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Pentru înflorirea patriei, 
pentru pace și bunăstare!

Chemarea de 1 Mai 1954 a Comitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Romín către toți oamenii muncii din Republica Popu
lară Roraînă, consiiiuie un înflăcărat îndemn de luptă pentru 
înflorirea patriei, pentru creșterea continuă a punăstării celor ce 
muncesc, pentru întărirea păcii, colaborării și prieteniei între po
poare. Ziua de 1 Mai. sărbătoarea solidarității internaționale a 
oamenilor muncii, ziua frăției muncitorilor din toate țările, e în- 
tîmpinată de oameni; muncii din întreaga lume'cu noi și noi suc
cese în lupta revoluționară mondială pentru pace, pentru demo
crație și socialism. Pentru oamenii muncii din țara noastră a 
devenit o tradiție intimpinarea zilei de 1 Mai cu noi realizări în 
opera de construire a socialismului, în lupta pentru ridicarea 
nivelului dc trai și de cultură al poporului.

Succesele dobîndite de poporul nostru muncitor în domeniul 
dezvoltării industriei și agriculturii, în’dezvoltarea învățămîntu- 
lui, științei, artei șt iiteraturii se datoresc însușirii și înfăptuirii 
de către oamenii muncii de Ia orașe și sate a politicii partidului, 
al cărei principal conținut este slujirea neobosită a intereselor 
celor ce muncesc.

Avîntul întrecerii socialiste în întîmpinarea zilei de 1 Mai, 
face să crească economia țării noastre, economie de pace, aflată 
pe calea unui continuu avînt. Succesele obținute în lupta pentru 
socialism sínt rod al muncii entuziaste a poporului, al colaborăm 
economice a țării noastre cu țările lagărului democrat și in mod 
deosebit al ajutorului multilateraj acordat de Uniunea Sovietică, 
marea noastră prietenă și eliberatoare. Munca plină de entuziasm 
a maselor largi de la orașe și sate, constituie garanția traducerii 
în viață a noilor măsuri elaborate de partid și guvern privitor 
la continua dezvoltare a economiei naționale și creșterea bună
stării poporului.

Chemarea C.C. al P.M.R. spre noi succese în opera de con
strucție pașnică a viitorului luminos, găsește un larg ecou în 
inimile întregului popor muncitor. In marea întrecere socialistă 
desfășurată în cinstea zilei de 1 Mai, minerii, muncitorii, construc
torii de pe șantiere și toți oamenii muncii din Valea Jiului sînt 
hotărîți să răspundă prin fapte chemării partidului. In minele 
Aninoasa, Petrila, Lupeni, Lonea și la celelalte mine din Valea 
Jiului, brigăzile de mineri sínt preocupate de sporirea produc
tivității muncii lor, de descoperirea și utilizarea^. rezervelor inter
ne, dc folosirea deplină a mașinilor și utilajelor. Colectivul mi
ne Uricani — colectiv fruntaș pe Valea Jiului — a reușit ca în 
perioada ce s-a scurs pînă acum din luna aprilie să realizeze de
pășiri de plan de1 13 la sută. De asemenea, colectivele minelor 
Aninoasa și Lupeni au reușit ca în aceeași perioadă de timp sa în
deplinească și să depășească sarcinile de plan. In prezent, minerii 
de la minele Jieț-Lonea, Petrila și Vulcan muncesc cu rîvnă pen
tru lichidarea rămînerii în urmă față de plan. La 1 Mai, minerii 
Văii Jiului sînt hotărîți să raporteze partidului si guvernului că 
planul, producției de cărbune pe luna aprilie a fost îndeplinit pe 
întreaga Valea Jiului !

C.C. aî P.M.R. cheamă muncitorii și inginerii din construc
ții să'lupte penii u darea la tiriip în funcțiune a lucrărilor, pentru 
o cît mai bună calitate, pentru reducerea prețului de cost. Pe 
șantierele de construcții ce se întind de la Cimpa pînă la Uricani, 
muncitorii și tehnicienii constructori sînt hotărîți să răspundă 
prin fapte acestei chemări. Sub conducerea politică a organiza
țiilor despărțiri, cu sprijinul efectiv al sindicatelor și organizațiilor 
de tineret, trebuie organizată o largă acțiune pentru înlăturarea 
risipei și pierderilor de materiale, pentru folosirea chibzuită a 
mecanizării, pentru calitatea locuințelor muncitorești și clădirilor 
social-culturalo construite. Constructorii din Valea Jiului trebuie 
să considere drept o datorie de onoare construirea de clădiri de 
cea rfca; bună calitate.

La filatura Lupeni, Țesătoria Vulcan, în cooperativele mește
șugărești muncitorii trebuie să-și pună toate eforturile în lupta 
pentru crearea urmi belșug de produse de bunuri de larg consum 
de calitate superioară pentru oamenii muncii. .

Chemarea C.C. al P.M.R. indică căile de realizare a sar
cinilor legate de sporirea continuă a producției și ridicarea nive
lului de trai al celor ce muncesc. Muncitorii, inginerii și tehnicienii 
din industrie sînt chemați să participe cu avînt sporit la între
cerea socialistă pentru îndeplinirea și depășirea sarcinilor de plan, 
pentru sporirea productivității muncii, îmbunătățirea calității pro
duselor. reducerea prețului de cost, descoperirea și folosirea 
imenselor 1 ezerve interne și extinderea metodelor înaintate de 
muncă.

Poporul nostru muncitor înfăptuiește cu hotărîre politica par
tidului conștient că astfel 'pășește- viguros pe calea bunăstării, 
socialismi lui și a păcii. Să răspundem Chemării partidului de 1 
Mai, muncind cu înflăcărare pentru îndeplinirea ritmică și ’a 
toți indicii planului de producție, pentru dezvoltarea economiei* 
de pace a patrie* noastre, pehtru un trai îmbelșugat celor ce mun
cesc. Prin muncă înflăcărată în întrecerea socialistă în întîmpi
narea zilei de 1 Mai, să ne afirmam dragostea fierbinte față de 
Uniunea Sovietică, marea noastră prietenă și eliberatoare, frăția 
cu popoarele țărilor de democrație populară, solidaritatea inter
națională cu oamenii muncii de pretutindeni în lupta pentru apă
rarea păcii în întreaga lume.

întrecerea socialistă în cinstea zilei de 1 Mai
Angajamente și realizări

Era pe la sfîrșitul lui mar
tie. In secțiile țesătoriei Vul
can muncitoarele discutau a- 
prins despre angajamentele 
ce urmau să și le ia în cinstea 
zilei de 1 Mai — Ziua soli
darității internaționale a ce
lor ce muncesc.

Printre numeroase munci
toare din secția țesătorie care 
și-au luat angajamente spo
rite în cinstea zilei Je 1 Mai 
se află și țesătoarea Olga 
Bilț. In cinstea zilei de I Mai 
țesătoarea Olga Bilț a che
mat la întrecere pe țesătoarea 
Ana Raczek. Tovarășele Oiga 
Bilț și Ana Raczek s-au anga
jat să producă fiecare cite 150 
metri pînză peste plan. La fel 
și țesătoarele Maria And'ci, 
Ileana Fior, Maria Hristoiii și 
Elena Ghioancă s-au angajat 
să dea cu 100-150 metri mai 
multă pînză peste plan

Cu
Numeroase brigăzi de mi

neri de la mina Aninoasa 
înalță tot mai sus steagul în
trecerii socialiste hotărîți să 
întîmpine măreața sărbătoare 
a solidarității internaționale a 
celor ce muncesc cu mari rea
lizări în lupta _ pentru mai 
mult cărbune.

Cu mult elan desfășoară 
întrecerea socialistă ' minerii 
și tehnicienii din sectorul IV. 
Colectivul sectorului IV a 
reușit ca între 1-12 aprilie 
a. c. să depășească sarcinile

-— -........ ★

Și înainte, frezorul Ale
xandru Mișlc era socotit prin 
tre cei mai buni muncitori 
de la atelierul electro-meca
nic al minei Lupeni. Orice 
sarcină i s-a încredințat, el 
a dus-o la îndeplinire cu simț 
de răspundere. Dar de la un 
timp întreaga lui activitate 
s-a îmbunătățit și rnai mult. 
El e preocupat mereu să spo
rească productivitatea mun
cii, să aplice metodele înain
tate de muncă, să ajute ne 
cei tineri pentru a-și ridica 
nivelul de calificare. Alexan

dru Miși c era călăuzit de im 
singur gînd. „Dacă înainte 
am lucrat bine, acum în cali
tate de candidat de partid va 
trebui să muncesc și mai bi
ne, să fiu în toate privințele 
exemplu pentru toți tinerii 
din atelier“.

De cum vine la lucru, can
didatul de partid Alexandru 
Misie î^i privește mașina ca 
pe un prieten drag. O contro
lează atent, o unge, o îngri
jește. După revizie, el își pre
gătește la îndemînă piesele 
de prelucrat și celelalte unel
te. Gînd sirena anunță în
ceputul zilei de muncă, ma
șina de frezat la care lucrea
ză candidatul de partid Ale
xandru Mișic pornește din 
plin.

Folosind fiecare minut din 
cele 8 ore de muncă, apli- 
cînd metoda de tăiere rapi

Cunoscuta fruntașă în între
cerea socialistă, Hermina Ede- 
lin, a înscris de asemenea an
gajamente sporite în noul con
tract de întrecere în cinstea 
zilei de 1 Mai. Ea va produce 
în luna aprilie cu 17 009 metri 
liniari bandă urzeală mai mult 
decît în luna martie. Tînăra 
urzitoare Elena Kovaci s-a an
gajat să producă cu 36.000 
metri liniari mai multă urzeală 
decît în luna trecută.

Angajamente însemnate 
și-au mai luat și muncitoa
rele din secția bobinaj. Astte.l, 
bobinatoarele Maria Omota, 
Ecaterina Măran, Olga Palfi 
și Elena Bardoșl s-a* angajat 
ca în cinstea măreței sărbători 
să-și întreacă sarcinile do rjlan 
cu 140-600 kg. fire.

...Zilei" s« curg repede Co
lectivul de muncitoare d? la 
țesătoria Vulcan folosește însă 

sarcinile de plan îndeplinite
de plan la extracția-de căr
bune cu 25,1 la sută. In a- 
ceastă perioadă de timp și în 
celelalte sectoare s-au obți
nut realizări însemnate în 
îndeplinirea sarcinilor de plan. 
Spre exemplu, colectivele sec- x 
toarelor II. III și V și-au de
pășit sarcinile de plan cu 
4,6-22,2 la sută.

In întîmpinarea zilei de 1 
Mai’minerii din brigada con
dusă de tov. Mihai Tucaciuc, 
care lucrează într-un abataj 
figuri, se situează pînă în 

Candidați de partid
dă Bîcov-Borchievici, frezo
rul Alexandru Mișic produce 
în fiecare zi cu 32 la sală mai 
multe piese decît are progra
mat. Și lucrul iui e de cea 
mai bună calitate.

Intr-un timp la atelierul 
electro-mecanic al minei se 
întîmpinau greutăți cu atrun- 
jirea unor piese mari — rec
tificarea locașurilor peiitiu 
rulmenți la angrenajele eta
jerelor tip UUMP și a biele
lor de la trenuri de roți ale 
locomotivelor „Diesel“ de 
mină. Preocupat de rezolva
rea acestei probleme, candi
datul de partid Alexandru 
Mișic a introdus o inovație 
la mașina sa de frezat, reu
șind să strunjească aceste 
piese. Ca urmare a succese
lor obținute, candidatul de 
partid Alexandru Mișic a îc.st 
distins cu titlul de fruntaș 
al întrecerii socia’iste.

...Cu lampa de .siguranță 
agățată de un șnur candida
tul de partid Vasile Bud co
bora scările ce duceau la 
unul din abatajele minei. 
Peste puțin timp a ajuns în 
abataj.

— Noroc bun, tovarăși ! 
Merge lucrul ?

— Noroc, tovarășe Bud. 
Merge !

Aooi candidatul de partid 
Vasile Bud începu să contro
leze dacă în abataj nu s-a 
cuibărit gazul metan. Cu 

din plin fiecare zi peniiu a da 
viață angajamentelor luate în 
cinstea zilei de 1 Mai:

In prima decadă a lunii 
aprilie țesătoarele Olga Bilț, 
Ana Raczek, Maria Andrei. 
Elena Ghioancă. ileana Fior, 
Maria Hristoiu, luliana Fiilop 
și Elena Giorgi au produs de
ja cîte 50—180 metri pînză 
peste plan.

Și muncitoarele din secția 
bobinaj au început să dea via
ță angajamentelor luate. Nu
mai în prima decadă a lunii a- 
prilie bobinatoarele Maria O- 
mota, Ecaterina Măran, Elena 
Bardoși și Olga Palfi au bobi
nat 400-600 kg. fire peste cît 
aveau planificat.

Muncitoarele țesătoriei Vul
can se întrec cu însuflețire 
pentru a întîmpina ziua do 1 
Mai cu angajamentele înde
plinite și depășite.

prezent în fruntea întrecerii 
pe mină. Minerii din această 
brigadă au extras în primele 
12 zile din luna aprilie 685 
tone de cărbune peste planul 
abatajului.

Brigada minerului Dumitru 
Luca a extras și ea 453 tone 
de cărbune peste plan între 
1-12 aprilie, iar cele conduse 
de losif Cioică, Andrei Stross, 
Gheorghe Barz și alții au dat 
cu 60-196 tone de cărbune 
peste sarcinile de plan.

flacara lămpii mult micșora
tă, Vasile Bud a început con
trolul de la vatră. încet. în
cet ,lampa urcă tot mai sus 
pînă în colțurile cele mai 
înalte dintre grinzi unde o- 
bișnuiește să stea metanul 
Aerul este curat, deci meta
nul nu amenință viața mine
rilor.

In timp ce ciocanele de a- 
bataj încep să muște din nou 
frontuț, de cărbune, candida
tul de partid Vasile Bud se 
îndreaptă grăbit spre alt loc 
de muncă pentru a-și înde
plini datoria.

Asemeni tovarășilor Ale
xandru Mișic și Vasile Bud. 
mulți alți candidați de partid 
de la mina Lupeni sînt exem
ple în muncă. Cine nu-1 cu
noaște pe responsabilul de 
brigadă fruntaș Martin Ada- 
moș, pe tehnicienii Andrei 
Sîlvester, Emil Micuța* și 
Ioan Kiss. pe mecanicul de 
compresor Teodor Verestrău 
și alți candidați de partid 
care dau exemplu de muncă 
entuziastă în întrecerea so
cialistă ce se desfășoară în 
cinstea zilei de 1 Mai.

Prin muncă însuflețită, ei 
se pregătesc să se prezinte 
în fața adunărilor generale 
ale organizațiilor de bază 
respective, cu cererea de-a fi 
primiți în rîndurile membri
lor de partid. -
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Succesele minerilor 
din Karaganda

Recent s-au împlinit 10 ani de la 
2___ 2j exploatare a importantelor

I

t Recent s-au împlinit 10 ani de la 
darea în exploatare a importantelor

• mine din Kazahstanul central, care 
fac parte din'vestitul bazin carboni
fer Karaganda, al 3-lea din U.R.S S. 
(după Donhas și Kuzbas).

. Paralel cu extracția subterană în 
’sectoarele unde cărbunele se află la 
mare adîncime, în Karaganda s-a des
fășurat extracția prin așa zisa metodă 
de exploatare la zi. Această metodă 
este cu mult mai puțin costisitoare 
decît extracția în mine, și, datorită 
unui nivel mult mai înalt de meca
nizare, este mult mai productivă. In 
minele de cărbune din Kazahstanul 
central, date în exploatare acum 10 
ani, sînt folosite puternice excava
toare și alte mecanisme din cele mai 
moderne. In această perioadă extrac
ția de cărbune a sporit aici, de cîteva 

’ori.
In prezent în bazinul Karaganda 

se extrage lunar o cantitate de cărbu
ne egală cu,cea extrasă îrt decursul 
întregii perioade de exploatare dina»- 
Tute de revoluție. •-L
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Ocrotirea sănătății în 
Extremul Nord Sovietic

La Ministerul Ocrotirii Sănătății 
R.S.F.S.R. a luat sfîrșit o conferință- 
seminar a cadrelor medicale din Ex
tremul Nord Sovietic, sosite aici de 
pe țărmul Oceanului înghețat de 
nord, regiunea Kamciatka și din alte 
locuri îndepărtate.

Particioanții la conferință ău discu
tat probleme legate de situația și 
sarcinile îmbunătățirii continue a asis
tenței medicale acordata populației 
din regiunile Nordului Sovietic.

.Cei care a,u luat cbvîntul, au '.orbit 
despre dezvoltarea necontenită a ocro
tirii sănătății în Extremul Nord în 
anii Puterii Sovietice. An de an se 
îmbunătățește ocrotirea sănătății si 
în celelalte regiuni ale Nordului So
vietic.

Participanții la conferință au acor
dat o atenție deosebită problemelor 
legâte de organizarea ajutorului me
dical pentru crescătorii de, ren. afîați 
cu turmele departe de caseld loi.

Lărgirea circulației mărfurilor în Ü. R. S. S
Reducerea sistematică a- prețurilor 

și creșterea puterii de cumpărare a 
oamenilor sovietici, lărgirea produc
ției de bunuri de larg consum și spori
rea fondurilor de mărfuri, condițio
nează dezvoltarea continuă a circu
lației mărfurilor în U.R.S.S. Anul tre
cut, de pildă, "populația Uniunii Sovie
tice a cumpărat cu 21 la sută mai mul
te mărfuri decît în 1952. Anul acesta 
rețeaua comercială de stat va oferi 
cumpărătorilor de peste vlouă ori mai 
multe mărfuri decît în anul 1940. Pla
nul cincinal al circulației mărfurilor 
va fi îndeplinit în patru ani. Pe cînd 
în 1940 greutatea specifică a mărfu
rilor industriale reprezenta 36,9 la

Cărbunele din Uzbekistan
Trenul se îndreaptă spre Angren. Pe 

măsură ce ne depărtam de Tașkent — 
capitala Uzbekțstanului Sovietic —♦ 
vedem tot mai des defiKnd prin fața 
ferestrelor vagonului dealuri și stînci 
care prevestesc masivele muntoase 
Giatkalsk și Kuraminsk.

Acum 15 ani prin aceste locuri, cu
fundate în liniște, nu vedeai nici țipe
nie de om. In stufăriș pîndeau tigrii, 
iar mistreții mergeau să se adape la 
rîu...

In Unii celui de-al doilea război 
mondial, valea rîului Angren a răsu
nai de zăngănitul metalului, de zgo
motul mașinilor, de glasurile a sute 
de constructori. Zăcămintele de căr
bune descoperite în această vale tre
buiau date în cel mai scurt timp în 
exploatare. Mineri experimentați din 
bazinul Donețului le-au dat .un aju
tor prietenesc cu sfatul și cu fapta ti
nerilor mineri uzbeci. Cutînd au apă
rut primele mine, o cale ferată, o cen
trală electrică ; s-a' născut orașul 

’Angren, care a crescut repede.
Geologii descoperiseră că stratul 

de cărbune se întinde pînă sub rîu. 
Albia rîului trebuia schimbată, pen
tru ca zăcămîntul să poată fi exploa
tat la zi. S-a construit un canal de de
viere și în locul apelor năvalnice ale 
Angrenului , a apărut . o exploatare 
carboniferă mecanizată care a început 
să funcționeze în 1947.

In exploatare lucrează excavatoare 
electrice cu șenile și pășitoare. Ele în
depărtează pămîntul care acoperă 
stratul de cărbune, extrag și încarcă 
cărbunele” în transportoare sau în va
goane de cale ferată. 

I

sută din circulația mărfurilor, în 1953 
ea s-a ridicat la 45,3 la sută. Anul 
trecut vînzarea țesăturilor de mătasâ 
a crescut cu 45 la sută, a încălțămin
tei de piele — cu 29 la sută, ceasorni
celor — cu 38 la sută, aparatelor de 

‘ radio — cu 32 la sută.
Creșterea circulației mărfurilor feste 

însoțită de lărgirea rețelei comerciale. 
In primul trimestru al acestui an în 
U.R.S.S. au fost deschise aproximativ 
2.500 magazine noi, iar peste 8.000 
magazine urmează să fie deschise pî- 
'nă la începutul anului viitor. Se dez
voltă de asemenea rețeaua piețelor 
colhoznice din orașe. în viitorii doi ani 
sț prevede construirea a 500 piețe no?

Valea Angrenului a devenit un în
semnat centru industrial al Uzbeki- 
stanului. De o parte a rîului se întind 
minele și cariera carboniferă, iar de 
cealaltă cartierele tînărului oraș,^ în
conjurate de plantații verzi.

Minerii uzbeci luptă pentru a obți
ne cît mai mult cărbune. Utilajul mo
dern aî carierii și al minelor, atitu
dinea conștientă, creatoare făță de 
inuncă a minerilor, au făcut ca între
prinderile carbonifere din Angren să 
figureze printre cele fruntașe.

IN CLIȘEU: Stradă Kirov din tlnă- 
rul oraș al minerilor Angren.

7 -■ '•

Noi aparate optice de control
La uzina „Kalibr“ din Moscova a 

început fabricarea unor aparate optice 
de control care permit sesizarea aba
terilor cu a suta sau chiar a mia, 
parte dintr-un micron de lă dimensiu
nile prevăzute. Ca unitate de măsură 
este folosită unda luminoasă.

Noile aparate vor fi larg folosite în 
laboratoarele și secțiile uzinelor pen
tru controlul dimensiunilor instrumen
telor de măsurat și a pieselpr extrem 1 
de precise. ; '

Viața culturală în insula ’ 
Dikson

Tot mai plină de conținut devine 
’viața populației din îndepărtata in
sulă Dikson, situată dincolo de cercul 
pol-ar. In așezarea bine amenajată 
funcționează două cluburi, patru bi
blioteci, cîteva. instalații cinematogra
fice. Seara se organizează adesea con
ferințe ' Ele sînt ținute de reprezen
tanți ai intelectualității locale. Confe
rințele cu temele : „Literatura șovieti- 
cS în lupta pentru -pace“, ..Ooera lui 
Ceăikovski", „Galeria Tre'atiakov — 
tezaur al culturii ruse“, au atras un* 
public deosebit de numeros.

Apfoape întregul tineret al 'nSulei 
Dikson învață. De patru ori pe săptă- 
mînă se țin cursuri la centrul de învă
țămînt frecventat de aproximativ 200 
de tineri muncitori. In această așezare 
nordică există o școală serală de 10 
ani. Zefi de persoane activgază în ca
drul cercurilor de artiști amatori.

Grădini do pomi fructiferi 
la o altitudine de 2.500 m.
Pomicultură înaintează toi mai 

mult spre, regiunile muntoase. In Tian- 
Șan-ul central, de pildă, suprafața 
grădinilor se va lărgi în primăvara 
aceasta de & ori. In localitățile mai 
îndepărtate puieții sînt transportați 

CB avioanele. Grădinile experimentale, 
plantate în anii trecuțî de oamenii de 
știință, s-au aclimatizat perfect și ro
desc. Aceasta dovedește că pomicultu
ra la o altitudine de 2.500 metri dea
supra nivelului mării are mari perspec
tive. Pomii fructiferi se cultivă aici 
sub protecția perdelelor forestiere dare 
barează drumul vînturilor reci.

Í-

In viața milenară a unui popor, ,36 
de arii reprezintă un scurt răstimp. 
Dar drumul parcus în acești ani de 
Republica Uzbekă, împreună cu întrea
ga. Uniune Sovietică, este un drum 
uriaș.

înainte de Marea Revoluție' Socia
listă din Octombrie, poporul uzbec era 
lipsit de drepturi, ducea o existență 
mizeră, trăia în întuneric și ignorar?- 

' țăj era condamnat la Joame șj pieire 
lentă. Poporul uzbec se afla sub dub
lul jug al țarismului rus și al hanilor, 
negustorilor, cămătarilor, moșierilor 
feudali și băilor (nobililor) autohtoni.

Masa de bază a țărănimii munci
toare era formată din ceairikeri (dij- 
mași) și argați

Revoluția din Octombrie a zdrobit 
pentru totdeauna lanțurile robiei care 

.încătușau poporul uzbec, a dat oame
nilor muncii libertate și drepturi po- 

i riitice, a creat toate condițiile nece
sare* unei rapide dezvoltări economice 
'șî culturale a țării.

Uzbekisfenul este o republică su
verană, avînd propriul său organ su
prem legislativ care elaborează legi 
ce cad în competența unei republici 

, unionale, are propria sa lege de bază 
— Constituția, care ține sfeama de 
particularitățile naționale, are o stemă

< proprie, imnul său național, etc.
Poporul uzbec nu va uita niciodată 

prietenia și ajutorul pe care i l-a acor
dat marele popor -ruș- Alături de un 
frate atît de puternic și credincios,

In marea familie frățească a popoarelor An U.R.S.Ș.

R.S.S. Uzbekâ — o făclie a socialismului 
în Orient

t

lui nu-i este teamă de nici un tel de* n- 
cercări’, de nici un fel de greutăți.

Poporul uzbec a luptat neobosit 
pentru a îndeplini sarcinii? istorice 
trasate de Partidul Comunist oameni- 
kr mu’.’z din Orientul Sovietic.

In R.S.S. Uzbekă industria metalur
gică și a construcției de mașini a cres
cut într-un ritm fără precedent, s-ai: 
dezvoltat industriile ușoară, alimen
tară și minieră, înzestrate cu tehnică 
modernă înaintată. Numai în ultimii- 
15 ani în republică s-au construit pes
te 1.000 de întreprinderi industriale. 
In acest răstimp producția globală a 
industriei a crescut de 2,5 ori, produc
ția de energie electrică — de\7 ori,, ex
tracția de petrol —de 8 ori, de căr
bune — de cîteva zeci de ori. A fost 
construită magistrala de cale ferată 
Ciardou-Hodjeili cu o lungime de 
500 km., ceea ce contribuie la înflo
rirea continuă a econbmiei șl culturii 
regiunilor Horezm și a R.A.S.S. Kara- 
Kalpakă.
' Din rîndurile oamenilor muncii uz
beci au fost ridicate numeroase cadre 
naționale ,

Poporului uzbec i s-a trasat sarcina 
dezvoltării agriculturii și în primul
rînd a irigației. Această sarcină este voluție învățau numai copiii băilor și gerpreș)

de S. RAȘIDOV 
îndeplinită cu cinate ca una din cele 
mai importante sarcini ale R.S.S. Uz- 
beke — țara agriculturii irigate.

In prezent recolta de bumbac brut 
la hectar în republicile din Asia Cen
trală a crescut de 2,5 ori iar în anu
mite colnozuri și sovhozuri fruntașe 
de 4-5 ori față de anii 1930—1940, 
atingînd 40—45 chintale la hectar. 
Uzbekistanul a devenit principala ba
ză de producție a bumbacului din U- 
niunea Sovietică. Cultivatorii de 
bumbac din Uzbekistan predau sta
tului an de an tot mai mult „aur alb“.

Sub conducerea Partidului Comu
nist și cu ajutorul marelui popor rus, 
țăranii uzbeci au pășit pe calea vieții 
colhoznice înstărite. Bunăstarea și ni
velul. cultural al colhoznicilor cresc 
an de an. In ultimii ani veniturile bă
nești ale colhozurilor au crescut de 
3,5 ori. Plata.în bani perrtru ziua- 
muncă a crescut cu de peste 2 ori, 
iar plata în grîu — de 5 ori.

Succesele poporului uzbec »în do
meniul construcției culturale sînt ma
ri. Dezvoltarea culturii, socialistă în 
conținut și națională în formă, a deve
nit o cauză a "întregului popor.

In Uzbekistan, unde1 înainte de Re-

clerului, unde nu existau școli pentru 
copiii oamenilor muncii, 20 la suta 
din populație învață în prezent' în 
șooli sau în alte instituții de îpvăță- 
mînt. ,

In republică a fost înfăptuit cu suc
ces învățămîntul general obligatoriu 
de șapte ani, și se face trecerea la 
învățămîntuh mediusgeneral. Cele 36 
de instituții de învățămînt superior șl 
196 instituții de învățămînt mediu 

special sînt absolvite anual de mit 
de specialiști în diferite ramuri ale 
economiei și științei. Academia f de 
Științe a R.S.S. Uzbekă are sub con
ducerea sa o serie de institute.de cer
cetări științifice.

In R.S.S. Uzbekă, știința, literatura 
și arta se dezvoltă într-un ritm rapid. / 

Uzbekistanul Sovietic a devenit o 
făclie a socialismului în Orient, care 
însuflețește popoarele asuprite din ța- 

"tile situate lîngă hotarele U.R.S.S la 
lupta pentru eliberarea de sub jugul 
asupritorilor imperialiști. Toate aces
tea constituie o dovadă strălucită, a . 
succeselor uriașe obținute datorită < 

prieteniei de nezdruncinat a popoare
lor sovieticei

Pe viitor, sub conducerea Partidu* 
lui Gomunist, 1 în. familia frățească a" 
pOOOarelor TTnînnîi Soviet*-’' ’’înrirul 
uzbec, t-adncînd cu fermitate în viață 
hotărîrile istorice ale Congresului al 
XlX-leă al P.C.U.S. și ale Plenarelor . 
din septembrie, februarie și mart’» ale 

. _ va merge .înpir” - ne
comunismului. (A-

C.C. al P.C.U.S.. 
calea .construirii

f
r z .

’ . 't-v? j
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STEAGUL roșu

Din viața organizațiilor de bază din raion
-------------------------------------------------------------------------- ■ ■ ■

Culturalizarea maselor — preocupare a organizațiilor de bază
' Unâ din preocupările de seamă ale 
organizației de bază de la Filatura 
Lupeni este ridicarea continuă a nive- 

\ lului cultural al muncitorilor și tehni
cienilor întreprinderii. In acest, scop, 
biroul organizației de bază iRanali- 
zat într-o ședință activitatea depusă 

' de lectoratul S.R.S.C. din cadrul fi
laturii. Cu acest prilej,- au fost făcute 
numeroase recomandări menite să 
ducă la îmbunătățirea muncii lecto- 

' raiului S.R.S.C.
Astfel, membrii biroului au reco

r Colectivul de agitatori a organiza
ției de bază nr. 9, atelier, de la mina 
Lupeni a fost mult timp inactiv. A- 
ceasta din cauză că un număr însem
nat de agitatori figurau numai pe hîr- 
tie în evidența organizației de bază, 
în realitate ei fiind plecați la alte lo
curi de muncă. Restul agitatorilor 
sprijineau într-o mică măsură acțiu
nile întreprinse de -organizația de 

■bază.
Pentru remedierea acestei lipse bi

roul organizației de bază a convocat

In ziua de 14 aprilie a. c. a avut 
loc adunare^ generală a organizației 
de bază de la U.R.C.A.p. Petroșani, 
in qadrul căreia s-a analizat activita
tea depusă de comitetul sindical de 
instituție în perioada primului tri
mestru al acestui an- Comparînd data 

. ținerii acestei adunări cu aceea din 
planul de muncă, se observă că ele 
nu corespund. Dece? Fiindcă în planul 
de muncă al organizației de bază data 
ținerii acestei adunări e prevăzută la 
9 aprilie. Amfnarea ținerii adunării 
generale nu constituie însă lipsa prin
cipală a organizației de bază. Lipsa 
cea mai mare este că adunarea nu a 
contribuit decît în mică măsură la 
scoaterea la iveală a lipsurilor, la îm-

- bunătățirea muncii de viitor a comi
tetului sindical de instituție.

- Un fapt negativ al acestei adunări 
a organizației de bază îl constituie u-

o
țn urma unei dispoziții a tov. Mihai 

Dan, directorul minei Lupeni, difuzo
rul din secția lăcătușerie a atelierului 
minei Lupeni a fost luat de aproape 
4 luni de zile pentru motivul că cu 
ocazia'unui control tov. Dan a văzut 
cîțiva tineri 'de la școala metalurgică 
din Lupeni care fac practică în sec
ție, stînd în jurul difuzorului. Degea-

Amurgul își întindea aripile peste 
întinderea orașului Lupeni. Rînd pe 
rînd în casele minerilor se aprindea 
lampa lui Ilici. La această oră, cînd 
noaptea luase locul zilei, ferestrele de 
la birourile minei Lupeni păreau niște 
guri negre de mină. Peste tot domnea 
liniștea. Din cînd în cînd zgomotul 
cupelor funicularului de steril de la 
haldă spărgea liniștea serii. Numai 
geamurile biroului șefului sectorului 
VII investiții erau luminate.

In birou, inginerul Ioan Kirr, șeful 
sectorului, era adîncit în calcule. Lu
cra la întocmirea ciclogramei pentru 
adîncirea și betonarea puțului orb nr., 
XL După ore întregi de trudă, ingi
nerul Kirr aruncă minio's creionulfșl-șl 
șterse cu batista fruntea transpirată,

— Nu merge și pace — pronunță 
el supărat. Și totuși, în interesul pro
ducției, sectorul nostru trebuie să spo
rească viteza de adîncire a acestui 
puț!

După o clipă de răgaz inginerul 
Kirr începu« din nou calculele. Cifrele 
se așterneau cu repeziciune pe hîrtie.

> Fiecare operație a ciclului era soco
tită în minute. Grele treceau una după 
alta Ciclograma părea să fie gata 
dai totuși, unele calcule nu corespun
deau.

— Ce să fac, de la cine să cer a- 
, jiitor la o, oră atît de tîrzie ? — își 

spuse el. Fără să-și dea seamă își a- 
ținti privirea spre dulapul cu dosare 
șj cărți. II deschise și începu să răs- 

v foiască- cu nerăbdare un teanc de re
viste sovietice „Ugoli“.

mandat tovarășilor din comitetul rii în viață a acestor/ propuneri. 
S.R.S.C. să-și. desfășoare activitatea' Bucurindu-se de sprijinul și îndru- 
pe baza unui plan de muncă cu sar- marea permanentă ^orgamzațieL de^.. 
cini concrete pentru fiecare tovarăș.în 
parte, să repartizeze din timp confe
rințele pe lectori și să se ocupe de or
ganizarea unei expoziții despre origi
na omului.

Biroul organizației de bază nu s-ă 
mulțumit însă numai cu analizarea 
activității lectoratului S.R.S.C. și cu 
recomandările făcute, ci, a îndrumat 
îndeaproape lectoratul asupra traduce-

Colectivul de agitatori a fost
zilele trecute o adunare generală a 
organizației de bază în cadrul căreia 
a făcut propuneri pentru completa
rea colectivului de agitatori. Astfel, 
adunarea generală a confirmat în ca
litate de agitatori un număr de 11 to
varăși. Printre noii agitatori ai orga
nizației de bază nr. 9 au fost confir
mați tov. Adalbert Kuraj, losif Vlădu- 
lescu, Alexandru Pașa, Ioan Galam- 
boș care sînt fruntași ai întrecerii 
socialiste, Teodor Verestrău și loan 
Kiss candidați de partid și alții.

O adunare generală fără rezultate
șurința cu care membrii de partid au 
votat proiectai de hotărîre prezentat 
de birou cu privire la activitatea de 
viitor a comitetului sindical de insti
tuție. Hotărîrea cuprinde următoarele 
obiectivi' ; să se înceapă pavoazarea 
vitrinelor și localurilor, amenajarea 
unui teren de volei și schimbarea lo
cului gazetei de perete.

Ori, aceste prevederi ale hotărîrii 
nu pot duce la o îmbunătățire seri
oasă a muncii comitetului sindical de 
instituție.

Una din preocupările de zi cu zi 
ale partidului și guvernului o consti
tuie ridicarea nivelului dd trai mate
rial și cultural al poporului muncitor. 
Traducerea în viață a hotărîrilor parti
dului pune în fața sindicatelor sarcini 
mări. Dar acest lucru a fost scăpat 
din vedere de organizația de bază de 
la U.R.C.A.D. Petroșani.

.....—:------------------  
dispoziție cit urmări negative 
ba au intervenit comitetul secției sin
dicale și organizația de bază din ca
drul secției lăcătușerie pentru a se re
pune în funcțiune difuzorul. Dispozi
ția tov. Dan a rămas categorică și 
după cît se vede valabilă pentru un 
timp nelimitat.

Toate secțiile atelierului au insta
late astfel de difuzoare și ele contri-

Brigada înaintează rapid 
în adine

— Am găsit! — exclamă el după 
un timp. Fața i se lumină de bucurțe. 
Intr-adevăr inginerul loan Kirr găsi
se ajutorul de care avea atîta nevoie. 
In revista sovietică „Ugoli“, un arti
col cu schițe ajutătoare trata proble
ma adîncirii și betonării de puțuri pe 
bază de grafic ciclic. Acum îi ¡rămî- 
nea doar să adapteze această ciclo- 
gramă la specificul puțului ce urma 
să fie săpat.

★
In dimineața aceea de februarie, bi

roul șefului sectorului de investiții al 
minei Lupeni devenise neîncăpător. 
Responsabilul de brigadă Ferenți Ba- 
laj împreună cu ortacii săi au v^nit 
cu toții să participe la prelucrarea 
ciclogramei. Erau de față și tehnicie
nii sectorului.

Inginerul loan Kilr le-a vorbit pe 
scurt despre necesitatea de â spori 
viteza, de înaintare a puțului, de im
portanța lui pentru sporirea Drodutc- 
ției de cărbune în această parte a" mi
nei. Apoi a arătat în mod amănunțit, 
pe înțelesul tuturor, fiecare operație 
prevăzută de. ciclogramă.

Pe fețele min'erilor se citea bucu
ria. Pențru nrima oară minerilor din 
brigada lui Ferenți Balaj li se încre
dința o sarcină atît de împorta'ntă și 
tot pentru prima dată aveau să por

Bucurindu-se de sprijinul și îndru- 

bază, lectoratul S.R.S.C. de la Fila-/ 
tura Lupeni a organizat în incinta în
treprinderii o expoziție întitulate „Ști
ința despre origina omului“. Zecile de 
fotomontaje ale «expoziției sînt cerce-

■ tate cu atenție de oamenii muncii din 
întreprindere. De asemenea; lectoratul 
S.R.S.C. ă programat un ciclu de con
ferințe pe diferite teme care vor fi 
ținute în fața oamenilor muncii.

întărit
Odată cu reorganizarea și comple

tarea colectivului de agitatori, tov. 
Nicoiae Cita, secretarul organizației 
de bază, a ținut un instructaj prin 
care a arătat noilor agitatori sarcinile 
ce le stau în față în vederea mobili
zării colectivului de muncitori și teh
nicieni din cadrul atelierului spre noi 
succese în producție și în activitatea 
obștească în cinstea zilei de 1 Mai.

T. MOLDOVEANU

/
Era necesar ca hotărîrea adunării 

generale a organizației de bază să 
cuprindă probleme cu privire la or
ganizarea de către comitetul sindical 
a întrecerii socialiste în cadrul colec
tivului pentru îndeplinirea sarcinilor 
ce-i stau în față, pentru întărirea dis
ciplinei în muncă,’ înlăturarea trans
porturilor inutile. De asemenea, era' 
necesar ca hotărîrea să cuprindă sar
cini concrete trasate membrilor de 
partid din comitetul sindical în legă
tură cu îmbunătățirea muncii sindi
cale.

Biroul organizației de bază în frun
te cu tovarășul secretar Gheorghe 
Munteanu. precum și membrii de partid 
din. această organizație de bază tre
buie să tragă învățăminte din lipsu
rile acestei hotărîri pentru ca pe viitor 
adunările generale să ducă cu adevă
rat la îmbunătățirea muncii.

buia la mobilizarea și educarea mun
citorilor' Numai în secția lăcătușerie 
nu mai există difuzor.

Este necesar să se revină asupra 
acestei dispoziții nejuste.

Ț. D. TUFARU 
^□respondent

nească la lucru pe bază de grafic ci
clic.

★
Acele ceasornicului arătau ora «6 di

mineața. Atunci a început prima ope
rație din ciclu: coborîrea în puț. pupă 
ce s-a efectuat controlul localii de 
muncă, uneltele au fost pregătite și 
minerii au început perforarea. Munca 
este avîntată. Minerii se străduiesc să 
îndeplinească întocmai fiecare opera
ție din ciclu.

Șă realizezi un ciclu în 24 ore la 
adîncire în puț nu este ușor. Pentru 
aceasta trebuie să. termini fiec’are o- 
perație în timpul stabilit de ciclogra
mă. încă din primă zi, această harni
că brigadă a reușit să-și îndeplinească 
ciclul planificat.

Unii mineri priveau cu neîncredere 
aplicarea acestei metode înaintate la' 
ădînc'iri de puțuri și în sufletul lor 
stăruia îndoiala în- reușita metodei.' 
Trecîrțd însă zi de zi pe lîngă locul 
de muncă al minerului Ferenți Balaj 
și văzînd felul de organizare a muncii 
s-ău convins de superioritatea meto
dei.

Prima lună de muncă pe bază de 
grafic ciclic a fost încheiată cu un 
succes deplin: brigada, nu numai că 
și-a îndeplinit ciclurile, ci le-â și 
depășit inregistrînd cea mai mare yii

Se extind metodele înaintate 
de muncă pe șantierele 

de construcții
Ir cursul anului 1953 au lucrat pe 

șantierul de construcții Blocuri Vul
can primele brigăzi complexe la țu- 
crările de^ipărie. Prima brigadă com
plexă coiwusă de tov. I. Craioveanuf 
a reușit să execute, un bloc de 60 a- j 
parlamente în 44 dé zile în loc de 80 
zile cît eră planificat. ț

Această metodă a fost extinsă și Iftj 
celelalte șantiere de construcții din» 
Valea Jiului. Acolo unde s-a aplicat,- 
această metodă a dat rezultate din( 
cele mat bune. Astfel, brigadierii Șt; 
Forșt de la Petrila, losif Vereș de la 
Lenea, Gheorghp Comoli de la Lupeni 
și alții au redus timpul de execuție a 
blocurilor cu circa 30 la sută.

In scopul îndeplinirii și depășirii 
sarcinilor de plan pe 1954, pentru a «' 
putea construi cît mai multé locuinté > 
noi pentru mineri, pe șantierele de 
construcții se extind metodele avan
sate de muncă. Printre metodele avan
sate de muncă care capătă o largă ex
tindere este metoda ștahanovistului 
sovietic, Kutenkov de tencuire meca- , ' 
nică. ‘ -

In cinstea zilei de 1 Mai 19§4, pe 
șantierul Blocuri Vulcan s-a format 
prima brigadă de tencuire mecanică 
a locuințelor. Aplicînd această meto
dă de lucru membrii brigăzii execută ' 
lucrări de bună calitate, la un-preț , 
de cost redus. Productivitatea muncii 
brigăzii, a crescut cu 70 la sută.

In aplicarea acestei metode s-au e- 
vidențiat în mod special tov. I. Hén- 
gelinan, responsabilul brigăzii de ten- 
cuitorî, tov. Dragomir, maistru meca-, 
nic șî tov. Alexandru Kovacs, mește
rul șantierului.

După organizarea schimbului de ex-i 
periență care va avea loc în cursul 
lunei aprilie, această metodă va fi ’ 
extinsă la toate șantierele din Valea 
Jiului.

V. BARTHA 
corespondent

SPECTACOLELE DE AZI :

CINEMATOGRAFE : Alexandru Sa-
hia Petroșani: O scrisoare pierdută,; 
Lupeni: Dușmanii; Vulcan: A qțâ» z 
tor ii patriei; Aninoasa,: Chiha pri
mește , ansamblul R.P.R,; Petrila: 
Meciul Anglia — Ungaria; Lonea:■ 
Hamlet.

teză de adîncire în puț înregistrată’ 
vreodată la mina Lupeni. Această bri«< 
gadă ă reușit, aplicînd metoda grafi
cului ciclic, să întreacă realizările ob
ținute de, brigada cunoscutului miner • 
fruntaș Eugen Bartha specialistă în 
asemenea lucrări.

In prima lună â aplicării metodei 
ciclice, brigada lui Ferenți Balaj, com
pusă din minerii Petru Fiala, losif 
Vereș, Petru Bulea, Vasile Cirnpeanu, 
Gheorghe Ghira, Ștefan Dărvaș, As- 
pad Ghece, Gheorghe Indre, Năstase 
Gujbă, Cornel Ștefănic și Gașpar De- 
neș, a înregistrat o depășire-’de nor
mă de 143 la' sută, iar productivitatea 
muncii pe fiecare miner în parte ă 
crescut cu 100 la sută.

* /
E zi de salariu. Prin fața gț^șenkfî 

de la sectorul VII de investiții'al mi
nei Lupeni trec grupuri de mineri pen
tru a primi răsplăti muncii depuse. 
In față1 ghișeului se oprește respctMa- 
bilul de brigadă Ferenți Balaj Pe 
chipul său stăruie un zîmbet de mul
țumire. Prima lună de aplicare ă gra
ficului ciclic a fost rodnică și la mun
că și la cîștig. Odată cu.’ depășirea 
normei și creșterea productivității: 
muncii a crescut și salariul. Pentru 
munca depusă minerul Ferenți Baiaj 
a primit 3200 lei. Salarii între 2200- 
3000 lei a primit fiecare membru al 
brigăzii sale.
* •*.

.<D. CR1ȘAN a
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Bivergențe între S. U. A., Anglia și Fraijța 
în problemele Extremului Orient

Comentariile presei occidentale despre tratativele lui Dulles la Londra și Pari

laminarea Premiului internațional Stalin 
„Pentru întărirea păcii între popoare“ 

d-nei Andrea Andreen
NEW YORK (Agerpres). — După 

cum reiese din relatările presei, co
municatul cu privire la tratativele 
dintre Dulles și Eden, pe Rre unele 
ziare îl prezintă -drept o expresie „a 
unității de scopuri“ între S.U.A. și 
Angliaj dovedește în realitate că diver
gențele dintre aceste țări în proble
mele Extremului Orient n-au fost cî- 
tuși de puțin înlăturate. Corespon
dentul din Londra al ziarului ,,New 
York Times“, Middleton, relatează des
pre „divergențele considerabile“ între, 
interpretarea englez# și cea america
nă'a comunicatului comun al lui Dul
les șt Eden. El scrie că delegația 
S.U.A. abia părăsise Anglia pentru a 
pleca spre Paris, cînd din Londra au 
sf sosit știri cu privire la „divergen
țele considerabile între cei doi aliați 
în privința interpretării comunicatu
lui". „Delegația S.U.A., continuă co
respondentul, consideră acordul drept 
un „pas concret înainte“ în acțiunea 
de creare a unei , alianțe militare în 
Asia de sud-est“. Middleton arată că 
această „interpretare americană ofi
cială" a. comunicatului „este greu de 
împăcat“ cu părerea Angliei, expri
mată în Camera Comunelor de Eden, 
care a arătat că acordul realizat nu 
renrezintă „un 1 angajament precis de 
a întreprinde anumite acțiuni în anu
mite condiții“.

Potrivit interpretării engleze, scrie 
/Middleton. S.U.A. și Anglia „trebuie 
să lămurească reacția celorlalte state 
intere^sete înainte de a hotărî ce mă
suri trebuie întreprinse pe viitor". Re- 
ferindu-se la tratativele lui Dulles la 
Paris, Middleton scrie că, „încercînd

să obțină acceptarea planului atneri- 
cano-englez, Dulles se lovește de o di
ficultate vădită: împotrivirea unor 
grupuri influente din sînul guvernu
lui francez față dero intervenție inter
națională în Indochina“.

McCormick, comentatoarea aceluia-i 
ziar, arată că la Londra și Paris Dul- 
Ies a constatat „o opoziție puternică 
față de politica sa de amenințări îna
inte de începerea tratativelor de la 
Geneva".

★
PARIS (Agerpres). — Comentînd 

tratativele care au avut loc la 14 a- 
prilie între .secretarul de stat al 
S.U.A., Dulles, și ministrul afacerilor 
externe al Franței, Bidault, . Maurice 
Ferro scrie în ziarul „Paris Presse- 
ITntransigeant“ că între „doctrinele“ 
celor trei puteri occidentale în ceea 
ce privește Asia nu a existat și nu 
există uditate. Ferro arată că Dulles 
'a fost nevoit să renunțe la planul său 
inițial de a obține asentimentul An
gliei și Franței pentru o „declarație“ 
Ostilă Chinei și pentru așa-zise „ac
țiuni' comune“ în Indochina. In locui 
acestora, Dulles a propus un proiect 
de pact militar pentru Asia de sud- 
est și partea apuseană a Oceanului 
Pacific, după modelul tratatului nord- 
atlantlc. Participarea la un asemenea 
pact — scrie Ferro — pune Franței 
o problemă greu- dé rezolvat. Ferro 
consideră că un asemenea pact poate 
duce în mod „automat“ la așa-zisa 
„internaționalizare“ a conflictului din 
Indochina, adică la intervenția arma
tă fățișă a S U.A. în războiul din In
dochina.

.MOSCOVA (Agerpres). — TASS 
tr 'șmite : „

La 15 aprilie, în sala Sverdlov a 
Kremlinului a avut loc înmînarea 
Premiului Internațional Stalin „Pen
tru întărirea păcii între popoare“ 
.doamnei Andrea Andreen, una din 
cele, mai active luptătoare împotriva 
primejdiei războiului, eminentă mili
tantă pe tărîm social din Suedia.

In cuvîntarea , ținută cu acest ori
le], d-na Andrea Andreen a mulțu

mi'. din toată inima pentru onoaraa 
ce.i s-a acordat. Subliniind însemnă
tatea mriașă a mișcării partizanilor 
păcnjBmtru menținerea păcii în lu
mea întreagă și 'a prieteniei între po
poare, Andrea Andreen și-a exprimat 
cc'nvingerea că va sosi timpul cînd 
războiul va deveni o imposibilitate.

t, Aceasta va fi.o nouă epocă în is
teria omenirii. Aceasta este speranța 
noastră, a declarat d-na Andreen. Să 
continuăm deci lupta pentru pace".

Declarația partidului sociaUdemocrat 
din Germania occidentala

BONN (Agerpres).
Serviciul de presă al partidului so- 

cial-democrat a publicat următoarea 
declarație : „Ca răspuns la propune
rile’ U.R.S.S., puterile occidentale nu 
fac decît să se mențină cu încăpățî- 
riare pe poziția lor — amenințarea cu

bomba cu hidrogen. Prin aceasta însă 
nu fac decît să contribuie la menți
nerea încordării internaționale, toc
mai într-un moment cînd este nevoie 
mai mult decît. xoricînd de coexistența 
pașnică între Est și Vest“.

Comics-uri de un fel deosebit

Criza politic ă din Italia
Guvernul a întâmpinat din nou grave dificultăți în parlament

ROMA (Agerpres). — La 10 apri- teste violente de către deputății din 
lie, Camera depuțaților a votat proiee- opoziție: numeroși deputațî comuniști 

și socialiști au cerut ca .guvernul să 
tragă concluzii din rezultatul votului

tele de buget ale ministerelor Trezore
riei și Finanțelor. Proiectul de buget 
al Ministerului Trezoreriei nu T fost 
adoptat decît cu o majoritate.de patru 
voturi,* iar proiectul de buget al Mi
nisterului de Finanțe nu a întrunit de- 
cîl 281 de voturi, numărul necesar de 
voturi pentru adoptarea lui fiind 282 
de voturi.

. Vicepreședintele Camerei, Leone, 
membru în partidul democrat-creștin, 
care prezida ședința, a anulat votul. 
declarîndu-I „neregl&mentar“ și a dis
pus să se procedeze la o nouă votare. 
Cuvintele sale au fost primite cu pro-

și să demisioneze. După ședință,/ se
cretarul general al partidului comu
nist, Palmiro Togliattij a declarat zia 
riștilor: „A început o criză politică. 
Nu este vorba de o criză ministerială. 
Totuși, dacă în guvern s-ar afla oa
meni politici capabili, să înțeleagă ce 
s-a întîmplaL, ei ar trebui să demi
sioneze": • '

Ziarele subliniază că guvernul a 
înregistrat un eșec prin faptul că zece 
deputați democrat-creștini au votat 
împotriva proiectului de buget.

In ultima vreme, în S.U.A. au 
apărut „comics-uri" .cu női perso
naje. Ip locul gangsterilor sau al 
agenților secreți — care, ae altmin
teri, seamănă leit cu gangsterii — 
rolul de „eroi" este conferit urmă
toarelor personaje: „patronul" (un 
industriaș, un boss) și „muncito
rul". Fenomenele prevestimare de 
criză au determinat pe patronii a- 

. mer ic ani să comande ..r-omirr-ari" 
cuprinzînd prelegeri pe téma folo
sului iubirii și prieteniei dintre pa
troni și muncitori.

Problema creșterii profiturilor 
monopolurilor americane este, mai 
ales, problema intensificării exploa
tării accelerării ritmului de muncă, 
accentuării „speed-up-ului" (siste
mul istovitor dé muncă mlósit în 
întreprinderile americane) Patronii 
nu doresc numai să arunce lațul de 
gîtul muncitorilor, dar să oblige ne 
miuncițppi. să-și pună singuri la
țul de gît. Și iată că au apărut ,.a>- 
mics-uri" care proslăvesc .grija" 
patronilor pentru muncitori

Un exemplar tipic de acest soi 
de „comics-uri" a fost publicat de 
buletinul cu titlul demagogic „Tra
gem împreună", editat de organiza
ția patronilor — „Național Șniall 
Businessman’s Association". ,,Co- 
mics-ul" este o brosúráidé 16 pa
gini, cu ilustrații în culori.

Eroii principali sínt muncitorii. 
Pit și Mal și bunătatea de patron, 
mister Wintrop. Wîntrop este înfă-

fișat ca înger șt binefăcător. Autorii 
„comicș-ului" încearcă să abată «- * 
tenția muncitorilor de lq lupta pe 
care oamenii muncii din S.U.A. o 
desfășoară pentru sporirea salari
ilor. Personajele ‘„comies-ului" — 
Pit și Mal — primesc salarii spo
rite automat, *de pe urma mărîhimiei 
și atenției bunului lor patron. La ce 
bun .să mai lupți și sa mai faci 
greve! Printre rinduri se poate citi . 
dealtfel că este, de fapt, inutil să fii 
membru al sindicatului, odată ce 
patronul este atit de grijuliu...

Pit șl Mal conving pe tovarășii 
lor să accelereze ritmul istovitor de 
mumă', ei fiind răsplătiți pentru 
asta cu â avansare în grad și cu o 
sporire de salariu. Pentru trăda
rea intereselor tovarășilor lor mun
citori, ei primesc un premiu și își 
cumpără televizoare...
' In această poveste miraculo- -i 
există și „conflict". Soția lui Pit se 
sperie din senin și îl întreabă pe 
soțul ei: „Dar oare aceasta rut este 
un speed-up?" Pit insă, ii explică 
pe îndelete că fericirea muncitoru
lui constă în a lucra fără să precu
pețească eforturile pentru prietenul 
și binefăcătorul său — businessma- 
nul — și soția înțelege și se așează 
lingă televizorul cumpărat eu prp- . 
țul trădării. .

Morala „comics-ultii" este limpe
de : servește pe stăpîn, trădează in
teresele muncitorilor și vei fi răs
plătit. .,

In ultimul timp, diplomația' ameri
cană acționează în așa fel ca și cum 
tratatul de la Paris ar fi și intrat în 
vigoare și mai rămîne doar să se preia 
„moștenirea" Franței.' Astfel, de exem
plu, în prezent în S.U.A. a început a 
șe vorbi intens că a sosit vremea ca 
„pentru nevoile strategiei de perde
rte“ americane să se ocupe Africa de 
nord franceză.

Istoria cunoaște bine cotropirile im
perialiste făcute sub pretextul „nece
sităților economiei“ și chiar sub pre
textul „răspîndirii civilizației". In pre
zent, politicienii americani au înce
put să recurgă la cotropiri... în „inte
resele apărării“. Strategii din S.U.A. 
declară, cu dezinvoltură că în intere
sele „apărării“ Franței trupele aman
eare trebuie să... ocupe Africa de pord 
franceză.

Ziarul parizian „Le Monde" â anun
țat recent că în S.U.A. a apărut un 
studiu a! Institutului din Yale cu tema 
.Marea Mediterană și rolul său în po

litica externă americană“. In acest 
„studiu“ se arată că interesele mili
tare ale S.U.A. cer „să se ocupe în- 

• treaga Africă de nord, să fie declarați 
drepț comuniști toți francezii care lo
cuiesc acck» și să fie băgați în lagăre 
de' concentrare..."

Planurile americane de a ocupa 
Africa de nord franceză

Ziarul „Le Monde“ este un ziar 
burghez influent. El nu s-ar fi apucat 
să sperie pe cititorii săi prititr-o ase
menea aiureală, dacă nu '¡-ar fi neli
niștit fapte cu totul reale. Și el citează 
aceste fapte.

Marocul, Algeria și Tunisia au fost 
vizitate de amiralul american Fechte- 
ler, care este și comandantul șef al for
țelor armate ale organizației pactului 
Atlanticului de nord din sectorul su
dic al Europei. Scopul călătoriei sale 
este de a pune bazele ocupației gene
rale a posesiunilor franceze ain Afri
ca de nord. „Potrivit unor știri/ care, 
deși provenite din surse diferite, se 
confirmă reciproc, serié „Le Monde“, 
ám aflat că în prezent S.U.A. insistă 
ca noi (adică francezii*— G.R.) să le 
permitem să folosească bazele Mers- 
el-I^ebir și Bizérta (cele mai puternice 
baze maritime militare .franceze din 
Africa.de nord — N.R.) șl să le predăm 
lor apărarea militară aeriană în toată 
zona Africii de nord Planul lui Fe- 
chteier constă în a crea în regiunea

de G. RATIANI
Mării Mediterane un cap de pod „'in
dependent" de continentul european.

Ziarul „Le monde“ își exprimă ne
mulțumirea față de acest plan. El de
clară că planul lui Fechteler „consti
tuie un motiv pentru o explicație des
chisă cu S.U.A.“ și că este necesar 
„să se risipească orice îndoială la 
Washington în ceea ce privește dorin
ța noastră fermă de a impune respec
tarea drepturilor noastre în Africa de 
nord".

Nu numai ziarul „Le Monde“ • c-ste 
nemulțumii de perspectiva de a pier
de Africa de nord. Generalul Billotte, 
deputat în Adunarea Națională fran
ceză, a interpelat guvernul cu privire 
la noul plan american. EI declară des
chis că proiectele „armatei europene“ 
pot „servi drept pretext pentru a pune 
șal; semn de întrebare prezența forțe
lor armate ale Franței -pe teritoriul 
Africii".

Ce a determinat apariția acestui 
nou plan de expansiune a monopolu
rilor americane pe socoteala Franței?

Să nu fie oare însăși politică promo
vată de cercurile conducătoare ale 
Franței care stimulează apariția unor 
asemenea planuri?

După cum se știe, cîțiva partizani 
francezi ai „armatei europene“ se in
dignează cînd li se arată că tratatul 
de la Paris înseamnă pentru Franța 
pierderea poziției de mare putere, îm
preună cu toate urmările care decurg 
din aceasta. Există oare motive pentru 
o asemenea -indignare? Trebuie să 
admțtem oă nu există.

După cum se știe, ne .de altă parte, 
numeroși oameni politici de seamă 
din Franța cred că țara lor poate 
să-și mențină și să-și consolideze si
tuația sa de mare nuțere în Europa 
și dincolo de hotarele ei numai în ca
zul în care va rezolva două proble
me principale ce caracterizează criza 
politicii sale externe: ei cer insistent 
să se pășească pe calea asigurării 
securității colective în Europa și să 
se pună capăt războiului din Indochi- 
na Este oare justificat acest punct 
de vedere ? Trebuie să admitem — și 
în fiecare zi fapte noi confirmă acest 
lucru — că acest punct de vedere este 
pe deplin justificat. (Agerpres).
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