrijirii lo
turilor individuale și grădinilor de 
legume vor denlnde recoltele de le
gume și zarzavaturi.

î ' ~ I. MACRA

am cerut să mi se predea extrasul de 
naștere.

— Nu se poate 1 Ți-1 trimitem noi 
oficial la sfatul Petrila — mi-a spus 
tov. Onofrei.

îngrozit de ceea ce se mai plutea 
întîmpla cu extrasul meu, m-am adre
sat tov. Kovăci, președintele statu
lui, care a încuviințat eliberarea ac
tului de care aveam mare nevqie. ,

Iată două întîmplări care oglindesc 
lipsa de suflet a unor funcționari și 
în acelaș timp felul defectuos în care 
se muncește pe alocuri. De ce se tole
rează oare asemenea lucruri,? De ce 
nu se pune odată capăt unor aseme
nea practici ?

VILHELM HARFANES 
muncitor mina Petrila

E. L. MANEVICI —

Salarizarea și formeie ei 
în industria U.R.S.S.

242 pag, lei 8,72
Lucrarea lui E. L. Manevici, „Sa

larizarea și formele ei în industria 
U.R.S.S.“, apărută de curînd, este o 
lucrare de mare importanță pentru 
cadrele noastie de specialitate din e- 
conomie, ajutîndu-le să contribuie 
efectiv la înfăptuirea principiului so
cialist al repartiției după muncă

Ea cuprinde două părți mari : pri
ma parte conține o teoretizare a pro
blemei, iar cea de a doua analizează 
aspectele practice pe care le îmbrăcă 
aplicarea sistemelor și formelor de sa
larizare în industria U.R.S.S. Proble
ma tratată este cu atît mai importan
tă cu cît ea va da tehnicienilor în 
problemele de muncă și salarii din in
dustria noastră, conducătorilor teh
nici, studenților și elevilor din școlile 
tehnice de specialitate indicații de fe
lul cum trebuie să muncească pqntru 
a pune în aplicare hotărîrea C.G. al 
P.M.R. și a Consiliului de Miniștri al 
R.P.R., pentru reducerea impozitului 
asupra salariilor oamenilor muncii. 
(Editura de stat pentru literatură 
științifică).

Cele mai noi cărți apărute în 
. Editura de Stat pentru

Literatură Științifică
M. V. POPOV — Medicina Judiciară 

460 pag., 219 fig., lei. 27,30
A. V. STEPANOV — Chimia Ju

diciară
292 pag., 58 fig., lei 14,62

A, T. PȘONIC — Scoarța cerebrală 
și funcția receptivă a organis
mului.
296 pag., 136 fig., lei 16,35

A.D. ADO — Antigenele, excitanți 
neobișnuiți ai sistemului nervos 
220 pag., 64 fig., lei 8,32

A. I. SAMOILOV și
A. G. GENȚOV — Lucrări practice 

de oftalmologie
132 pag., 54 fig., lei, 4,38

BRINZEU PIUS Dr. — Boala va
ricoasă

172 pag., 21 fig., lei 6,39
A. I. ZENȚOVA — Cuba

44 pag., 10 fig., lei 0,97
M. P. COTUHOV — Descoperirea 

Antarticei o faptă măreață 
92 pag-, H fig-, 1 hartă, 
2,55 z

* * ■ —Atlas geografic
76 pag., 75 hărți lei 40 

HILLEL KOHN și 1
ALEXANDRU KESZI — Exploata

rea capitalistă la „Dermata“
196 pag., 8 grafice* lei 5 88

SPECTACOLELE DE AZI :
CINEMATOGRAFE : Alexandru Sa- 

hia Petroșani: O scrisoare pierdută î 
Lupeni: Dușmanii; Vulcan : Apără
torii patrieiAninoasa : China pri
mește ansamblul R.P.R.; 'Petrila: 
Meciul Anglia — Ungaria ; Lonea: 
Hamlet.



STEAGUL ROȘU

* VIAȚA DE PARTID

Pentru îmbunătățirea muncii de partid 
pe șantierul întreprinderii 705 Petrila

Șantierele de construcții clocotesc 
din nou de viață. Odată cu venirea 
timpului favorabil, miile de construc
tori au pornit cu elan la muncă pentru 
clădirea de noi locuințe muncitorești, i 
noi instituții social-culturale. In mun
ca lor, constructorii sínt înflăcărați de 
dorința de a construi mat mult, de ca
litate mai bună și mai ieftin — așa 
cum prevăd măsurile plenarei din au
gust 1953 a C.C. al P.M.R Garanția 
îndeplinirii cu succes a acestor sarcini 
o constituie ridicarea de către orga
nizațiile de bază de pe șantierele de 
construcții a rolului lor de conducător 
politic al luptei pentru îndeplinirea 
sarcinilor de plan la toți indicii.

Organizația de bază din cadrul în
treprinderii 703 construcții Petrila a 
manifestat interes față de îmbunătă
țirea muncii pe șantierele de construc
ții care-i aparțin. La recomandarea 
biroului organizației de bază, macara
lele, benzile rulante si alte utilaje mo
derne aflate pe șantiere au fost revi
zuite și puse în funcțiune. Locurile de 
muncă de pe șantiere au fost aprovi
zionate cu materiale

In cursul trimestrului I al acestui 
an, organizația de bază a analizat 
în cadrul adunărilor generale activi
tatea conducerii întreprinderii, a co
mitetului sindical, a comitetului UTM, 
făcînd propuneri prețioase pentru îm
bunătățirea muncii pe șantiere, asigu
rarea unor condiții mai btine de trai 
pentru constructori, ridicarea nivelu
lui lor cultural și politic, etc.

La începutul lunii aprilie adunarea 
generală a organizației de bază a 
adoptat planul de muncă pe trimestrul 
II al acestui an. In noul plan de mun
că, organizația de bază și-a fixat ca 
sarcină să asculte un raport al condu
cerii întreprinderii asupra desfășu
rării muncii pe șantiere, să analizeze 
activitatea comitetului sindical și a 
organizației de tineret, să ia măsuri de 
organizare a cercului A.R.L.U.S. și 
organizației de Cruce Roșie pe șan
tier. Aceste Lapte oglindesc că organi
zația de bază în frunte cu secretarul 
ei, tovarășul Pândele Safciu e preocu
pată de îndeplinirea sarcinilor ce-i re
vin. Totuși, activitatea organizației de 
bază suferă de o mare slăbiciune: e 
desfășurată la suprafață.

Iată un exemplu. Nu de mult, a 
avut loc o ședință de instruire a agi
tatorilor. In fața agitatorilor au fost 
citite articole din carnetul agitatorului 
din luna februarie în legătură cu sar
cinile ce revin agitatorilor în mobili

zarea maselor în lupta pentru dezvol
tarea economiei naționale, realizarea 
de economii și folosirea deplină a tim
pului de lucru. Deși pe șantiere există 
multe materiale împrăștiate supuse 
stricăciunilor, deși există lipsuri se
rioase în privința desfășurării luptei 
pentru economii, folosirea capacității 
de producție a utilajelor, etc., agitato
rilor nu li s-a arătat în mod concret 
să se preocupe de înlăturarea acestor 
slăbiciuni.

De asemenea, organizația de bază 
și-a fixat în plan ca la 4 mai să ana
lizeze întreaga activitate a conducerii 
întreprinderii. Se înțelege că un raport 
atît de general nu faee altceva de 

cît să vorbească în treacăt despre toa
te problemele muncii pe șantiere. Mult 
mai bine ar fi dacă adunarea generală 
a organizației de bază at analiza nu
mai cîteva aspecte importante ale con
ducerii întreprinderii cum sînt : asigu
rarea condițiilor tehnico-organizatori- 
ce brigăzilor de pe șantiere, orgamza- 
tea luptei împotriva risipei de mate
riale, folosirea din plin a tehnicii, care 
au o importanță deosebită în perioada 
actuală. De asemenea, trebuie să se 
renunțe la caracterul „general“ al 
analizelor activității comitetului sindi
cal, a! organizației de tineret și a ce
lorlalte organizații de masă și sa se 
treacă la analizarea celor mai impor
tante ramuri ale activității lor, 4e cate 
depinde rezolvarea tuturor celorlalte 
sarcini ce le stau în față. Astfel, mun
ca de conducere politică atît a admi
nistrației întreprinderii, cît și a orga
nizațiilor de masă va avea un caracter 
concret și nu „în genere“.

Organizația de bază din cadrul în- 
trepriiiderii 703 Petrila e formată 
dintr-un număr restrîns de membri 
de partid. Totuși, ea are posibilitatea 
des a deveni un adevărat conducător 
politic în cadrul întreprinderii. In a- 
cest scop, organizația de bază trebuie 
să treacă de îndată la rezolvarea unor, 
sarcini importante ce-i stau în față.

In primul rînd, biroul organ' 'ației 
de bază trebuie să activizeze pe toți 
membrii de partid de pe șantiere. Nu 
e îngăduit ca unii membri de partid 
ca tovarășii Petru Pană, Gheerghe 
Crișan și alții să fie rupți de activita
tea organizației de bază. Chiay tova
rășul Petru Munteanu, membru de 
partid, directorul întreprinderii, parti
cipă rar la adunările generale ale or
ganizatei de bază și numa- atunci 
cînd e analizată activitatea conducerii 
întreprinderii. La tovarășul Muniea- 

nu există tendința de subapreciere a 
organizației de bază. Această tendință 
periculoasă trebuie curmala iară în- 
tîrziere. Prin mobilizarea lor la adu
nările generale, prin trasarea de sar
cini concrete și efectuarea unul contrei 
permanent al executării sarcinilor, bi
roul organizației de baza trebuie să 
lupte pentru .activizarea tuturor mem
brilor de partid.

Trebuie privită cu mult simț de 
răspundere munca de primire ne can
didați, care constituie un mijloc im
portant de întărire a organizației de 
bază cu cele mai bune elemente de pe 
șantieie. Pînă îi. prezent, aproape 10 
tovarăși din această întreprindere, 
printre care tdv. Titu Varga, secreta
rul organizației de bază U T.M-, tînă- 
rul constructor Vilmoș Nagy și alții, 
au făcut cereri de primire in tîndul 
candidaților de partid. Insă biroul na 
pus în discuția adunării generale nici 
o cerere de primire în rîndurile can- 
didaților, ceea ce constituie o lipsă se
rioasă.

De asemenea, e necesar Sa se acor
de toată atenția îmbunătățirii activi
tății organizațiilor de masă din între
prindere și în primul rînd a sindicatu
lui și organizației U.T.M., care âu. pu
tința de a ajuta cu succes organizația 
de bază în ceea ce privește mobiliza
rea întregului colectiv al întreprinderii 
la muncă entuziastă pentru realizarea 
sarcinilor de plan.

Deși a fost ales de mai mult timp, 
actilalul comitet sindical de întreprin
dere n-a desfășurat pînă în prezent 
nici o activitate. Biroul organizației de 
bază trebuie să tragă la răspundere pe 
tovarășul Francise Simon, membru 
de partid și președintele comitetului 
sindical, care a dat dovadă de nepă
sare față de sarcina ce i-a fost încre
dințată. Comitetul sindical trebuie să 
treacă de îndată la organizarea temei
nică a întrecerii socialiste, ia organi
zarea de schimburi de experiență pen
tru extinderea metodelor avansate de 
muncă, la intensificarea luptei pentru 
economii.

Ridicîndu-și necontenit activitatea, 
îmbunătățindu-și rolul de conducător 
politic >în cadrul întreprinderii, orga
nizația de bază va mobiliza cu succes 
constructorii de pe șantierele din Pe
trila și Lonea la muncă rodnica pen
tru construcții mai multe, mai bune și 
là preț de cost redus pentru oamenii 
muncii.

I. BARBU

In întreprinderile 
raionului nostru

Tinerii mineri de la Lupeni
In întrecerea socialistă în cinstea 

zilei de 1 Mai numeroase brigăzi de 
tineri mineri de la Lupeni realizează 
succese frumoase în lupta pentru mai 
mult cărbune.

Aplicînd cu succes metodele sovie
tice de lucru, brigada condusă de mi
nerul Mihai Morar din care fac parte 
tinerii mineri Ioan Brezoiu, Petru Pe- 
truț, Ioan Furcoi, Aurel Cucia, Ioan 
Dovița și alții ă reușit să extragă 
’în primele zile din luna aprilie cu 
50 la sută mai mult cărbune peste 
sarcinile de plan. De asemenea, bri
găzile de tineri mineri conduse de 
tov. Nicolae Aerisan și Dumitru Rob 
din sectorul III al minei, și-au depă
șit zi de zi sarcinile de plan cu 30- 
40 la sută.

V GHINEA și ȘT BUIA 
corespondenți

Luptă pentru îndeplinirea 
angajamentelor

Dornicii, de a da viață angajamente
lor luate în întrecerea socialistă în 
cinstea zilei de 1 Mai, minerii de la 
Cimpa desfășoară larg steagul între
cerii socialiste.

La loc de cinste în întrecerea socia
listă se află brigada de mineri condusă 
de tov. Iordache Butnarii care în pri 
ma decadă a lunii aprilie a extras 
peste sarcinile de plan cu 55 la sută 
mai mult cărbune.

Cu aceeași însuflețire muncesc și 
mifierii din brigăzile conduse de tov. 
Petru Deak, Alexandru Dănescu, Pa- 
vel Varga și alții care în prima de
cadă a acestei luni și-au întrecut pla
nul de producție cu 35-50 la sută.

Succese asemănătoare obțin șl alte 
brigăzi de mineri de la mina Cimpa.

PETRE DUMITRU 
corespondent ■

Informație
Cu începere de la 1 aprilie 1954 s-a 

schimbat sistemul de încasare a abo
namentelor la radio. Abonații sînt ru
gați a se prezenta pînă la 30 aprilie 
a.c. la ghișeele oficiilor poștale cu 
ultima chitanță pentru a achita taxa 
de abonament pe trimestrul II. Cei 
care nu vor achita abonamentul pînă 
la această dată, vor plăti rnajorareaj 
de 30 la sută.

Locuitorii coloniei Ștefan din Lu
peni au avut mult de suferit iarna tre
cută din cauza lipsei de apă. Pentru 
a putea găti, spăla, etc., gospodinele, 
erau nevoite să se deplaseze pînă Ia 
gară sau în piață, în Centralul vechi 
sau în alte cartiere îndepărtate ale 
orașului după apă. Această problemă 
trebuia soluționată odată cu sosirea 
primăverii.

Din inițiativa sfatului popular și cu 
participarea activă a cetățenilor, de 
curînd în colonia Ștefan au început 
și continuă să se desfășoare în ritm 
tot mai viu lucrările în vederea insta
lării unei noi conducte care să ali
menteze cu apă partea cea mai de sus 
a orașului Lupeni.

Depufata cartierului

Săpăturile șanțului în care vor fi 
îngropate conductele, sînt proaspete. 
Cele mai vechi datează de-o săptă- 
mînă. Șanțul — pe alocurea netermi- 
nat încă — urcă drept din colonia Ște
fan pînă sus Ia puțul Ileana, cale de 
un kilometru și jumătate. "

Tovarășa Iuliana Maxim, o vredni
că soție de miner și deputată în Sfa
tul popular Lupeni, dă explicațiile ne
cesare înaintînd încet pe lîngă mor
manele de pămînt reavăn. Se oprește 
din loc în loc și citește cîte un nume 
de pe micile jaloane de brad înfipte la

i

Muncă însuflețită la conducta cea nouă

O acțiune de folos obștesc
distanță de cinci metri unele de altele.

— Nemeș Petru... terminat. După 
terminarea șutului tovarășul Nemeș a 
venit împreună cu soția și și-a .săpat 
porțiunea de șanț ee-i revenea.

Ne depărtăm încet de rezervorul de 
apă străduindu-ne să ajungem cît 
mai repede la bazinul de colectare. La 
fiecare cinci metri pe jaloane figurează 
nume despre care tovarășa deputată 
are de spus lucruri frumoase.

— Iată locul unde a lucrat Ștefa- 
nia Sboroski — o aud spunînd pe to
varășa Maxim. E o femeie despre care 
nu poți spune decît vorbe bune. Nu-i 
acțiune de muncă voluntară organizată 
în colonia noastră la care ea să nu 
răspundă cu drag. Cum era să nu ia 
parte la această acțiune tocmai cînd 
ne-am pus de gînd să lichidăm cu 
greutățile pe care le-am avut astă 
iarnă din cauza apei*? Cu tovarășa 
Sboroski nu ni-e rușine în orice acțiune 
am porni...

Soțiile minerilor

Am străbătut o cale destul de lungă 
ureînd de-a dreptul peste deal ca să 
ajungem la sursa de apă. Dealul e pe 

unele locuri pietros de sar seîntei cînd 
lovești cu cazmaua în el. Astfel de lo
curi s-au nimerit și la multe femei.

— Locul acesta pietros de aici — 
continuă să explice tovarășa Iuliana 
Maxim — e al tov Rozalia fivorac. 
Numai stîncă. Crezi însă c-a vrut să 
schimbe cu altcineva? Nu și nu, ori- 
cît i s-a propus. „Avem drepturi egale 
cu ale bărbaților“ — i-a fost răspun
sul și nu s-a lăsat convinsă de nimeni 
să schimbe.

In locuri învecinate au lucrat Mar- 
ghit Marton, Rozalia Grecea și Anuța 
Pop care în două zile și-au terminat 
porțiunile respective de cîte 5 metri 
de șanț-deși au avut de asemenea te
renuri pietroase de săpat.

La săparea ac' tui șanț pentru in
stalarea noii conducte de apă din Lu
peni lucrează, alături de bărbați, zeci 
de femei -— soții de mineri și munci
tori din colonia Ștefan. Printre aces
tea mai sînt tovarășele Vilma Popa, 
Rozalia Lorincz, Anuța IȘiro, Rozalia 
Predius, Mari’a Batin,- Elena Săcăluș,, 
Maria Ohimian, Elena-Ardelean, Ma.- 
ria Lakatoș și altele, în frunte cu de-' 
put a ta lor, Iuliana Maxim.

Maxim-baci

...De la bătrînul Pavel Maxim în 
vîrstă de 78 ani nu se putea aștepta' 
nimeni să participe la muncă volunta
ră. Dar cum a auzit că se lucrează la ■ 
conductă, moșneagul n-a avut liniște 
pînă nu și-a luat hîrlețul în spate și-a 
pornit și el la lucru.

Cînd l-am întîlnit, cobora domol la 
vale însoțit de minerul fruntaș al în
trecerii socialiste, Gavrilă Haidu.

— Ieri — spune- Maxim-baci — am 
plecat de-acasă la 6 di-nipraji și r.-anj 
venit pînă seara la 7 înapoi. Azi tot1 
la 6 am plecat la săpatul șanțului.

El a povestit că și-a terminat par-, 
tea lui de cîteva zile și nu l-a răbdat’ 
inimă să stea acasă. S-a dus să-și 
ajute copiii. Astfel, 2,5 metri a săpat 
pentru fiica sa Ileana Gorgan, după 
aceea a mai ajutat pe fiul șău Mihai' 
Maxim săpîndu-i 2,5 metri de șanț.-. 
De dala aceasta dăduse o mînă de 
ajutor ginerelui său, Gavrilă Haidu.

Cu pasul lui domol și greoi, bă
trînul Pavel Maxim urcă zi de zi dea
lul să-și dea — pe cît puterile îl aju
tă — contribuția lui de cetățean con
știent la terminarea acestei importante 
lucrări de folos obștesc pe care oa
menii muncii din colonia Ștefan a 
orașului Lupeni ș-au angajat s-o în
făptuiască prin muncă voluntară.

A. FRUNZEANU .
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Indochina și problema păcii
DECRET

pentru convocarea Marii Adunări Naționale 
a Republicii Populare Romîne

in temeiul art. 37 lit. a din Consti uția Republicii Populare Romîne, Pre
zidiul Marii Adunări Naționale a Republicii Populare Romîne decretează :

1. — Se convoacă a treia sesiune a Marii Adunări Naționale a celei de 
a doua legislaturi, pe ziua de marți 2G aprilie 1954, ora 10 dimineața, la 
sediul Marii Adunări Naționale.

București 14 aprilie 1954.
Președintele

Prezidiului Marii Adunări Naționale Secretarul
Dr. P. GROZA Prezidiului Marii Adunări Naționale

GH. MARUSSI

Chemarea de 1 Mai 1954
a Comitetului Centrai al Partidului Muncitoresc Romîn 
către toți oamenii muncii din Republica Populară Romînă

(Urmare din pag. l-a)

mobilizeze la o muncă plină de însu
flețire pentru înfăptuirea programului 
de măsuri economice adoptat de partid 
și guvern. Comuniștii trebuie să fie 
în primele rînduri ale oamenilor mun
cii de la orașe și sate în lupta pentru 
sporirea producției agricole și a bu
nurilor de larg consum, să dea pildă 
de disciplină, vigilență și devotament 
față de cauza partidului.

Munca politică de masă a organi
zațiilor de partid, sindicale și de 
U.T.M., avînd în centrul atenției pro
blemele vitale ale luptei pentru dez
voltarea economiei naționale și îmbu
nătățirea traiului celor -ce muncesc, 
trebuie să contribui^ la întărirea le
găturii partidului cu masele de oa
meni ai muncii, să întărească temelia 
statului nostru democrat-popular — 
.alianța clasei muncitoare cu țărăni- 
.inea muncitoare, să întărească unita
tea dintre partid, guvern și popor, să 

¡zădărnicească toate încercările duș
manului de clasă de a submina aceas
tă unitate, să ducă la un nou avînt al 
‘activității creatoare a maselor de oa
meni ai muncii în opera de construire 
a socialismului. z

Organizațiile sindicale trebuie să 
organizeze întrecerea socialistă a oa
menilor muncii pentru realizarea sar
cinilor planului de stat, să îmbunătă
țească munca lor de masă, să întă
rească grija lor pentru nevoile mate
riale și culturale ale muncitorilor și 
funcționarilor. Sindicatele sînt datoa
re să dea tot sprijinul muncitorilor și 

. funcționarilor în vederea cultivării de 
legume și zarzavaturi pe loturi indi
viduale.

Comitetul Central al Partidului 
cheamă masele largi ale tineretului să 
muncească cu>tot avîntul și entuzias
mul lor pentru însușirea științei, teh
nicii și culturii, să întărească continuu 
organizațiile U.T.M.-uIuî, să sporeas
că prin munca lor succesele poporului 
muncitor în construirea 'socialismului.

Femeile sînt chemate să participe 
cu toată hărnicia lor la lupta pentru 
bunăstarea poporului, să ajute cu pri
cepere la buna gospodărire a orașelor 
și satelor, la crearea de surse locale 
pentru îmbunătățirea aprovizionării 
celor ce muncesc.

Sfaturile populare au sarcina să-și 
îmbunătățească necontenit activitatea 
hr de conducători ai economiei lo
cale, să dea dovadă de inițiativă și 
fepirit gospodăresc în ce privește folo
sirea resurșelor locale, să se ocupe cu 
toată răspunderea de crearea de zone 
legumicole și de ferme în jurul ora
șelor și centrelor muncitorești, în sco
pul asigurării unei mai bune aprovi
zionări a acestora cu legume, zarza
vaturi și cu produse animale. Ele tre
buie. să se lege mal strîns de masele 
muncitoare, să pună capăt tendințe
lor de muncă birocratică.

Pentru poporul nostru opera de în
făptuire. a unei vieți noi, de dezvolta
re economică și culturală a țării este 
legată indisolubil de cauza apărării 
păcii. Politica externă a statylui nos
tru democrat-popular este o politică 
de apărare a păcii, o politică de prie
tenie și alianță cu U.R.S.S. și cu ță
rile de democrație populară, o politi

că de pace și legături comerciale cu 
toate popoarele.

De 1 Mai, poporul romîn își va ma
nifesta din nou hotărîrea de a con
tribui la apărarea și consolidarea păcii 
și prieteniei între popoare, la zădăr
nicirea planurilor agresive ale impe
rialiștilor, îndreptate împotriva inde
pendențe^ și suveranității popoarelor. 
De 1 Mai poporul nostru va demon
stra aprobarea sa unanimă față de 
declarația guvernului R.P.R., care 
sprijină propunerile Uniunii Sovietice 
cu’privire la asigurarea securității 
colective în Europa și în întreaga 
lume, cale sigură pentru slăbirea în
cordării internaționale, pentru înlătu
rarea pericolului reînvierii militaris
mului german, pentru normalizarea 
și dezvoltarea relațiilor economice și 
culturale între state.

Cu ocazia zilei de 1 Mai, poporul 
nostru își afirmă din nou dragostea 
și recunoștința față de marea Uniune 
Sovietică, a cărei politică externă de 
pace șl prietenie între popoare cores
punde intereselor vitale ale' tuturor 
popoarelor și este obstacolul hotărîtor 
în calea dezlănțuirii unui nou război.

Salutul nostru, marelui popor sovie
tic — eliberatorul și prietenul poporu
lui nostru ! Trăiască prietenia, alianța 
și colaborarea frățească dintre poporul 
■romîn și marele popor sovietic ! Slavă 
marelui Partid Comunist al Uniunii 
Sovietice, partidul Iui Lenin și Stalin !

In lupta pentru pace și socialism 
poporul nostru pășește cot la cot cu 
popoarele țărilor de democrație pop - 
Iară. Salut frățesc marelui popor chi
nez, care sub conducerea Partidului 
Comunist merge pe drumul întăririi 
și înfloririi Chinei populare i Salutul 
nostru frățesc oamenilor muncii- din 
țările de democrație populară, din Re
publica Democrată Germană, din Re
publica Populară Democrată Co
reeană !

Poporul nostru își eXprimă cu pu
tere solidaritatea internaționalistă cu 
oamenii muncii din țările capitaliste și 
coloniale care, în frunte eu partidele 
comuniste, luptă împotriva exploată
rii capitaliste și jugului imperialist, 
pentru libertăți democratice, pentru 
independența națională, pentru apăra
rea păcii, slăbirea continuă a încor
dării internaționale, asigurarea secu
rității tuturor țărilor, a colaborării și 
prieteniei între popoare.

Trăiașcâ 1 Mai, ziua solidarități in
ternaționale a oamenilor muncii, ziua 
frăției muncitorilor din toate țările 1

Trăiască scumpa noastră patrie, Re
publica Populară Romînă !

Trăiască poporul muncitor romîn, 
stăpîn pe soarta șa !

Trăiască clasa noastră muncitoare !
Trăiască țărănimea noastră mun

citoare 1
Trăiască intelectualitatea legată de 

popor 1 “•
Trăiască alianța între clasa munci

toare și țărănimea muncitoare !
Trăiască prietenia frățească între 

poporul romîn și minoritățile națio
nale din R.P.R. !

Trăiască Partidul Muncitoresc Ro- 
■mîn, forța conducătoare în Republica 
Populară Romînă. inspiratorul și or
ganizatorul victoriilor poporului mun
citor !

Potrivit hotărîrii Conferinței de la 
Berlin, la 26 aprilie se va deschide la 
Geneva conferința reprezentanților ce
lor cinci mari puteri, — U.R.S.S.,
S.U.A., Franța, Anglia, R.P. Chineză, 
precum și a altor țări interesate în 
reglementarea definitivă a problemei 
coreene și în încetarea războiului din 
Indochina.

Popoarele iubitoare de pace din în
treaga lume așteaptă cu interes înce
perea tratativelor pentru încetarea fo
cului în Indochina, pentru restabilirea 
păcii în această parte a globului.

Peninsula indochineză este situată 
la sud de R.P. Chineză, Ea are o su
prafață de aproape 2 milioane km. pă- 
trați, cu o populație de aproximativ 
60 milioane locuitori. Indochina pose
dă mari bogății ca : zăcăminte de 
cărbuni, petrol, fier, wolfram, zinc, 
plumb, aur și argint. Tocmai existența 
acestor bogății a atras de mult pofte
le imperialismului francez. încă în a 
doua jumătate a secolului trec it, colo
nialiștii francezi au ocupat Cochin- 
china, mai tîrziu — Khmerul, Patet- 
Lao, etc., alipindu-le apoi imperiului 
francez sub denumirea de „Indochina 
îranceză“.

După cel de al doilea război mon- 
aiak ca și în alte colonii, în indochina 
ă început o puternică mișcare de eli
berare. Aceasta a fost determinată și 
de înăsprirea iugului colonialist ca 
urmare a ocupării acestor țări de im
perialismul japonez, dar mai ales du
pă victoria Armatelor Sovietice asupra 
acestuia. Lupta de eliberare a popoa-

■ relor din colonii p fost puternic in
fluențată de victoria »marelui popor 
chinez.

In 1945, lunta de eliberare din In- 
dochina a d,,<' la crearea Republicii 
Democrate Vietnam (țara sudului).

Această republică are o suprafață de 
350.000 kilometri pătrați și o populație 
d? 22.000.000 locuitori. Țara este as
tăzi condusă de un guvern democrat 
in frunte cu Ho Și Min.

In cei, peste șapte ani de luptă eroi
că, poporul vietnamez a reușit să eli
bereze peste 90 la sută din teritoriul 
țării de sub ocupația colonialiștilor 
francezi. In lupta pentru libertate și 
independența națională s-a făurit uni
tatea poporului vietnamez. Frontul 
național' al Vietnamului — Lien Viet

■ — cuprinde astăzi 12.000.000 de oa-
• meni. întreaga viață politică și econo-
• -mică a poporului este condusă de 

Partidul celor ce muncesc din Viet 
iiam — Lao Dong.

Sub conducerea Partidului,celor c. 
muncesc din Vietnam. în regiunile e- 
liberate, poporul a înfăptuit transfor
mări mari. La sfîrșitul anului 1953 
guvernul republicii a adoptat un de
cret cu privire la trecerea pămînturi- 
lor marilor moșieri îh proprietatea ță
ranilor muncitori, lichidîndu-se astfel 
influența politică a acestora.

In regiunile eliberate au fost dez
voltate ramuri noi ale economiei. A 
fost creată o industrie nouă de apă
rare

In domeniul cultural s-au realizat 
de asemenea succese mari. Analfabe
tismul care înainte cuprindea 95 la 
sută din populație a scăzut la 15 la 
sută, iar în unele regiuni a fost lichi
dat complet. .

Toate aceste realizări dovedesc că 
Republica Democrată Vietnam este un 
stat al oamenilor muncii, dovedesc 
trăinicia lui.

Cu, totul alta este situația în regiu
nile ocupate încă de colonialiștii fran

Guvernul suedez este de acord cu numirea 
unui reprezentant al R. D. Germane la Stockholm

STOCKHOLM (Agerpres). — P>- 
b ivit relatărilor agenției Reuter, mi
nistrul, afacerilor externe al Suediei 
3 anunțat că guvernul său este de 

cezi. Capitalul francez cu sprijinul im
perialismului american a pus la cîrma 
coloniei pe Bao Dai — agentul lor 
Acesta nu este însă recunoscut de po
por, nici chiar de unele cercuri națio
naliste. Bao Dai este unealta cu aju
torul căreia Statele Unite încearcă 
să-și extindă dominația asupra între
gii Indochine și s-o transforme într-o 
colonie americană. Imperialismul a- 
merican tinde spre aceasta nu numai 
pentru că Indochina posedă mari bo
gății ci și pentru a o transforma în- 
ir-un cap de pod de agresiune împo
triva Republicii Populare Chineze, și 
a altor țări dm Asia. Iată de ce impe
rialismul american se amestecă în 
războiul din Indochina.

Poporul vietnamez, iubitor de pace 
duce un război drept, de eliberare. Un 
asemenea război nu se poate termina 
decît cu victoria poporului. Poporul nu 
numai că sprijină materialicește ar
mata sa, dar perirn înfăptuirea cau
zei sale drepte, fiii lui cei mai buni 
se înrolează voluntar în armată și în 
detașamente de partizani.

Toți acești fadori au determinat e- 
șecul strategiei militare a ocupanților 
strategie dusă pe baza planului Na- 
varre — (după numele comandantului 
suprem al trupelor franceze din IndO- 
china).

La sfîrșitul anului trecut unitățile 
vietnameze au cucerit capitala provin
ciei cu același nume Lai Cean. Nordul 
Vietnamului este complet eliberat cu, 
excepția localității Dien-Bien-Fu, care 
este astăzi asediată de unitățile ar
matei populare și o fîșie îngustă pe li
toralul Fluviului Roșu între Haifon 
si Mon-Kai. In timpul campaniei de 
iarnă, armata populară a susținut 85 
de lupte în regiunea Fluviului Roșu, 
lupte în care inamicul a părăsit 36 iîe 
poziții și a pierdut circa 11 mii de oa
meni. A mai fost eliberat marele oraș 
Kontum cu un teritoriu de 24 mii ki
lometri pătrați și o populație de peâte 
300 mii de oameni.

In primele 3 luni și jumătate ale 
acestui an forțele armatei populare de 
eliberare au mai obținut însemnate 
victorii.

Contribuții de mare însemnătate 
aduc la victoriile vietnamezilor, ope
rațiunile militare ale armatelor de e- 
liberare din Patet-Lao și Khmer. As
tăzi o treime din teritoriul și populația 
acestor țări sînt eliberate.

Situația de pe frontul luptei de eli
berare din Indochina dovedește că a- 
ceste popoare care duc o lupță dreaptă 
nu pot fi îngenunchiate nici chiar cu 
amestecul cercurilor imperialiste din 
S.U.A. De acest adevăr și-a dat sea
ma și ziarul reacționar american 
„Chicago Daily News“ care scria : „In 
această luptă noi nu putem învinge. 
De partea cealaltă sînt prea mulți a- 
siatici. E preferabil să nu ne ameste- 
•căm“. Dar nu faptul că „sînt prea 
mulți asiatici“ va aduce victoria po
poarelor din Indochina, ci faptul că 
ele duc un război just — pentru liber
tate și independență.

Astăzi, tot mai largi mase din ria
dul poporului francez se pronunță ho- 
tărît împotriva războiului murdar dus 
de imoerialismuî american și rrancez 
în Indo-china.

Oamenii iubitori de pace din lumea 
întreagă își pun speranța în conferin
ța de la Geneva, că aceasta va contri
bui la instaurarea păcii în această 
parte a globului

A. CERBU\

acord cu numirez unui reprezentant 
oficial al Republicii Democrate Ger- 
mane la Stokholm.
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