
Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Romtn cheamă 
pe oamenii muncii din industria grea să dezvolte necontenit capacita- 
tea de producție a întreprinderilor, să sporească productivitatea muncii 
și gradul de folosire a utilajelor, să acorde o atenție deosebită ne
contenitei măriri a producției de mașini și unelte agricole, precum ș> 
pieselor de schimb necesare lor ; în întreprinderile din industria grea 
trebuie create și dezvoltate secții de produse de larg consum.

(Din Chemarea de 1 Mai 195'4 a Comitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Romîn către toți oamenii muncii din R.P.R.)

Să îndrumăm concret activitatea 
birourilor organizațiilor de bază
întărirea continuă a muncii organizațiilor de bază, constituie 

un factor de cea mai mare însemnătate în asigurarea succesului 
luptei pentru traducerea în viață a măsurilor economice elaborate 
de plenara din august 1953 a C.C. al P.M.R., al căror țel esie 
dezvoltarea continuă a economiei naționale, ridicarea bunăstării 
materiale și culturale a poporului. Trebuie desfășurată o luptă 
susținută pentru înlăturarea lipsurilor care mai există în munca 
de partid, lipsuri analizate cu deosebită profunzime de plenara 
C.C. al P.M.R. din 19 aprilie a. c.

In această direcție, ridicarea la un nivel înalt a muncii bi
rourilor organizațiilor de bază are un rol deosebit de important, 
întărirea muncii birourilor organizațiilor de bază duce la sporirea 
capacității organizațiilor de bază de mobilizare a comuniștilor 
și a oamenilor muncii fără de partid la muncă rodnică pentru în
făptuirea mărețelor sarcini trasate de partid și guvern.

îndrumarea și controlul activității birourilor organizațiilor 
de bază, sprijinirea lor spre a-și putea îndeplini cu succes sar
cinile ce le revin,, constituie o sarcină principală a comitetelor 
de partid. Unele comitete de partid acordă o atenție tot mai mare 
instruirii și îndrumării birourilor organizațiilor de bază.

Comitetul de partid al minei Petrila, de pildă, ana
lizează periodic felul cum unele birouri de organizații de bază se 
preocupă de conducerea politică a întrecerii socialiste pentru mă
rirea producției și productivității muncii, reducerea prețului de 
cost al producției, etc. Un fapt deosebit de pozitiv în munca co
mitetului de partid al minei Petrila cu organizațiile de bază, este 
preocuparea pentru instruirea pe probleme a birourilor organi
zațiilor de bază. In ultima vreme, comitetul de partid al minei 
Jieț-Lonea acordă un ajutor prețios birourilor Organizațiilor de 
bâză în privința trasării de sarcini concrete fiecărui membru de 
partid, ceea cc’va duce la activizarea politică a tuturor membrilor 
de partid. Progrese în privința instruirii birourilor organizațiilor, 
de bază au făcut și comitetele de partid de la minele Aninoasa 
și Lupeni. La mina Aninoasa, comitetul de partid a îndrumat 

iroa & baeă să intensifice mtinca'pmSeă d
masă în jurul întrecerii socialiste pentru ca fiecare Brigadă de 
mineri să-și îndeplinească și să depășească ritmic sarcinile de 
plan, pentru întărirea disciplinei în muncă.

Cu toate acestea, în privința instruirii birourilor organiza
țiilor de bază există încă lipsuri serioase. Din birourile organiza
țiilor de bază nou alese fac parte numeroși tovarăși cu multă 
voință de muncă, dar care n-au experiență în munca de partid. 
Birourile organizațiilor de bază* sînt ajutate în măsură insufi
cientă în privința desfășurării agitației politice în rîndurile oame
nilor muncii, conducerii politice a organizațiilor de masă și mai 
ales asupra exercitării dreptului de control asupra activi
tății administrative. La minele Lonea, Lupeni, Petrila, etc., comi
tetele de partid nu ajută secretarii organizațiilor de bază să in
struiască agitatorii în strînsă legătură cu situația specifică a 
sectoarelor în raza cărora își desfășoară activitatea. Din această 
cauză, colectivele de agitatori ale multor organizații d£ bază duc 
o existență formală, în timp ce în minele Văii Jiului există ca
zuri de indisciplină, abateri de la măsurile de tehnică a securității 
.muncii, lipsă de grijă față de utilaj, etc., care nu sînt combă
tute. La birourile organizațiilor noastre de bază nu s-a încetățenit 
metoda de a controla activitatea depusă de membrii și candidații 
de partid din conducerile organizațiilor sindicale, de tineret, etc., 
iar aceia care nu-și îndeplinesc rolul daf conducători politici în 
organizațiile de masă din care fac parte nu sînt trași la răspun
dere. De asemenea, birourile organizațiilor de bază obișnuiesc 
să ceară conducerilor administrative ale sectoarelor respective 
rapoarte generale, despre întregul mers al producției. Birourilor 
organizațiilor de bază nu li s-a arătat că e necesar să ceară 
conducerilor administrative rapoarte asupra acelor probleme de 
ducție^*0^ SUCCesul luptei Pentru îndeplinirea planului de pro- 

i O lipsă serioasă o constituie de asemenea faptul că birourile 
organizațiilor de bază nu sînt ajutate să formeze în jurul lor 
active de partid și să muncească cu activul. Comitetele de partid 

: s-a-d mărginit la a da indicații generale birourilor organizațiilor 
de bază în privința formării activelor fără să le ajute concret în 
această direcție. Plenara din 19 aprilie a C.C. al P.M.R. cere or
ganizațiilor de partid să lichideze cu birocratismul în munca cu 
activul și să desfășoare o muncă vie, susținută pentru a atrage 
în juiul lor setive-jajjgi, formate din cei mai buni membri de 
partid. O deosebită atenție trebuie acordată de către comitetele de 
partid organizării de consfătuiri cu caracter de schimb de experi
ență între birourile, organizațiilor de bază. Secretarii și membrii 
birourilor organizațiilor debază trebuie să se preocupe în perma
nență de ridicarea nivelului' Îcr politic și ideologic, să învețe țlin 
experiența partidului, să dobîndească tot mai multe cunoștințe 
economice și tehnige pentru a putea asigura o conducere politică 
.competentă în sectoarele în cadrul cărora activează.

Ajutînd birourile organizațiilor de bază să-și îmbunătățească 
activitatea, comitetele de partid vor asigura ridicarea activității 
organizațiilor de bază la nivelul sarcinilor mari de luptă pentru 
construirea socialismului și ridicarea nivelului de trai material 
fei cultural al celor, ce muncesc.

întrecerea socialistă în cinstea zilei de 1 Mai
Cifre care oglindesc un puternic avînt în muncă

Ne mai despart doar cîte- 
va zile de 1 Mai 1954 și deja 
munca și viața muncitorilor, 
tehnicienilor, inginerilor și 
funcționarilor din Valea Jiu
lui au în ele ceva sărbăto
resc. Orașele și așezările mi
niere capătă o înfățișare tot 
mai demnă, mai sărbătoreas
că. ,Și muncă este acum mai 
ăvîntată ca deobicei. Priviți la 
fiecare mină graficele de pro
ducție și veți vedea că în 
aceste zile ele urcă neîncetat.

La 24 aprilie graficul de . 
producție al minei Lupeni — 
barometrul activității acestei 
întreprinderi — arăta îndepli
nirea sarcinilor de plan la 
cărbune pe perioada 1-24 a- 
prilie în proporție de 101,6 
la sută, cel al minei Cimpa 
vestea că minerii de aici au 
extras cu la sută mai 
mult cărbune deeît aveau pla
nificat. Dar cîte eforturi, cît 
avînt în muscă nu ascund și 
cifrele graficelor de întrecere 
ale celorlalte mine. Colecti
vul minei Aninoasa, bunăoa
ră, și-a îndfeplinit planul lă 
cărbune în proporție de 106,3

- DM mlMărite- minerilor de la Vukan,
La mină Vulcan luptă pen

tru mai mult cărbune în cin
stea zilei de 1 Mai se desfă
șoară cu avînt. Și acest lu
cru este oglindit de rezultatele 
obținute pînă în prezent de 
colectivul minei Vulcan în 
producție, de însemnatele 
cantități de cărbune extrase 
peste pian. Minerii din sec
toarele 1, II și IV de la mină 
Vulcan au dat peste plan pînă 
în prezent peste 1400 tone 
cărbune, iar brigăzile de mi
neri din sectorul VIII inves
tiții și-au depășit angajamen
tele luate în cinstea zilei de 
1 Mai cu 5,9 la sută.

Alături de ceilalți oameni 
ăi muncii din Valea Jiului, 
constructorii de pe șantierele 
din raionul nostru și-au luat 
angajamente însemnate în 
cinstea zilei de 1 Mai.

Printre muncitorii con
structori de la întreprinderea 
701 Petroșani care și-au luat 
angajamente sporite, se află 
și zidarul Dumitru Răcaru, 
care s-a angajat ca împaeu-

Sporirea producției de bu
nuri de larg consum este una 
din sarcinile și preocupările 
conducerii și â colectivului 
întreprinderii de industrie lo
cală „6 August“ din Petro
șani.

încă din cursul anului tre
cut. colectivul întreprinderii 
„6 August“ a luat o seamă 
de măsuri pentru dezvoltarea 
producției acestor' bunuri. A- 
telierul de tîmplărie ai între
prinderii a fost lărgit simți
tor și ă fost dotat cu mașini 
noi, s-âu înființat ateliere 
noi de confecționat, plăpumj, 

Ia sută, iar cel ăl minei U- 
ricani, mină fruntașă în în
trecere, în proporție de 115,8 
la sută.

Sînt sectoare miniere în 
Valea Jiului ale căror colec
tive au realizări și mai mari. 
Spre exemplu, colectivul sec
torului IV de la mina Ani
noasa a îndeplinit planul de 
producție la cărbune între 
.1-24 aprilie în proporție de 
139,1 la sută, colectivul sec
torului I B de la mina Lu
peni în proporție de 125 lă 
sută, colectivul sectorului I 
de la mina Vulcan în pro
porție de 161,3 la sută.

Toate aceste cifre înscrise 
pe grafice sînt rezultatul u- 
nui puternic avînt în muncă 
în marea întrecere ce se des
fășoară în cinstea zilei de 1 
Mai, întruchipează contribu
ția a zeci și sute de harnice 
brigăzi de mineri. Un mare 
număr de brigăzi de mineri 
obțin acum mari succese în 
producție, dar cele mai grăi
toare sînt acelea ale brigăzi
lor care și-au organizat mun
ca după graficul ciclic.

In fruntea întrecerii, prin 
succesele dobîndite, se situ
ează brigăzile conduse de 
minerii Iosif Szabo, Andro- 
nic Iovan, Pavel Boyte, Gh. 
Hudema, Qrigore Rusu, loan 
Sălceanu, Octaviăn Iancu și 
alții. Organizîndu-și temeinic 
munca pe baza aplicării me
todelor sovietice graficul ci
clic, Jandarova și Voroșin, a- 
ceste brigăzi își întrec pro
ductivitatea planificată cu 
40-69 lă sută.

Dorința de a termină pla
nul anual în numai 6-10 luni 
se manifestă la tot mai multe 

Angajamente și fapte
nă cu brigada sa să-și înde
plinească planul de producție 
pe luna aprilie cu 2 zile îna
inte de termen și să realizeze 
economii la materiale. Anga
jamentele constructorilor au 
și ’început să devină fapte.

Astfel, tov. Dumitru Mi- 
clăuș, a reușit să-și depă
șească zilnic sarcinile de 
săpături cu 167 la sută. Gu 
120 la sută își depășește pla

Bunuri mai multe pentru oamenii muncii
lingerie, reparat radio, harna- 
șament și altele.

De la începutul anului 
pînă acum, muncind cu avînt, 
colectivul întreprinderii „6 
August“ a produs o cantitate 
de 6.150 kg. prăjituri, 427 
kg. pesmet. 105 kg. diferite 
produse de patiserie, 28.360 
litri sifon, 8.500 1. vin tonic 
de măcieșe. Alături de pro
dusele alimentare, în atelie
rele acestei întreprinderi au 
mai fost confecționate 45 gar
nituri mobilă de bucătărie, 10 
buc. dulapuri de haine, 12 
buc. birouri, 540 buc. găleți 
de apă, etc. S-au mai produs 
6.300. m. steri lemne de foc,

La mina Lupeni, de pildă, 
brigăzile ciclice sînt în frun
tea întrecerii. Brigada mine
rului Simion Căținean a con
tribuit la depășirea planului 
de producție pe mină cu peste 
1200 tone de cărbune extrase 
peste ciclogramă, brigada 
minerului Ion Gaiovschi a să
pat pînă acum 22 metri de 
galerie în plus, iar brigăzile 
conduse de minerii Petru 
Spînu, Ștefan Csalovics, Mi- 
hai Morar și altele și-au în
trecut prevederile ciclograme- 
lor cu 14-25 la sută. Cu 13- 
50 la sută și-au întrecut sar
cinile de plan și brigăzile ci
clice conduse de minerii A- 
da-lbert Kibedi și Toma Sima’ 
de la mina Petrila, Carol 
Nagv de la Aninoasa, /Vlihai 
Todoran. de Ia Uricani și al
tele.

Cifrele de pe graficele de 
întrecere demonstrează cît se 
poate de convingător iiotărî- 
rea muncitorilor mineri din 
Valea Jiului de a cinsti 1’ 
Mai 1954, cu angajamentele 
îndeplinite și depășite.

brigăzi. Astfel, brigadă con
dusă de tov. Andrei Vizi, lu
crează în prezent în contul 
zilei de 3 iulie, iar brigăzile 
conduse de tov. Trăian Păcu- 
raru, Octavian Iancu, Ale
xandru Cioara, Andronic Io
van și Pavel Boyte lucrează 
de pe acum în contul lunii 
iunie a. c.

Colectivul minei Vulcă'n va 
sărbători ziua de 1 Mai — 
Ziua solidarității internațio
nale a celor ce muncesc —- 
cu noi realizări în producție.

A. PANIȘ 
corespondent

nul și echipa condusă de tov. 
Ioan Bandoi, de la cariera 
de nisip.

Muncitorii și tehnicienii 
constructori din Valea Jiu- 
lui sînt hotărîți să întîmpine 
ziua de 1 Mai, ziua solidari
tății internaționale a celor ce 
muncesc, cu noi realizări în 
muncă.

V. UNGUREANU 
corespondent

2.350 m. 1. tuburi de' beton 
pentru canalizare, 355 kg. ar« 
curi pentru tapițerie care au 
fost confecționate din deșeuri 
și alte asemenea produse.

Confecționarea și punerea în 
vînzare pentru oamenii mun
cii de către muncitorii de lă 
întreprinderea „6 August“ a 
acestor produse înseamnă o 
nouă contribuție la ridicareă 
nivelului de trai al celor ce 
muncesc, la traducerea în 
viață a hotărîrilor part’dului 
și guvernului.

ANATOLIE HOLBAN 
corespondent
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Ședința plenara a Consiliului Central 
al Sindicatelor din R. P« R.

Io ziua de 23 aprilie a. c. a avut 
loc ședința plenară a Consiliului Cen
tral al Sindicatelor din R.P.R.

Plenara ă dezbătut pe larg refera
tul prezentat de tov. Stei ian Moraru, 
președintele C.C.S., cu privire la sar
cinile sindicatelor în vederea reali
zării. planului de stat și încheierii 
contractelor colective pe anul 1954. 
Subliniind Că sarcina principală a or- 
ganiiațiilor sindicale în momentul de 
fa{ă este dezvoltarea întrecerii socia
liste pentru îndeplinirea planului de 
stat pe anul 1954 la toți indicii, ple
nara a arătat că obiectivele centrale 
ale întrecerii trebuie să fie mărirea 
producției și creșterea productivității 
muncii, folosirea deplină a utilajului 
și a timpului de lucru, reducerea pre
țului de cost, realizarea de economii 
complexe și îmbunătățirea calității 
produselor. Plenara trasează organi
zațiilor sindicale sarcina să îmtnmă- 
tățească organizarea și conținutul 
consfătuirilor de producție, să ia toate 
măsurile pentru aplicarea metodelor 
avansate de muncă.

Pentru a aduce o contribuție cît 
mai mare la obținerea unei recolte 
bogate, organizațiile sindicale ale 
muncitorilor agricoli . vor trebui să 
mobilizez^ pe tractoriști, mecaniza
tori și pe tehnicienii agricoli în între
cerea socialistă, pentru folosirea din 
plin a mașinilor și uneltelor, pentru 
executarea unor lucrări de bună ca
litate, pentru aplicarea regulilor agro
tehnice. Ele vor trebui să acorde un 
ajutor concret și calificat gospodă
riilor colective, întovărășirilor și ță
ranilor muncitori cu gospodării indi
viduale.

Plenara a subliniat că pentru rea
lizarea sarcinilor planului de stat și 
pentru ridicarea continuă a nivelului 
de trai al oamenilor muncii, o im
portanță deosebită are încheierea grab-

Camil Pefrescu:
Romanul ilustrează tradițiile de 

luptă ale poporului nostru pentru un 
trai mai fericit și în același timp de
mască torțele reacționare, care au 
căutat să se împotrivească avîntului 
revoluționar al maselor populare din 
țara noastră.

Pe fondul larg al epocii din jurul 
anului 1848, scriitorul proectează fi
gura marelui luptător revoluționar de
mocrat Nicolae Bălcescu, exponentul 
înflăcărat al năzuințelor maselor din 
epoca sa. Romanul dă cititorului posi
bilitatea să-l cunoască pe Nicolae Băl

nică a contractelor colective pe anul 
1954 și urmărirea, respectării anga
jamentelor cuprinse în ele.

Plenara atrage atenția tuturor co
mitetelor de întreprindere, consiliilor 
sindicale regionale și comitetelor cen
trale ale sindicatelor, să acorde un 
sprijin continuu muncitorilor și func
ționarilor ce cultivă loturi individuale 
pentru a asigura obținerea de recolte 
bogate de pe fiecare lot.

Plenara a mai ascultat raportul pre 
zidiului C.C.S., prezentat de tov. Liuba 
Ghișinevschi,' secretar al C.C.S., a- 
supra executării bugetului mișcării 
sindicale și a asigurărilor sociale de 
stat pe anul 1953 și asupra proiectu
lui de buget al mișcării sindicale și 
al asigurărilor sociale de stat pe anul 
1954. încheierea neîntîrziată a bu
getelor și respectarea întocmai a pre
vederilor lor trebuie să fie o preocu
pare de seamă- a organelor sindicale.

Tov. Viorica Moisescu a prezentat 
un referat al comisiei de revizie, aco- 
țînd în evidență unele deficiențe în ac
tivitatea financiară a sindicatelor.

Plenara a aprobat bugetul mișcă
rii sindicale și bugetul asigurărilor 
sociale pe anul 195*1 și a adoptat tot
odată o hotărîre cu privire la îmbu
nătățirea muncii financiare și de a- 
sigurări' sociale a sindicatelor.

In continuare, tov. M. Mujic, se
cretar al C.C.S., a informat plenara 
despre unele măsuri organizatorice 
luate de prezidiul C.C.S., privind 
schema organelor sindicale.

Plenara C.C.S. și-a exprimat încre
derea deplină că organizațiile sindi
cale vor strînge și mai puternic rîn- 
durile oamenilor muncii în jurul 
partidului și al Comitetului său Cen
tral, luptînd pentru traducerea în 
viață a hotărîrilor plenarei C.C. al 
P.M.R. din august 1953.

(Agerpres)

Note bibliografice

UN OM INTRE OAMENI' vol. I
cescu în adevărata lui lumină. Nume
roasele pagini ale cărții reliefează pe 
Nicolae Bălcescu ca om și ca luptător.

Alături de figura centrală, în pagi
nile romanului apar și chipurile lumi
noase ale celorlalți patrioți-ai vremii: 
Ana Ipătescu, A. Golescu, Grigore A- 
lexandrescu, Cezar Boliac și alții.

Prin poziția lor de clasă precum 
și prin conflictele de viață în care sînt 
antrenate întreaga galerie de perso
naje ilustrează în mod artistic com
plexitatea epocii premergătoare revo
luției de la 1848 din Țara Romînească.

Pentru îmbunătățirea activității 
A.R.L.U.S.
ional s-a bazat numai pe muncă ac
tiviștilor raionali care la rîndul lor 
au desfășurat o activitate nesatisfăcă- 
toar®. S-a neglijat recrutajeg unui ac- 

¿iiv1 rg eja ajutorul căruia Rrmtetul 
să taMHrie si f«Mdip8m-'aih«#atea

Participanții IS ș&ainț3V-p*WKvt care 
tov. Vilhelm Ambruș, Francisc Sma- 
ranțer, Dumitru Crutarciuc și Anton 
Feldman, au arătat că datorită insu
ficientului control pe teren din partea 
comitetului, activitatea multor cercuri 
A.R.L.U.S. din raion este încă slabă. 
Cercurile A.R.L.U.S. de la minele Jieț- 
Lonea și Cimpa, de la cooperativa 
„Higiena1', mai bine de trei luni nu 
au desfășurat nici o activitate. De a- 
semenea comitetul raional A.R.L.U.S. 
nu a îndrumat în suficientă măsură 
cercurile în vederea popularizării me
todelor de muncă sovietice, mulțumin- 
du-se să treacă în rapoarte numărul 
oamenilor muncii care aplică metodele 
Jandarova, Voroșin, Colesov, etc., ;ără 
a analiza care a fost contribuția cer
curilor A.R.L.U.S. la popularizarea 
acestor metode, la extinderea aplicării 
lor. De multe ori activitatea cercuri
lor s-a rezumat doar la ținerea unei 
conferințe lunar și plata cotizației, 
neglijînd învățămîntul popular de 
limba rusă, organizarea de recenzii, 
convorbiri, vizionări de filme sovie
tice, etc.

Luînd cuvîntul, tov. loan Cernă- 
ianu, membru în biroul comitetului 
raional de partid, a arătat că noul 
comitet raional A.R.L.U.S. trebuie să 
lupte pentru lichidarea lipsurilor care 
au persistat în activitatea sa. Din ac
tivitatea comitetului raional ARLUS 
va trebui înlăturat formalismul și sec
tarismul care s-au manifestat oină 
acum.

Vorbitorul a arătat că noul comitet 
va trebui să se preocupe de felul cum 
popularizează cercurile A.R.L.U.S. ex
periența și metodele de muncă s-iviei 
tice. El va trebui să intensifice mun-< 
ca de îndrumare și control a cercuri-» 
lor A.R.L.U.S. și să le ajute* în re
zolvarea sarcinilor ce le stau în fatăL 

Ținînd o strînsă legătură cu ma
sele, noul comitet raional A.R.L.U.S. 
va putea obține succese în populari
zarea și cunoașterea realizărilor ob
ținute de poporul sovietic în lupta 
pentru construirea comunismului.

In noul comitet raional A.R.L.U.S. 
au fost aleși tov. Gavrilă Altman, La- 
dișlau Lupa, Maria Țîțîrcă, Dumitru 
Her, loan Gerpăianu, Aurel Nemeș, 
Ștefan Mihai, Florian Băgăluț și alții.

* cercurilor
Zilele trecute a avut loc la oomi- 

tetul raional. A.R.L.U.S. Petroșani o 
ședință la care au participat preșe
dinții de cercuri și membrii comitete
lor A.R.L.U.S. din Valea Jiului. Prin
tre cei prezenți la adunare se aflau jsv_ 
tov. Ștefan Aîihai, Carol Krasznay, teri 
Aurel Nemeș, Eugen Bbrza, Aurel 
Bora și alții.

Cu acest prilej tov. Maria J'îțîrcă, 
responsabila cu munca de propagan
dă în cadrul comitetului raional 
¡A.R.L.U.S., a prezentat un referat a- 
supra activității vechiului comitet ra
ional.

Din referat a reieșit că comitetul 
raional A.R.L.U.S. a obținut unele 
realizări în activitatea sa. Referatul 
a scos în evidență succesele obținute 
de cercurile A.R.L.U.S. din Valea Jiu
lui în domeniul popularizării și ex
tinderii aplicării metodelor sovietice 
de muncă. In primele 3 luni din acest 
an au fost organizate de către cercu
rile A.R.L.U.S. numeroase conferințe 
cu temele ,,300 de ani de la unirea 
Ucrainei cu statul rus", „30 de ani 
de la moartea lui V. 1. Lenin“, „6 ani 
de la semnarea tratatului de priete
nie, colaborare și asistență mutuală 
dintre R.P.R. și U.R.S.S.“, „Armata 
Sovietică“, etc. Asemenea conferințe 
au fost ținute la majoritatea cercuri
lor A.R.L.U.S. — printre care cercu
rile A.R.L.U.S. de la Uzina de utilaj 
minier din Petroșani, mina Lupeni, 
Institutul de Mine „Gh. Gheorghiu- 
Dej‘‘ din Petroșani, mina Vulcan, de
poul C.F.R. și O.C.L. Petroșani. Con
ferințele au fost ascultate de peste 
3000 oameni ai muncii. Cercurile 
A.R.L.U.S. și-au îmbunătățit în ulti
mul timp activitatea în ceea ce pri
vește agitația vizuală, confecționînd 
peste 200 fotomontaje. De asemenea, 
unii membrii din comitetul raional, 
precum și președinții de cercuri s-au 
preocupat de buna desfășurare a cursu
rilor de limba rusă.

Din referat cît și din discuțiile pur
tate a reieșit că pe lîngă succesele 
obținute, în activitatea comitetului ra
ional A.R.L.U.S. au mai persistat și 
unele lipsuri. Analizînd felul în care 
a fost îndrumată și controlată activi
tatea cercurilor A.R.L.U.S., partici- 
panții la adunare au arătat că această 
problemă a fost neglijată de vechiul 
comitet. Tov. Nicolae Grofșoreanu, 
Ion Tirea, losif Kelemen, Augustin 
Bidu, Susana Blaga și alți membri 
ai comitetului nu au ajutat cu nimic 
cercurile A.R.L.U.S. în activitatea lor 
și ^u subapreciat rolul și importanța 
organizației A.R.L.U.S. Comitetul ra- M. GORBOI

Pășea grăbit de-a-lungul coridoru
lui din fața birourilor mi/iei, salu- 
tind și răspunzînd la rîndu-i la salu
turile altor mineri. Ladislau Haidu 
ieșise ceva mai devreme din mină din 
schimbul de dimineață. Avea de a- 
ranjat niște treburi la sector, urmînd 
să treacă după aceea și pe ia atelier 
în legătură cu uneltele date pentru 
ascuțit. Restul de timp și-l rezervase 
pentru baie. După cum își făcuse so
coteala, abia dacă ajungea acasă pe 
la trei și jumătate.

Preocupat cum era, fruntașul în
trecerii socialiste întoarse capul spre 
dreapta de unde se auzi strigat.

— Cu mine vrei să stai de vorbă, 
tovarășe ?

— Da, cu dumneata.
— Fiind foarte ocupat acum, te in

vit să treci pe acasă la mine după 
ora patru. Te-aștept...

Ăcasâ la minerul Ladislau Haidu
M-am revăzut din nou cu tovarășul 

Haidu după cîteva ore de la ieșirea 
din șut. L-am găsit acasă, adîneit în 
citirea unei cărți. După cum am aflat 
dțn discuția avută cu el, minerului La
dislau Haidu îi place foarte mult să ci
tească cărți de literatură, știință, 
ideologie. Acum el citește romanul 
„Desculț“ de Zaharia Stancu.

— Cartea aceasta — spuse tov. 
Haidu — am început-o de cîteva zile. 
In termen de-o săptămînă cel mult, 
sper s-o citesc din scoarță-n scoarță.

La o familie de miner
Cititul pentru mine a devenit cea mai 
bună distracție în timpul liber.

Minerul Ladislau Haidu a vorbit 
despre o serie de cărți citite, despre 
piese de teatru și filme vizionate, a- 
rătînd că din fiecare a putut învăța 
lucruri noi și folositoare în viață. 
Printre cărțile de literatură citite de 
el în ultima perioadă de timp se nu
mără „Viața lui Clim Samghin" de 
Maxim Gorchi, „Pămînt desțelenit“ de 
M. Șolohov și. altele. Nu de mult a ter
minat de citit o carte științifică în 
care se vorbește despre apariția omu
lui pe pămînt. „

— Studiind cărți de specialitate, 
am obținut progrese simțitoare în 
producție. Acum aplic cu mult succes 
metoda graficului ciclic — a declarat 
tov. Haidu. De-o jumătate de an de‘ 
cînd lucrez după această înaintată 
metodă sovietică, mi-am sporit în fie
care lună salariul cu 500—600 lei. La 
fel și-au sporit cîștigurile și tovarășii 
mei din brigadă. Ștefan Novac, spre 
exemplu, și-a cumpărat motocicletă, 
Dumitru Dolea, un tînăr țăran sărac, 
și-a cumpărat loc pentru casă la cl 
în sat, patefon, îmbrăcăminte, încăl
țăminte și altele.

Brigada condusă de fruntașul în
trecerii socialiste Ladislau Haidu este 
o brigadă fruntașă pe mină care n-a 
rămas nici odată cu sarcinile de plan 
neîndeplinite. Șeful brigăzii păstrează 
încă tradiția de muncă a renumiților 

mineri Ludovic Pop, loan Filla, losif 
Pali, Carol Koșteal care au lucrat 
înainte în această harnică brigadă.

Lucruri noi

Curățenia și aranjamentul care se 
vede peste tot în casa tov. Haidu, a- 
rată că soția sa e o bună gospodină.

— Dacă vrei să-mi vezi și dormi
torul, hai să trecem dincolo.

Am intrat împreună în dormitor 
— o odaie spațioasă, cu tavanul alb 
ca coala de hîrtie. Pereții sînt de cu 
rînd zugrăviți în culori plăcute la ve
dere.

— Mi-am pregătit casa pentru un 
eveniment însemnat. Peste puțin timp 
îmi va fi gata mobila cea nouă care 
se compune din două paturi, două du
lapuri, două noptiere, o masă rotundă 
și toaletă. Toate acestea mă costă 
4.700 Iei. Soția mea a avut grijă ca la 
terminarea mobilei să cumpere o se
rie de lucruri noi și trebuitoare în 
casă.

Tov. Haidu mi-a arătat două co
voare frumoase, niște broderii de pus 
pe masă și pe noptiere și alte lucruri 
noi în valoare de peste’ 1.000 lei.

— Mai astă toamnă am cumpărat 
pentru mine și soție ceasuri de mînă. 
Acestea m-au costat și ele peste 
1.000 lei.

Din bugetul familiei minerului 

Ladislau Haidu sume însemnate sînt 
cheltuite pentru îmbrăcăminte, încăl
țăminte, alimentație, etc. In decem
brie anul trecut, numai porcul de 200 
kg. pe care l-a cumpărat a costat 
2.700 lei, ceea ce este echivalent cu 
salariul său din octombrie și avansul 
din noiembrie din care se mai scad 
cheltuielile obișnuite de întreținerea 
familiei.

— La muncă grea este nevoie de-o 
alimentație bună. Chiar și cîte-un pă
hărel de vin la masă nu strică — a 
complectat tov. Haidu. Azi, numai 
cine nu muncește nu poate avea un 
trai bun.

Școlărița

Vorbindu-mi despre familie, tov. 
Haidu îmi arătă mîndru fotografia fe- 
țiței sale.

— Atunci avea doar 5-6 ani. Acum 
însă e școlăriță Și încă fruntașă la 
învățătură.

De acest lucru'rn-am convins după 
puțin tfrnp cînd Ileana s-a înapoiat 
de la școală. Harnică iată la învă
țătură, ca și tatăl: său Ia muncă. In 
carnetul ei, pumăi note -de 4 si 5 gă
sești.

...Se lăsa înserarea cînd am plecat 
din casa minerului Ladislau Haidu 
din Petrila. *

— Să mai treci pe la noi, tovarășe 
—■ mi-a spus el la despărțire. Să vii 
cînd îmi va fi mobila gata și casa mai 
bine aranjată.

A. FRUNZE ANU.



STEAGUL ROȘU

VIAȚA DE PARTID

Ridicarea nivelului politic și ideolo
gic al cadrelor și membrilor de partid 
este una din sarcinile centrale ale 
partidului. Intre nivelul pregătirii ideo- 
logice și politice a membrilor partidu
lui și înfăptuirea sarcinilor sale există 
o strînsă legătură. Învățătura marxist- 
leninistă dă membrilor de partid pute
re de orientare și siguranță în munca 
politică, le lărgește perspectiva mun
cii, le sporește energia și combativi
tatea revoluționară.

Comitetul de partid de la mina Lu- 
peni a avut în atenția sa grija pentru 
îmbunătățirea calității învățămîntului 
de partid. In cadrul a două ședințe 
cu birourile organizațiilor de bază și 
propagandiștii, precum și în ședințele 
de analiză ce s-au ținut lunar, în u- 
nele cercuri și cursuri de partid s-a 

' luat poziție hotărîtă împotriva stu
diului superficial, împotriva metodelor 
dogmatice și bucherești de însușire a 
învățăturii marxist-ieniniste și s-au 
dat îndrumări asupra felului cunr tre
buie legată teoria de viață, de munca 
de zi cu zi a organizațiilor și mem
brilor de partid, de sarcinile ce stau 
în fața comuniștilor la locul de muncă.

Este cunoscut faptul că în asigura
rea calității propagandei de partid, 
propagandistul are un rol hotărîtor. 
Imbunătățindu-și în permanență me
todele de predare, controlat și ajutat, 
propagandistul poate să asigure în 
cea mai mare măsură calitatea învă
țămîntului, legarea teoriei de sarci
nile specifice concrete ale membrilor 
de partid. In acest scop comitetul de 
partid de la mina Lupeni a îndrumat 
propagandiștii să frecventeze cu regu
laritate lecțiile și seminariile ce se 
țin la cabinetul de partid prin care 
le-a fost asigurată o pregătire cores
punzătoare. Totodată, în vederea asi
gurării calității lecțiilor și convorbi
rilor comitetul de partid a controlat 
uneori tematicile întocmite de propa
gandiști pentru cuvîrttul introductiv; 
unii membri ai comitetului asistă la 
predările și convorbirile ținute de pro
pagandiști. Toate acestea au făcut să 
crească preocuparea propagandiștilor 
pentru îmbunătățirea și perfecționarea 
metodelor de predare a materialului 
indicat pentru studiu, și de conducere 
a convorbirilor în cercuri și cursuri.

Consfătuirea ce a avut loc în ia
nuarie â. c. în cadrul secției de pro
pagandă și agitație a comitetului ra
ional de partid la care au participat 
responsabilii cu problemele de propa
gandă și agitație din comitetele de 
partid și propagandiștii din fiecare 
localitate în care s-a analizat rezul
tatele pozitive și lipsurile din învă- 
țămîntul de partid, a constituit un 
prețios ajutor în munca comitetului 
de partid al minei Lupeni. Măsurile 
luate în urma consfătuirii de către 
comitetul de partid n-au întîrziat să-și 
arate roadele.

Astfel, propagandiști cum sînt tov. 
Ioan Carpineț, Petru Polak, Francisc 
Racoți, Francisc Vasilczum și alții au 
obținut rezultate îmbucurătoare pe ca
lea îmbunătățirii calității învățămîn
tului ceea ce a făcut să crească sim
țitor numărul cursanjilor care frec
ventează disciplinat lecțiile și convor
birile, să sporească interesul lor pen
tru studierea materialului bibliogra
fic De asemenea, în unele cercuri și 
cursuri, numărul cursanților ce parti
cipă la discutarea problemelor a cres
cut. convorbirile se desfășoară acum 
mult mai viii decît la începutul anu
lui de învățămînt. In cercul d>e stu
diu al Istoriei P.C.U.S. anul II con
dus de propagandistul Ioan Carpineț, 
de pildă, în ultimele trei luni, frec-

Incepînd din luna martie a. c. ter
menul de eliberarea cartelelor de ali
mente de către secțiile comerciale ale 
sfaturilor populare s-a schimbat. Ele 
se distribuie în intervalul 5-20 ale fie
cărei luni pentru luna următoare. 
, Din lipsa de preocupare a condu
cerilor administrative și din neglijența 
celor care răspund de cartele în în
treprinderi, rnulți muncitori gu răm .

învățămîntul — sarcină importantă 
a organizațiilor de partid

vența a crescut de la 9 cursanți, la 
16 din 20 înscriși în cerc, 4 cursanți 
avînd prezențe neregulate. Important 
este faptul că aproape toți cursanții 
din acest cerc participă activ la dez
baterea problemelor. Tov. Petru Moț, 
Gheorghe Bonta, Gașpar Nemeș, A- 
vram Doțiu și alți cursanți din acest 
cerc vin în totdeauna bine pregătiți 
la cursuri.

Rezultate asemănătoare obțin și cer
curile și cursurile conduse de propa
gandiștii Racoți, Nagy, Vasilczum și 
Polak unde cursanți ca Ioan Damian, 
Iosif Duca, Geza Pavel, Carol No- 
vițki, Teodor Kőműves, Ioan Kiss 
alții se străduiesc să-și însușească cît 
mai bine materialul predat și aplică 
în practica muncii lor de zi cu zi ceea 
ce învață la curs.

Acestea sínt cîteva rezultate la ob
ținerea cărora au contribuit cei mai 
buni propagandiști ai organizațiilor 
de bază de la mina Lupeni printr-o 
muncă perseverentă și comitetul de 
partid prin măsurile ce le-a luat.

Asigurarea frecvenței cursanților la 
învățămînt constituie o altă sarcină 
importantă care stă, mai ales în fața 
birourilor organizațiilor de bază, în 
vederea desfășurării învățămîntului de 
partid în bune condițiuni.

Sub îndrumarea comitetului de par
tid, unele birouri ale organizațiilor 
de bază de la mina noastră au acor
dat atenția cuvenită acestei probleme 
și au reușit să obțină rezultate bune. 
Astfel, dacă la începutul anului de 
învățămînt cursanți ca Ana Tantch, 
Mihai Kadar, Alexandru Bartha din 
organizația de bază nr. 10. Andrei 
luhasz, din organizația de bază nr. 
8, Ferdinand Ana, Mihai Demian, din 
organizația de bază nr. 2 și alții, 
n-au frecventat mult timp cursurile în 
care au fost încadrați,- fiind puși în 
discuția adunărilor generale ale or
ganizațiilor de bază, au lichidat în 
mare parte atitudinea de indiferență 
față de învățătură și frecventează a- 
cum cu regularitate cursurile.

Unii secretari și membri ai birou
rilor organizațiilor de bază, cum sînt 
tcv. Ioan Iacob, Ludovic Katona, Bălu 
I. Munteanu, Nicolae Cîta și alții 
controlează prezența cursanților la în
vățămînt, stau de vorbă cu cei care 
lipsesc și-i trag la răspundere în fața 
biroului organizației de bază. Prin a- 
ceste metode, birourile organizațiilor 
de bază nr. 4, 5, 8 și 9 au obținut 
rezultate bune, făcînd ca în ultimele 
două luni, frecvența să crească în ge
neral pe lună cu peste 100 la sută 
față de situația de la începutul anului 
de învățămînt.

Pe lingă aceste succese, în munca 
comitetului de partid în problema în
vățămîntului mai există însă unele 
lipsuri care se răsfrîng pînă jos în 
organizațiile de bază.

In urma analizei asupra felului cum 
se desfășoară învățămîntul care a 
avut loc în cadrul comitetului de 
partid în luna februarie a. c., toți 
membrii comitetului au fost reparti
zați să răspundă de activitatea a cîte 
o organizație de bază în domeniul în
vățămîntului. Pe baza hotărîrii luate 
aceștia trebuiau să ajute și să con
troleze în muncă birourile organiza
țiilor de bază respective. Această sar
cină n-a fost dusă Ia îndeolinire de 
către toți membrii comitetului. Tova
rășii Mihai Dan, Ioan Ciobotăru, 
Francisc Balint și alți membri ăi co
mitetului n-au fost văzuți nici odată 
la cursurile unde sînt încadrați mem
brii de partid din organizațiile de 
bază de care răspund. Ei nu s-au in

Mai multă atenție distribuirii cartelelor
fără cartele, umbiînd.pe la secțiile co
merciale ale sfaturilor populare pen- 
tu a obține cartelele la care au drep
tul. F

Astfel, într-una din zilele trecute, 
la secția comercială a Sfatului popu
lar raional s-au prezentat peste 50 
de oameni ai muncii de la U.U.M.P. 
și de la mina Petrila pentru a-și primi 
cartelele.

Conducerile administrative ale între
prinderilor trebuie să sprijine acțiunea 
de distribuire a cartelelor, acțiune 
care trebuie să aibă loc în termenul 
stabilit. In același timp ele trebuie să 
tragă ia răspundere pe gestionarii de 
cartele care nu-și fac datoria..

NICOLAE ALEXE

teresat de loc de mersul învățămîntu
lui, n-au acordat sprijinul necesar bi
rourilor organizațiilor de bază; tot
deauna ei vin cu argumentul că sînt 
preocupați de alte sarcini „mai impor
tante“. Fără ajutorul întregului co
mitet activul scos din producție al 
comitetului n-a putut și nu poate face 
față sarcinilor multiple ce stau în fața 
comitetului, și învățămîntul a rămas 
mai departe în seama responsabilului 
cu problemele de propagandă și agi
tație și a celorlalți membri ai comi
tetului scoși din producție. Aceasta 

.este una din cauzele principale care 
au făcut.ca din cei peste 90 tovarăși 
care n-au participat la învățămînt 
pînă la 1 ianuarie a. c. să mai fie și 
acum un număr, de 32 tovarăși. Chiar 
unii membri ai birourilor organiza
țiilor de bază printre care tov. Iosif 
Szöcs (organizația nr. 3), Iosif Bon
ta (organizația nr. 2), Francisc Hü
ter (organizația nr. 4) participă rar 
și formal la lecții și convorbiri.

Lipsa unei preocupări permanente 
, din partea tuturor membrilor comite
tului de partid a făcut ca atît frec
vența cît și, în mod deosebit, calita
tea învățămîntului în unele cercuri și 
cursuri să nu fie în totdeauna satis
făcătoare. Din lipsa de control din 
partea comitetului, în cercuri și 
cursuri, se discută uneori în cadru! 
convorbirilor probleme neesențiale, 
nelegate de lecția respectivă (cazuri 
frecvente la cercul de istorie anul 1, 
nr. 1).

Un rol deosebit d.e important în des
fășurarea învățămîntului în bune con
dițiuni îl au responsabilii cu propa
ganda și agitația din birourile organi
zațiilor de bază. Acești tovarăși, n-au 
fosi antrenați în muncă de către co
mitetul de partid. In mod greșit, co
mitetul de partid a căutat să înlăture 
lipsurile din desfășurarea învățămîn
tului lucrînd numai cu secretarii or
ganizațiilor de bază, fapt care a dus 
la substituirea sarcinilor responsabi
lilor cu propaganda și agitația. Din 
această cauză, unii responsabili cu 
propaganda și agitația în birourile or
ganizațiilor ele bază de la mina noas
tră printre care tov. Ioan Revitea, Ni
colae Străuț, Alexandru Kadar șl Pa
vel Vitan, nu numai că se consideră 
scutiți de sarcinile ce le revin pentru 
buna desfășurare a. învățămîntului, 
dar el înșiși nu participă regulat la 
cercurile de învățămînt unde au fost 
încadrați.

Tot datorită lipsei comitetului de 
partid unii propagandiști ca tov. Fran
cisc Szatmari, Gogonea Sandă, și, în 
ultimul timp, tov. Ioan Zeleneac, nu. 
participă regulat la seminariile de 
pregătire, ceea ce i-a pus în imposi
bilitate de a preda și seminariza în 
cadrul cercurilor ș.i cursurilor de care 
răspund și asta a făcut ca de multe 
ori să fie întălcată Hotărîrea C.C. al 
P.M.R. prin contopirea cercurilor și 
cursurilor respective.

In timpul scurt care .a mai rămas 
pînă la încheierea anului școlar co
mitetul de partid de la mina Lupeni 
va trebui să lupte mai hotărît și în to
talitatea lui pentru lichidarea acestor 
lipsuri, să-și asigure sprijinul activ 
și permanent al birourilor organiza
țiilor de bază în lupta pentru educa
rea membrilor, candidaților și a ne
membrilor de partid prin crearea tu
turor condițiilor necesare însușirii de 
către aceștia a învățăturii marxist-ie
niniste fără confuzii și denaturări și 
în strînsă legătură cu sarcinile actuale 
ale politicii partidului și guvernului 
nostru.

A. ARDELEANU

ȘTIRI SPORTIVE
FOTBAL

In întîlniriie de duminică s-au în
registrat următoarele rezultate«

Campionatul raional: Minerul pre- 
parația Petrila —Metalul Petroșani 
2—0; Voința Petroșani — Mineral 
Petrila 4—1; Minerul Cirnpa — Hai
na electrică Petroșani 3—0 (forfait); 
Minerul 11 Lonea — Constructorul 
708 Livezeni 9—2. '

Campionatul regional: Flamura 
Roșie Lupeni — Dinamo Orăștie 1—1. ,

Campionatul republican (categoria 
B): Minerul Lupeni — Libertatea 
Sibiu 0—1.

HANDBAL
Campionatul regional: Minerul A- 

ninoasa — Metalul Hunedoara 2—3 
(0—1); Minerul Lonea — Metalul Cu- 
gir 6—7 (3—3).

TIR
La poligonul Constructorul din Pe

troșani s-a desfășurat un concurs de 
tir pentru verificarea stadiului de pre
gătire al juniorilor în vederea fina
lelor de la București care vor avea 
loc la 30 aprilie a. c. Iată rezul
tatele înregistrate:

Proba 3x10, pe echipe: 1. Minerul 
I.M.P. 961 puncte; 2. Școala sportivă 
de tineret 956 puncte; 3. Constructo
rul Petroșani 896 puncte.

Individual fete: 1. Olga Scarlat 
(Constructorul) 203 puncte.

Individual băieți: 1. Ioan Necșa 
(Școala sportivă de tineret) 218 
puncte.
PENTRU TRECEREA NORMELOR 

G.M.A.
Duminică a avut loc pe muntele 

Parîng un concurs de schi pentru 
trecerea normelor complexului de stat 
G.M.A. gradul I și II, organizat de 
școala sportivă de tineret din Petro
șani (secția tir). Cu această ocazie 
au participat 15 tineri dintre care; 7 
și-au trecut normele complexului 
G:M.A„ iar 8 fiind începători au în
vățat să schieze.

S-au remarcat în''special la pro
bele de fond tinerii Ilie Nicu, Ioan 
Ploscaru și Eugen P-eterfi.

Exemplul școlii sportive de tineret 
poate fi urmat și de celelalte colec
tive sportive din Valea Jiului, deoa
rece zăpada e încă satisfăcătoare pen
tru trecerea normelor G.M.A. la schi.

AUREL JIVA 
corespondent

Ni se semnalează că...

...La cantina minei Uricăni, cali
tatea mincării lasă de dorit. La fel. 
aici se face și risipă de alimente.

Uneori administratorul cantinei, 
tov. F. Sima eliberează cantități 
mai mici de alimente. Odată, in 
loc de 925 kg. cartofi a eliberat nu- 
mai 600 kg. '

Afincarea se gătește cu întirziere 
pe motiv că nu sînt lemne de foc 
sau lemnele nu sînt tăiate. De ase
menea, numărul tacîmurilor este in
suficient, ceea ce îngreunează ser
virea minerilor la timp.

Cind are de gînd conducerea mi
nei Uricani să ia măsuri pentru îm
bunătățirea activității cantinei ?

C. BARBU șl M. IONEL 
corespondenți

...La întreprinderea 701 construc
ții Petroșani lipsește grija față de 
om.

In dormitoarele comune sînt găz
duite familii cu copii împreună cu 
'alți muncitori necăsătoriți.

Conducerea acestei întreprinderi 
'aduce cadre tinere iar după anga
jare n-are unde să le cazeze. A- I 
ceastă stare de lucruri produce nea- | 
junsuri în rlndul muncitorilor. i

Conducerea întreprinderii 701 con
strucții Petroșani trebuie să pună 
accent deosebit pe nevoile oameni
lor muncii.

I. DRIMES 
corespondent
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Nota guvernului sovietic 
adresată guvernului Australiei

HotărTrea lui Nehru a provocat neliniște 
în Congresul american

MOSCOVA (Agerpres). — TASS 
transmite i

La 23 aprilie, A. A. Gromîko, prim 
locțiitor al ministrului afacerilor ex
terne al U.R.S.S., l-a primit pe dl. 
B, C. Hill, însărcinatul cu afaceri ad- 
interim al Australiei în U.R.S.S., și 
i-a înmînat o notă a guvernului so
vietic în care se spune:

Guvernul Uniunii Republicilor So
vietice Socialiste consideră necesar să 
declare guvernului Australiei urmă
toarele :

La 3 aprilie a. c. V. M. Petrov, al 
treilea secretar al ambasadei U.R.S.S. 
în Australia, carp îndeplinea la am
basadă funcții consulare și adminis
trative, plecînd de la Canberra la 
Sydney în interes de serviciu, nu s-a 
înapoiat la ambasadă.

La 7 aprilie, ambasada a cerut Mi
nisterului Afacerilor Externe al Aus
traliei să ia măsuri pentru găsirea lui 
¡Petrov. Deși ambasada și-a formulat 
;în repetate rînduri cererea, ministerul 
n-a răspuns la cererea ambasadei timp 
.de aproape o săptămînă.

In urma reviziei minuțioase efec
tuate în legătură cu dispariția lui Pe
trov, s-a constatat că Petrov și-a în
sușii prin falsuri o mare sumă de bani 
ai statului, săvîrșind în felul acesta 
:o infracțiune penală. Cererea făcută 
¡verbal de ambasadă, și confirmată a- 
poi în nota din 21 aprilie, de a se lua 
măsuri pentru arestarea lui Petrov ca 
.infractor,și predarea lui către ămba- 
țsadă, n-'a fost satisfăcută nici pînă 
în prezent de guvernul Australiei.

: Mai mult, autoritățile australiene 
[au întreprins, o serie de acțiuni în
dreptate* spre jagr avar ea continuă a re
lațiilor cu „WR.S.S., și spre crearea 
[unor condiții care fac cu neputință 
¡¡activitatea normală a reprezentanței 
[diplomatice a Uniunii Sovietice în 
{Australia.

I , Astfel, autoritățile australiene au 
[întreprins acțiuni pentru organizarea 
¡răpirii soției lui Petrov, care a vrut 
[să|plece în Uniunea Sovietică. Lucru- 
¡rile âti ajuns pînă într-acolo încît în 
¡ajunul plecării lui E. A. Petrova, în 
¡ziarele australiene, printre care întzia- 
¡rul„Sunday Telegraph“, s-a publicat 
o informație din care reieșea că au- 

• toritățile «australiene iau măsuri pen- 
[tru reținerea forțată a soției lui Pe- 
trov/în Australia.

La 19 aprilie, ambasadorul Uniunii 
Sovietice, N. I. Gheneralov, l-a vizitat 
pe,ministrul ad-interim al afacerilor 
externe, Mac Bride, și, referindu-se 
la această informație apărută în presa 
australiană, a cerut să se ia măsurile 
necesare pentru preîntâmpinarea ori
căror încercări de a împiedica pleca
rea soției lui Petrov. Totodată, amba
sadorul a declarat că dacă la plecarea 
ei ¿va fi întreprinsă vreo acțiune^ care 
ar împiedica plecarea ei normală din 
Australia, guvernul sovietic va con
sidera asemenea acțiuni drept o reți
nere forțată a unui colaborator ăl am- 
[basadei sovietice — și întreaga răs
pundere pentru aceasta va reveni gu- 
iyernului Australiei.

Cu toate acestea, în seara' zilei de 
19 aprilie, pe aerodromul din Sydney, 

:1a plecarea din Australia ă lui E. A. 
¡Petrova, a lui F. V. Kislițîn, cel de al 
doilea secretar al ambasadei, și a lui 
F. N. Jarkov și V. V. Karpinski — cu
rieri diplomatici — un grup de per
soane alese într-ădins și care au ac
ționat în strînsă legătură cu repre
zentanții poliției australiene aflați pe

Luptele de la
HANOI (Agerpres). — In cursul 

zilei de 22 aprilie, unitățile armatei 
populare vietnameze care asediază 
fortăreața Dien Bien Fu și-au inten
sificat presiunile împotriva punctului 
de sprijin al colonialiștilor francezi, 
situat la nord-vest de fortăreață, în 
flancul aerodromului. După lupte în
verșunate care au continuat în tot 
timpul nopții, unitățile armatei popu
lare au silit trupele franceze sa pă
răsească acest punct de sprijin care 
are o importanță vitală pentru tnen- 

aerodrom, a încercat să răpească cu 
forța pe Petrova și s-o împiedice să 
se urce în avion.

Intrucît încercarea de a o răpi pe 
Petrova la Sydney a dat greș și avio
nul a plecat în portul australian Dar- 
win, poliția australiană din acest port 
a recurs ea însăși la acte de violență 
pentru a o reține pe Petrova. In mo
mentul aterizării avionului la Darwin, 
pe aeroport a sosit R. Leydin, admi
nistratorul adjunct al teritoriului de 
nord al Australiei, însoțit de un de
tașament de poliție australian. După 
aterizarea avionului, PetroVă, Kislițîn 
și cei doi curieri diplomatici sovietici 
au fost invitați să părăsească avio
nul. Apoi ei au fost înconjurați ime
diat de polițiști, care au luat-o pe Pe
trova. Ea a fost dusă apoi de la ae
rodrom cu o mașină a poliției.

Polițiștii australieni care, sub con
ducerea sus-amintitului Leydin, au or
ganizat răpirea Petrovei, au făcut uz 
de forță față de cel de al doilea se
cretar al ambasadei, Kislițîn, și au 
percheziționat cu forța pe curierii di
plomatici sovietici.

După cum reese din cîtevă decla
rații publice făcute de primul ministru 
al Australiei, dl. Menzies, și de alți 
reprezentanți oficiali ai guvernului 
australian, planul răpirii Petrovei a 
fost elaborat dinainte de guvernul 
australian, Gare a hotărît s-o rețină 
cu forța pe Petrova.

Zarva provocatoare ățițătă de gu
vernul australian în legătură cu in
fractorul penal Petrov, răpirea Petro
vei, colaboratoare a ambasadei sovie
tice în Australia, de către autoritățile 
australiene, atacarea diplomaților și 
curierilor diplomatici sovietici, pre
cum și percheziționarea curierilor di
plomatici de către poliția australiană, 
însoțită de acte de violență, constituie 
încălcări dintre cele mai flagrante ale 
normelor unanim recunoscute ale 
dreptului internațional și sînt inadmi
sibile în condițiile unor relații diplo
matice normale între state. In legă
tură cu aceasta, guvernul U.R.S.S. 
protestează cu hotărîre împotriva ac
telor arbitrare sus-menționate, a căror 
răspundere revine în întregime guver
nului australian. Guvernul sovietic 
stăruie, ca și pînă acum, ca autorită
țile australiene să predea imediat gu
vernului sovietic pe infractorul penai 
Petrov, să elibereze pe colaboratoa
rea răpită a ambasadei, Petrova, și 
să pedepsească cu severitate pe cei 
vinovați de săvîrșirea actelor de vio
lență mai sus enumerate.

Guvernul sovietic constată că ac
țiunile de acest fel ale guvernului 
australian, incompatibile cu cerințele 
elementare ale relațiilor internațio
nale, creează o situație care nu numai 
că exclude posibilitatea unei activități 
diplomatice normale a ambasadei so
vietice, dar reprezintă totodată o pri
mejdie pentru securitatea personală a 
membrilor ambasadei.

In condițiile create, guvernul sovie
tic a hotărît să recheme imediat pe 
ambasadorul U.R.S.S. în Australia și 
întregul personal al ambasadei sovie
tice La rîndul său, guvernul sovietic 
declară de asemenea că în aceste con
diții rămînerea mai departe la Mos
cova a personalului ambasadei Aus
traliei este cu neputință.

însărcinatul cu afaceri ad-interim 
al Australiei în U.R.S.S. a declarat 
că va transmite fără întîrziere guver
nului său nota de mai sus.

Dien Bien Fu
ținerea' aerodromului de lă Dien 
Bien Fu.

Observatorii militari de la Hanoi 
declară că generalul de Castrles va 
fi nevoit, în urma «retragerii trupelor 
sale din punctul de sprijin de lă nord- 
vest, să-și modifice întregul dispozitiv 
de luptă din sectorul de nord a! for- 
tăreței și să plaseze punctul său de 
comandă la mai puțin de 800 de metri 
de tranșeele ocupate de forțele popu
lare.

WASHINGTON (Agerpres). — Ho- 
tărîrea primului ministru al Indiei, 
Nehru, de a interzice zborurile avioa
nelor americane care transportă trupe 
de întărire pentru forțele colonialiști
lor francezi din Indochina, prin spa
țiul aerian indian, a provocat o pro
fundă neliniște în Congresul american.

Potrivit relatărilor agenției France 
Presse, unele cercuri politice din ca
pitala Statelor Unite cred că hotărî- 
rea primului ministru al ■ Indiei ar 
putea atrage după sine sistarea „aju
torului“ american pentru India.

Hotărîrea premierului indian a pro
vocat enervarea senatorilor care se

Birmania nu a permis zborul avioanelor americane 
deasupra teritoriului ei

RANGON (Agerpres). — După transportă trupe franceze în Indochinâ 
cum anunță agenția Reuter, Birmania să zboare deasupra teritoriului ei. 
nu a permis avioanelor americane care

PE SCURT
— In cadrul unei conferințe care ă 

avut loc Ia Bordeaux, André Marie, 
ministrul Educației Naționale din gu
vernul francez, s-a pronunțat împo
triva folosirii bombelor atomică și cu 
hidrogen.

— Lă 22 aprilie s-a semnat la An
kara un acord comercial între Repu
blica Democrată Germană și Republi
ca Turcă. Acordul prevede un schimb 
de mărfuri între Republica Democrată 
Germană și Turcia în sumă de 52,6 
milioane de dolari.

— Fostul cancelar german Joseph 
Wirth și Wilhelm Elfes, președinții 
Uniunii germanilor care luptă pentru 
unitate, pace și libertate, au adresat 
la 22 aprilie populației germane che
marea de a lupta pentru interzicerea 
armelor de exterminare în masă și 
pentru înțelegere reciprocă între ger
mani.

I— ------ Temnița „e
| Nu de mult, întrunit la Luxetn- 
i burg, așa numitul „organ suprem 

al uniunii cărbunelui și oțelului“ a 
hotărît să recomande celor 6 țări- 
membre ale acestei uniuni să in- 

? troducă o carte de muncă „paneuro- 
peană" pentru toți minerii și meta- 
lurgiștii.

i Această știre nu a constituit o 
surpriză pentru nimeni. încă la în- 

t ceputul anului, președintele „orga
nului suprem“, Jean Monnet (Fran
ța) a propus înfăptuirea acestei mă
suri. Tot atunci a apărut in Franță 
și „prima rîndunică“ : transferarea 
forțată a minerilor din departamen
tul Gard în Lorena — deocamdată, 
deci, între hotarele aceleiași țări. 

Introducerea cărții de muncă 
„paneuropene“ trebuie să contribuie 
— potrivit planului conducătorilor 
uniunii — la crearea pieței „pan- 
europene" a forței de muncă. După 
cum arată ziarul „L’Humanité", a- 
ceasta ar constitui un mare avantaj 
pentru conducătorii „poolului“ căr
bunelui și oțelului.

Traducerea în fapt a unei aseme
nea „reforme" ar permite pomparea 
fără nici un fel de piedici a unei 
forțe de muncă ieftine dintr-o țară 
europeană intr-alto. Și, mai ales, în 
Germania occidentală, in regiunea 
Ruhrului, care trebuie să fie trans
formată in arsenal al „armatei eu
ropene“. Conducătorii „poolului" so
cotesc de asemenea că o carte de 
muncă unică va permite „liniștirea" 
minerilor și metalurgiștilor „nesu
puși" din țările vesteuropene. Mai 
întii de toate, aceasta privește Fran
ța, unde muncitorii duc o luptă ho- 
tărîtă împotriva reducerii producției 

pronunța dt OJicei în sprijinul poli
ticii de forță preconizate de Dulles. 
Astfel, senatorul Bridges din New 
Hempshire a declarat că este „încre
menit, scandalizat și înspăimîntat de 
hotărîrea indiană". Bridges a mers 
pînă acolo, încît a cerut lui Stassen, 
directorul așa-zisului „oficiu pentru 
ajutorul acordat străinătății“, să ia 
notă de acțiunea lui Nehru, „înainte 
de a apare în fața comitetului pentru 
alocații, cerînd alte milioane pentru 
India". Senatorul Ferguson a adus 
injurii Indiei și primului ministru 
Nehru.

— Consiliul de Miniștri al Libanu
lui a adoptat o hotărîre de a consi
dera ziua de 1 Mai drept sărbătoare 
oficială a muncii. In această zi toate 
instituțiile de stat și celelalte insti
tuții nu vor funcționa.

— Agenția indiană de informații â- 
nunță că primul ministru al Cașmi- 
rului. Bakși Ghulam Mohammed, 
luînd cuvîntul la conferința panindia- 
nă a musulmanilor, a condamnat pac
tul militar încheiat între S.U.A. șl 
Pakistan.

— După cum anunță agenția 
France Presse, la 22 aprilie, Curtea 
de apel militară din Teheran s-a de-' 
clarat competentă pentru ă judeca pro
cesul fostului prim ministru iranian 
Mosaddîc. Prin această hotărîre 
Curtea a respins apelul lui Mosaddîc, 
care contesta tribunalului militar drep
tul de â-1 judeca.

uropeană“ -----------
industriei metalurgice naționale, re
ducere tradusă în fapt de conducăto
rii „Uniunii cărbunelui și oțelului“ 
în interesul dezvoltării industriei 
Ruhrului. Dacă planurile lui Monnet 
vor fi aplicate, oamenii muncii din 
țările vesteuropene vor cunoaște o 
creștere continuă a șomajului, scă
derea salariilor. Șefii monopolurilor 
speră că, datorită acestor planuri, 
vor avea posibilitatea să reducă sa
lariul muncitorilor, șantajîndu-i cu 
amenințarea folosirii forței de mun
că dintr-o altă țară.

Dar aceasta nu este totul. Nouă 
„măsură" a conducătorilor „poolu
lui" prevede de asemenea crearea [ 
unui sistem de discriminare politică ’ 
la adresa muncitorilor țărilor-mem- 
bre ale uniunii. „Pe lingă sus-amin- 
tita carte de muncă, se va cere pre
zentarea «unei dovezi de bună pur
tare»“.

Așa dar, orice muncitor ale căruț 
păreri nu vor place stăpinilor ame
ricani ai lui Monnet sau regilor tu
nurilor din Ruhr, poate fi lăsat fără 
lucru.

Nu putem spune că ideea lui Mon
net și a acoliților săi din „poolul" 
cărbunelui și oțelului se distinge 
prin originalitate. Indignat de a- 
cest atentat la interesele vitale ale 
popoarelor țărilor europene, ziarul h 
„L’Humanité“ subliniază că „aceste ți 
planuri scandaloase pot fi comparate i 
doar cu măsurile înfăptuite de alți 
„europeni" — Hitler și Petain de 
pildă".

Noua temniță „europeană“ este 
creată, Intr-adevăr, după vechiul j 
model hitlerist !
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