
Proletari din toate țările, utùfl-vA t

Organ al Comitetului 1 laional P.M.R. Petroșani și al Sfat ului Popular Raional

Anul VI (XI) Nr. 1425 Duminică 18 aprilie 1954 4 pagini 20 bani

In corpul
— Pentru îmbunătățirea activității

sindicatelor în domeniul miincii 
culturale (pag. ■ 2— 3-a)

— Să răspîndim larg presa I S-o 
difuzăm la timp !

— Programe artistice în cinstea
zilei de 1 Mai (pag. 2-a)

ziarului ?
— *7. Coman : Să ridicăm la nive

lul cerințelor munca de masă 
în rîndurile tineretului ’

— Pentru un concediu de odihnă 
cît mai plăcut. (pag. 3-a)

— A. Cerbu: Cronica evenimente
lor internaționale

— Fără comentarii (pag. 4-a)*

Să desfășurăm larg întrecerea 
socialistă în cinstea zilei de 1 Mai!

In fiecare zi Éosçsc din toate întreprinderile Văii Jiului vești 
în care se vorbește despre angajamentele mobilizatoare pe care 
colectivele de muncitori și tehnicieni le-au luat în cinstea zilei 
de 1 Mai. despre lupta hotărîtă pe care oamenii muncii o duc 
pentru a traduce aceste angajamente în fapte. Și în întîmpina- 
rea zilei de • Mai — Ziua solidarității internaționale a celor ce 
muncesc —■ oamenii muncii din raionul nostrunu-și precupețesc 
eforturile, hotărîrea și inițiativa în lupta pentru îndeplinirea 
planului de producție, pentru înfăptuirea sarcinilor ce le revin 
din programul de măsuri economice elaborat de plenara din 
august 1953 a C.C. al P.M.R.

Un exemplu demn de urmat de muncă hotărîtă pentru în
deplinirea și depășirea angajamentelor luate în cinstea zilei de 
.1 Mai, îl dă în prezent colectivul minei Uricani. Angajîndu-se 
să depășească plângi producției de cărbune pe luna aprilie cu 
10 la sută, colectivul de mineri, tehnicieni și ingineri de la- a- 
ceastă mină a reușit să dea un asemenea avînt întrecerii so
cialiste îneît a încheiat prima jumătate a lunii aprilie cu planul 
de producție realizat în proporție de 114 la sută.

întrecerea socialistă pentru supraîndeplinirea angajamen
telor luate ia cinstea zilei de 1 Mai devine tot mai avîntală, tot 
mai plină de conținut. în cadrul marii majorități a întreprinde
rilor din raionul nostru. Spre exemplu, la mina Aninoasa, ca 
urmare a folosirii din plin a capacității de producție a abatajelor, 
cu excepția unui singur sector, toate sectoarele de producție 
și-au depășit pînă în piezent planul de producție cu 4,6—25 
la sută. Pe întreaga mină, angajamentul luat a fost depășit cu 
1,5 la sută în perioada 1—15 aprilie.

O însemnată victorie în cadrul întrecerii socialiste in cins
tea zilei de 1 Ma: a fost repurtată de brigada tov.-Iuliu Haidu 
de la mina Petrila. La 10 aprilie a.c., această harnică brigadă 
de mineri a început să sape galerii în contul anului 1957.

Aiîntul cu care se desfășoară în prezent lupta oamenilor 
muncii din Valea Jiului pentru îndeplinirea cifrelor planului, 
se datorește în mare măsură faptului că la începutul lunii aprilie 
întrecerea socialistă a fost mai temeinic organizată — și aceasx 
pentru că .alegerile. sindicale au dus la activizarea orgariizaviilor 
sindicale de jos —, că munca politică de masă a organizațiilor 
de partid a fost și eâ îmbunătățită. Intr-o serie de întreprinderi, 
ca la mina și preparația Petrila, mina Aninoasa, Țesătoria Vul- - 
can și altele, grupele sindicale au fost activizate în cea mai mare 
parte, iar angajamentele înscrise în contractele de întrecere 
socialistă sînt rezultatul consfătuirilor de producție, al unei ana
lize temeinice a posibilităților de sporire a producției și produc
tivității muncii.

La toate hnreprinde.rilezdin raionul nostru și în special la 
mine există mari posibilități de îndeplinire a angajamentelor luare 
în întrecere, de îndeplinire litmică a sarcinilor de plan. Pentru 
ca aceste angajamente să devină realitate, trebuie însă organizată 
și mai temeinic munca, trebuie dreate condiții tehnico-organiza- 
torice corespunzătoare care să sprijine inițiativa maselor in lupta 
pentru sporirea productivității muncii și reducerea prețului de 
cost. Nu le este permis conducerilor administrative ale minelor 
ca tocmai în piezent cînd numărul brigăzilor de mineri care apli
că metoda graficului ciclic a crescut, să neglijeze creerea con
dițiilor tehnico organizatorice necesare îndeplinirii cu regulari
tate a ciclurilor programate. Conducerile minelor Jieț-Lonea, 
Petrila, Aninoasa și Lupeni care au serioase lipsuri în această 
direcție, trebuie să ia neîntîrziat măsuri pentru lichidarea rămî- 
nerii în urmă a unor brigăzi ciclice .

De asemenea, conducerile administrative trebuie să îmbună
tățească sistemul de evidență a realizărilor dobîndite de oamenii 
muncii în întrecerea socialistă, pentru a pune la dispoziția or
ganizațiilor sindicate toată ddeumentația necesară unei largi 
popularizări a fruntașilor întrecerii. Este deosebit de important 
ca să se treacă la alcătuirea unor evidențe operative a consu
murilor și economiilor de materiale și energie, lucru care poate 
aduce un însemnat aport la reducerea prețului de cost.

Imprimarea unui caracter tot mai viu, mai mobilizator între
cerii socialiste este cea mai actuală sarcină a organizațiilor 
sindicale. Comitetele de întreprindere, de secție sindicală și or
ganizatoricii de grupe sindicale nu trebuie să se mulțumească nu 
mai cu atît că au organizat întrecerea și că acum lucrurile merg 
de la sine, ci trebuie să depună o susținută muncă politică pentru 
popularizarea fruntașilor, pentru promovarea inițiativelor izyo- 
rîte în întrecere.

Sarcini deosebite revin organizațiilor de partid. Activizînd 
colectivele de agitatori, organizațiile de partid trebuie să lupte 
pentru ca întrecerea socialistă în cinstea zilei de 1 Mai să corf- 
stituje un prilej pentru mobilizarea largă a oamenilor muncii la 
descoperirea și folosirea rezervelor interne ale întreprinderilor, 
pentru ca realizările dobîndite în această întrecere să se continuie 
și să se dezvolte în cursul anului. Tocmai aceasta este trăsătura 
caracteristică a întrecerii socialiste în cinstea zilei de 1 Mai 
anul acesta : lupta pentru îndeplinirea cu succes a planului anual 
înainte de termen.

În cinstea zilei de 1 Mai, să dezvoltăm neîncetat succesele 
dobîndite în îndeplinirea sarcinilor de plan pe 1954 I

întrecerea socialistă în cinstea zilei de 1 Mai
Succesele minerilor din Petrila

In primul trimestru al a- 
cestui an colectivul sectoru
lui V de la mina Petrila a 
extras peste sarcinile de plan 
1396 tone de cărbune. Acum, 
cînd minerii din întreagă Va
lea Jiului se întrec în a ob
ține succese^tot mai mari în 
cinsteai zilei, de 1 Mai, co
lectivul acestui sector și-a 
dezvoltat realizările. In pri
ma săotă’nnn& din iuna apri
lie minerii șî tehnicienii din 
sectorul V au trimis fabrici
lor și uzinelor patriei roas-

Sectorul H de la mina 
Jieț-Lonea se1, mai numește și 
sector al tineretului. De ce? 
Fiindcă majoritatea tîîinerilor 
care lucrează!, in acest sector 
sînt tineri. Cfyiar Si șeful sec
torului, inginerul Gheorghe 
Mihuț e fie 355hTerlea un t.î- 
năr care a absolvit nu de 
mult Institutul.. de Mine din 
.Petroșani. ■

In sectorul * tiireretului de 
la m:na Jieț-Lonea,. bătălia 
pentru mai mt lt , cărbune în 
cinstea zilei de 1 Mai se des
fășoară cu avîntul și însufle
țirea ce caraclerizează ne. ti
nerii 'mineri. Real'zările lor 
nu sînt-din; egte răsunătoare 
care ar aparține unui grup 
restrîns de brigăzi, ci con
stante — 10, 15. 20 sau ceva 
mai multe procente peste 
normă, dar care aparțin unui

Luptînd pentru a traduce 
în viață prevederile Hotă- 
rîrii guvernului și partidului 
cu privire la extinderea cul
turilor de cartofi, legume și 
zarzavaturi, numeroși țărani 
muncitori și muncitori cu lo
turi individuale din orașul 
Vulcan. îndrumați de către 
deputății sfatului popular, au 
început pregătirea terenurilor 
în vederea însămînțării lor.

Pînă în prezent, au fost 
însămânțate cu diferite legu
me și zarzavaturi, o supra
față de peste 6 hectare, iar pe 
o mare parte din terenurile 
destinate cultivării de po-

......... ... ... ...... * 

tre 400 tone de cărbune pes
te sarcinile de plan.

Printre brigăzile de mineri 
care au contribuit la obține
rea acestui infportant succes 
se numără cele conduse de 
tinerii Mircea Ciocan, Mar
tin Botschner, Anton Fakel- 
man, Ioan Mircea și losif 
Drancă. •

Un succes însemnat a în
registrat în cursul acestei 
luni și brigada de tineret 
condusă de minerul Cornel 
Cenușă. Muncind cu hotărî-

Sectorul fruntaș pe mină
număr însemnat de brigăzi.

Să ne. oprim la brigada 
lui Ștefan Baca. Membrii bri
găzii au înregistrat o reali
zare ' modestă: 10 la sută 
peste plan în prima jumătate 
a lunii aprilie. Mai multe 
luni la rînd, brigada a avut 
depășiri cuprinse între 20-35 
la sută, extrăgînd totodată 
cărbune de: buriă calitate.

O depășire asemănătoare 
are și brigada utemistă con
dusă de Ioan Măgurean. A- 
ceasfă. brigadă c.u\ persțe.cti-' 
vc de dezvoltarea a succeselor 
dobîndite pînă nc.um, a fost 
de ‘•urîn.i constituită.

■In sectorul- tinereii lui- m- 
tîmești diferite figuri de ti
neri mineri ca . Ion Gergelv. 
Augustin Dudaș, Grigore 
Vida și alții a căror brigăzi 
se mențin lună de lună prin-

Deputății sfaturilor populare sprijină 
campania însămințărilor de primăvară

rumb, cartofi și legume pre
gătirile în vederea însămîn
țării sînt deja terminate. In 
acest an sfatul popular al o- 
rașului Vulcan s-a îngrijit 
de înființarea unor ateliere 
pentru repararea uneltelor a- 
gricole. Astfel, au fost repa- 

\ rate pînă în prezent în ate
lierele de pe lîngă sfat peste 
20 pluguri, 10 grape și alte 
unelte agricole.

O preocupare de seamă a 
deputaților sfatului popular 
din Vulcan a fost aceea de 
ă mobiliza țăranii muncitori 
pentru transportarea la timp 
a gunoiului de grajd la 

IN PARC, LA LUCRU

re pentru a traduce în viață 
angajamentul luat în cinstea 
zilei de 1 .Mai --- de a ex-_ 
trage peste plan 260 tone de. 
cărbune — brigada sa a reu
șit să-si întreacă nînă în pre
zent planul de producție cil 
74 la sută. Cu 25-37 la-sută; 
și-au întrecut sarcinile de) 
plan și brigăzile de mineri' 
conduse de Ioan Zilay. losif 
Radar și Gheorghe Buia.

P. EMILI AN și M. MOR ARD 
corespondenți

tre brigăzile căre-și depășește 
cu regularitate sarcinile de 
plan. Ei își depășesc acum 
normele cu 15-26 la sută.

Brigăzile de tineret din a> 
cest sector au primit un spri
jin prețios din partea șefului 
>h> sector si a tehnicienilor 
Teodor Cclda, Simion Pr-șe- 
can și Ion Andronic. AceștlÎ! 
au avut și au q preocupare; 
permanentă nentru ca brigă
zile* din sector să primească; 
la timp material lemnos, va
gonét e goale, să nu se întîr-1- 
zie cu pușcarea. Datorită 4- 
vîntMui cu care muncesc bri
găzile din sectorul tineretu- 
Iffî cît și sprijinului primit 
din partea tehnicienilor, acest 
sector are o depășire de p’an 
de 15 la sută, fiind fruntaș 
pe mină.

cîmp. Pînă în prezent s-â 
transportat gunoiul pe o su
prafață de 40 hectare teren 
arabii și peste 280 hectare 
fînețe.

Sfatul popular al orașului 
Vulcan s-a preocupat și de 
îngrijirea pomilor fructiferi. 
Au-fost curățiți de licheni și 
uscături un număr de 9750 
pomi fructiferi, dintre care 
2400 au fost văruiți.

Fruntași în campania însă- 
mînțărilor de primăvară sîfit' 
țăranii muncitori Gheorghe 
Pardoș, Maria Mihuț. Nicolat. 
Oneasă, Ștefan Albescu și 
alții.

*........ -j-

In cadrul acțiunii de cu
rățenie și înfrumusețare a 
orașelor, pionierii din Petro* 
șa-ni s-ău angajat să îngri*' 
jească parcurile — locul unde 
să se odihnească oamenii ‘ 
muncii în timpul liber.

Și pionierii își respectă ă* 
cest angajament, lată urj 
grup de pionieri de la școala 1 
elementară nr. 1 Petroșani 
în parcul „Vasile Roaită'* 
din Petroșani, curățind iarbă' 
de pe alei. Ei sînt hotărîți sâ 
facă din acest parc un minu
nat loc unde oamenii muncii 
din acest oraș să se recreeze 
in chip plăcut în timpul lor 
liber.
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Să răspîndim larg presa!
S-o difuzăm la timp!

La mina Petrila persistă desinteresul 
față de difuzarea presei

La începutul lunii martie numeroși 
fruntași ai întrecerii socialiste de la 
mina Petrila au fost abonați la diferite 

. ziare.
S-au întocmit tabele cu cei abonați, 

un exemplar a fost dat tov. Nicoiae 
Eran de la ghișeul de difuzare a pre
sei ce se află la poarta minei, cîte un 
exempiar s-a dat la fiecare sector (se
cretarilor administrativi) și un exem 
plar a rămas la comitetul de întreprin
dere. r - .

Secretarii sectoarelor au găsit însă 
un mod original de camuflare a tabe
lelor cu cei abonați: le-au pus la păs
trare în sertare și-au așteptat ca 
fruntașii întrecerii să meargă neanun
țați la chioșc pentru a-și ridica zia
rele. : re

intre timp tov. Bran a anunțat pe 
unii secretari de sectoare, ca Gabrieîa 

' Schwartz de la sectorul V, să vină 
să ridice ziarele spre a le da abona- 
ților. Această tovarășă, dînd dovadă 
de lipsă de sițnț de răspundere față de 
sarcina ce i-a fost încredințată, n-a 
aat ziarele la abonați, fclosindu-le în 
alte scopuri. Ceilalți secretari de sec
toare n-au anunțat abonații și nici 
n-au mers să ridice ziarele de la chioșc.

La sfîrșitul lunii, tov. Bran a dus 
ziarele nedifuzate la tov. Petru Cenu- 

.șa, pe atunci responsabil cu proble
mele culturale în cadrul comitetului 
de întreprindere. Pentru a le difuza, 

'comitetul de întreprindere a convocat 
secretarii de sectoare, le-a împărțit 
ziarele nedifuzate potrivit tabelelor 
și le-a trasat sarcina să le difuzeze. In 
felul acesta majoritatea minerilor frun

tași în întrecerea socialistă de la mina 
’Petrila au primit toate ziarele de pe 
luna martie la începutul, lunii aprilie.

Toate acestea au fost posibile da
torită faptului că comitetul de partid 
n-a exercitat un control asupra felu
lui cum se difuzează presa în între
prindere.

Cît timp vor mai continua comite
tul de întreprindere și comitetul de 
partid de la mina Petrila să subapre
cieze rolul presei, să manifeste desin- 
teres față de felul cum este răspîndită 
și difuzată presa în rîndul oamenilor 
muncii ?

E. POPESCU 
corespondent

■

Programe artistice în cinstea zilei de 1 Mai
Echipele artistice ale sindicatului 

minier din Aninoasa, desfășoară o vie 
activitate în cinstea zilei de 1 Mai. 
In întîmpinarea acestei zile echipa de 
teatru pregătește două comedii: „Eor- 
ma-i formă“ de Colin Dodd și „Moris
ca“ de Ștefan Tîtu și Ionel Țăranu. 
Rolurile sînt cunoscute bine de către 
fiecare artist amator.

Echipa de dansuri pregătește dan
surile Ca la Breaza, Sîrba, Țarina și 
altele. O vie activitate desfășoară și 
echipa de cor. Ea pregătește cîntecele 
Noapte vino liniștit, Cîntec despre 
patrie, Gura mîndrii și altele.

Numeroși tineri și tinere iau parte 
la activitatea artistică. Repertoriul

Fruntaș în sport, fruntaș în producție
Pe tînărul Eli Koifmau l-am cuno

scut în biblioteca clubului Uzinei de 
utilaj minier din Petroșani. Era pre
ocupat de citirea unor cărți tehnice 
care să-l ajute în muncă. De meserie 
este strungar. In timpul celor șapte 
ani de meserie, tînărul Eli a căutat 
să-și ridice necontenit nivelul profesio
nal, să-și însușească cît mai temeinic 
meseria.

De mai bine de un an, tînărul Koif- 
man lucrează la Uzina de utilaj mi
nier din Petroșani. Aici, prin hărnicia 
lui, și-a cîștigat simpatia muncitorilor 
cu care lucrează.

Depunînd eforturi susținute, el a 
obținut rezultate din ce în ce mai fru
moase. Astfel, în ultimele șase luni, 
aplicînd metodele sovietice de lucru,

Manifestările sportive
Astăzi, 18 aprilie, vor avea 

loc, în cadrul campionatul:.'.: raional 
de fotbal, următoarele meciuri :

Petroșani : Minerul Petroșani — 
Avîntul Lupeni (orele 14,30).

Aninoasa : Minerul Aninoasa — 
Minerul Lupeni (orele 16,30).

Vulcan : Minerul II Vulcan — Mi 
nerul Cimpa (orele 10); Constructorul

SPECTACOLELE DE AZI :
CINEMATOGRAFE : Alexandru

Sahia Petroșani : O scrisoare pierdu
tă ; Muncitoresc : Neastîmpărații; Lu
peni: Hamlet; Vulcan: Meciul de fot

ansamblului de cîntece se îmbogățește 
tot mai mult. Pe lîngă cîntecele pre
văzute în repertoriu echipa de cor a 
pregătit o serie de noi melodii popu
lare.

Din echipa artistică a sindicatului 
minier Aninoasa fac parte tovarășii 
Constantin Moraru, Petru Hoica, 
Elena Liciu, Cornelia Buzdugan și 
alții, care participă cu multă regula
ritate la repetițiile ce au loc de două 
ori pe săptămînă. Insă nu în aceeași 
măsură participă la repetiții toți mem
brii echipei artistice.

Comitetul sindical recent ales, tre
buie să sprijine în mod activ echipele 
artistice în vederea îmbunătățirii frec
venței la repetiții.

și-a depășit sarcinile de plan cu peste 
70%. Datorită meritelor avute în pro
ducție, zilele trecute la o ședință 
de producție ținută în secția mecanică 
a Uzinei, tînărul Eli Koifman a fost 
confirmat fruntaș al întrecerii socia
liste. Cu acest prilej el și-a luat anga
jamentul să obțină noi succese în pro
ducție.

Paralel cu munca în producție, acest 
tînăr practică și sportul. Adesea îl 
vezi în timpul său liber la clubul Uzi 
nei de utilaj minier din Petroșani ju- 
cînd șah. El este unul din cei mai 
buni șahiști ai colectivului sportiv 
„Șantierul“ Petroșani.

TIBERIU DOBOȘI 
corespondent

din ziua de 18 Aprilie
Vulcan — Minerul Uricani (orele 
14,30); Minerul Vulcan — Voința Pe
troșani (orele 16,30).

Petrila : Preparația Petrila — Con
structorul Livezeni (orele 10,30) ; Mi
nerul Petrila — Minerul II Aninoasa 
(orele 14,30).

Lonea : Minerul Lonea — Metalul 
Petroșani (orele 14,30)

bal Anglia-Ungaria ; Aninoasa ; Apă
rătorii patriei; Petrila : Dușmanii; 
Lonea : China primește ansamblul 
R.P.R.

Moță bibliografică

Szeberenyi Lehel:
se urnesc Munții
Romanul scriitorului maghiar con

temporan Szeberenyi Lehel „Se ur
nesc munții' apărut in ES.PI..A., 
oglindește viața și frămîntările colec
tivului de muncă al unei mari uzine 
metalurgice din R.P. Ungară.

Perseverența muncitorului fruntaș 
Cscrga Matyas — vechi comunist; că
lit în anii grei ai războiului și care 
a avut prilejul să cunoască viața li
beră, lipsită de exploatare din Uniu
nea Sovietică — învinge pînă în ele 
din urmă toate piedicile menite să 
zădărnicească ridicarea productivității 
muncii prin aplicarea unei inovații de 
mare importanță pentru producția 
metalurgică.

Prezentînd cu mult realism șt pu
tere de analiză diferite aspecte din 
viața unei mari uzine metalurgice în 
condițiile construirii socialismului, au
torul a reușit să înfățișeze în acest 
roman, cu multă forță artistică, luptă 
împotriva apucăturilor individualiste 
ale unor muncitori dominați încă de 
vechea mentalitate, călirea tinerilor 
muncitori în lupta dîrză pentru biruî- 
rea greutăților, creșterea spiritului 
colectiv și a spiritului de răspundere 
și lupta grea cu uneltele infame ale 
reacțiunii — aspecte esențiale ale pro
cesului de transformare a oamenilor 
muncii în constructori conștienți ai 
socialismului.

Pentru îmbunătățirea activității sindicatelor 
în domeniul muncii culturale

O sarcină din cele mai importanțe, 
jale sindicatelor în opera de construi
re a socialismului, este aceea de a 
contribui la culturalizarea oamenilor 
muncii. Sub conducerea organizațiilor 
de partid, organizațiile sindicale din 
Valea Jiului trebuie să desfășoare o 
largă^ activitate culturală în’ scopul 
educării oamenilor muncii în spiritul 
atitudinii noi față de muncă și âl pa
triotismului socialist, în spiritul inter
naționalismului proletar și al dragos
tei nemărginite față de Uniunea So
vietică, eliberatoarea noastră. Activi
tatea^ culturală trebuie să contribuie 
la răspîndirea învățăturii marxist-.ie- 
niniste, la ridicarea nivelului politic 
și profesional al celor ce muncesc, in 
această direcție un rol de seamă re
vine cluburilor muncitorești, bibliote
cilor și colțurilor roșii. z

Consfătuirea organizată zilele tre
cute de comitetul raional de partid a 
analizat munca culturală depusă de 
comitetele de întreprindere de la mi
nele Petrila și Aninoasa. Cu acest pri
lej ău fost scoase la iveală succesele 
obținute în domeniul muncii cultu
rale, precum și lipsurile existente. La 
consfătuire au participat președinții 
și responsabilii culturali ai comitete
lor de întreprindere, directorii de clu
buri, bibliotecarii, responsabilii cu 
problemele de agitație și propagandă 
ai comitetelor de partid din Valea Jiu
lui, precum și numeroși activiști din 
domeniul muncii culturale de masă.

Din referatele prezentate de preșe
dinții comitetelor, de întreprindere de 

la minele Petrila și Aninoasa, pre
cum și din discuțiile purtate a reie
șit faptul că în raionul nostru s-au 
obținut succese frumoase în domeniul 
muncii culturale de masă.

Bibliotecile sindicale din Valea 
Jiului au obținut succese în ceea ce 
privește răspîndirea și popularizarea 
cărții în rîndul oamenilor muncii. In 
acest scop s-au organizat recenzii, pa
nouri cu coperte false, etc. Munca des
fășurată de bibliotecari a avut ca re
zultat creșterea necontenită a numă
rului de cititori. Biblioteca clubului 
minier din Petrila numără în prezent 
peste 900 de cititori. De asemenea, în 
unele cluburi muncitorești din Valea 
Jiului, sprijinite îndeaproape de către 
comitetele de întreprindere, se desfă
șoară o activitate rodnică. Sute de 
mineri, constructori, tehnicieni și 
funcționari se adună la cluburile mun
citorești și ascultă conferințe, citesc 
cărți, ziare și reviste, iau parte ia 
recenzii, la schimburile de experiență, 
etc.

Activitatea culturală desfășurată în 
cadrul cluburilor muncitorești și col
țurilor roșii contribuie la antrenarea 
maselor de oameni aumuncii în lupta 
pentru traducerea în viață a Hotărîri- 
lor plenarei C.C. al P.M.R. din 19-20 
august 1953.

Pe lîngă părțile pozitive a muncii 
comitetelor de întreprindere în pro
blema culturală, consfătuirea a scos 
la iveală și o serie de lipsuri a căror 
înlăturare trebuie să constituie prin

cipala preocupare a comitetelor de 
întreprindere.

Unele comitete de întreprindere 
printre care cele de la minele Ani
noasa, Petrila, Vulcan, Jieț și Un
eam, au subapreciat importanța pe 
care o are munca culturală de masă. 
Din această cauză în activitatea unor 
cluburi și biblioteci din raionul nos
tru există o serioasă rămînere în 
urmă față de cerințele culturale me
reu crescînde ale celor ce muncesc. 
Adulte cluburi din Valea Jiului n-aa 
colective de conducere și își desfă
șoară activitatea la întîmplare, fără 
planuri de muncă legate de proble
mele specifice ale întreprinderilor, in 
această situație se găsesc cluburile 
muncitorești din Aninoasa, Vulcan și 
altele.

Oamenii muncii din întreprinderii1 
și instituțiile din Valea Jiului sînt 
dornici de a-și ridica nivelul profe
sional, cultural și politic, să parti
cipe la manifestările artistice. Insă 
unele comitete de întreprindere cum 
sînt cele de la minele Aninoasa. 
Petrila și altele n-au ținut cont de a- 
ceste cerințe și ău admis superficiali
tatea și formalismul în desfășurarea 
muncii culturale de masă. De aceea, 
munca culturală nu a contribuit în mă
sură suficientă la ridicarea producției 
și productivității muncii, la descope
rirea și folosirea rezervelor interne 
ale întreprinderilor, la combaterea bi
rocratismului și a tuturor racilelor 
care mai există în drumul nostru spre 
socialism.

Lipsurile comitetelor de întreprin
dere în problema culturală se dato- 
resc și faptului că organizațiile de 
partid’ n-au analizat și n-au controlat 
sistematic munca culturală de masă, 
dusă de comitetele de întreprindere, 
de cluburile și bibliotecile din raionul 
nostru.

Comitetul de partid de la mina Pe
trila, deși a analizat în primul tri
mestru al acestui an activitatea co
mitetului de întreprindere în ceea ce > 
privește problema culturală, n-a ur
mărit pînă la capăt îndeplinirea ho- 
tărîrii pe care a luat-o cu această o- 
cazie, menită să ducă la îmbunătăți
rea muncii culturale de masă. t

Pentru ca activitatea cultural-edu- 
cativă din raionul nostru să cores
pundă cerințelor mereu crescînde ale z 
oamenilor muncii, este necesară înlă
turarea grabnică a lipsurilor care mai 
persistă. Este necesar să se acorde 
o importanță deosebită ridicării ni
velului ideologic al muncii în insti
tuțiile culturale ale comitetelor de 
întreprindere din Valea Jiului. Activi- 
¡rtea cluburilor, bibliotecilor și colțu
rilor roșii trebuie să c'ontrib-'ie la 
lupta pentru ridicarea nivelului cul
tura! al maselor, la combaterea ră
mășițelor culturii și moralei burgheze 
și să contribuie în același timp '“ la 
lupi'’ oamenilor n meii pentru înde
plinirea și depășire? planului de pro
ducție. De asemenea, în activitatea 
culturală trebuie să se țină seama de 
necesitățile mereu crescînde ale mine
rilor, muncitorilor, tehnicienilor și 
funcționarilor. Programul instituțiilor 
de cultură ale sindicatelor din Valea 
Jiului trebuie să fie întocmit cu grijă. 
In cadrul cluburilor și bibliotecilor



STEAQUL ROȘU 3

Să ridicăm la nivelul cerințelor 
munca de masă în rindurile tineretului!

Zilele trecute a avut loc conferința 
raională U.T.M. La lucrările confe
rinței, au participat aleși ai organi
zațiilor de bază U.T.M. din raionul 
nostru, fruntași ai întrecerii socialiste 
din mine, întreprinderi și de pe șantiere, 
țineri fruntași în învățătură, etc.

Darea de seamă asupra activității 
Comitetului raional U.T.M. Petroșani 
prezentată de tov. Demeter Ștefan, 
prim secretar al Comitetului raional 
U.T.M. și discuțiile purtate în jurul 
activității comitetului au scos la iveală 
succesele precum și lipsurile ce s-au 
manifestat în munca organizațiilor 
de tineret din Valea Jiului și a comi
tetului raional U.T.M.

Vorbind despre avîntul cu care ti
nerii mineri și muncitori luptă pentru 
traducerea în viață a măsurilor elabo
rate de plenara C.C. al P.M.R. din au
gust 1953, darea de seamă a arătat că 
tinerii încadrați în cele 339 brigăzi 
utemiste din minele și întreprinderile 
raionului nostru își întrec cu regula
ritate sarcinile lor de plan. Un nu
măr de peste 80 de brigăzi utemiste 
din minele Văii Jiului lucrează după 
metoda graficului ciclic, situîndu-se 
astfel în primele rînduri ale luptei pen
tru mai mult cărbune. Printre brigă
zile fruntașe în întrecerea socialistă se- 
numără și cele conduse de tovarășii 
Minai Ștefan, Kibedi Adalbert, Ku- 
tași Iosif, Toma Nyulași, Marin Stoi- 
culescu și altele care lucrează în 
contul anilor viitori.

In ultimul timp s-a îmbunătățit sim
țitor munca organizațiilor U.T.M. din 
întreprinderile și secțiile producătoare 
de bunuri de larg consum. In cele două 
secții ale tineretului de bunuri de larg 
consum — una la U.U.M.P., iar cea de 

•a doua la întreprinderea 708 construc
ții Livezeni — se produc tot mai mul
te obiecte pentru cerințele oamenilor 
muncii. Comitetul raional cît și comi
tetele locale U.T.M. s-au preocupat de 
formarea de brigăzi utemiste și de 
tineret de bună deservire în unitățile 
comerțului nostru de stat. Cinci ma
gazine textile sînt deservite în între
gime de către tineret.

A’ît darea de seamă cît și discu
țiile purtate au acordat o deosebită 
atenție muncii desfășurate în direc
ția educării comuniste a tineretului. 
Numeroși delegați au arătat că pe

trebuie folosite diverse forme ale ac
tivității culturale pentru educarea 
muncitorilor în spiritul unei noi ati
tudini față de muncă și față de a- 
vutul obștesc. Munca culturală tre
buie să fie legată de sarcinile înde
plinirii planului cincinal. In acest 
scop se pot organiza întîlniri cu frun
tașii întrecerii socialiste, schimburi 
de experiență, referate despre meto
dele de muncă sovietice și metodele 
de muncă ale fruntașilor noștri.

De mare importanță în ceea ce pri
vește ridicarea nivelului muncii ctiltu* 
rale este organizarea, conferințelor 
cu teme politice și științifice. Strîn- 
gerea legăturilor între sindicat și 
S.R.S.C. — lucru ce a lăsat de dorit, 
alegerea conferințelor, sînt condiții 
esențiale în aceasta direcție.

Conferințele pe teme politice, eco
nomice și științifice contribuie la cul
turalizarea maselor, la creșterea avîn- 
tului cu care oamenii muncii din Va
lea Jiului luptă pentru întărirea,și în
florirea patriei noastre. Din cauza 
lipsei de colaborare a organizațiilor 
sindicale și S.R.S.C., propaganda prin 
conferințe este încă unilaterală, rezu- 
mîndu-se mai mult la conferințe oca
zionale.

O contribuție de seamă la îmbogă
țirea conținutului ideologic al activi
tății cluburilor o aduce răspîndirea 
cărților politice, ideologice, a celor 

• tehnice și de literatură, atragerea oa
menilor ’ muncii în activitatea cultu
rală.

Bibliotecarii trebuie să lupte pentru 
creșterea numărului de cititori din 
rîndul oamenilor muncii. In această 
privință este necesar să fie folosite, 
diversele metode ale muncii cu cartea,

Conferința raională UJ.M. 
Petroșani

lingă succesele obținute, în această 
direcție mai există încă lipsuri se
rioase. Conferința a arătat că nu rare 
ori, joile tineretului s-au desfășurat la 
un nivel scăzut, din neglijența unor 
tovarăși cu munci de răspundere.

Cu mult simț de răspundere au ana
lizat participanții la conferință felul 
în care se desfășoară învățămîntul de 
organizație. S-a arătat că pe lîngă rea
lizările obținute mai există și lipsuri.

Astfel, delegatul Romanenco Pavel 
a arătat că din neglijența comitetului 
local U.T.M. Petroșani, două cercuri 
politice' și-au încetat activitatea Nu
meroși delegați au arătat că au rost 
cazuri cînd instruirea propagandiștilor 
nu s-a făcut la timp, unele lecții n-au 
fost predate la nivelul corespunzător.

Analizînd felul în care a îndrumat 
ș: controlat comitetul raional actwi- 
tatea organizațiilor de bază în munca 
lor de zi cu zi, lucrările Conferinței au 
scos în evidență faptul că s-a negli
jat îndrumarea și controlul muncii de 
jos, pe teren. Comitetul raional s-a 
bazat numai pe munca activiștilor ra
ionali, neglijînd sprijinul activiștilor 
extrabugetari. Numeroși delegați au 
criticat vechiul comitet raional pentru 
faptul că a înlocuit munca de îndru
mare și control pe teren cu o muncă 
de birou.

Delegați la conferință printre care 
tovarășii Enache Gicu, Boariu Mihai 
și alții au arătat că vina pentru a- 
ceste lipsuri o poartă și tovarășii din 
comitetul raional U.T.M. Ei n-au acor
dat atenția cuvenită controlului înde
plinirii hotărîrilor de către organiza
țiile de tineret din mine, întreprinderi 
și de pe șantiere. De asemenea, co
mitetul raional n-a acordat tot sprijinul 
activiștilor din aceste organizații. In 
mai multe rînduri, tov. Velea Marin 
și Bido Augustin an repezit pe unii, 
activiști care au venit să le ceară aju
tor în anumite probleme. Unii mem
brii ai comitetului au muncit- sectar. 
Tov. Velea — mi arătat delegații — se 
încurcă în prea multe treburi și din 
această cauză neglijează problemele 
principale. Vinovat de aceste lipsuri, 
a arătat tov. Enache, se face și tov.

cum sînt recenziile, consfătuirile cu 
cititorii, panourile cu coperte false, 
vitrinele cu cărți noi, munca de lă
murire de la om la om, etc.

De aici înainte se cere să se acorde 
o atenție mai mare și activității echi
pelor artistice de amatori ale sindi
catelor. In unele echipe, datorită lip
sei de vigilență a organelor sindicale, 
s-au strecurat și elemente dușmănoa
se. Astfel, la clubul minier din Pe- 
trila; în cercul dramatic care pregă
tea piesa „Vocea Americii“ s-a stre
curat un element necorespunzătcr, 
care dezertase din producție. Lucrul 
acesta deși a fost cunoscut, comitetul 
de întreprindere n-a luat măsuri. La 
consfătuire a reieșit de asemenea fap
tul că repertoriul multor echipe artis
tice nu este legat de specificul între
prinderii respective, de problemele de 
producție, de lupta oamenilor muncii 
pentru îndeplinirea sarcinilor de plan. 
Acest fapt dovedește lipsa de suficien
tă îndrumare politică din partea comi
tetelor de întreprindere în alegerea 
repertoriului.

Prin comisiile muncii culturale de 
masă de pe lîngă comitetele de în
treprindere și prin delegații cu mun
ca culturală de masă din grupele sin
dicale, trebuie antrenați în echipele 
artistice de amatori cît mai mulți mun
citori. tehnicieni și funcționari.

In cadrul consfătuirii s-a dezbătut 
și problema muncii de alfabetizare în 
întreprinderi. S-a constatat cu acest 
prilej că rezultatele obținute pînă a- 
cum în această direcție sînt nesatis
făcătoare. Astfel, din numărul total 
al neștiutorilor de carte de la minele 
Petrila și Aninoasa, nici 50 la sută 
nu sînt cuprinși în cursurile de alra- 

Demeter Ștefan care cîte odată a gîtuit 
critica.

îndrumarea și controlul insuficient 
pe țeren din partea comitetului raio
nal U.T.M. a dus la aceea că unele 
organizații de bază U.T.M. printre 
care și comitetul U.T.M. de ia 
U.U.M.P. au admis ca întrecerea so
cialistă între brigăzile de tineret sa 
se organizeze formal.

■Conferința a criticat cu tărie fap
tul că comitetul raional U.T.M. n-a 
acordat sprijinul cuvenit unor tineri 
pentru a-și putea întocmi documentele 
necesare în vederea primirii lor în 
rîndurile candidaților de partid. Unii 
delegați au arătat că biroul raional 
a amînat de la o zi la alta darea reco
mandărilor solicitate de unii tineri, 
lucru care i-a împiedicat să-și com
pleteze dosarele.

Luînd cuvîntul tov. Ion Ardeleann, 
membru în Biroul Comitetului raio
nal de partid, a arătat că lipsurile ma
nifestate în munca vechiului comitet 
raional se datoresc faptului că nu s-a 
dat atenția cuvenită creării unui cli
mat favorabil criticii și autocriticii, că 
tovarășii din comitet n-au plecat întot
deauna urechea la propunerile maselor 
și n-âu căutat să învețe de la ele. Con
ducerea principială, colectivă, a lăsat 
mult de dorit. Vechiul comitet n-a a- 
cordat atenția cuvenită întăririi demo
crației interne de organizație. Muncii 
de educație comunistă nu i s-a dat 
atenția cuvenită, iar învățămîntul de 
organizație s-a desfășurat la un nivel 
scăzut.

In încheiere, tov. Ion Ardeleanu a 
arătat că noul comitet ales e dator 
să-și organizeze și să-și sistematizeze 
munca, să dezvolte spiritul vigilenței 
revoluționare față de dușmanul de 
clasă.

Lichidînd cu lipsurile care au ieșit 
la iveală în cadrul conferinței, noul 
comitet raional U.T.M. va putea lupta 
cu succes pentru îndeplinirea sarci
nilor ce-i stau în față, va ridica la nive
lul cerințelor activitatea organizațiilor 
U.T.M. care au un rol important în 
mobilizarea maselor largi de tineri la 
muncă avîntată sub conducerea oarti- 
dului, pentru construirea socialismu
lui în patria noastră, pentru ridicarea 
nivelului de trai material și cultural 
ai poporului muncitor.

I. COMAN

betizare. Acest lucru dovedește preo
cuparea insuficientă a comitetelor de 
întreprindere față de problema lichi
dări; definitive a neștiinței de carte. 
Comitetul de întreprindere de la mina 
Petriia deși a folosit o metodă bună 
în munca de alfabetizare (aceea de a 
repartiza cîte un neștiutor de carte la 
cîte un funcționar), rezultatul este 
slab, prin faptul că nu s-a efectuat 
un control minuțios din partea comi
tetului de întreprindere asupra felu
lui cum se desfășoară munca de alfa
betizare.

Pentru buna desfășurare a muncii 
de alfabetizare în cadrul minelor și 
șantierelor de construcții din Valea 
Jiului se cere înlăturarea lipsurilor 
care s-au manifestat pînă acum și o 
mai mare preocupare din partea co
mitetelor de întreprindere față de a- 
ceastă mobîemă.

Un lucru de care comitetele de în
treprindere nu s-au ocupat de loc — 
a reieșit din consfătuire —, este for
marea brigăzilor artistice de agitație, 
care trebuie să contribuie la mobiliza
rea oamenilor muncii în lupta pentru 
realizarea sarcinilor de plan, întărirea 
disciplinei muncii, etc. Comitetele de 
întreprindere și în special responsa
bilii culturali, trebuie să țină cont de 
importanța brigăzilor artistice de a- 
gitație în ceea ce privește sprijinirea 
producției și să ia măsuri urgente de 
înființarea lor.

Lipsurile existente în domeniul 
muncii culturale în cadrul întreprin
derilor noastre trebuie lichidate fără 
întîrzîere. Comitetele de întreprindere 
trebuie să folosească cluburile, biblio
tecile și colțurile roșii din plin pen
tru intensificarea muncii politice și

„Economii“ pe seama 
consumatorilor

Pe strada dr. Petru Groza din Pe
troșani se află bufetul „înfrățirea“.

într una din zilele trecute am in
trat cu încă un prieten la acest bufet 
pentru a servi un pahar de bere. Mare 

•mi-a fost însă mirarea cînd am văzut 
că „țapii“ serviți aici păreau mai mici l 
decît „țapii“ obișnuiți, iar proporția de 
spumă era de circa 60 la sută. Fiind 
de față gestionara Iuliana Tatachi 
i-am cerut să toarne bere în „țapi“ 
reglementari. Cu acest prilej ne-am 
convins că din doi „țapi“ abia a re
zultat unul.

Făcînd o mică socoteală reiese că la 
un butoi de 100 litri bere se „econo
misesc“ prin procedeul de la bufetul 
„înfrățirea“ circa 150 „țapi“.

Oamenii muncii vor să afle de lai 
conducerea T.A.P.L. Petroșani în folo
sul cui se realizează aceste „economii“ 
și pînă cînd va mai dăinui procedeul 
de ia „înfrățirea“ ?

. VASILE JITEA 
corespondent

Pentru un concediu de 
odihnă cît mai plăcut

După o muncă rodnică depusă în 
cursul anului, sute de mii de oameni 
ai muncii își petrec concediile de o- 
dihnă în localitățile cele mai pitorești 
ale patriei noastre.

Pe lîngă preocuparea de a asigură 
celor veniți la odihnă condițiile ma
teriale cele mai bune, Consiliul Cen
tral al Sindicatelor acordă o deose
bită atenție creării unei vieți culturale 
bogate, în așa fel încît odihna să fie 
cît mai plăcută și folositoare. In a- 
cest scop, s-au înființat în stațiuni 
cluburi, biblioteci și colțuri roșii, unde 
au loc conferințe, recenzii, seri lite
rare, întîlniri cu fruntași în întrece
rea socialistă, seri distractive, etc.

Consiliul Central al Sindicatelor, în 
colaborare cu Ministerul Culturii ă 
luat măsuri ca în stațiunile de ne li
toral și la Sinaia, Predeal, Călimă- 
nești și altele să fie prezentate în pre
mieră filme și jurnale de actualități.

Pentru a se oferi oamenilor mun
cii veniți la odihnă spectacole de bună 
calitate, anul acesta vor pleca în tur
neu în stațiuni cele mai bune formații 
artistice printre care colective ale 
Teatrelor de Stat de Operă și Balet, 
Teatrului Național „I. L. Caragiale“ 
Filarmonicii de Stat, etc.

cultural-educative. In primul rînd, se 
cere organelor sindicale ce muncesc 
pe tărîmul culturii să fie pătrunse de 
ideea că principalul în activitatea cul- 
tural-educativă este conținutul ei. Ele 
trebuie să fie preocupate de legarea 
muncii culturale cu sarcinile polit:ce 
și economice ce stau în fața oameni
lor muncii. Lămurirea temeinică a ho
tărîrilor plenarei lărgite a C.C. al 
P.M.R. din 19-20 august 1953, în ve
derea mobilizării muncitorilor lă tra
ducerea lor în viață, trebuie să ocupe 
un loc principal în activitatea cul
turală.

Comitetele de întreprindere au da
toria să îndrume îndeaproape clubu
rile muncitorești și bibliotecile în ve- 
derea popularizării științei, ă intensi
ficării luptei împotrivă obscurantism 
mului, a dezvoltării unor forme aie 
muncii culturale de mase care tre
zesc un interes deosebit în rîndtd 
muncitorilor.

Deosebit de important pentru bună 
desfășurare a muncii culturale în în
treprinderi este lichidarea fluctuației 
cadrelor de activiști culturali.

Comitetele de partid din localitățile 
Văii Jiului au datoria să îndrume âe- 
tiviștii culturali din cadrul întreprin
derilor, să analizeze periodic activi
tatea comitetelor de întreprindere îa 
domeniul muncii culturale și să iâ 
măsuri pentru înlăturarea lipsurilor^ 

Să luptăm pentru îmbunătățirea ac
tivității sindicatelor din raionul nos
tru în ceea ce privește ridicarea nive
lului de cultură al oamenilor niuaatli
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Sărbătorirea ehberărh iumriei de săirs Armata Sov^ucă
VIENA (Agerpres). — TASS trans

mite :
S-au împlinit nouă ani de la elibe

rarea de către Armata Sovietica a 
Vienei și a întregii Austrii de sub ju
gul hitlerist. In ciuda hotărîrii cercu
rilor guvernante austriace de a nu se 
sărbători ziua eliberării, opinia publi
că democrată marchează pe larg a- 
ceastă dată memorabilă. In aceste zile 
au avut loc în întreaga Austrie nume

Demisia lui Bevan din „guvernul de schimb“ laburist
LONDRA (Agerpres). — Aneurin 

Bevan, liderul aripei de stînga a par
tidului laburist a demisionai din așa 
numitul „guvern de schimb“ laburist. 
(Partidul laburist care se află acum 
în opoziție a instituit un „guvern de 
schimb“, în cadrul căruia conducă o 
rii partidului ocupa posturile pe care 
urmează să le dețină în eventualita
tea venirii partidului lor la putere).

Intr-un comunicat ’dat publicității, 
Bevan arată .că hotărîrea sa este mo
tivată atît de politica de sprijinire a 
reînarmării Germaniei, dusă de Comi-

Egiptul nu se alătura alianței
CAIRO (Agerpres). TASS trans

mite :
După cum anunță ziarul egiptean 

„Al Gumhuria“, Gamal Nasser, vice
președinte al Consiliului de Miniștri 
al Egiptului, a făcut o declarație în 
care a condamnat alianța turco-paki- 
staneză. După ce a subliniat că aceas
tă alianță nu corespunde intereselor 
popoarelor arabe, Nasser a spus : 
„Participarea oricărei țări arabe la 
pactul dintre Pakistan și Turcia este

FĂRĂ COMENTARII
Cifre și fapfe...

— Intre anii 1949-i953, producția 
industrială a R. Cehoslovace a crescut 
de peste două ori.

— Producția de energie electrică a 
crescut în aceeași perioadă cu 65 la 
sută, iar în comparație cu 1937 —de 
trei ori.

— Producția de fontă a sporit ca 
59 ia sută, de oțel — cu 67 la sută, 
de laminate — cu 73 la sută.

— In comparație, cu 1948, volumul 
producției industriei alimentare a 
crescut în 1953 cu 83 la su'ă.

— In cursul cincinalului, agricultura 
a fost înzestrată eu 14.363 tractoare 
noi. 1.175 de combine, 13.577 de ma
șini de recoltat cereale.

— Salariul mediu al muncitorilor 
din toate ramurile economiei naționale 
a crescut cu 34 la sută, iar în industrie 
— cu 56 la sută. Numărul muncitori
lor ocupați în producție a crescut cu o 
treime.

— In comparație cu primul an al 
cincinalului, populația a cumpărat cu 
33 la sută mai multă pîine, cu 53 la 
sută mai multă carne, cu 144 la sittă 
mai multe grăsimi, etc.

— In cursul cincinalului, oamenii 
muncii au primit în folosință 131.0G0 
locuințe ; 46.000 locuințe au fost con
struite de Oamenii muncii cu mijloa
ce proprii. ;

Informație
întreprinderea „Combustibilul“ de

pozitul principal raional Petroșani, 
informează pe cetățeni despre urmă
toarele :

In schimbul cartelelor de petrol „G“ 
care se anulează se vor distribui lem
ne de foc în proporție de 75 la sută 
din cota de combustibil prevăzută în 
,'artela de petrol.

In acest scop, posesorii cartelelor 
;e combustibil sînt obligați ca înce- 
jînd de la data de 1 Mai, cînd începe 

1 iști ibuirea tranșei a Ii-a, să vizeze 

roase mitinguri și adunări în cinstea 
zilei eliberării la care au participat nu
meroase persoane. Au fost depuse 
coroane de flori la mormintele osta
șilor sovietici.

In seara zitei de 13 aprilie, în cins
tea celei de a 9-a aniversări a elibe
rării capitalei Austriei, la Viena au 
avut loc o manifestație a tineretului 
și un mare miting al oamenilor mu
cii.

tetul executiv al partidului, cît și de 
faptul că Attlee și partizanii lui n-au 
protestat împotriva atitudinii lui Eden 
în problema Indochinei. „Sínt proiund 
indignat a declarat Bevan, de poziția 
lamentabilă a grupului nostru parla
mentar care n-a respins imediat hotă
rîrea guvernului de a urma inițiativa 
americană. După părerea mea acest 
lucru periclitează dacă nu sabotează 
chiar în întregime posibilitatea regle
mentării pașnice a conflictului din In- 
dochina în cadrul conferinței de la Ge
neva“.

turco-pakisfaneze
de natură să submineze unitatea po
poarelor arabe și va însemna înhă- 
marea lor la carul de război al impe
rialismului anglo-american“.

După cum scrie ziarul „Al-Ahram“, 
Salah Salem, ministrul orientării na
ționale al Egiptului a declarat la 
rîndul său ziariștilor că Egiptul nu va 
intra în alianța turco-pakistaneză, de
oarece participarea lui la această a- 
lianț^ „nu corespunde intereseloT 
Egiptului“.

...și cifre și fapte
— Numărul șomerilor în statul 

New-York este astăzi de 500.000. Nu
mai în perioada noiembrie-decembrie 
1953 și ianuarie 1954 numărul șorne- 
rlor a crescut în SUA cu peste 2 mi
lioane persoane. Numărul de șomeri 
din SUA este astăzi de 5 milioane.

Potrivit datelor Congresului sindi
catelor industriei, numărul celor care 
lucrează săptămîna de lucru incom
pletă a ajuns la 9 milioane.

— După cum relatează ziarul „Post 
Dispetch“, în acest an sînt mai mulți 
înfometați decît s-a văzut vreodată de 
la criza din 1930.

— In California a fost judecat un 
oarecare Stanford Patton pentru că a 
dat foc unei păduri. In timpul stingerii 
incendiului au pierit 15 persoane. Cînd 
judecătorul l-a întrebat de ce a comis a- 
ceastă crimă, Patton a răspuns : de 
multă vreme sînt fără lucru, iar acasă 
am trei copii flămînzi... Credeam că 
la stingerea incendiului voi putea cîș- 
tiga cîțiva dolari pentru a le da de 
mîncare.

— După cum a subliniat recent un 
senator, în raportul ministrului ad
junct al finanțelor, Bargess, se arată 
că „atît timp cît șomajul nu va cu
prinde aproximativ 25 la sută din 
brațele de muncă, guvernul (S.U.A.— 
N.R.) nu trebuie să ia nici un fel de 
măsuri.

cartelele de combustibil. Viza se va 
face pe dosul cartelei în dreptul tran
șei a Il-a, de către conducerea între
prinderii unde lucrează posesorul car
telei. Viza cuprinde data de cînd ‘ po
sesorul cartelei se află în cîmpul 
muncii, semnătura conducătorului de 
întreprindere și ștampila. Fără viză 
nu se vor elibera cotele de combusti
bil

Informații în legătură cu aceasta Se 
pot obține de la întreprinderea „Com
bustibilul“, în localul Sfatului popular 
al orașului Petroșani, camera nr. 8.

Cronica
evenimentelor

impcWriva
„comunită|ii defensive europene*

* Voința popoarelor — iată forța care 
poate determina cursul politicii guver
nelor. De acest adevăr nu se poate în
doi nimeni.

In zilele noastre, în fața popoarelor 
europene s-a ridicat o nouă și grea 
sarcină : să aleagă pe care din cele 
două căi vor să pășească — calea 
războiului, distrugerii și suferinței, 
sau calea luptei pentru asigurarea pă
cii și securității, a liniștei și bunei în
țelegeri între ele.

Este în afară de orice îndoială că 
toți oamenii cinstiți din țările conti
nentului nostru, care au cunoscut 
grozăviile războiului, aleg calea care 
în mod firesc este legată de interesele 
lor — aceea a păcii.

După cum îi este cunoscut lumii 
întregi, în Germania occidentală, cu 
sprijinul imperialismului american și 
englez, militarismul german reînvie 
sub masca „comunității defensive eii- 
ropene“ și amenință din nou securita
tea statelor vecine. De doi ani încoa
ce, diplomația americană exercită pre
siuni asupra celor șase state (Franța, 
Italia, Germania occidentală, Belgia, 
Olanda și Luxemburg) să consimtă 
participarea lor la „comunitatea de
fensivă europeană“. Pînă acum, cu 
toată presiunea din afară, Franța și 
Italia n-au ratificat tratatul cu privire 
la „comunitatea defensivă europeană“. 
Este limpede că fără aceste doliă țări, 
susnumitul tratat rămîne literă.,, 
moartă.'

Dintre cele șase state cinci sînt 
membre ale uniunii atlantice. Nu face 
parte din uniunea atlantică Germania 
occidentală. Dar participarea Germa
niei occidentale la „comunitatea de
fensivă europeană“ crează posibilita
tea guvernului de la Bonn să-și re
facă armata fascistă. După cum se știe, 
potrivit tratatului de la Bonn, Germa
nia occidentală rămîne sub controlul 
puterilor de ocupație timp de 50 de 
ani.

Tratatul de la Paris prevede consti
tuirea „armatei europene“ în care tre
buie să-și înglobeze forțele armate 
toate statele semnatare.

Imperialismul american are preten
ția că „comunitatea defensivă euro
peană“ are menirea să unească Eu
ropa. Aceasta însă nu corespunde rea
lității. Comunitatea nu este defensivă, 
ci agresivă, îndreptată împotriva U- 
niunii Sovietice și a țărilor de demo
crație populară, nu este nici „euro
peana“ pentrucă ea înglobează numai 
șase state. Așadar ea nu unește ci 
scindează Europa, nu asigură securi
tatea europeană, ci o primejduiește.

Anglia, care nu este membră a aces
tei comunități, o sprijină totuși prin 
diferite mijloace. Ea face cheltuieli u- 
riașe pentru înarmare.

Vorbind despre pericolul reînvierii 
Wehrmachtului hitlerist, deputatul labu 
rist Jan Mikardo a spus că „Aceasta 
este o dublă nebunie, întîi înviem un 
monstru mort, iar apoi trebuie să ne 
înarmăm împotriva lui...“ Aceasta este 
de fapt părerea multor englezi despre 
„comunitatea defensivă europeană“.

Opinia care se pronunță împotriva 
„comunității defensive europene“ 
crește tot mai mult în Franța, Italia, 
Olanda și în alte țări capitaliste eu
ropene. Oameni de diferite convingeri 
politice văd că această organizație în
seamnă sinucidere.

Poziția guvernului sovietic față de 
această comunitate a fost exprimată 
clar la Conferința de la Berlin.

„Noi considerăm — a spus tovară
șul Molotov — că a merge pe calea în
făptuirii planurilor de constituire a

internaționale
„armatei europene“ și a reînvierii de 
iapt a militarismului german înseam
nă a merge nu în direcția întăririi 
păcii, ci în direcția pregătirii unui 
nou război în Europa. Guvernul So
vietic propune să se renunțe la a- 
semenea planuri, incompatibile cu in
teresele păcii generale“.

Popoarele continentului â european 
cer un mijloc nu de scindare a Euro
pei, ci un asemenea tratat care să le 
unească, să le sprijine în lupta lor 
pentru pace. Un astfel de tratat a fost 
propus de Uniunea Sovietică.

Ce arată călătoriile
lui Dulles

John Foster Dulles, ministru de ex
terne al S.U.A., a întreprins zilele tre
cute o călătorie în Europa.

Scopul călătoriei este cunoscut din 
unele declarații făcute chiar de Dulles: 
de a determina guvernele Angliei și 
Franței să se atașeze încercărilor care 
le fac cercurile conducătoare din SUA 
de a torpila apropiata conferință de la 
Geneva încă înainte de a. avea loc. Și 
cum ? Să smulgă celor două guverne 
afirmația „da“ la întreprinderea unei 
așa-zise „acțiuni unite“ în Indochina; 
adică de a transforma Indochina în- 
tr-o a doua Coree. Drept pretext în 
acest sens au fost luate victoriile pe 
care forțele populare vietnameze le 
obțin pe frontul luptei de eliberare de 
sub jugul colonialist. Chestiunea nu 
se oprește de fapt aici. Această „ac
țiune unită“ urmează să ia forma a- 
gresiunii împotriva R.P. Chineze.

Acțiunea lui Dulles nu este altceva 
decît expresia politicii 'agresive a cer
curilor conducătoare din S.U.A., o 
continuare a acesteia. Ea are menirea 
să înrăutățească relațiile internațio
nale.

Aprbpierea crizei economice în SUA 
face pe monopoliștii americani să in
tensifice goana înarmărilor, în care 
ei văd singura scăpare din criză. înar
marea la rîndul ei nu poate fi stimu
lată decît de război. Iată scopul pe 
care-1 urmărește așa-zisa „acțiune 
unită“ în Indochina.

Călătoriile lui Dulles însă au fost 
întîmpinate atît la Londra cît și la 
Paris cu răceală și rezerve. Propune
rile lui au fost condamnate de o mare 
parte din presă

Ziarul englez „News Chronicle“ a 
¿cris : „Guvernele britanic și francez 
consideră că un ultimatum de acest fel. 
prezentat îh ajunul conferinței de la 
Geneva, nu va fi de folos, el putînd 
provoca eșecul conferinței. Cele două 
guverne sînt de părere că cele două 
tabere trebuie lăsate libere să nego
cieze în cea mai favorabilă atmosferă. 
Considerăm că punctul ,de vedere bri
tanic și francez este cel just“.

Mai hotărît a fost exprimată voința 
poporului englez de către ziarul labu
rist „Daily Herald“. El a scris : „Da
că este adevărat că în ajun’ul conferin
ței de la Geneva, Dulles cere formu
larea unei amenințări care prezintă 
riscul unei extinderi a războiului din 
Indochina, atunci trebuie să i se răs
pundă în mod limpede: poporul en
glez nu este de acord cu aceasta. Prin 
metodele sale diplomatice violente, 
Dulles a pus la grea încercare cola
borarea anglo-amerîcană“.

Acest ton dat de presă este o ex
presie directă a presiunii exercitate de 
masele populare asupra cercurilor con
ducătoare.

încetarea războiului din Indochina, 
încetarea ostilităților față de Republica 
Populară Chineză, pace și bunăînțe- 
legere — iată voința de neclintit a po
poarelor din zilele noastre.

Politica de amenințare folosită de 
cercurile conducătoare din S.U.A. este 
sortită eșecului pentru că ea este în 
contradicție cu. interesele păcii.

A. CERBII
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