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Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Romin cheamă pe 
muncitorii, inginerii și tehnicienii din industrie să participe cu avînt 
sporit la întrecerea socialistă, pentru mărirea producției și productivi
tății muncii, îmbunătățirea calității produselor, reducerea prețului de 
cost, să-și desfășoare larg inițiativa lor creatoare pentru descoperirea 
și. folosirea imenselor rezerve interne pe care le posedă întreprinderile 
noastre, să extindă metodele înaintate ale fruntașilor în producție.

(Din chemarea de 1 Mai 1954 a Comitetului Central al Partidului 
/Muncitoresc Romîn către toți oamenii muncii din R.P.R.)

Pentru un larg-și puternic 
activ de partid!

Una dintre cele mai importante sarcini trasate de plenara 
C.C. al P.M.R. din august 1953 organizațiilor de partid în ve
derea întăririi muncii lor de mobilizare a maselor largi de oameni 
ai muncii la luptă pentru continua dezvoltare a economiei națio
nale și ridicarea bunăstării poporului, este formarea în jurul lor 
a unor larg' active de partid. Plenara din august 1953 a precizat 
că în activele de partid trebuie atrași cei mai buni membri de 
partid din întreprinderi, instituții, etc., membri de partid care 
muncesc în organizații de masă, oameni devotați partidului pie- 
gătiți din punct de vedere profesional, fruntași în muncă.

Formarea activului de partid, atragerea activului la rezolva
rea problemelor și sarcinilor ce-i stau în față, asigură organiza
țiilor de partid succesul în muncă. Bazîndu-se pe activ, consul- 
tîndu-se cu acest activ, atrăgîndu-1 la elaborarea celor mai juste 
măsuri în vederea intensificării muncii politice de masă, asigu
rării condițiilor necesare îndeplinirii planului de producție la 
toți indicii, ridicarea nivelului învățămîntului de partid, etc., or
ganizațiile de partid au putința să-și îndeplinească cu succes rolul 
de conducător activ al luptei pe care cei ce muncesc o desfășoară 
pentru înfăptuirea politicii partidului. Bazîndu-se pe activ, orga
nizațiile de partid au putința să înfăptuiască principiul conducerii 
și al muncii colective, să lărgească și să întărească legătura cu 
masele și să le conducă cu pricepere în opera de construire a 
socialismului.

Ședirța plenară a C.C. al P.M.R. din 19 aprilie constată că în 
perioada care a trecut de la plenara din august 1953 multe orga
nizații de partid n-au depus eforturi pentru înfăptuirea acestei 
sarcini, fapt care a făcut ca munca politică și organizatorică de 
partid să nu fie încă la nivelul cerințelor. In cea mai mare mă
sură, comitetele de partid din Valea Jiului s-au mărginit la în
tocmirea de situații scriptice în legătură cu activul de partid. Nu
mai în ultimul timp, o parte din comitetele de partid din Valea 
Jiului au făcut în fața activelor dări de seamă asupra activității 
desfășurate in perioada ce s-a scurs de la alegerea lor. Dar mun
ca cit activul nu trebuie redusă numai la prezentări de dări de 
seamă ; activul trebuie atras la muncă pentru îmbunătățirea ac
tivității politice și organizatorice de partid. Activele din jurul co
mitetelor de partid n-au fost chemate să dezbată problemele le
gate de îmbunătățirea agitației politice de masă, întărirea dis
ciplinei în muncă, descoperirea și utilizarea rezervelor interne, 
realizarea de economii, reducerea prețului de cost, etc.

Plenara CC. al P.M.R. a atras cu tărie atenția asupra iămî- 
nerii în urmă în privința muncii cu activul. Un activ numeros 
de partid e de cea mai mare însemnătate pentru orientarea justă 
a organelor de partid, pentru întărirea capacității lor de mobi
lizare a masei membrilor de partid și prin aceasta a maselor largi 
de oameni ai muncii la luptă pentru traducerea în viață a politicii 
partidului. Așa cum a subliniat plenara din 19 aprilie, în fiecare 
organizație de bază există, în afară de membrii biroului, un nu
măr însemnat de membri de partid care își îndeplinesc conștiin
cios sarcinile de partid, oameni devotați partidului, cu nivel pro
fesional ridicat, fruntași în muncă, iubiți și stimați de mase, A- 
ceste cadre valoroase trebuie atrase în activul de partid. Plenara 
cere organizațiilor de partid să folosească în mod just activul, să 
dezbată cu el în mod sistematic problemele actuale ale politicii 
partidului, să muncească cu stăruință pentru lărgirea orizontului 
politic și ideologic al cadrelor activului de partid.

In centrul politicii partidului se află problemele economice 
Trebuie mobilizate toate eforturile oamenilor muncii pentru tra
ducerea în viață a măsurilor elaborate de plenara din august 1953. 
Chezășia îndeplinirii cu succes a acestor măsuri este întărirea or
ganizațiilor de partid din întreprinderi. Formarea de active, mun
ca sistematică cu activul constituie unul dintre cele mai impor
tante mijloace de întărire a activității organizațiilor de partid. 
Paralel cu formarea și îmbunătățirea muncii cu propriile lor ac
tive, comitetele de partid sînt datoare să dea tot sprijinul birou
rilor organizațiilor de bază pentru ca acestea să atragă în jurul 
lor un larg activ de partid. Nu este îngăduit ca birourile or
ganizațiilor de bază să se rezume numai la întocmirea de tabele 
despre activele de partid, așa cum fac birourile organizațiilor de 
bază nr. 3 și 6 de la mina Petrila, 3 de la mina Jieț-Lonea și 
altele. Organizațiile de bază de la sate trebuie de asemenea să 
atragă în jurul lor un larg activ fără de partid, cu ajutorul căruia 
să stabilească o puternică legătură cu masele țărănimii munci
toare și să le mobilizeze la muncă activă pentru sporirea produc
ției agricole vegetale și animale.

Atragerea în jurul ei a unui larg activ de partid, îmbunătăți
rea muncii cu activul, constituie o sarcină primordială a fiecărei 
organizații de partid. Cu sprijinul viu, creator al activului, orga
nizațiile de partid vor putea lichida metodele formale în munca de 
partid, vor putea ridica la un nivel înalt propaganda de partid, 
agitații politică de masă în rîndurile oamenilor muncii.

Plenara din 19 aprilie cere organizațiilor de partid să-și con- 
cerdieze toate eforturile pentru îndeplinirea sarcinilor partidului 
și guvernului în vederea dezvoltării economiei naționale și ridica
rea continuă a bunăstării celor ce muncesc. Numai avînd sprijinul 
efectiv și permanent al unui larg și puterni: activ de partid, or
ganizațiile de partid vor putea îndeplini du succes sarcinile de ] 
răspundere ce le stau în față, 1

întrecerea socialistă în cinstea zilei de 1 Mai
Angajamente și fapte

In cinstea zilei de 1 Mai 
numeroase brigăzi de la mina 
Uricani și-au luat angajamen
te sporite în întrecerea socia
listă pentru îndeplinirea și 
depășirea cu succes a sarci
nilor de plan.

Printre numeroșii mineri 
care și-au luat angajamente 
sporite în cinstea zilei de 1 
Mai, se numără și cei din 
brigada condusă de tov. Cle- 
mertț Demeter, care s-au an
gajat să depășească produc
tivitatea planificată cu 50 la 
sută. Angajamente însemnate 
au înscris în contractele de

La Lupeni, întrecerea so
cialistă în cinstea zilei de 1 
Mai se desfășoară tot mai a- 
vîntat. Minerii și tehnicienii 
se străduiesc să întîmpine 
această măreață sărbătoare cu 
succese mai frumoase în mun
că. Odată cu creșterea rea
lizărilor obținute au crescut 
și cîștigurile minerilor de Ia 
această mină.

Responsabilul de brigadă 
Carol Dvorac împreună cu 
tovarășii săi de muncă a în
cheiat luna martie cu sarci
nile de plan depășite în pro
porție de 173 la sută. Pentră 
această depășire minerul Ca
rol Dvorac a realizat un sa
lariu de 1764 lei. Potrivit sis
temului de salarizare prevă
zut de Hotărîrea partidului

Creșterea productivității muncii — calea sigură de îndeplinire

In întrecerea socia’.istă în 
cinstea zilei de l Mai oame
nii muncii din Valea Jiului 
obțin realizări din ce ;n ce 
mai mari. Un exemplu de 
muncă rodnică îl dă colecti
vul de mineri și tehnicieni 
din sectorul ii' al minei Pe
trila — unul din sectoarele 
fruntașe în întrecere.

Urmărind graficul produc
ției -acestui sector descoperi 
două lucruri: primul, că în 
întrecerea socialistă în cin
stea zilei de 1 Mai colectivul 
sectorului III obține realizări 
progresive, iar al doilea, că 
ridicarea productivității mun
cii este principala cale de în
deplinire a sarcinilor de plan 
la toți indicii. Iată ce arată 
graficul producției acestui 
sector :

In intervalul 1-5 aprilie 
planul de producție al secto
rului a fost îndeplinit în pro
porție de abia 77,9 la sută. 
Tot în acest interval a fost 
înregistrată cea mai scăzută 
productivitate atît în cărbune

In secția de bunuri de larg consum a U.U.M.P.
La începutul anului Uzina 

de utilaj minier din Petro
șani și-a lărgit producția în- 
ființînd o secție în cadrul că- 

‘reia se valorifică deșeuri d n 
uzină, întrebuințîndu-le la 
confecționarea diferitelor bu
nuri metalice de larg consum. 
La început în această secție 
s-a trecut la confecționarea 
unor obiecte metalice simple 
de uz casnic ca: fărașe de gu
noi, lopeți, tigăi, oale de tablă, 
lighiane și altele. 

întrecere și minerii ‘din bri
găzile conduse de Torna Pal- 
coni, Petru Popescu și Ște
fan Farcaș. Minerii acestor 
brigăzi și-au luat angajamen
tul ea în cinstea zilei de 1 
Mai să depășească sarcinile 
de plan cu 40-50 la sută. An
gajamentele înscrise de acest 
harnic colectiv au și început 
să dea roade.

Astfel, în fruntea îndepli
nirii angajamentelor luate în 
cinstea zilei de 1 Mai se si
tuează minerii din brigada 
condusă de Alexandru Kacso, 
care avînd asigurate ia timp 

Muncă rodnică — salarii
și guvernului din 3 iulie 1952, 
la acest salariu se adaugă 
2003 lei primă progresivă, 
179 lei primă de brigadier, 
etc., realizînd în total un sa
lariu lunar de 3960 lei. Un 
salariu de 2970 lei a primit 
și minerul Iosif Lacatoș din 
aceeași brigadă.

Realizările obținute în în
trecerea socialistă ce se des
fășoară în întîmpinșrea zilei 
de 1 Mai a dus la sporirea 
simțitoare a cîștigurilor și 
altor mulți mineri. Constan
tin Sirop, Gheorghe Vraja, 
Carol Peter, Alexandru Fosto, 
loan Gaiovschi și alți mi
neri, care și-au depășit sar
cinile de plan cu 75-155 lă 
sută, au primit salarii între 
2098-3278 lei.

tuturor indicilor de pl 
cît și pe sector. Depunînd e- 
forturi susținute în întrecere, 
colectivul acestui sector â 
reușit ca în numai cîteva zile 
să recupereze pierderile de 
producție și ca la 13 aprilie 
să îndeplinească planul de 
cărbune în proporție de 100,6 
la sută (socotit pe perioada 
1-13 aprilie). Intre 5-13 apri
lie productivitatea muncii a 
crescut considerabil. Produc
tivitatea pe muncitor direct 
ocupat în cărbune a crescut 
cu 20 la sută, iar pe întregul 
sector cu 28 la sută.

La 20 aprilie planul de pro
ducție al sectorului era înde
plinit în proporție de 105,3 
la sută. Intre 13-20 aprilie 
productivitatea a crescut în 
cărbune cu aproximativ 2 la 
sută, iar pe sector cu circa 
4 la sută.

Creșterea' productivității 
muncii și a producției de căr
bune în sectorul III se dato- 
rește folosirii raționale a ca
pacității de producție și uti
lajelor. De asemenea', în luna

Nu de mult, colectivul sec
ției de bunuri de’ larg con
sum a pus în fabricație sobe 
de gătit „Vesta“ cu 3 plite. 
In cinstea zilei de 1 iMai pri
mul Iot de 50 sobe de gătit 
fabricate la U.U.M.P., vor fi 
puse la dispoziția magazine
lor de stat din Valea Jiului.

In cadrul întrecerii socia
liste desfășurate în cinstea 
zilei de 1 Mai numeroși mun
citori din această secție se 

vagonete goale și materialul 
lemnos necesar, au reușit ca 
să-și depășească productivita
tea planificată, în primele 
două decade ale lunii aprilie, 
cu 60 la sută. Cu 50 la sută 
și-au depășit' angajamentele 
iuate în aceeași perioadă de 
timp și minerii din brigada 
condusă de tov. Rarol Forai.

In urma succeselor dobîn- 
dite, la mina Uricani au foști 
confirmați recent încă 21 dej 
mineri fruntași ai întrecerii 
socialiste.

I. N1STOR, L. BiRO 
corespondenți

sporite
Ca urmare a succeselor ob

ținute în luna martie minerii, 
și tehnicienii de la mina Lu
peni au primit pe lîngă sa
lariile de bază prime progre
sive în valoare de 264.104 lei, 
55.359 lei prime de depășire, 
a ciclurilor, 41.802 lei prime 
de depășire a sarcinilor de j 
plan, 19.025 lei prime, de ca-! 
lificare la locul de muncă, 
12.176 lei prime de brigadieri 
și 7.240 lei premii de miner 
fruntaș.

Luna aprilie s-a caracteri
zat printr-o puternică inten
sificare a întrecerii socialiste. 
Brigăzile de mineri de la' 
mina Lupeni se străduiesc să 
întîmpine ziua de 1 Mai cu 
noi succese în bătălia cărbu
nelui.

aceasta proporția dintre mun
citorii direct ocupați în căr
bune și muncitorii auxiliari 
s-a îmbunătățit considerabil. 
Numărul de muncitori direct 
ocupați în cărbune a crescut 
între 5-20 aprilie cu 11 la 
sutj.

Succese însemnate în di
recția ridicării productivității 
muncii la un nivel mai înalt 
au obținut brigăzile conduse 
de minerii Emeric Csibi Szen
tes, Petru Jurj, Ion Stînga și 
Ion Țintea din acest sector. 
Aceste brigăzi și-au depășit 
sarcinile de plan între 1-20 
aorilie cu 148-20’2 tone de 
cărbune.

Roadele culese de minerii, 
și tehnicienii din sectorul III 
al minei Petrila în întrecerea 
socialistă în cinstea zilei de 
1 Mai, demonstrează odată 
mai mult că lupta pentru în
deplinirea sarcinilor de plan 
este indisolubil legată de 
lupta pentru sporirea produc
tivității muncii.

evidențiază. Muncitorii șefi 
de echipă Zoltán Fenedi și 
Ștefan Habina, spre exemplu, 
au reușit ca în primele două 
decade ale lunii aprilie să ri
dice productivitatea muncii cu 
50-55 la sută. S-au mai evi
dențiat muncitorii Tudor Bra
te, Dănilă Grigore, Gheor
ghe Matei, Gheorghe Cristea, 
Dumitru Olaru și alții care 
în același interval de timp au 
depășit sarcinile de plan cu 
20-35 la sută,;
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DIN ȚARA CONSTRUCTORILOR COMUNISMULUI
Creșterea producției 

mărfurilor de consum popular
In primul ,trimestru al anului curent 

producția mărfurilor de larg consum 
a crescut în U.R.S.S. cu 14 la sută față 
de perioada corespunzătoare a anului 
trecut.

Intr-un ritm deosebit de rapid se 
dezvoltă anul acesta industria textilă.

întreprinderile care fabrică țesături 
de mătasă au și atins nivelul de pro- 

' ducție prevăzut prin plan pentru anul 
1955, iar producția continuă să creas
că. In primele trei luni ale acestui an 
ele au produs cu 53.500.000 metri mai 
multe țesături de mătasă deeît în ace
eași perioadă a anului 1953. S-a îm
bunătățit simțitor și sortimentul mătă- 
surilor. Pentru sezonul de primăvară 
iși vară s-au fabricat țesături cu peste 
300 de-noi desene și nuanțe.

întreprinderile industriei linii au 
produs 6 milioane metri de țesături 
de lînă peste prevederile planului. 
Totodată, producția de ștofe din lînă 
pură de calitate superioară este de trei 
ori iriai mare deeît în anul trecut. În
treprinderile care fabrică țesături de 
bumbac au depășit cu 12 milioane me
tri prevederile planului de producție.

Construcția de așezăminte 
culturale pentru copii

In orașele din R.S.F.S.R. se cons-, 
truiesc în prezent peste 200 de insti
tuții pentru copii: palate alb pionieri
lor, stadioane, școli sportive și centre 
pentru tinerii amatori de tehnică.

Recent, copiii din Arseniev ,— 
unul din cele mai tinere orașe sovie
tice — au primit un dar minunat: un 
frumos și spațios club, în care ei au 
la dispoziție o sală de spectacole, ca
mere pentru activitatea diferitelor cer
curi, o bibliotecă și o sală de lectură.

Un mare număr de clădiri pentru 
școli muzicale, biblioteci și cluburi 
sportive destinate copiilor se cons
truiesc în prezent în multe regiuni de 
taiga ale ținutului Primorie.

In prezent, în U.R.S.S. se numără 
T 50.000 de biblioteci pentru copii, pre
cum și aproximativ 150 de cluburi ale 
pionierilor, peste 750 centre ale tine- 

Tilor tehnicieni și naturaliști. Pentru 
întreținerea acestora au fost alocate 
mari fonduri din bugetul de stat

Succesele unei întreprinderi tinere
construcția cie locuințe și de instituțiiLa începutul acestui an a fost pusă 

în funcțiune o nouă întreprindere a in
dustriei carbonifere din Uralul de 
nord — puternica secțiune carboniferă 
nr. 3 a trustului ..Volceanskugol". 
întreprinderea este înzestrată cu teh
nica cea mai nouă pentru prelucrarea 
straturilor de cărbuni după metoda 
de exploatare la zi. Aici se folosesc 
mașini-unelte pentru forajul rotativ, 
excavatoare „Uraleț“ și alte mașini- 
moderne de mare productivitate. In 
houa secțiune carboniferă toate proce
sele de producție sînt în întregime me
canizate.

Concomitent cu construirea obiecti
velor de producție, s-a desfășurat și

Metoda de forare cu turbine 
a sondelor adîncî

In regiunea petroliferă Groznîi din 
Caucazul de nord s-a terminat forarea 
unui puț la o adîncime de 3.385 metri. 
Forarea s-a executat cu ajutorul tur- 
boburului. Cu tot caracterul complex 
al lucrărilor, cercetătorii au izbutit să 
descopere stratul petrolifer. 

IN CLIȘEU : Proiectul clădirii'Mătiiuiului de agricultură din orașul Frunze, 
ca itala Kirghiziei

social-culturale. In așezarea minieră 
au fost construite zeci de case în su
prafață totală de 8.500 m.p., un spital, 
o policlinică, o grădiniță de copii, o. 
creșă, magazine. Sînt în curs de con-, 
strucție o baie, o spălătorie, noi între
prinderi comerciale, un palat cultural 
al .minerilor.

Colectivul noii întreprinderi mun
cește ritmic, depășește zilnic și lunar 
planurile de producție.

De la începutul exploatării, colecti
vul secțiurpi a dat cîteva trenuri de 
combustibil peste plan. Planul lucră
rilor de dezvelire a straturilor de căr
bune a fost depășit de 1,5 ori.

Metoda înaintată de forare cu tur
bine este aici larg răspîridită. Cu 
ajutorul ei se construiesc peste două 
treimi din totalul sondelor, ceea ce 
a făcut ca viteza de forare să spo
rească considerabil anul trecut.

Stațiunile balneo-ciimaterice 
din U.R.S.S. în preajma 
deschiderii noului sezon

In localitățile balneo-ciimaterice ale 
Țării Sovietice sînt pe terminale pre
gătirile în vederea deschiderii noului 
sezon. Primăvara' aceasta în. Crimeia, 
pe litoralul caucazian al Mării Negie, 
în Altai, la Riga pe litoralul Mării Bal
tice și în alte stațiuni balneo-climate- 
rice se vor deschide noi sanatorii și 
case de odihnă.

In anul curent în casele de odihnă < 
și sanatoriile sindicatelor sovietice își 
vor petrece concediul peste 3 000.000 
de oameni.

Alocările pentru întreținerea caselor, 
de odihnă și a sanatoriilor sindicatelor, 
pentru repararea lbr și construirea de 
noi sanatorii și case de odihnă cresc 
din an în an. Anul acesta, numai din 
fondurile asigurărilor sociale de stat 
au fost alocate în acest scop 
770.000.000 ruble.

Sanatorii și case de odihnă noi se 
vor deschide în R.S.S. Moldovenească, 
Siberia, regiunea Volgăi, Orientul în
depărtat și în alte locuri.

La sfîrșitul anului trecut, pe litora
lul sudic al Crimeii s-a deschis unul 
din cele mai marj sanatorii balneolo- 
gice aparținînd sindicatelor — „Liva- 
dia“, cu o capacitate de 450 locuri. 
Aici se va deschide în curînd i n al 
doilea sanatoriu al sindicatelor.

Noî sanatorii se construiesc la Je- 
leznovodsk, precum și în apropiere de 
orașele Moscova, Kiev și Sverdiovsk.

Mari lucrări de construcție se des
fășoară și în stațiunile balneoclima
terice din Gruzia. La Thaltubo și pe 
litoralul Mării Negre se construiesc 
18 sanatorii și case de odihnă.

In stațiunile balneo- climaterice din 
Turkmenia au fost de asemenea efec
tuate construcții importante.

In stațiunile balneo-ciimaterice se 
termină ultimele pregătiri în vederea 
primirii oamenilor muncii care vor ve
ni la odihnă. In grădinile din iurul 
sanatoriilor și caselor de odihnă se 
plantează pomi fructiferi, etc.

Anul acesta, în sanatoriile Turkme-' 
niei își vor petrece concediile de odih
nă, în afară de oamenii muncii din re
publică, mulți oameni ai muncii din 
Uzbekistan, Kazahstan și Tadjlkistan.-

: Dup^ Marea Revoluție Socialistă 
din Octombrie, Kirghizia s-a transfor
mat dintr-o periferie înapoiată și să
racă a Rusiei țariste într-o republică 
socialistă înfloritoare, cu o industrie 
dezvoltată și cu o mare agricultură 
mecanizată. In prezent, în republică 
funcționează sute de întreprinderi in
dustriale, înzestrate cu o tehnica înain
tată; Au apărut asemenea ramuri in
dustriale ca, de pildă, industria meta
lurgică, de construcții de mașini, pe
troliferă, de materiale de construcție. 
Kirghizia a devenit o bază importantă 
de combustibil a Asiei Centrale. Da
torită combustibilului local au luat o 
largă dezvoltare industria ușoară, ali
mentară, de produse de carne, și lac
tate. ■

Agricultura, în trecut înapoiată, s-a 
transformat într-o mare agricultură so
cialistă înaintată. Orînduirea colhoz
nică a adus fostului kirghiz-nomad o 
viață îmbelșugată, civilizată, plină de 
bucurii.

Pe cîmpurile colhozurilor lucrează
, zeci de mii de tractoare, combine si 

alte mașini și unelte agricole com
plexe, care au permis să se mecanizeze 
peste din muncile agricole. Energia 
electrică, furnizată de hidrocentralele 
construite de colhozuri mai ales în 
anii de după război, este folosită pe 
scară largă.

Ca urmare a revoluției culturale, 
care a avut loc în republică, poporul 
kirghiz, care înainte nu avea scriere 
proprie și-a făurit o artă și o cultură 
națională în formă-, socialistă în con-' 
ținut. . - , ■

In Republică a luat ființă o rețea 
deasă de școli. Pretutindeni a fast iq-

Kirghizia Sovietică — o Republică 
Sovietică înfloritoare

trodus , învăță-
mîntul de 7 ani 
gratuit și obliga
toriu.

. In Kirghizia so
vietică există 9 in

se ituții de învățămînt superior, printre 

de TURABAI KULATOV 
președintele Sovietului Suprem 

al R.S.S. Kirghize

care Universitatea de Stat a Kirghi
ziei.

La filiala din Kirghizia, a Acade
miei de Științe a U.R.S.S., se studiază 
cu succes problemele legate de dezvol
tarea continuă a forțelor de producție 
din Kirghizia.

In republică a fost creată o rețea1 
largă de instituții cultural-educative. 
In orașele și satele ei funcționează 
sute de cluburi, case.de lectură, cămi
ne culturale, cinematografe, teatre, 
între care Teatrul de Operă și Balet 
din Kirghizia, decorat cu ordinul Le
nin.

In Kirghizia s-a format o numeroa
să intelectualitate națională, Poporul 
kirghiz promovează în permanență 
din rîndurile sale noi oameni talen- 
tați, care studiază în școlile superioare 
și medii din Frupze, Moscova, Lenin
grad, Tașkent și alte orașe ale Țării 
Sovietice.

Pentru munca lor plină de abne
gație, 106 oameni din republică au 
fost distinși cu titlul de ' onoare de 
Erou al Muncii Socialiste, 16.056 de 
persoane sînt decorate cu ordine și 
medalii ale Uniunii Sovietice.

‘Pe an pe trece crește numărul oa

menilor muncii din 
republică care des
fășoară o activitate 
rodnică pe tărîm 
social-politic; 14557 
de ‘ oameni, cei 

mai buni reprezentanți ai orașelor și 
satelor, ai științei și artei sînt depu- 
tați în Sovietul Suprem al U.R.S.S., în 
Sovietul Suprem al R.S.S. Kirghize și 
în sovietele regionale, raionale, orășe
nești și sătești.

Nivelul de trai al oamenilor muncii 
din republică crește cu fiecare an. Dez
voltarea impetuoasă a industriei, trans 
portului, amploarea construcțiilor ca
pitale au necesitat mărirea număru
lui de muncitori și funcționari. Salariul 
lor mediu lunar a crescut de două 
ori în comparație cu perioada dinainte 
de război. Veniturile bănești ale col
hoznicilor, obținute pe baza zilelor 
muncă, au crescut în aceeași perioa
dă de 2,3 ori.

In prezent-, fiecare al patrulea col
hoz din republică este milionar.

Prin munca lor plină de abnegație 
oamenii muncii din Kirghizia întă
resc puterea statului sovietic, aduc o 
cohtribuție importantă la cauza con
struirii comunismului. Aici a luat p 
mare amploare întrecerea socialistă 
pentru/îndeplinirea înainte de termen 
a planurilor de producție.

In Kirghizia au fost construite un 
mare număr de întreprinderi indus
triale prihtre care combinatul de carHe 
din Rîbacinsk, combinatul de vinuri

șampanizate din Frunze și altele. O. 
mare victorie au repurtat constructo
rii de la unul din cele mai mari șan* 
tiere ale republicii — lacul de acu-< 
mulare de la Ôrto-Tokoi. |

Lucrătorii din toate ramurile indus
triei socialiste a Kirghiziei desfășoară! 
lupta pentru realizarea unui avînt ra
pid al producției de bunuri de consum 
popular. Ei se străduiesc să dea țării 
cît mai multe produse de carne și peș
te, unt, brînzeturi, țesături, tricotaje, 
îmbrăcăminte, încălțăminte.

Agricultura republicii înregistrează 
noi succese. însuflețiți de hotărîrile 
Congresului al XlX-leă ăl Partidului 
și ale Plenarelor C.C. al P.C.U.S., col
hoznicii, colhoznicele și specialiștii a« 
gricoli din R.S.S. Kirghiză obțin, noi 
succese în dezvoltarea producției col
hoznice.

In comparație cu 1952, șeptelul de' 
vite a crescut în republică cu 11 lai 
sută.

Mari succese au fost obținute de cui-' 
tivatorii de bumbac. Multe brigăzi și' 
echipe au obținut anul trecut o recoltă’ 
de bumbac, de peste 40 chintale la' 
hectar.

Nivelul de mecanizare a lucrărilor 
principale din colhozurile Kirghiziei a 
atins în 1953 la însămînțarea și re-’ 
coltarea culturilor cerealiere — 75 la 
sută, la aratul ogoarelor — 99. ia sută,- 
aratul ogoarelor de toamnă — 98%, 
însămînțarea bumbacului și sfeclei de 
zahăr — 100 la sută.

Oamenii munodi din Kirghizia so
cialistă, în colaborare frățească cu tea 
te popoarele din Uniunea Sovietică, 
luptă pentru a dobîndi noi succese în 
construirea comunismului.

case.de
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Organizarea temeinică a întrecerii socialiste —* 
garanția îndeplinirii planului de producție

In întrecerea socialistă ce se des
fășoară în cinstea zilei de 1 Mai, mii 
de oameni ai muncii din Valea Jiulu; 
și-au luat angajamente sporite în 
muncă. Printre aceștia se numără și 
minerii, tehnicienii și inginerii minei 
Aninoasa care în întîinpinarea zilei 
de 1 Mai s-au angajat să depășească 
planul la extracția de cărbune cu 4,5 
la sută.

îndată după luarea angajamentu
lui un suflu de muncă entuziastă a 
cuprins întregul colectiv al minei A- 
ninoasa. Mineri, tehnicieni și ingineri 
de la această mină desfășoară larg 
steagul întrecerii socialiste pentru a 
întîmpina ziua de 1 Mai, ziua soli
darității celor ce muncesc din lumea 
întreagă, cu angajamentele îndepli
nite și depășite.

Au trecut două deca.de din luna a- 
prilie. Bilanțul realizărilor obținute 
în întrecerea socialistă de acest har
nic colectiv arată că planul de pro
ducție al minei e depășit cu 5,9 la 
sută. La baza acestui succes stă or- 
garțjzarea temeinică a întrecerii so
cialiste, fapt care a constituit o preo
cupare de seamă a comitetului', sindi
cal de întreprindere. Un fapt pozitiv 
în organizarea întrecerii socialiste 
este că ea a poriîit de jos, de la grupa 
sindicală, lucru care a făcut ca peste 
92 la sută din minerii, tehnicienii și 
inginerii minei să fie antrenați în 
întrecere socialistă.

lnvățînd din lipsurile de pînă a- 
cum, comitetul sindical în colaborare 
cu conducerea tehnico-administrativă 
a minei a organizat din timp consfă
tuirile de producție pe mină. In a- 
ceste consfătuiri au fost arătate rea
lizările și lipsurile avute în muncă în 
lunile trecute, pretum și căile de în
lăturare a lipsurilor. Sarcinile de plan 
au fost defalcate din timp pe sectoa
re, pe revire, brigăzi, schimburi și oa
meni Cunoscîndu-și din timp sarci
nile de plan, fiecare miner și. tehni
cian a putut să pornească la între
cere socialistă pe bază de angaja
mente concrete.

Comitetul de întreprindere nu s-a 
mulțumit însă numai cu organizarea 
consfătuirilor de producție și defalca- 
rea sarcinilor de plan. Pentru o mai 
bună organizare a întrecerii socia
liste, comitetul sindical a ținut din 
timp ședințe de instructaj çu comite
tele de secții sindicale asupra felu
lui cum trebuie organizată întrecerea 
socialistă. De asemenea, comitetul de 
întreprindere a veghiat asupra felului 
cum secțiile sindicale au prelucrat, la 
rîndul lor, cu responsabilii de grupe 
sindicale instrucțiunile primite. Por

nind de jos, de la grupa sindicală, 
întrecerea socialistă a fost organi
zată temeinic, iar brigăzile de mineri 
și-au luat angajamente concrete. Ast
fel, prin contractul de întrecere în
cheiat în cadrul consfătuirii grupei 
sindicale, minerii din brigada condu
să de tov. Petru Nistor din sectorul 
IV s-au angajat să extragă 60 tone 
de cărbune peste sarcinile de plan, să 
economisească 3 kg. de exploziv și să 
reducă consumul de material lemnos 
cu 5 la sută. Asemenea angajamente 
au fost luate și de brigăzile Conduse 
de minerii Petru Both, Mihai Curta, 
loan Guga, Mihai Feier și altele.

Un exemplu demn de urmat este 
acela că la mina Aninoasa întrecerea 
socialistă în cinstea zilei de 1 Mai, a 
cuprins nu numai minerii ci și teh
nicienii și rrfuncitorii auxiliari a că
ror activitate este strîns legată de 
asigurarea condițiilor tehnico-organi- 
zatorice brigăzilor de mineri. Printre 
tehnicienii și muncitorii care și-au 
luat angajamentul să asigure brigă
zilor de mineri condiții optime de 
muncă se află tehnicienii Teodor Bu- 
lea, loan Jula, maiștrii mineri Maca- 
vei Popa,. loan Bembea, Sevastian 
Cojocaru, artificierii Ilie Haralambie, 
Eugen lonaș, crațerista Elisabeta Do- 
brican, vizitiii Constantin Macavei. 
Vasile Dorneanu, loan Țurlui și alții 
din sectorul IV al minei.

Ca urmare a muncii rodnice depu
să de comitetul de secție din sectorul 
IV al minei Aninoasa, a agitației po
litice de masă desfășurată de orga
nizația de bază, întregul efectiv de 
muncitori, mineri și tehnicieni ăl sec
torului . este antrenat în întrecere so
cialistă. Munca avintată pe bază de 
întrecere a colectivului sectorului IV, 
e plină de succese: in nerioada care 
a trecut din această lună întregul 
sector și-a depășit cu peste 35 la sută 
sarcini^ de plan.

Comitetul sindical ■ al minei Aninqsț- 
< sa s-a preocupat de fextmderea W si^-" 
ră largă a experienței înaintate. Nu
meroși mineri de la mina Aninoasa 
aplică acum metode înaintate de mun
că sovietice printre care' graficul ci
clic, Kotlear, Jandarova și Voroșin.

Muncind pe bază de întrecere so
cialistă, aplicînd metode înaintate de 
muncă, fiecare sector de la mina A- 
ninoasa, cu excepția sectorului I, își 
depășește acum sarcinile de plan. A- 
cest lucru nu este întîmplător. In timp 
ce în celelalte sectoare ale minei în
trecerea socialistă a fost organizată 
în mod temeinic, în sectorul I între
cerea a avut de suferit de pe urma 
birocratismului. Membrii comitetului -x-aX — 

de secție sindicală din acest, sector 
în frunte cu tov. Cornel Mîrza, au 
lăsat ca întrecerea socialistă să fie 
organizată din birou, de tehnicienii 
sectorului. Așa se explică faptul că 
contractele de întrecere Socialistă ale 
brigăzilor conduse de Laurențiu îVLi- 
kloș, Karol Lokodi, Eugen Crîsnic și 
Vasile Dineă sînt scrise de una și a- 
ceeași persoană, iar cele ale brigă
zilor lui Francise Bodo și loan Oprean. 
sînt multiplicate și cuprind aceleași 
angajamente generale. Lipsuri în a- 
ceastă direcție au’ și organizația de 
bază din sector și comitetul de între
prindere care, trăind cu iluzia că tov. 
Cornel Mîrza, președintele comitetu
lui de secție,. are o școală sindicală 
de 3 luni, au neglijat controlul înde
plinirii sarcinilor. Lipsuri în acest 
sector se manifestă și în ceea ce pri
vește antrenarea tehnicienilor la între
cere socialistă pe bază de angajamen
te concrete. Acest lucru este scos în 
evidență de faptul că însăși brigada 
minerului Nicolae Ma’cavei de care 
răspunde tehnicianul Cornel Mîrza, 
președintele comitetului de secție sin
dicală, nu-și îndeplinește sarcinile de 
plan.

Evidența și popularizarea realiză
rilor obținute în întrecerea socialistă 
de brigăzile de mineri de la mina A- 
ninoasa lasă de asemenea de dorit. 
Ea se face în mod sporadic și nu 
scoate în evidență metodele înaintate 
aplicate de brigăzile fruntașe, felul 
cum ele își organizează munca, etc.

Organizațiile sindicale de la mină 
Aninoasa sprijinite și îndrumate de 
comitetul de partid și organizațiile de 
bază vor trebui să-și îndrepte atenția 
spre îndeplinirea sarcinilor de plan 

,1a toți indicii, creșterea producției și 
productivității muncii«, folosirea depli
nă a capacității de producție a utila
jelor și reducerea prețului de cost al 
cărbunelui.

Comitetul de partid al minei și . 
organizațiile de bază trebuie să spri- . 
jine și să îndrume organizațiile sin
dicale din întreprindere pentru a li
chida cu lipsurile avute în organiza
rea întrecerii socialiste.

Lichidînd cu lipsurile pe care le 
mai are în organizarea întrecerii so
cialiste, comitetul sindical de la mina 
Aninoasa va aduce o contribuție de 
preț la lupta dusă de colectivul mi
nei Aninoasa care e hotărît să întîm- 
pine ziua de 1 Mai situîndu-se la loc 
de frunte în întrecerea socialistă.

D. CRI ȘAN

Cine va plăti locația?
! t ' i

Intr-una din zilele trecuie au sosit* 
în stafia Petroșani vagoanele nr. 
670539, 451901, 432506 și,431711 eu 
o încărcătură de nisip destinat minei 
Lonea 1-11 (Cimpa). După preaviza- 
re, vagoanele au fost duse la Petrila 
pe mia de garaj pentru descărcare, 
însă nimeni n-a binevoit să le descar
ce în termen.

Telefoanele au început să sune cînd 
la Petrila, cînd la Direcțiunea Gene
rală din Petroșani și abia după circa 
2 zile, la dispozițiunile Direcțiunii 
Generale aceste vagoane au fost des
cărcate.

Nu cunoaștem prețul nisipului, însă 
se mai adaugă la acest preț încă un 
spor de „numai“ 5148 lei, valoarea 
locației.

Se pune întrebarea: Cine va suporta 
această sumă și cum înțeleg respecti
vii vinovați de întîrzierea descărcării 
vagoanelor lupta pentru reducerea 
prețului de cost ?

PETRU VATAJELU
N. R. Prețul nisipului, pînă la in

trarea lui în locație, era de 64 lei me
tru cub. In urma cheltuielilor de lo
cație prețul unui metru cub de nisip 
a crescut de la 64 lei la circa 112 lei, 
deci cu aproximativ 75 la sută.

Cine va suporta valoarea locației?
Direcțiunea Generală Petroșani tre

buie să stabilească cine sînt vinovății 
și să-i tragă la răspundere.

Activitatea echipelor 
artistice de amatori

In prezent, căminele culturale din 
Valea Jiului se, pregătesc intens în 
vederea celui de al treilea concurs pe 
țară al echipelor artistice de amatori-

La etapa pe raion a acestui con-!, 
curs, vor participa 3 echipe de cor, o 
echipă de jocuri populare, 4 echipe de, 
teatru, 4 formațiuni instrumentale, 
precum și numeroși soliști dansator^ 
și vocali, recitatori și cititori artistici.

O vie activitate desfășoară echi
pele artistice aje căminelor culturale 
din Bărbăteni, Coroești, Dîlja Mare 
și altele. Echipele artistice ale cămi
nului cultural din Bărbăteni au pre
gătit pentru concurs un bogat reper
toriu. Echipa de teatru a pus în scenă 
piesa „Zestrea llenuței“; echipa de 
dansuri a pregătit jocurile „Sîrba pe 
stînga", „Hațegana“, ,„Hora bătrînă“, 
„Invîrtita“, „Sălcioara“ și altele, iar 
echipa de cor a pregătit 9 cîntege.

Un, bogat repertoriu vor prezenta lăț 
etapa pe raion și echipele artistice i 
de amatori de la căminul cultural din 
Coroești. Echipa de teatru, de pildă, 
va prezenta piesa „Comoara lui To- 
diraș*’ de Ion iȘipoteanu, iar echipa 
de dansuri va prezenta jocuri popu
lare.

— Așteaptă-mă, ortace ! — se auzi 
vocea tovarășului Aruș, printre su
tele de mineri ce se îndreptau spre 
puț în schimbul de după masă.

Tînărul Alexandru Tripon se opri 
și-l căută cu privirea pe maistrul mi
ner Ștefan Aruș, care-1 strigase. A- 
cesta tocmai se apropia cu pași gră
biți. își st rin seră cu putere mîinite și 
se îndreptară spFe biroul sectorului 
V. Acolo, mai aveau mult de lucru 
pînă la intrarea în mină.

Alexandru Tripon își iubește mult 
meseria pe care ă ales-o. De multe 
ori el își aduce aminte de visurile ce 
le făurise cu ani în urmă, visuri care 
acum au devenit realitate.

...Era în vara anului 1948. O zi se
nină, scăldată în lumina soarelui 
ce-și trimitea razele aurii printre cren
gile înflorite ale teilor ce străjuiau 
gara Beiuș. Printre mulțimea care 
aștepta sosirea trenului, s-au ivit doi 
oameni. Unul din ei era trecut de a- 
nii tinereții, celălalt însă nu părea 
să aibă mai mult de 18 ani. Gei doi 
erau Alexandrii Tripon și tatăl său, 
care așteptau sosirea trenului.

In curînd trenul a intrat pufăind în 
gară. In gălăgia mulțimii Alexandru 
abia a auzit cînd tatăl său, cu lacrimi 
în ochi, îi spunea :

— Să ne scrii, băiatul tatii, și 
vezi... fii cuminte !..*

Bătrînul ar mai fi vrut să spună

TlNĂRUL MAISTRU MINER
ceva dar trenul a alunecat ușor pe dru
mul de fier. In gară bătrînul a mai 
zăbovit o .clipă urmărind cu mina 
streașină la ochi, trenul ce-i ducea 
flăcăul departe, în Valea Jiului.

★
Trenul alerga mereu înainte pe și

nele lucii. Sate și gări rămîneau în 
urmă. A rămas în urmă Beiușul, Ara
dul, Simeria... Alexandru Tripon a 
ajuns în Valea Jiului și s-a stabilit 
la Aninoasa.

Aici a fost repartizat în brigada mi
nerului lovan Andronie ca vagonetar. 
Pentru prima dată a văzut atunci în 
1948 o mină, cum se mînuiesc cioca
nele de abataj, cum se scormonește în 
adîncul pămîntului cărbunele pe care 
apoi minerii îl trimit departe, în toată 
țara. Din prima zi a îndrăgit munca 
de miner. Din primele luni tînărul 
Tripon a dat.dovadă a fi bun munci
tor, calificîndu-se în scurt timp ca a- 
jutor miner. Mai tîrziu, muncind în 
brigada lui Ștefan Aruș, la lucrări de 
pregătire, a fost calificat la locul de 
muncă ca miner. Curînd a trebuit să 
părăsească această brigadă: a plecat 
i armată.

Acolo, puține au fost serile cînd 
gîndul să nu-i fi zburat într-un colț 
de țară unde-1 așteptau ortacii de torului cît și ortacii îl iubesc șj-i a-

mină, meseria care și-o însușise cu 
drag. In acel colț de țară îl mai aș
tepta și Ana, o tînără muncitoare frun
tașă pe care o cunoscuse din primele 
zile cînd venise la Aninoasa. Ea făcea 
parte din echipa artistică de cor și 
dansuri a sindicatului minier, echipă 
în cadrul căreia Alexandru Tripon își 
petrecea cea mai mare parte din tim
pul lui liber.

...Cei doi ani au trecut repede. A- 
lexandru Tripon s-a înapoiat și și-ă 
reînceput din nou activitatea în mină. 
Zi de zi, el dobîndea noi succese în 
muncă. In ianuarie 1953 s-a înscris 
la școala de maiștri mineri. Aici și-ă 
ridicat calificarea de miner.

★
Au trecut doar cîtevă săptămîni de 

cînd, într-una din sălile școlii de ca
lificare, își depuneau examenul de
maiștri numeroși mineri printre care 

' se afla și tînărul Alexandru Tripon.
Bazat pe cele studiate în cursul anu
lui, tînărul Tripon dădea răspunsuri 
bune la întrebările puse. Astfel, el a 
obținut titlul de maistru miner cu ca
lificativul foarte bine. -

Azi tovarășul Tripon, deși are nu
mai 24 de ani, este un bun tehnician 
al sectorului V. Atît conducerea sec- 

preciază priceperea și străduință. 
Brigada tov. Debrețene Adalbert, a 
cărei responsabilitate tehnică o poar- 
tă, obține cu fiecare zi ce trece rezul-, 
tate tot mai frumoase. In cinstea zilei 
de 1 Mai brigada și-a luat angaja
mentul să depășească norma eu 10 la 
sută. Dar, ajutată șl îndrumată de 
tînărul maistru miner Tripon, briga
da a reușit să-și depășească propriul 
angajament cu 36 la sută. Pentru me
ritele sale'deosebite, oamenii muncii 
din Aninoasa l-au ales membru în 
noul comitet de întreprindere.

★
Intf-unul din apartamentele noilor 

locuințe muncitorești construite în 
anii puterii populare la Iscroni, Ana 
Tripon își așteaptă soțul să vină de 
la mină. Astăzi îl așteaptă cu mai 
multă nerăbdare decît altădată. Ale
xandru, fiul lor drag, a făcut astăzi 
primii pași prin casă.

...Iți este de ajuns să stai doar cî- 
teva ceasuri în mijlocul familiei tî- 
nărului maistru miner Alexandru Tri
poli, pentru ca să-ți1 dai seama că în 
casa lui, ca și în casele celorlalți 
mineri și-a făcut loc fericirea și bu
năstarea, pentru ca să-ți dai seama 
că în inimile acestor oameni și a fă
cut loc o încredere nestrămutată în
tr-un viitor din ce în ce mai însorit.

LUCIA L1C1U 
corespondent

deca.de


Pentru interzicerea armelor 
de exterminare în masă

Ședința C amerti Populare a R. D. Germane

Lucrările sesiunii Sovietului Suprem 
al U. lt S. S.

BERLIN- (Agerpres). — A. D. N. 
transmite:

La 21 aprilie a avut loc o ședință 
a 'Camerei Populare a Republicii De
mocrate Germane.

La începutul ședinței Johannes Di
eckmann, președintele Camerei Popu
lare a R. D. Germane, a făcut o decla
rație. El a dat citire scrisorii adre
sate la 6-aprilie 1954 de Prezidiul 
Camerei Populare, Bundestagului 
vest-german și în care Camera Popu
lară a R. D. Germane a propus Bun
destagului să adopte în comun o ho- 
tărîre de a cere interzicerea armelor 
de exterminare în masă. Dieckmann a 
declarat că pînă în prezent nu s-a pri
mit un răspuns la această scrisoare.

„Sînt convins — a declarat Dieck-

Apelul lansa* de conferința pacifistă mondială
TOKIO (Agerpres). — Conferința 

pacifistă mondială, la care participă 
200 de delegați reprezentînd 19 țări, 
a lansat un apel cerînd interzicerea 
armelor atomice ca prim pas spre

Declarația primului ministru al Indiei, Nehru
NEW DELH1 (Agerpres). — In șe

dința din 21 aprilie a parlamentului 
indian, primul ministru Nehru, refe- 
rindu-se la hotărîrea comandamentu- 

i lui american din Extremul Orient de 
ă transportă pe calea aerului trupe

R.P. Chineză trebuie să fie admisă în O.N.U.
Declarația președintei celei de a 8-a

DELHI (Agerpres).— TASS trans
mite :

După cum anunță Biroul indian de 
informații, Vijaia Laksmi Pandit, pre
ședinta celei de a 8-a sesiuni a Adu
nării Generale a O.N.U., a declarat 
la 21 aprilie la un miting care s-a

Succese ale armatei
SAIGON (Agerpres). Trupele ar

matei populare vietnameze strîng tot 
mai mult cercul în jurul pozițiilor 
franceze asediate de la Dien Bien Fu. 
Unități de șoc ale armatei populare 

mann — că voi exprima opinia și 
voința majorității covîrșitoare a po
porului german din răsăritul și apu
sul Germaniei dacă astăzi voi adresa 
încă odată deputaților Bundestagu
lui de la Bonn un apel insistent de a 
adopta împreună eu noi hotărîrea 
propusă în scrisoarea Camerei Popu
lare din 6 aprilie. In numele Came
rei Populare a Republicii Democrate 
Germane declar :

„Am fost întotdeauna pentru trata
tive, sîntem în prezent pentru trata
tive și ne vom pronunța și pe viitor 
în favoarea tratativelor. Fie ca această 
declarație să ajute pe germani să ia 
loc, însfîrșit, în jurul aceleiași mese“.

Această declarație a lui Dieckmann 
a fost aprobată cu însuflețire de depu
tății Camerei Populare.

dezarmarea generală. Apelul cheamă 
la organizarea păcii în mod activ și 
declară că „numai refuzul popoarelor 
de a participa la un război Va salva 
omenirea".

de întărire pentru colonialiștii fran
cezi din Indochina, a declarat: „Po
litica guvernului indian este de a nu 
permite nici unor trupe străine să 
treacă prin India, fie cu avioanele, 
fie prin orice alt mijloc de transport“.

sesiuni a Adunării Generale a OJN.U* 
ținut la Laknau că Republica Popu
lară Chineză trebuie să fie admisă 
în O.N.U. D-na Pandit a subliniat că 
fără participarea Republicii Populare 
Chineze caracterul reprezentativ al 
O.N.U. este îndoielnic.

populare vietnameze
au ajuns pînă la un kilometru de pos
tul de comandă subteran al genera
lului francez de Castris. Irț același 
timp, forțele populare țin pozițiile ina
mice sub un puternic foc de artilerie.

MOSCOVA (Agerpres). — TASS
La 21 aprilie prima sesiune a So

vietului Suprem al U.R.S.S. al celei 
de a 4-a legislaturi și-a continuat lu
crările în marele palat al Kremlinului.

Dimineața a avut loc o ședință'co
mună a Sovietului Uniunii și a So
vietului Naționalităților.

Pe ordinea de zi a ședinței comune 
figurează raportul cu privire la bu
getul de stat al U.R.S.S. pe anul 
1954. Se dă cuvîntul ministrului de fi
nanțe al U.R.S.S., Arsenii Zverev, 
pentru a prezejjta raportul.
• Raportorul arată că Sovietului Su
prem al U.R.S.S. i se supune spre a- 
probare bugetul de stat al U.R.S.S. 
pe anul 1954 care prevede la capito
lul venituri suma de 571.800.000.000 
ruble și la capitolul cheltuieli 
562.700.000.000 ruble.

Ministrul de finanțe analizează di
feritele articole din bugetul de stat. 
Pentru nevoile ecpnomiei naționale 
va fi cheltuită în anul curent suma 
de 326.700.000.000 de ruble, dintre 
care din bugetul de stat suma de 
216.300.000.000 ruble, iar din fondu
rile proprii ale organizațiilor econo
mice — suma de 110.400.000.000 
ruble.

In felul acesta cheltuielile'statului 
pentru economia națională vor depăși 
cu 19,8 la sută cheltuielile din bilan
țul provizoriu pe anul 1953. Sînt 
sporite investițiile capitale în indus
tria grea, în industria forestieră și în 
industria hîrtiei, în industria construc
țiilor și a materialelor de construcție. 
Se alocă peste 14 miliarde ruble — a- 
proape de două ori mai mult decît în 
1952 — pentru construirea de între
prinderi ale industriei mărfurilor ali
mentare și mărfurilor de larg con
sum. In anul curent producția măr
furilor de consum popular va atinge 
nivelul prevăzut pe anul 1955 de .cel 
de al cincilea plan cincinal.

Raportorul subliniază că ridicarea 
neîntreruptă a nivelului material de 
trai al poporului și dezvoltarea cul
turii socialiste au constituit întotdea
una obiectul grijii neobosite a parti
dului și guvernului sovietic. In anul 
acesta pentru acțiuni social-culturale 
este alocată suma le 141.300.000.000 
de ruble, aproape cu 10 la sută mai 
mult decît în anul trecut. Pentru șco
lile teoretice, pregătirea cadrelor, dez
voltarea științei și artei se alocă suma 
de 67.100.000.000 de ruble, pentru o- 
crotirea sănătății și cultura fizică — 
suma de 29.300.000.000 ruble, pentru 
asigurări sociale, pensii și ajutoare 
pentru mame cu muiți copii — suma 
de 44.900.000.000 de ruble.

A fost elaborat un vast program 
pentru construcția de locuințe. In a- 
cest scop statul alocă 25.599.009.000 
de ruble — considerabil mai mult de
cît în anul trecut.

Înfăptuind vaste planuri de con
strucție economică și culturalii paș
nică, statul sovietic manifestă în a- 
celași timp o grijă permanentă Den- 
tru apărarea țării. Bugetul de stat pe 
1954 prevede cheltuieli pentru apăra
re în sumă de 100.300 000.900 ruble, 
ceea ce reprezintă 17,8 ia sută din 
totalul cheltuielilor bugetului de stat

După raportul lui Arsenii Zverev, 
s-a dat citire declarației președintelui 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., G. 
M. Malenkov, potrivit căreia, în con
formitate cu Constituția U.R.S.S. și 
în legătură cu faptul ca problema . 
formării guvernului a fost prezentată 
spre examinare Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., Consiliul de Miniștri al 
U.R.S.S. consideră expirate împuter
nicirile sale și depune mandatul în 
fața Sovietului Suprem.

Luînd cuvîntul în această proble
mă, deputatul Alexei Kiricenko*a de
clarat că guvernul Uniunii Republi
cilor Sovietice Socialiste a asigurat 
cu succes conducerea țării. El a pro
pus să se aprobe activitatea Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S. și, a- 
cordîndu-i-se deplină încredere, G. M^ 
Malenkov să fie însărcinat să prezinte 
■Scjvietului Suprem propuneri eu pri
vire la noua componență a guvernu
lui. Această propunere a fost primită 
cu aplauze furtunoase prelungite.

Deputății Sovietului Uniunii și So
vietului Naționalităților ale. Sovietu
lui Suprem al U.R.S.S. adoptă în ul- 
nanimitate hotărîrea de a aproba ac-’ 
tivitatea Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S. și de a-1 însărcina pe pre
ședintele Consiliului de Miniștri al - 
U.R.S.S., G. M. Malenkov, să prezinte 
Sovietului Suprem o propunere cu 
privire la componența guvernului 
U.R.S.S. Sovietul Suprem ai U.R.S.S. 
a însărcinat Consiliul de Miniștri al ■ 
U.R.S.S. să continue îndeplinirea 
funcțiunilor sale pînă la aprobarea 
noii componențe a guvernului U.R.S.S. 
de către actuala sesiune’a Sovietului 
Suprem al U.R.S.S.

★
Sesiunea Sovietului Suprem al 

U.R.S.S. a trecut la discutarea bu > 
tului de stat al U.R.S.S. Această dis
cutare se face pe Camere. In ședința 
din seara zilei de 21 aprilie a Sovie
tului Naționalităților a fost ascultat 
coraportul președintelui Comisiei bu
getare a Sovietului Naționalităților«

Popoarele din Asia cer să se pună 
capăt situației create, potrivit căreia
R. P. Chineză este împiedicată să ia 
parte la lucrările Organizației Națiu
nilor Unite.

Aceste cereri au devenit atît de in
sistente și hotărîte încît guvernele u- 
nei serii de puteri apusene, care ur
mează de obicei cu docilitate linia po
litică a S.U.A., de astă dată sînt ne
voite să le ia în considerație. Aceste 
guverne sugerează Statelor Unite că 
ar fi timpul să se pună Capăt politicii 
de nesocotire a drepturilor legitime 

¡ale Republicii Populare Chineze.
„A nu admite China în O.N.U., a 

declarat de curînd N. Ispahani. înal
tul comisar al Pakistanului în An
glia. înseamnă a nu ține seama de 
realități în cadrul acestei Organi
zații internaționale“.

Politica iubitoare de pace a guver
nului popular chinez se bucură de tot 
mai multă simpatie și sprijin în țările 
Asiei. Dacă în Europa și America e- 
xfstă încă state care se împotrivesc 
cu îndîrjire recunoașterii Republicii 
Populare Chineze, în schimb în Asia 
aproape toate statele au stabilit re
lații diplomatice cu acest mare stat 
și dezvoltă largi legături economice 
cu el. In ciuda presiunilor din partea
S. U.A. India, Indonezia, Pakistanul, 
Blrmania și alte țărUasiatice întrețin 
relații diplomatice cu China populară.

Politica de izolare ă Chinei, poli-

„Popoarele Asiei 
drepturilor legitime c
tică determinată de tendința de a nu 
se ține seama de marile prefaceri ce 
au avut loc în Asia după cel de al 
doilea război mondial, se întoarce îm
potriva autorilor și inspiratorilor a- 
cestei politici. Opinia publică din A- 
sia își exprimă fățiș indignarea față 
de linia politică adoptată de S.U.A. 
Arătînd că politica americană nu are 
un caracter realist, ziarul „Times of 
India", care apare la Delhi, scria: 
„Dacă S.U.A. nu se vor împăca cu 
prefacerile ce au loc acum în întreaga 
lume, și mai ales în Asia, o simplă 
negare a comunismului nu numai că 
nu va atrage popoarele de partea lor, 
ci dimpotrivă le va îndepărta".

Pornind de la interesele păcii si 
dreptății, popoarele Asiei nu-și slă
besc eforturile îndreptate spre resta
bilirea drepturilor legitime ale itepu- 
blicii Populare Chineze. Glasul lor 
răsună din ce în ce* mai puternic. A- 
ceastă cerere este sprijinită atît de 
oamenii de stat cît și de organizațiile 
de masă. Premierul Indiei, Nehru, u- 
nul din cei mai de seamă oameni de 
stat din Asia, a cerut în repetate rín
dan să se . acorde Republicii Popu
lare Chineze locul ei legitim în O.N.U.

ier restabilirea
Chinei în O.N.U.“

de L. DE LI US IN
„Prin refuzul de a primi China comu
nistă, a arătat Nehru, Organizația 
Națiunilor Unite își slăbește conside
rabil poziția".

In rezoluția adoptată, participanții 
la recentul Congres național indone
zian pentru apărarea păcii și-au ex
primat dorința ca Chartă Organiza
ției Națiunilor Unite să devină o ga
ranție a asigurării păcii, de care sînt 
însetate toate popoarele. Premiza pă
cii o constituie participarea marii Chi
ne la lucrările O.N.U., de aceea Con
gresul național indonezian a decla
rat în rezoluția sa: „Republica Popu
lară Chineză, a cărei populație repre
zintă o pătrime din populația între
gului glob pămîntesc, trebuie să fie 
admisă în O.N.U.“.

Rondonuvu, președintele Comisiei 
parlamentare pentru afacerile externe, 
precum și al.ți oameni politici din In
donezia au formulat același deziderat.

De ce printre membrii permanenți 
ai Consiliului de Securitate al O.N.U. 
sînt reprezentate marile puteri din A- 
merica și Europa, iar marea putere 
din Asia lipsește? Pînă cînd va putea 
fi tolerat, fără să fie . știrbit presti
giul O.N.U., reprezentantul clicii go- 

mindaniste de aventurieri făliți, care 
s-a făcut de mult de rîs în ochii po-, 
poarelor Asiei și ai întregii lumi? A- 
ceste probleme frămîntă popoarele A- 
siei și se cere în mod imperios rezol
varea lor..

Pînă și cei care nu pot îi bănuiți 
că ar avea o atitudine ostilă față de 
S.U.A. cer să fie restabilite drepturile 
legitime ale Chinei în O. NU. „A con
tinua să simulăm că Țzian Tin-lu ar 
reprezenta China, constituie pentru 
noi o farsă. El este reprezentantul u- 
nui mic grup de chinezi de pe insula! 
Formosa, a declarat Zafrulla Han, 
ministrul afacerilor externe al Pakis
tanului, în interviul acordat uriui co- 
respondent al ziarului „Chicago Daily 
News". Acestea sînt faptele și nu 
vom obține nimic dacă vom refuza 
să le recunoaștem. Unii dintre noi, 
care au o atitudine de prietenie față 
de Washington, speră că Statele U- 
nite nu vor comite greșala grosolană 
de ă împiedica admiterea Chinei în 
O.N.U.“.

Glasul popoarelor asiatice răsună 
tot mai puternic și mai insistent. A 
nu da ascultare acestui gțas ar în
semna a duce o politică ruptă de rea
litate și sortită unui eșec inevitabil. 
Drepturile legitime ale Republicii 
Populare Chineze în O.N.U. trebuie să 
fie restabilite. („Pr’avda"). ;
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