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Mai multă grijă pentru dezvoltarea 
sportului de masă!

Bucurîndu-se din plin de grija statului demccrat-popular, 
mișcarea de cultură fizică și sport din Valea Jiului a pășit în 
anii puterii populare pe calea unui puternic avînt. Mase tot mai 
largi de oameni ai muncii practică diferite discipline sportive. 
In raionul nostru au Fost create 25 colective sportive care cu
prind mii de oamen1 ăi muncii. Totodată au fost construite și 
amenajate peste 50 baze sportive.

Una din preocupările de seamă ale unor colective sportive 
din Valea jiului este antrenarea oamenilor muncii pentru tre
cerea normelor complexului sportiv <G.M.A. Colectivele sportive 
Minerul Lupeni, iWinerul Petrila. Minerul I.M.P. și altele, sînt 
exemplu ne felul organizat în care își desfășoară activitatea în 
domeniul complexului sportiv G.M.A. In cursul anului trecut, 
aceste colective au desfășurat o activitate sistematică în ceea ce 
privește pregătirea aspiranților insignei G.M.A., reușind astfel 
să ridic e cu mult numărul de purtători ai insignei.

Succesele obținute pînă acum în domeniul dezvoltării cul
turii fizice șl sportului din raionul nostru sînt însă pe de parte 
de a fi satisfăcătoare. In numeroase întreprinderi și instituții 
din Valea Jiului activitatea sportivă continuă să se desfășoare 
în mod sporadic și -unilateral, fără să cuprindă mase largi de 
munctori.

L.a Țesătoria Vulcan, la mina Uricani și la alte întreprin
deri din Valea Jiului, numărul muncitorilor care practică dife
rite ramuri de sport este foarte scăzut. Conducerile colectivelor 
sportive ale acestor întreprinderi dau dovadă de dezinteres față 
de atragerea maselor de muncitori la practicarea diferitelor dis
cipline sportive. Elementul feminin este aproape inexistent în 
activitatea sportivă. In cursul anului 1953, colectivele sportive 
Minerul Uricani și Constructorul Vulcan au subapreciat rolul 
pe care îl are complexul sportiv G.M.A.; ele n-au reușit să aibă 
nici un purtător de insignă.

Intr-o măsură insuficientă s a preocupat de problema com
plexului sportiv G.M.A. și colectivul Flamura Roșie din Vulcan. 
Din numărul total de membri ai acestui colectiv, abia 10 mun
citori au devenit purtători ai insignei.

Activitatea slabă desfășurată de majoritatea colectivelor 
sportive din Valea Jiului este și o urmare a faptului că ele n-au 
fost îndrumate, și sprijinite îndeaproape de către C.C.F.S. prin 
comisia raională de control G.M.A. In loc de a avea rolul de 
conducător al întregii mișcări de cultură fizică și sport din raion, 
acest comitet s-a mărginit la organizarea superficială a unor 
competiții sportive.

De asemenea, organizațiile U.TM. n-au devenit îițfă un 
factor activ în antrenarea tineretului la o continuă și organizată 
activitate de cultură fizică șt sport.; Ele; n-ani luat puia 
măsuri concrete care să contribuie la îmbunătățirea 'activităFH 
în acest domeniu.

In Valea Jiului există cohfliții favorabile pentru dezvoltarea 
mișcării de cultură fizică și sport. Pentru aceasta este nevdfc- 
de o temeinică preocupate â tuturor colectivelor sportive și un 
aiutor efectiv din partea Comitetului raional de cultură fizică 
și sport.

Colectivele sportive din Valea Jiului trebuie să-și pună 
de aici înainte în centrul activității lor pregătirea unui număr 
cît mai mare de oameni ai muncii în vederea trecerii normelor 
complexului sportiv G.M.A. In această perioadă trebuie antre
nate masele de aspiranți în trecerea normelor la gimnastică, 
marș sau turism, a examenului teoretic și prpbelor de atletism. 
De asemenea, este de datoria colectivelor sportive si a organi
zațiilor U.T.M. să se preocupe insistent de antrenarea purtăto
rilor insignei G.M.A. gradul. I, în trecerea normelor de gradul 
11, fapt care anul trecut a fost neglijat. Concomitent cu aceasta, 
organizațiile U.T.M. au datora de a da o mai mare atenție 
muncii de educare comunistă a sportivilor, iar conducerile co
lectivelor sportive să lupte pentru ridicarea măestriei sportive, 
promovînd cu cuiaj c-lemeulele tinere.

O sarcină importantă în vederea dezvoltării mișcării de 
cultură fizică și sport revine sfaturilor populare care au datoria 
să asigure întreținerea în bune condițiuni a bazelor sportive 
existente și să creeze noi baze sportive. Sfatul popular al ora 
suim' Petrila de nildă. a marufestat dezinteres fată de întreți
nerea ba'zelor sportive. O parte a gardului ce împrejmuiește 
arena ■ portiva din orașul Petrila este distrusă, din care cauză 
terenul a ajuns în stare de degradare. De asemenea, terenul de 
volei și baschet din parcul ..Petru Grozâ“ din Petrila este com
plet distrus.

O mare atenție trebuie acordată creării de baze sportive la 
sate. C.C.F.S. are datoria de a înființa de îndată colective spor
tive în satele din Valea Jiului. , ?

Organizațiile de partid au datoria să se ocupe în mod per
manent de dezvoltarea activității sportive, îndrumînd și contro- 
lînd sistematic organele care răspund direct de problema spor
tivă.

Acordînd importanța «cuvenită problemelor de cultură v- 
zieă și sport, organizațiile de partid și U.TuM., sindicatele, sfa
turile populare și colectivele sportive, își vor îndeplini una din 
cele mai importante saic.ini ce contribuie Ia întărirea sănă
tății oamenilor muncii, la întărirea eforturilor lor pentru tradu
cerea în viață a hcțărinlor pa; Udului și guvernului nostru.
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întrecerea socialistă în cinstea zilei de 1 Mai
Minerii din Valea Jiului își duc la îndeplinire 

angajamentele
deplinireă acestor angaja
mente. Pînă acum, fruntașă 
în Valea Jiului este mina U- 
ricani. In loc de o realizare 
a planului în producție în 
proporție de 110 la sută — 
cît prevedea angajamentul —

Colectiveile întreprinderilor 
din bazinul nostru carbonifer 
și-au luat, la începutul aces
tei luni; angajamente sporite 
în întrecerea socialistă în 
cinstea zilei de 1 Mai. Deose
bit de mobilizatoare sînt an
gajamentele minerilor din U- 
ricani, Aninoasa și Lupeni. 
Minerii din Uricani s-au an
gajat, printre altele, să de
pășească planul producției de 
cărbune în. cinstea zilei de 1 
.Vai cu 10 la sută, colectivul 
minei Aninoasa — cu 4,5 la 
sută, iar coleciivul minei Lu
peni s-a angajat să extragă 
peste plan 1500 tone de căr
bune pînă la 30 aprilie.

Desfășurarea întrecerii so 
cialiste în prima jumătate â 
lunii aprilie demonstrează 
trtărirea cu care minerii

I

I

I I

l
I

I

Văii Jiului luptă pentru m-

Un colectiv al cărui exemplu este
Minerii și tehnicienii de la 

mina Petrila, desfășoară cu 
avînt întrecerea pentru a 
cinsti ziua de 1 Alai — Ziua 
solidarității internaționale a 
celor ce muncesc — cu noi 
realizări în producție.

in fruntea întrecerii pentru 
mai mult cărbune la această 
mină se situează colectivul 
de mineri și tehnicieni din 
sectorul V care lună de lună 
și-au dezvoltat realizările 
Astfel, în luna ianuarie co
lectivii! sectorului ă realizat 
planul de producție în pro 
porție de 102.6 la sută, în

Răspunzînd chemării parti- 
; duiui și guvernului numeroși 
j muncitori și tehnicieni din 
| întreprinderile Văii Jiului au 
i cerut sf rl'ec la sate să spri- 
i ’in-, d ■ fii-urarea muncii în 
> gospodăriile agricole colecti- 
! ve. S.M.T. uri și în gospodă- 
' riik agricole de stat.
; Printre cei. care și-au ex- 
' prima! dcrLița să plece să 
: lucreze la sate se numără și. 
i tinărul Fetru Buhuță, mun

citor lăcătuș la întreprinde
rea 701 construcții Petroșani.

Exemplul lui a fost urmat

mar-
Fran-

O seară liniștită de 
tie. Minerul pensionar 

. cisc Fernolend în vîrstă de 
| 80 de ani citea cu interes 

ziarul prin care partidul și 
guvernul chema oe toți oa
menii muncii să descopere și 
să însămînțeze la timp fieca
re petec de pămînt. Citind 
chemarea partidului, el s-a 

ț hotarît să fie primul la însă- 
I mimatul legumelor si zarza- 
I văturilcr.

Cîr.d z- rn dimineții urmă- 
i tcare au început a miji, mi

nerul pensionar Frăncisc Fer
nolend era deja în curte. Isi 
pregătea uneltele pentru a 
începe munca în grădină. 
Apei s-a îndreptat spre gră
dină. 

minerii din Uricani au înde
plinit planul de cărbune în
tre 1-16 aprilie în proporție 
de 114,8 la sută.

Succese progresive reali
zează în prezent colectivul de 
mineri și tehnicieni de la 
mina Aninoasa. Intre 1-16 a- 
prilie planul de producție a 
fost îndeplinit în proporție de 
106 la sută, deci cu 1,5 la 
sută mai mult decît era pre
văzut în angajament. Frun
taș pe mină este sectorul IV, 
al cărui colectiv a extras în- 
tr-o singură zi —■ 17 aprilie 
— 273 tose de cărb.une peste 
plan.

luna’ februarie — în propor
ție de 10.4,6 la sută, iar în 
luna martie — în proporție 
de JG4,9 la sulă. In prezent 
colectivul de mineri și tehni
cieni din sectorul V al minei 
Petrila își îndeplinește planul 
producției de cărbune în pro
porție de 115,5 la sută

înregistrarea acestui în
semnat succes se datoreste 
faptului că tehnicienii din a- 
cest sector au organizat bine 
procesul de producție, reu
șind astfel să asigure condiții 
pentru ca numeroase brigăzi 
din sector să obțină succese 
însemnate în extragerea căr- 

sprijinul muncilor agricole
și de tov. Slutu Pantilimon: 
Șerban Aurd, Mihai Ursu și 
alții Ei au fost felici
tați de tov. ioan Kereji, se
cretarul organizației de bază, 
și tov Grigore Lefter, pre
ședintele comitetului de în
treprindere. precum și de nu
meroși muncitori ai întreprin
derii

Dorința fierbinte de a spri 
jini pe țăranii muncitori pen
tru buna d'‘<s[ășu»are a lucră
rilor agricole, s-a manifestat 
și Ia muncitorii de pe șan

In grădină» au răsărit zarzavaturile
70unea a început cu spor. 

A greblat grădina, a făcut 
măsurătorile și apoi s-a apu
cat de săpat și însămînț.at 
parcela Iui de grădină. Era 
mîndru că și-a însămânțat 
grădina printre primii Stra
turile de ceapă, pătrunjel și 
usturoi aranjate cu gust după 
sfoară atrăgeau privirea tre
cătorilor.

Intr-o dimineață intrînd în 
grădină bătrînul Fernolend 
simți o mare bucurie. Din 
pămîntul reavăn de rouă 
nopții își ridicau sfios caoul 
spre soare firișoare «subțiri, 
plăpinde de ceapă, pătrunjel 
și usturoi, iar pe marginea 
straturilor se zăreau frun

ln actuala etapă de desfă
șurare a întrecerii socialiste 
sau evidențiat de la mina A- 
ninoasa brigăzile conduse de 
minerii Bela Both, losif Gioi- 
ca, Andrei Stross, Ion Ola- 
ru; Constantin Drăgan, Con
stantin Gherasim, Nicolae 
Bar, Mihai Tucăciuc și al
tele.

Minerii din Lupeni obțin 
frumoase succese în întrece
re. Pînă la 16 aprilie ej și-au 
îndeplinit planul la cărbune 
în proporție de 102 la sută. 
In proporție de 101,5 lă sută 
sim îndeplinit planul și co
lectivul minei Loneă I-IL

Pe întreagă Valea Jiului 
planul producției de cărbune 
a fost depășit cu 1,4 la sută 
— dovadă grăitoare a faptu
lui că minerii își respectă 
angajamentele luate, 

demn de urmat 
bunelul. Așa’ de exemplu, bri
găzile de mineri conduse de 
minerii Ioan Mircea, Anton 
Poenaru, Martin Botschner, 
Ioan Fus, Petru Todeă, losif 
Mureșan, Eremia Ignat si 
/''■iircea Ciocan, fiind spriji
nite îndeaproape de tehnicie
nii sectorului âu reușit să-șf 
depășească zilnic productivi
tatea planificată cu 20-60 la 
sută.

Colectivul acestui sector 
este hotarît să întîmpine 
ziua de 1 Mai cu noi succese.

P. BUîCAN și A. BOGDAN 
corespondenți

tierul întreprinderii Energo- 
construcții.

— Vom veghea ca tot tim
pul mașinile și uneltele agri
cole să funcționeze în "bune 
condițiuni — au spus tinerii 
mecanici Gheorghe Paraschi- 
voiu și David Iordache care 
au plecat să-i sprijine în 
muncă pe muncitorii din 
G A S. Tomburești regiunea 
Craiova.

N. C.IOFICA 
și V. UNGUREANU 

corespondenți

zele mici ale ridichilor și sa
latei

Dar zarzavaturile n-au ră
sărit numai în grădina mine
rului pensionar Frăncisc Fer
nolend. In sute de grădini 
din orașu1 Vulcan cum sînt 
cele ale gospodinelor Elisa- 
bela Cotoț, Sabina Abrudean, 
Maria Turcu și altele, pe 
straturile negre au început 
să apară, mici puncte de ver
deață

Insămînțîtid fiecare petec 
de pămînt. gospodinele din 
crasul Vulcan își asigură 
cantități însemnate de legu
me si zarzavaturi pentru a- 
provizionarea lor și a fami
liilor v,.-—
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Din activitatea întreprinderilor noastre

Cum luptă colectivele Filaturii Lupeni și Țesătoriei 
Vulcan pentru reducerea prețului de cost

Prețul de cost este unul dintre cei 
mai importanți indici ai planului de 
producție a întreprinderilor. Respec
tarea acestui indice sau mai bine zis 
reducerea sistematică a prețului de 
cost al produselor, este pîrghia prin
cipală de ridicare a nivelului de trai 
al celor ce muncesc. Subliniind im
portanța reducerii prețului de cost al 
produselor, Hotărîrile plenarei din 
august 1953 a G.C. al P.M.R. au pus 
in față oatnenilor muncii din indus
trie sarcina de a folosi din plin ca
pacitățile de producție ale întreprin
derilor, rezervele lor interne, în sco
pul ridicării productivității muncii și 
reducerii prețului de cost.

Factorii care influențează prețul de 
cost într-o întreprindere, care îl fac 
să crească sau să scadă, sînt: pro- 
ductivitatéa muncii, consumurile de 
materii prime si auxiliare, combusti
bilii și energia electrică, salariile, 
cheltuielile de fabricație și cheltuie
lile de regie generale. Prețul de cost 
mai este, influențat și de calitatea 
produselor. Produsele de calitate in
ferioară au un preț scăzut, iar dacă 
ele constituie o materie primă sau un 
produs auxiliar necesar altor între
prinderi, influențează negativ activi
tatea acestor întreprinderi.

Să analizăm evoluția prețului de 
cost la Filatura Lupeni și Țesătoria 
Vulcan, felul cum cele două colective 
s-au preocupat de îndeplinirea acestui 
important indice de plan în trimes
trul î a. c. Trebuie arătat de la înce
put că pentru luna martie nu există 
suficiente date pentru a stabili evolu
ția exactă a prețului de cost (calcylele 
asupra1 prețului de cost nu sínt încă 
încheiate).

Luînd ca bază prețul de cost rea
lizat anul trecut. în primele două luni 
ale acestui an prețul de cost a cres
cut Ia Țesătoria Vulcan. Astfel. în 
luna ianuarie el a înregistrat o creș
tere de 6,47 la sută, în luna februa
rie de 23,2 la sută. Această creștere, 
deși inadmisibilă, este oarecum jus
tificată de unele cauze obiective. Așa 
de exemplu, au crescut salariile mun
citorilor și tehnicienilor textiliști, că 
urmare a noului sistem de salarizare. 
Țesătoria Vulcan a mai suferit în 
luna februarie de lipsă de materie pri
mă din cauza greutăților din aprovi
zionare pricinuite de înzăpezire, fapt 
care ă influențat productivitatea mun
cii și folosirea integrală a mașinilor 
și instalațiilor. Totuși, aceste cauze 
nu justifică pe deplin creșterea pre
țului de cost. In primul rînd. intro
ducerea noului sistem de salarizare, 
care stimulează puternic lupta pen
tru o productivitate înaltă, n-a fost 
urmat la Țesătoria Vulcan de o creș
tere corespunzătoare a productivității 
muncii. In al doilea rînd, la Țesătoria 
Vulcan âu existat în trimestrul I se
rioase lipsuri în ceea ce privește fo
losirea rațională a materiei prime și 
ăsta pentru că conducerea adminis
trativă n-ă ținut evidența consumului 
de materie primă pe mașini, fapt care 
a făcut că lupta' pentru reducerea de-

Pentru a pune la dispoziția mine-' 
rilor noi utilaje de bună calitate, co
lectivul de muncitori și tehnicieni de 
la Uzina de utilaj minier din Petro
șani desfășurînd cu avînt întrecerea 
socialistă, obține succese tot mai în
semnate în cinstea zilei de 1 Mai.

Eforturile susținute ale acestui co
lectiv sînt oglindite de însemnatele 
realizări ce le obțin zi de zi numeroși 
muncitori. Spre exemplu, tov. Vasile 
Gonbaș, Andrei Kelemen, Aurel Ne- 
goșan, losif Gherghei, Laurențtu Ni- 
colâe, loan Heinț, Petru Brîndău, 
Bachermaier Lacob și mulți alții apli- 
cînd în munca lor metodele sovietice 
Jandarova, Vorosin, Kolesov și Bîkov- 

șeurilor la materia primă să nu poată 
fi stimulată.

Colectivul Filaturii Lupeni a obți
nut realizări mai pozitive în ceea ce 
privește'prețul de cost. Luînd ca bază 
prețul mediu de cost realizat anul tre
cut, în luna ianuarie a. c. prețul de 
cost a crescut la Filatura Lupeni cu 
3,97 la sută, în luna februarie cu 5,61 
la sută, iar în luna martie calculele 
preliminare arată o scădere a prețului 
de cost sub nivelul celui realizat anul 
trecut. Ce a determinat această evo
luție a prețului de cost la Filatura 
Lupeni ? In primul rînd productivita
tea muncii. Socotind productivitatea 
muncii realizată anul trecut drept 100 
la sută, în ianuarie a. c. ea a repre
zentat 99,7 la sută (în comparație cu 
productivitatea medie de anul trecut) 
în februarie 99,9 la sută, iar în mar
tie 110,7 la sută. Deci primelor două 
luni în care prețul de cost a crescut 
le corespunde o productivitate a mun
cii scăzută.

Făcînd însă o comparație între e- 
voluția prețului de cost și a producti
vității muncii se constată că nu în fie
care lună productivitatea muncii a 
determinat evoluția prețului de cost. 
De. exemplu, în februarie productivi
tatea muncii a crescut cu 0,2 la sută, 
față de luna ianuarie, dar prețul de 
cost n-a scăzut, ci, dimpotrivă, a cres
cut: Există deci alté cauze care aii 
determinat creșterea prețului de cost.

Exăminînd cheltuielile pentru ma
teria primă se constată că în lună 
februarie consumul de materie primă 
ă crescut față de luna ianuarie cu 
circa 7 la sută. De asemenea, în a,'- 
ceastă lună a crescut consumul de 
combustibil cu 27 la sută, consumul 
de curent electric cu 6 la sută, chel
tuielile de fabricație și regie cu 5 lă 
sută. Tot în această lună, la Fila
tură Luneni a fost procentajul cel 
mai ridicat de deșeuri din acest ăn< 

Iată deci care sînt cauzele care au 
influențat creșterea prețului de cost 
lă Filatură Lupeni în lună februarie. 
De existența acestor lipsuri se face 
vinovată în mare parte conducerea 
întreprinderii.

Conducerea Filaturii n-a organizat 
o evidență sistematică ă deșeurilor 
fapt care a făcut că abia după înche
ierea lunii să se sesizeze de creșterea 
deșeurilor și să iă măsuri pentru re
ducerea lor, De asemenea, conduce
rea întreprinderii a tărăgănat mult 
punerea în aplicare a unei prețioase 
inovații de fabricare ă bureților de 
șters din deșeuri de viscoză, lucru 
care ar fi dus la îmbunătățirea acti
vității economice a întreprinderii. Slab 
s-a preocupat conducerea Filaturii 
Lupeni și de problema reducerii con
sumului de curent electric, energie 
care în cursul lunilor ianuarie și fe
bruarie a reprezentat 9,12 respectiv 
9,27 la sută din prețul de cost. Și în 
acest domeniu inovatorii de la Fila
tură au făcut prețioase propuneri. 
Astfel, inovația tov. Ludovic Krakov- 
sclii aduce o economie lunară de cu
rent electric de aproximativ 9000 kwh

Zile de muncă entuziastă la U.
Borchievici, depășesc zilnic producti
vitatea planificată cu 70-120 la sută.

Ca urinare a depășirii productivită
ții planificate, s-au confecționat în 
perioada 12-17 aprilie 100 buc. vago- 
nete, 2 crațere de mină, s-au reparat 
9 motoare electrice și 31 bucăți di
ferite alte utilaje Aliniere. Aceste u- 
tilaje miniere vor fi trimise curînd 
întreprinderilor carbonifere din Valea 
Jiului, precum și la celelalte mine din 
patria noastră.

Pe lîngă frumoasele realizări pe 
care le obține în producție colectivul 
de muncitori și tehnicieni a Uzinei 
de utilaj minier se preocupă și de în
frumusețarea uzinei prin aranjarea 

la o singură mașină de filat. Or, con
ducerea Filaturii nu s-a străduit pînă 
în prezent să introducă această ino
vație decît la două mașini de filat.

La Filatura Lupeni și Țesătoria 
Vulcan există mări posibilități pentru 
reducerea prețului de cost al produ
selor. Dar pentru aceasta este nece
sar să fie îmbunătățită activitatea co
lectivelor de muncitori, tehnicieni și 
inginer; de la aceste întreprinderi.

O atenție deosebită trebuie *ă se 
acorde la Filatura Lupeni reducerii 
deșeurilor, economisirii curentului e- 
lectric si combustibilului, reducerii 
cheltuielilor de fabricație prin folosi
rea cît mai deplină a instalațiilor. 
Conducerea Filaturii trebuie să pună 
neîntîrzlăt în fabricație bureții din 
deșeuriie de viscoză, să se preocupe 
de mărirea producției de cordonet și 
macrame (articole care folosesc că 
materie primă deșeuriie de fire de 
mătăsă artificialăV Sporind nroduc- 
ția la aceste articole de larg consum, 
se dă o întrebuințare unei mari nărți 
a deșeurilor. Aceasta nu trebuie 
să ducă lă neglijarea luptei pentru re
ducerea deșeurilor, care rămîne prin
cipala metodă de îmbunătățire a ac
tivității întreprinderii.

Reducerea consumului de energie 
electrică trebuie de asemenea să con
stituie un obiectiv principal pentru 
colectivul Filaturii Lupeni. Generali
zarea inovației tov. Krakovschi. evi
tarea mersului în gol al mașinilor vor 
duce cu siguranță Ja economisirea 
curentului electric, lă scăderea prețu
lui de cost.

Colectivul Țesătoriei Vulcan tre
buie să-și îndrepte în special atenția 
spre reducerea consumului de mate
rie primă. De aceea, trebuie în primul 
rînd introdusă o evidență operativă ă 
consumului de materie primă pe- fie
care mașină. Trebuie larg extinsă lă 
această întreprindere inițiativa țesă
toarelor Elena Dioancă și Floarea 
Udrta — de folosire a întregii canti
tăți de fire de pe tinete.

Ambele colective pot și trebuie să 
sporească productivitatea tnuncii. Așa 
după cum au obținut în acest an o 
îmbunătățire progresivă a calității 
produselor, textiliștii ae lă Lupeni și 
Vulcan pot să obțină și la’ productH 
vitatea muncii o creștere continuă. 
Pentru această este însă necesar că 
întrecerea socialistă să se desfășoare 
tot mai avîntăt. ca nivelul de califi
care al muncitorilor să crească neîn- 
ceiat, iar rezervele de sporire a pro
ducției să fie identificate și folosite.

Luptînd pentru reducerea prețului 
de cost al produselor, pentru îmbună
tățirea calității și îndeplinirea planu
lui de sortimente, textiliștii din Va
lea Jiului vor contribui din plin lă 
aprovizionarea oamenilor muncii din 
patria noastră cu tot mai multe pro
duse de larg consum, mai bune, mai 
durabile și mai ieftine.

I. MIRZA 
E. CHUDA

U. M. P.
parcului din curtea uzinei, reînoi- 
rea lozincilor învechite, planta
rea de pomi fructiferi în incinta uzi
nei, confecționarea unui panou de 
onoare din materiale economisite.

Colectivul de muncitori și tehni
cieni de la Uzina de utilaj minier din 
Petroșani este hotărît să-si mărească * 
eforturile în producție, pentru a săr
bători ziua de 1 Mai — Ziua solida
rității internaționale a celor ce mun
cesc — cu angajamentele îndeplinite 
și depășite.

BOGDAN DEZ1DERIU 
corespondent

Cercul naturaliștilor
La „Casa Pionierilor ' din Petro- 

șan' e mare animație. Pionieri și pio
niere ce fac parte din cercul natura
list s-au adunat să facă muncă vo
luntară. Unii din ei sapă în grădină, 
alții string guqoaiele de; prin curte., 
iar ceilalți curăță pomii.

Pionierii Constantin Darie, Gheor- 
ghe Păsculescu, Ana Dumitrescu Va
lentin Trandafirescu și aiții fac parte 
din cercul naturalist. Acestora le pla
ce mult lucrul în grădină. Viitorii na- 
turaliști vor semăna anumite specii, 
și varietăți de plante. In felul acesta 
vor putea să pună în practică cunoș
tințele căpătate în școală. Ei sînt dor
nici să vadă cum se face încrucișa*- 
rea și selecționarea plantelor. Au în
vățat la orele de curs că fiecare plan
tă pentru a se dezvolta are nevoie 
de: lumină, căldură, apă, aer și hrană. 
Astfel fiecare specie de plantă o sea
mănă la locul potrivit. Grădina „Ca
sei Pionierilor“ din Petroșani are a- 
cum un alt aspect. Ea este îngrijită 
cu multă atenție de către cercul na<- 
turălist.

...Munca este în toi. In după-amial- 
za acelei zile pionierii au curătat 
tcțî pomii și au săpat jumătate din 
grădină. Covorul de verdeață începe 
să se întindă tot măi mult.

Tîrziu, îndemnați de tovarășii pro
fesori și instructori, pionierii au dus 
uneltele de grădinărie la magazie. 
Înainte de ă pleca, pionierul Con
stantin Darie se adresă celorlalți co
legi: w

— Mîine trebuie să terminam lu
crul ce ne-a rămas.

D'n grup, o voce îi răspunde:
— Vom veni și încă mai devreme 

decît azi.
Muncă depusă de cercul naturalist 

lă „Căsă Pionierilor" din Petroșani 
Vă avea o mare însemnătate. Aici ei 
vor putea îmbina muncă teoretică din 
laborator cu munca practică In gra
dină.

Știri sportive
Duminică s-â desfășurat ceă de â 

6-a etapă a campionatului republican 
de fotbal pe anul 1954. In această e-i 
tapă, ă categoriei A s-au înregistrat 
următoarele rezultate :

Locomotiva Grivița Roșie — Flal- 
mura Roșie Arad 2—3; Metalul Cîm- 
pia Turzii — Dinamo Orașul Stalin 
1—0; Știința Timișoara — Progresul 
Oradea 2—1; Știința Cluj — Metalul 
Hunedoara 2—1; Flacăra Ploești — 
Minerul Petroșani 1—-0; aLocomo- 
tiva Tg. Mureș — Locomotiva Timi
șoara 3—0.

In această etapă nici un meci nu 
s-a terminat la egalitate. Cu excepția 
victoriei fruntașei clasamentului, Fla
mura Roșie la București, toate cele
lalte întîlniri s-au terminat cu vic
toria echipelor gazde.

Jocul Dinamo București — C C.A.- 
a fost amînat.

După această etapă, în fruntea cla
samentului se află tot Flamura Roșie 
Arad cu 12 puncte, urmată de Dină- 
mo București și Locomotiva Timișoara. 
Pierzînd la Ploești, Minerul Petroșani 
a cedat locul 8 echipei Flacăra Plo
ești.

Nota bibliografici

A. N. Tolstoi: 
MAMA $1 FIICA

Din schița „Mama și fiică“ de A1’ 
lexei Tolstoi, apărută în Colecția 
„Lectura" nr. 15. se desprinde cu pu
tere ura cumplită a oamenilor sovie
tici împotriva cotropitorilor hitleriști 
și a trădătorilor de patrie.

Eroina schiței este o fetiță sovieti
că, a cărei mamă a fost ucisă de 
hitleriști cu complicitatea unui trădă
tor. Datorită ajutorului ostașilor so
vietici care — în plină ofensivă eli
berează și satul Vladimirscoe — mi
cuța fată sovietică vede judecat și pe
depsit pe ucigașul mamei ei.

Schița „Mama și fiica" impresio
nează puternic pe cititor prin adevă
rul faptelor înfățișate, prin forța de 
expresie proprie operelor lui Alexei 
Tolstoi.
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De la Tribunalul Suprem al R* P« R* Din scrisorile 
corespondenților noștri

Intre 6-14 aprilie 1954. Colegiul 
Alilitar al Tribunalului Suprem al 
Republicii Populare Romîne, compus 
din colonel Ilie Aloisescu, președinte, 
colonel Demeter Alexandru și colonel 
Ciulei Ion, asesori populari, procu
rori fiind colonel Aurel Ardeleanu, 
colonel Rudolf Rosman, colonel Gri- 
gore Ripeanu și maior Ion Pohonțu, 
,a judecat procesul grupului de spioni 
și complotiști în frunte cu L. Patrăș- 
canu.

In conformitate cu actul de acu
zare, au fost trimiși' în judecată s ,Lj 
PATRAȘCANU, acuzat de crimele 
prevăzute în art. 2 lit. c, din legea Nr. 
291/947 cu modificările ei ulterioare, 
art 184 combinat cu art. 229 din Co
dul Penal și art. 190, pct. 1 și 2 din 
Codul Penal'; R. KOFLER, acuzat 
de crimele prevăzute de art. 2, lit. c 
din legea Nr. 291/947 si de art. 191 
din Codul Penal ; IOÑ MOCSONY 
STIRCEA, acuzat de crimele prevă
zute de art. 184 combinat cu art. 229 
din Codul Penal; H.^ZILBER și AL. 
ȘTEFĂNESCU, acuzați de crimele 
prevăzute de art. 2, lit. c'din legea 
Nr. 291/947, și de art. 184 combinat 
cu art. 229 și 191 din Codul Penal; 
¡VICTORIA SIRBU, acuzată de cri
mele prevăzute de art. 2, lit. c din le
gea Nr. 291/947; J. BERMAN și E. 
CALMANOVICI, acuzați de crimele 
prevăzute de art. 2, lit. c din legea 
'Nr. 291/947 si art. 191 din (Bódul Pe
nal ; LENA CONSTANTE și H. 
BRAUNER, acuzați de crimele pre
văzute de art. 191 și 184 combinat 
cu árt. 230 din Coduí Penal; H. TO
ROS IAN , acuzat de crimele prevă
zute de art. 191, art. 184 combinat 
cu art. 230 din Codul Penal.

Ancheta judecătorească a confir
mat în întregime materialele anche
tei prealabile și acuzațiile cuprinse 
în actul de acuzare.

Tribunalul a stabilit că în perioada 
dictaturii^ fasciste, în preajma și în 
timpul războiului antisovietic, acuza
ții L. Patrașcanu, Kofler și complicii 
lor împreună cu spionul Al. Ștefănes- 
cu și eu agenții provocatori și spio
nii St. ^oriș, H. Zilber, E. Calmano- 
vici și J. Berman au constituit un 
grup trădător, care a desfășurat ac
țiuni criminale în vederea slăbirii și 
paralizării luptei forțelor democra
tice și patriotice împotriva fascismu
lui și a criminalului război antiso- 
.vietic.

Cercetările au dovedit că încă în 
anul 1940 Patrașcanu a întreținut le
gătura cu directorul general al sigu
ranței legionare Al. Ghica. El a de
venit unul din cei mai mîrșavi agenți 
ai siguranței și ulterior unul din 
principalii agenți ai serviciilor de 
spionaj ále unor puteri imperialiste.

In timpul războiului criminal anti
sovietic acești provocatori și spioni 
äff dat pe mîna siguranței un märe 
număr de luptători patrioti antifas
ciști, dintre care mulți au fost execu
tați de autoritățile fasciste.

Au primit materiale pentru construcția de adăposturi pentru vite
Unul din avantajele acordate țăra

nilor muncitori cu gospodării indivi
duale prin legea cu privire la dezvol
tarea creșterii animalelor în țara 
noastră, este sprijinirea cu materia
lele necesare construirii adăposturi
lor pentru vite.

In acest sens, sfaturile populare 
comunale și orășenești,, precum și o- 
colurile silvice din raionul nostru,au 
acordat toată atenția cererilor prin

Neglijează
In sectorul I A al minei Lupeni de 

inult timp a fost terminat și redat 
circulației suitorul nr. 2, care leagă 
orizontul 621 cu orizontul 650. Con
ducerea sectorului 1 A n-a găsit însă 
de cuviință nici pînă în prezent să 
ia măsuri pentru a monta ușile ne
cesare acestui suitor și ' ilustrada 
de care să se țină muncitorii în tim
pul circulației.

In anul 1943, L. Patrașcanu și-a 
aranjat cu ajutorul subsecretarului 
de stat la interne în guvernul fascist, 
generalul Pichi Vasiliu, o internară 
de cîteva luni în lagărul de la Tg. 
Jiu pentru a-și acoperi astfel legătu
rile cu siguranța fascistă și pentru 
a desfășura acolo acțiuni provocatoa
re împotriva internaților antifasciști.

Acționînd ca dușman înrăit al po
porului romîn, L. Patrașcanu s-a în- 
tîlnit în, iulie 1944 cu Ion Antonescu 
și a căutat prin felurite mijloace să 
întîrzie răsturnarea clicii fasciste de 
către forțele patriotice.

După eliberarea țării noastre de 
către forțele armate ale Uniunii So
vietice, cînd forțele patriotice ău reu
șit să doboare dictatura fascistă 
și să aresteze căpeteniile antones- 
ciene, L. Patrașcanu primește din 
partea serviciilor de spionaj ale u- 
nor puteri imperialiste directiva de 
a păstra cu orice preț funcția înaltă 
în care se strecurase, în vederea in
tensificării activității criminale împo
triva statului și poporului romîn. El 
are în acest scop o serie de întreve
deri secrete cu agenți ai serviciiior 
de spionaj ale S.U.A.

Folosind situația sa în guvern, Pa
trașcanu organizează un grup com- 
plotist-antistatal, avînd agenți atît 
în aparatul exterior al Ministerului 
de Externe, cît și în Alinisterul Justi
ției, Institutul de Statistică și în alte 
instituții de stat.

In preajma lui 24 februarie 1945. 
Patrașcanu transmite lui Rădescu, 
prin intermediul spionului american 
L Madison, asentimentul său pentru 
organizarea unei lovituri militaro- 
fasciste.

Prin spionii americani Thomas Hali 
și William Hamilton, Patrașcanu și 
grupul său intră în legătură cu gru
pul complotist al lui AAaniu, V. Ră- 
dulescu-Pogoneanu, Gr. Niculescu-Bu- 
zești, C. Vișoianu, baronul I. Moc- 
sony-Stîrcea, fost mareșal al palatu
lui, si alți complotiști, în vederea u- 
nificârii tuturor grupurilor teroriste 
ce erau dirijate de serviciul de spio
naj american și serviciile de spionaj 
ale altor puteri imperialiste, si a or
ganizării unei lovituri de stat pentru 
răsturnarea puterii populare, restau
rarea regimului burghezo-moșieresc. 
răpirea independenței naționale a Ro- 
mîniei și readucerea dominației im
perialiste asupra Romîniei.

In vederea acestei acțiuni crimi
nale, complotiștii s-au înțeles să co
ordoneze acțiunea grupurilor teroriste 
și înzestrarea lor cu armament.

Acuzatul H. Zilber, agent provoca
tor al siguranței încă din 1932, deve
nit apoi agent al spionajului ameri
can, făcea legătura între cele două 
grupui i complotiste antistatale, gru
pul de spioni în frunte cu Patrașca
nu și grupul manist de spionaj în 
frunte cu Vișoianu, Niculescu-Buzești 
și Rădulescu-Pogpneanu.

Conducerea acestui complot crimi
nal ă fost încredințată trădătorului 

care țăranii muncitori au solicitat 
diferite materiale de ponstrucții, pen
tru grajd«]ri și adăposturi. Astfel, a- 
nul acesta țăranii muncitori din Va
lea Jiului au primit, prin sfaturile 
populare de la ocolurile silvice Petro
șani și Lupeni, peste 6000 metri cubi 
lemn de construcții.

Printre cei care au primit mate
riale pentru construirea de grajduri 
și adăposturi se numără și țăranii

respectarea măsurilor de siguranță
Pe galeria principală de transport 

din acest șector, canalul este înfun
dat și apa 'rezultată de la rambleu 
inundează galeria pe o distanță de 
circa 20-25 metri. Timp de două săp- 
iămîni nu s-a luat nici o măsură de 
remediere a acestei lipse astfel că mi
nerii din sector au fost nevoiți să 
treacă prin apă la intrarea și la ieși
rea din șut.

Patrașcanu, care a avut în acest scop 
întrevederi secrete cu Thomas Hali, 
iar în februarie 1947 a plecat în străi
nătate, unde cu ajutorul acuzatului 
Torosian, a luat contact cu complo
tiștii C. Vișoianu și Gr. Niculescu- 
Buzești. fugiți din țară.

Acțiunea criminală a eșuat, o parte 
din conducătorii complotului fiind 
descoperiți și arestați de către orga
nele de stat. i

După cum s-a stabilit, în caz de 
nereușită a complotului, acuzatul Pa
trașcanu urma să fie scos din țară 
de către Hali și Hamilton. Cei ,doi 
spioni americani fiind nevoiți să pă
răsească țara pe neașteptate, Patraș
canu a încercat în mai multe rînduri 
să’fugă din țară.

Tribunalul ă stabilit de asemenea o 
serie de fapte care arată tqtala des
compunere morală a lui Patrașcanu 
și a complicilor săi.

In cursul dezbaterilor procesului a 
fost dovedită pe deplin vinovăția acu
zaților prin documente originale des
coperite de organele de cercetări, 
prin corespondența personală a acu
zaților, precum și prin depozițiile u- 
nui număr de 89 martori.

In fața probelor incontestabile, ă- 
cuz'ații au confirmat în instanță de
clarațiile făcute la cercetări, recu- 
noscîndu-și vina pentru crimele să- 
vîrsite.

Tribunalul Suprem al R.P.R. a sta
bilit că acuzatul L. Patrașcanu se 
face vinovat de trădare de patrie, de 
acțiunea de paralizare ă luptei for
țelor patriotice împotriva fascismului, 
de organizarea’ unui grup complotist 
contrarevoluționar și antistatal, în 
scopul acaparării puterii și restabili
rii regimului burghezo-moșieresc și 
a dominației imperialiste asupra Ro
mîniei.

Tribunalul â stabilit că acuzații R. 
>. Kofler, H. Zilber, Al. Ștefănescu, E. 
' Calmanovici, J. Berman s-au făcut 
.vinovați de crimă de trădare de pa
trie și de acte de provocare împotri
va patrioților antifasciști; acuzata V. 
Sîrbu s-ă făcut vinovată de acte de 
provocare împotriva patrioților anti
fasciști; acuzații I. Mocsony-Stîfcea, 
L Constante, H. Torosian și II. Brau- 
ner s-au făcut vinovați de crimă de 
trădare de patrie.

Tribunalul Suprem al R.P.R. hotă
răște :

Condamnă pe L. Patrașcanu și R. 
Kofler Iă pedeapsa cu moartea ;

H. Zilber, Al. Ștefănescu, E. Câl- 
mănovici, la muncă silnică pe viață ;

I. Atocsony-Stîrcea și H. Torosian 
la cîte 15 ani muncă silnică;

H. Brauner și L. Constante lă cîte 
12 ani muncă silnică;

J. Berman la 10 ani muncă silnică ;
V. Sîrbu lă 8 ani muncă silnică.
Sentința este definitivă.

*
Sentința Tribunalului Suprem ăl 

R.P.R. de condamnare la moarte a 
Iui L. Patrașcanu și R. Kofler a fost 
executată.

muncitori Ioan Gh. Ivescu din Live
zeni, care a primit 20 metri cubi 
lemn de construcție, Vasile Alinescu 
din Peștera Bolii — cu 14 metri cubi, 
Toma Constantin din Dîlja Mare, Pe
tru Gruița din Cimpa, Silviu Bogdan 
din Jieț și Dumitru Calotă din Iscroni 
— cu cîte 10 metri cubi de lemn de 
construcții.

Aceasta oglindește grija pe care 
partidul și guvernul o poartă zi de zi 
oamenilor muncii din patria noastră.

Situația de la suitorul nr. 2 arată 
că conducerea sectorului 1 A este 
certată cu măsurile de siguranță mi
niere, iar aceea de pe galeria princi
pală că a uitat despre protecția mun
cit. Este cazul ca conducerea minei 
Lupeni să îndrepte aceste stări de lu
cruri nesănătoase.

1ONESGU TUȚ1
, corespondent

¿eci de scrisori sosite la redac
ția ziarului nostru din partea cores
pondenților voluntari vorbesc des
pre succesele pe care le obțin, zi de 
zi oamenii ■ muncii din minele și de 
pe șantierele de construcții din Va
lea Jiului, în întrecerea socialistă 
în cinstea zilei de 1 Mai.

In abatajele minei Petrila
La mina Petrila, brigăzile condu

se de minerii loan Cleciu, Ioan Ma- 
țanga și Constantin Gorcodel, ld- 
crînd jn abatajele cameră din secto
rul IV al minei, au extras în prima 
decadă a lunii aprilie cu 30-57 la sută 
mai mult cărbune peste plan. De a- 
semenea. brigada de mineri condusă 
de tov. Mircea Ciocan a extras de la 
începutul lunii și pînă în prezent cu 
89 la sută mai mult cărbune peste pre
liminar.

Cu 63 la sută au depășit prevede
rile planului în prima decadă a lunii 
aprilie și minerii din brigada condu
să de tov. Ladislau Haidu, care lu
crează la înaintare în piatră"după 
metoda graficului ciclic.

C. IOSIF

La complexul Livezeni
Tinerii constructori de la comple

xul de construcții Livezeni dau viață 
angajamentelor înscrise în contrac
tele de întrecere socialistă.

Strungarul Virgil Doboară depăj 
șește zilnic productivitatea planificată 
cu 20-40 la sută. De asemenea, la re
paratul motoarelor cu explozie, tine
rii mecanici Iliuș Mircea și losif 
Szabo obțin depășiri medii de plan 
de 50-100 la sută.

Depășiri însemnate de plan obțin 
și tinerii Iulian Ștefanovici, Ștefan 
Brehaianu, Dumitru Niculșscu și alții 
care își întrec productivitatea plani
ficați- cu 80-90 la sută.

Exemnlul lor este urmat de către 
numeroși alți tineri de lă complexul 
Livezeni.

H. ZAMFIRACHE

SCRISORI CĂTRE REDACȚIE

Blaumacherii
In lupta pentru îndeplinirea anga

jamentelor colective în cinstea zilei 
de i Alai, numeroși tineri de la mina 
Lupeni muncesc disciplinat contri
buind prin aceasta la îndeplinirea și 
depășirea sarcinilor de plan.

Printre tinerii de la mina Lupeni 
se mai găsesc și unii blaumacheri 
care s-au obișnuit să lipsească nemo
tivat de la șut. Intre aceștia se nu
mără și tinerii Nicolae Hoga, Flori- 
ca Daie, Ioan Feraru, losif Rezeși și 
Vasile Hegheduș, care au lipsit în 
cursul1 lunii martie cîte 4-5 zile ne
motivat de la serviciu. De asemenea, 
în primele zile ale lunii aprilie „exem
plul“ lor a fost urmat de tinerii Ioan 
Lazăr, Ilie Ungureanu, loan Gostea 
și alții, care au făcut cîte 2-3 „blauri“. 
Atitudinea acestor tineri este con
damnată de întregul colectiv, din 
cauză că ei fac greutăți în munca e- 
chipeior în care lucrează și în înde
plinirea și depășirea sarcinilor de plan.

Conducerea minei Lupeni și orga
nizațiile U.T.M. trebuie să ia măsuri 
pentru educarea tinerilor care stau 
prost cu disciplina în muncă. „Exern- 
p'ul" blaumacherilor tineri și vîrstnici 
nu trebuie urmat, ci condamnat de 
către fiecare muncitor și tehnician 
cinstit.

VICHENTE POLVEREJAN 
corespondent

SPECTACOLELE DE AZI:

CINEMATOGRAFE i Alex. Sahid 
Petroșani: Trîntorul ; Muncitoresc 
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Hamlet; Vulcan: Meciul Anglia — 
Ungaria 1 Aninoasa: Apărătorii pa
triei | Petrila : Dușmanii: Lonea; 
China primește ansamblul R.P.R.
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Salutul adresat lui N. S. Hrusciov 
de C. C. al P. C. LI. S. 

și de Consiliul de Miniștri,al U.R.S.S.
MOSCOVA (Agerpres). — TASS transmitejșalutul adresat de C.C. al 

P.C.U.S. și Consiliul de Miniștri al U.R.S.S. lui N. S. Hrusciov cu pri
lejul împlinirii a 60 de ani.

Tovarășului Hrusciov Nikita Sergheevici.
Cu prilejul împlinirii a 60 de ani, Comitetul Central al Partidului Co

munist al Uniunii Sovietice și Consiliul de Miniștri ai U.R.S.S. vă salută 
fierbinte pe dumneavoastră, discipol credincios al lui Lenin și tovarăș de 
luptă al lui Stalin, activist eminent al Partidului Comunist și al Statului 
Sovietic, fiu glorios al clasei muncitoare.

Partidul Comunist și poporul sovietic acordă o înaltă prețuire me
ritelor dumneavoastră în lupta pentru cauza comunismului, căreia i-ați 
consacrat întreaga viață.

in perioada aspră a războiului civil. în condițiile construcției socia
liste pașnice, în anii grei ai Marelui Război pentru Apărarea Patriei și 
în prezent. în perioada pașnică a luptei pentru construirea societății co
muniste în țara noastră. în toate posturile activității de partid și de stat, 
cu energia neobosită, fermitatea și principialitatea care vă caracteri
zează, vă consacrați toate forțele cuceririi marilor victorii ale poporului 
sovietic, avîntului bunăstării sale, construirii comunismului.

Vă urăm din toată inima dumneavoastră, prietenul și tovarășul nos
tru. scumpul nostru Nikita Sergheevici, multă sănătate și ani mulți de 
activitate rodnică continuă pentru binele poporului sovietic și al patriei 
noastre, pentru binele comunismului.

COMITETUL CENTRAL mNQnnn nr mimiqtdiAL PARTIDULUI COMUNIST CONSILIUL DE MINIȘTRI
AL UNIUNII SOVIETICE AL U.R.S.S.

Decernarea titlului de Erou al Muncii Socialiste 
lui N. S. Hrusciov

MOSCOVA (Agerpres). — TASS transmite decretul Prezidiului So
vietului Suprem al U.R.S.S. cu privire la decernarea titlului de Erou al 
Muncii Socialiste lui N. S. Hrusciov.

Cu prilejul împlinirii a 60 de ani de Ia nașterea tovarășului N. S. 
Hruși iov, prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist ăl 
Uniunii Sovietice, și avînd în vedere meritele sale remarcabile față de 
Partidul Comunist și poporul sovr tic, se conferă tovarășului Nikita Ser
gheevici Hrușciov titlul de Erou al Muncii Socialiste, împreună cu Ordi
nul Lenin și medalia de aur ,,Secera și Ciocanul“.

Președintele Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S.
K. VOROȘILOV

Secretarul Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S.
N, PEGOV

Moscova, Kremlin, 16 aprilie 19^4.

Al XXIIl-lea Congres al Partidului Comunist 
din Marea Britanie

Zilele trecute s-a deschis la Lon
dra cel de al XXIII-lea Congres al 
Partidului Comunist din Marea Bri
tanic.

Raportul politic a fost prezentat 
de Harry Pollitt, secretar general al 
partidului comunist.

Vorbind despre situația internă a 
Angliei, Pollitt a spus : Niciodată 
încă jaful capitalist n-a fost atît de 
fățiș și nerușinat ca în prezent. Bu
getele pe anii 1952 și 1953 au dăruit 
marilor capitaliști 254 milioane de 
lire sterline...

In același timp, bugetele au adus 
muncitorilor o scumpire a alimentelor 
și o reducere a consumului. Față de 
fiecare 10 livre de carne, zahăr și 
unt, consumate înainte de război, în 
prezent se consumă 7 livre de carne, 
8 livre de zahăr și 6 livre de unt.

Guvernul englez alocă anual 
1.776.000.000 lire sterline pentru răz
boi. ' ■

Pollitt a vorbit apoi despre depen
dența tot mai vizibilă a Angliei față 
de S.U.A., despre creșterea indignă
rii maselor largi de oameni ai mun
cii din țară față de politica guvernu
lui englez.

In raport se arată că un element 
nou în situația politică din Anglia 
este acela că muncitorii se îndepăr
tează de liderii laburiști de dreapta, 
precum și intensificarea luptei mun
citorilor pentru drepturile și intere
sele lor.

★
In cadrul ședinței din 16 aprilie a 

Congresului s-a dat citire mesajelor 
de salut trimise de Comitetul Central 
al Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice, de Comitetul Central al 
Partidului Comunist Chinez, de comi
tetele centrale ale partidelor comu
niste și muncitorești din țările de 
democrație populară și din alte țări.

Comisiei O. N. U.
In ultima ședință a Comisiei O.N.U. 

pentru dezarmare a continuat exami
narea problemei constituirii unui sub
comitet.

Chestiunea în jurul căreia au fost 
purtate discuțiile este componența a- 
cestuia. După cum s-a mai anunțat, 
delegația Angliei a prezentat un, pro
iect de rezoluție, în care se propune 
înființarea unui subcomitet compus 
din reprezentanții Angliei, S.U.A., 
U.R.S.S., Franței și Canadei.

Luînd cuvîntul, reprezentantul 
U.R.S.S. — A. I. Vîșinski a arătat că 
alcătuit după proiectul englez, sub
comitetul nu satisface principiul după ' 
care el trebuie să fie alcătuit pentru 
că divei nu fac parte statele cele mai 
interesate în problema soluționării 
problemei dezarmării — R. P. Chi
neză, care reprezintă interesele a 500 
milioane de oameni. In proiectatul 
subcomitet nu este prevăzută, de a- 
semenea, participarea Indiei și Ceho
slovaciei.

Pe marginea lucrărilor 
pentru dezarmare

A. I. Vîșinski a subliniat că nici 
nu se pot aștepta rezultate pozitive de 
la un subcomitet din care nu fac 
parte reprezentanții unora dintre pu
terile cele mai interesate — Republica 
Populară Chineză, India și Ceho
slovacia.

Pentru ca subcomitetul să serveas
că cu adevărat interesele păcii, dele
gația Uniunii Sovietice a propus ca 
în componența acestuia să intre 
Uniunea Sovietică, Statele Unite ale 
Americii, Republica Populară Chine
ză, Anglia, Franța, India, Ceho
slovacia și Canada.

In aceeași ședință au mai luat cu
vîntul reprezentanții Danemarcei, 
S.U.A. și Franței care au susținut 
proiectul englez.

A. I. Vîșinski a luat din nou cu
vîntul și a combătut tendința dele- 
gaților S.U.A., Danemarcei și Fran
ței care au încercat să respingă pro
punerea Uniunii Sovietice.

Plenara C. C. al Partidului Comunist Francez
PARIS (Agerpres). — Ziarul ..L’Hu

manité“ anunță că în dimineața zilei 
de 17 aprilie s-a deschis la Paris Ple
nara Comitetului Central al Partidu

lui Comunist Francez, consacrată pre
gătirilor în vederea Congresului al 
13-lea al partidului.

Greve în țările capitaliste
NICOSIA (Agerpres). — După 

cum anunță agenția Reuter, 400 mun
citori de Ia șantierul militar britanic 
din sud-estul Ciprului au declarat 
grevă. Muncitorii au declarat că sînt 
hotărîți să continue greva pîna la 

satisfacerea revendicărilor lor in ceea 
ce privește majorarea salariilor.

TRIEST (Agerpres). — Sindicattil 
muncitorilor brutari din Triest a orga
nizat o grevă pentru majorarea sala
riilor.

in ultimul timp presa din Europa 
occidentală își exprimă din ce în ce 
mai des neliniștea în legătură cu în
răutățirea simțitoare a situației eco
nomice din S.U.A. Este vorba de fap
tul că, chiar și potrivit unor date ofi
ciale, în ultimele luni producția in
dustrială a S.U.A. a scăzut cu 10 la 
sută. O scădere a producției se poate 
constata în toate ramurile principale 
ale industriei — a oțelului, cărbune
lui, petrolului, a industriei construc
toare de mașini, textile, de automo
bile și altele.

Declinul economic din Statele Uni
te nu poate să nu aibă influență asu
pra țărilor din Europa occidentală. 
Așa, de pildă, presa engleză anunță 
că anul acesta exportul Angliei în 
S.U.A. a fost în ianuarie și februa
rie cu 10 la sută mai redus decît ex
portul în aceleași luni ale anului tre
cut. Semnalînd reducerea simțitoare 
a achiziționărilor de materii prime de 
către Statele Unite, ziarul „Daily He
rald“ scrie: ,,Pe noi și pe celelalte 
țări din zona lirei sterline acest lu
cru ne va afecta cel mai mult, deoa
rece noi obținem dolari mai cu sea
mă prin vînzarea unor mărfuri ca 
lîna, cauciucul, cositorul, iuta“.

Aceiași stare de spirit se observă 
în Franța, Italia, Belgia și în alte 
țări ale capitalului, a căror economie 
depinde într-o mare măsură de S.U.A.

Și nu este nici decum întîmplător 
faptul că în paginile ziarelor europe
ne se amintește tot mai des despre

Declinul economic în S. U. A. 
și comerțul internațional 

de VALENTIN ZOR IN
criza din anii 1929-1933. Lovind în 
primul rînd principala țară a capita
lismului — Statele Unite ale Americii 
— criza a avut efectul că în anul 
1932, în Anglia volumul producției 
industriale a scăzut cu mai bine de 
16 la șută față de cel din anul 1929, 
în Franța — cu peste 30 la sută, în 
Germania — cu peste 40 la sută.

Totodată, coacerea crizei economi
ce a agravat mult situația pe piața 
capitalistă mondială. Scăderea nive
lului de trai al oamenilor muncii din 
țările capitaliste, creșterea pauperi
zării lor relative și absolute duce la 
scăderea puterii de cumpărare, la 
micșorarea capacității piețelor. Acest 
lucru la rîndul său înăsprește simți
tor lupta de concurență dintre țările 
capitaliste, le silește să caute noi me
tode pentru îmbunătățirea situației 
lor pe piețele mondiale.

La aceasta trebuie adăugat că în 
ultimul timp situația pe piața capita
listă mondială s-a agravat în urma 
faptului că la lupta 3e concurență au 
reintrat monopoliștii din Germania 
occidentală și Japonia. In ultimii 
patru ani, Germania occidentală a 
mărit exportul ei de patru ori,, iar Ja
ponia — cu peste de 2.5 ori. Dacă în 
anul J948, Anglia a exportat în țările 

Europei occidentale de trei ori mai 
multe mărfuri decît Germania occi
dentală, în prezent Germania occi
dentală a întrecut Anglia.

Monopolurile S.U.A., îngreunînd în 
fel și chip pătrunderea mărfurilor 
străine pe piața americană, inundă în 
același timp piețele acestor țări cu 
mărfurile lor.

Exportul mediu anual de mărfuri 
americane în țările din Europa apu
seană se cifrează în ultimul timp la 
suma de 4 miliarde dolari, în timp 
ce valoarea importului american din 
aceste țări teste numai de un miliard 
dolari. Este limpede că, un aseme
nea comerț, creînd un uriaș deficit în 
balanța comercială a țărilor Europei 
occidentale, duce la o și mai mare 
dezorganizare a economiei lor.

„înrăutățirea situației pe piețele 
mondiale — scrie ziarul englez ,,Fi- 
nancial Times“ — intensificarea con
curenței nu numai din partea Germa
niei, a cărei industrie a atins deja 
nivelul antebelic, ci și din partea al
tor țări europene, duce inevitabil la 
renașterea interesului față de posibi
litatea unui comerț între Răsărit și 
Apus“.

Renunțarea la orientarea unilate
rală spre economia bîntuită de crize 
a S.U.A. poate ușura situația econo

mică a țărilor din Europa apuseană. 
Ziarul catolic „Metropol“ din An
vers, referindu-se la acordul comer
cial încheiat recent între U.R.S.S. și 
Unițmea economică belgiano-luxem- 
burgheză, scria : „Acest acord repre
zintă o schimbare a orientării în co
merțul exterior foarte avantajoasă 
pentru țara noastră. Acordul va con
tribui la lupta împotriva șomajului, 
în special în regiunile flamande. Con
strucția de cargoboturi și de nave fri- 
gorifere pentru Uniunea Sovietică va 
asigura de lucru muncitorilor noștri 
din industria de construcții navale 
pentru un șir de ani“.

Totodată, extinderea comerțului in
ternațional și întărirea legăturilor e- 
conomice între state constituie o lovi
tură dată autorilor faimoasei politici 
a „războiului rece“ și duce Ia slăbi
rea încordării internaționale. Așa, de 
pildă ziarul burghez francez „Le 
Monde“, referindu-se la tratativele cu 
privire la extinderea comerțului din
tre U.R.S.S. și Anglia, le consideră 
ca „un factor care ar putea contribui 
la atenuarea încordării internațio
nale“.

In lumina celor de mai sus, este 
oare de mirare că cercuri largi ale 
opiniei publice din țărde capitaliste 
salută acordurile comerciale pe care 
Uniunea Sovietică și țările de demo
crație populară le-au încheiat în ul
timul timp cu numeroase țări capita
liste și cer extinderea continuă a le
găturilor comerciale și culturale în
tre Răsărit și Apus. (Agerpres).
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