
r/umuui dih HöOe fánle. ttmjroST

Organ al Comitetului Raional P.M.R. Petroșani și al Sfatului Popular Raional

8 pagini 20 bani
Anul VKXI)sNr. 1435-36 I 

............ .. "mÍW****
■ Al

Strîns uniți sub gloriosul steag al internaționalismului pro
letar, oamenii muncii din toate țările lumii sărbătoresc ziua de 
1 Mai, ziuajrâției și solidarității celor ce muncesc de pretutin
deni, sub semnul luptei pentru apărarea măreței cauze a păcii, 
pentru democrație și socialism. Mai puternică și mai numeroasă 
ca oricînd este armata de multe milioane de oameni ai muncii 
din toate țăritte care luptă pentru triumful politicii de asigurare co
lectivă a păcii și securității asupra politicii de dezbinare și răz
boi dusă de cercurile agresive ale imperialismului. Mai ferm, mai 
puternic, este glasul popoarelor care cer adoptarea propunerilor 
de pace ale Uniunii Sovietice, încetarea cursei înarmărilor, des
tinderea situației internaționale și consolidarea păcii.

Măreț este bilanțul trecerii in revistă a uriașelor forțe ale 
păcii, democrației și socialismului. Oamenii muncii din toate 
țările privesc cu admirație spre minunatele succese obținute de 
poporul sovietic condus de gloriosul partid Comunist al Uniunii, 
Sovietice, în lupta pentru construirea comunismului.

Bucurîndu-se de sprijinul imens al Uniunii Sovietice, poporul 
de multe milioane al Chinei populare, popoarele țărilor de demo
crație populară din Europa obțin noi succese în opera de con
struire a socialismului. Creșterea producției industriale și agricole, 
marile înfăptuiri pe tărîm social și cultural, oglindesc cu deo
sebită putere hotărîrea cu care popoarele țărilor de democrație 
populară își înfăptuiesc liber o viață îmbelșugată.

Poporul romîn, eliberat de marea Uniune Sovietică și cu 
sprijinul ei frățesc, e mîndru de victoriile repurtate sub condu
cerea partidului în opera de construire a socialismului. Descă
tușat de robia capitalistă, bucurîndu-se de cele mai largi drep
turi și libertăți, poporul nostru, constructor entuziast al vieții 
noi, a obținut asemenea succese în dezvoltarea economiei națio
nale pe care multe țări capitaliste nu le-au obținut în zeci de ani. 
Volumul producției.industriale e de 3,5 ori mai mare față de 1948. 
Dintr-o țară înapoiată, jefuită nemilos de imperialism, țara noas
tră a devenit o țară cu o industrie puternică. In anii stăpînirii 
burghezo-moșierești țara noastră era nevoită să. importe la pre
țuri cămătărești cele mai simple unelte. Astăzi, industria noastră 
constructoare de mașini a ajuns la o asemenea dezvoltare îricît 
este în. măsură nu numai să înzestreze ramuri întregi ale in
dustriei, metalurgice, petrolifere, miniere, industria ușoară și ali
mentară, ci să exporte asemenea mașini.

Oamenii muncii din Valea Jiului aduc contribuții de mare 
preț la opera de înflorire a patriei noastre noi. Producția de căr
bune a minelor din Valea Jiului a crescut de 2,5 ori față de 1938. 
La 1 Mai, harnicii mineri ai Văii Jiului raportează cu mîndrie 
partidului și guvernului că planul global al producției de căr
bune pe luna aprilie a fost îndeplinit și depășit.

In acest an, ziua de 1 Mai e sărbătorită de poporul nostru în 
plin efort pentru traducerea în viață a programului de măsuri 
economice elaborat de plenara C.C. al P.M.R. din august 1953. 
‘înfăptuind politica partidului, poporul nostru muncitor pășește 
ferm pe calea întăririi și înfloririi patriei, pe calea, făuririi unei 
vieți îmbelșugate pentru toți cei ce muncesc. Prin muncă dîrză, 
oamenii muncii din patria noastră aduc contribuții mari la întă
rirea frontului păcii și socialismului.

- Cu totul alta este situația în țările capitaliste. Punînd eco
nomia țarilor capitaliste în slujba pregătirilor de război, capita
liștii monopoliști urmăresc stoarcerea de profituri maxime pe 
seama sărăcirii și adîncirii mizeriei maselor populare. Dar nici 
comenzile uriașe de armament, nici zvîrcolirile monopoliștilor nu 
pot feri economia țărilor capitaliste de criză.

Popoarele țărilor capitaliste nu sînt însă dispuse să urmeze 
politica de război și nenorociri pe care o duc cercurile guver
nante. Ziua de 1 Mai din acest an găsește clasa muncitoare din 
țările capitaliste în plin avînt de luptă pentru cucerirea libertă
ților democratice, pentru independență națională, pentru o viață 
mai bună. In lupta pentru libertate și pîine se înfăptuiește unita
tea de acțiune a clasei muncitoare din țările capitaliste, fapt con
cretizat prin succesele obținute în marile lupte greviste și uria
șele demonstrații care au avut loc în Franța, Italia, Anglia, Ger
mania occidentală și chiar în S.U.A.

In această luptă, masele populare din aceste țări găsesc un 
sprijin de granit în politica fermă de consolidare a păcii, de des
tindere a încordării situației internaționale, de securitate colec
tivă promovată consecvent de Uniunea Sovietică. La conferința 
de la Geneva, spre care întreaga omenire își îndreaptă privirile 
în momentul de față, răsună din nou, cu deosebită putere, glasul 
Uniunii Sovietice care cheamă la pace, la rezolvarea tuturor pro
blemelor litigioase pe calea tratativelor. Un succes remarcabil al 
forțelor păcii, îi constituie faptul că la această conferință participă 
și R. P. Chineză, fără de care nu poate fi concepută azi rezolvarea 
problemelor internaționale și cu atît mai puțin a problemelor 
Asiei. Popoarele cer ca lucrările acestei conferințe să contribuie la 
încetarea războiului în Indochina, la unificarea pașnică a Coreei.

La măreața sărbătoare de la 1 Mai poporul muncitor al pa
triei noastre noi își manifestă din nou voința fermă de a lupta 
pentru consolidarea păcii și prieteniei între toate popoarele, pen
tru zădărnicirea planurilor războinice ale cercurilor agresive. 
Pentrucă numai în condițiile păcii, poporul nostru muncitor are 
putința să pășească ferm sub conducerea partidului pe drumul 
bunăstării și ai sod^ismeluL-

Trăiască 1 Mai, ziua solidarității 
internaționale a oamenilor muncii, 
ziua frăției muncitorilor din toate 

țările!

Schimburi de onoare
Zilei de 1 Mai, ziua solidarității inter

naționale a celor ce muncesc, oamenii 
muncii din Valea Jiului i-au închinat anul 
acesta însuflețite schimburi de onoare. In

cadrul acestor schimburi oamenii muncii 
din raionul nostru au dobindit noi succese 
în sporirea producției șt productivității 
muncii, in reducerea prețului de cost.

In întreprinderile carbonifere
Cimpa: La 28 aprilie co

lectivul minei Cimpa a orga
nizat un schimb de onoare 
în cinstea zilei de 1 Mai. In 
această zi colectivul minei 
Cimpa a dobîndit un succes 
deosebit în producție : planul 
producției de cărbune a fost 
îndeplinit în proporție de 
130,6 la sută, iar la pregă
tiri în proporție de 169,4 la 
sută.

Numeroase brigăzi de mi
neri au contribuit la supra- 
îndeplinirea plânului pe mină- 
Astfel, brigada minerului 
Geza Kopetin care recent a 
început să lucreze în contul 
anului 1958, a extras în a- 
ceastă zi cu 68 la sută mai 
mult cărbune decît avea pla
nificat, iar cele conduse de 
minerii Dănilă Herman. Gh- 
Tanco; Ioan Bouleanu, Toma 
Kacso și Eduard Müller și-au

întrecut productivitatea pla
nificată cu 38-51 la sută.

- ★
Jieț-Lortea: Schimbul de o- 

noare care a aVut loc la mina 
Jieț-Lonea s-a încheiat cu 
depășirea sarcinilor de pian 
pe întreaga mină cu 22,6 Ia 
sută. Dintre brigăzile de mi
neri s-au evidențiat în mod 
deosebit cele conduse de tov, 
Simion Rusu,- Toma Marin
ea, Iosif Bartha, Ștefan Boca, 
Constantin Pîrvu, Toma Nyu- 
lași și Gheorghe Ungureanu, 
care și-au întrecut sarcinile 
de plan în cadrul schimbului 
de onoare cu 30-67 la sută.

Aninoasa: Minerii din A- 
ninoasa și-au întrecut sarci
nile de plan la 28 aprilie — 
ziua schimbului de onoare — 
cu 11,4 la sută. La 28 apri
lie colectivul sectorului IV a 
extras 258 tone de cărbune 
peste plan, colectivul secto- 

In alte întreprinderi
In cadrul schimbului de o- 

noare de la Uzina de utilaj 
minier din Petroșani, echipa 
formată din turnătorii Gheor
ghe Mihalhche și Silvestru 
Moraru au stabilit un adevă
rat record de productivitate, 
depășindu-și sarcinile de plan 
cu 642 la sută.

Cîte 2—3 planuri zilnic? 
au realizat în schimbul de 
onoare și muncitorii Ana Cu- 
curudea, Ioan Oprea, Nicolae

Biro, Gavrilă Dan, Zoltan 
Fenedi, Ștefan Habina, Gh. 
Fonea, Ion Pelger, Gheorghe 
Nicolae și alții.

Mecanicii și fochiștii de la 
depoul C.F.R. Petroșani au 
remorcat în cadrul schimbu
lui de onoare trenuri cu su- 
pratonaj. Echipele conduse 
de mecanicii Aurel Tuța, Gli- 
gor Crișan, Dumitru Hera, 
Ion Banu, Aurel Marcu și

rului III — 131 tone, rar co
lectivul sectorului II — 77 
tone.

Depășirea tuturor realizări
lor dobîndite în cinstea zilei 
de 1 Mai, a fost principalul 
obiectiv în jurul căruia bri
găzile de mineri de la Ani- 
noasa au desfășurat întrece
rea în această zi. Și multe 
realizări anterioare au fost, 
depășite. Brigada minerului 
Bela Both din sectorul IV a 
extras în această zi 107 tone 
de cărbune în plus, brigăzile 
minerilor Dumitru Luca, Mar
tin Burlec, Petru Nedesca, 
Mihai Tucaciuc, Constantin 
Gherasim, Carol Ferenczi și 
altele au extras între 30-60 
tone de cărbune peste sarci
nile de plan.

Realizările dobîndite de mi
nerii din Aninoasa confirmă 
că schimbul de onoare a fost I 
temeinic organizat.

Vasile Enciu au remorcat 
trenuri de marfă cu un su- 
pratonaj de 300-800 tone. Me
canicii Iosif Barbura, Ale
xandru Călugăr și Traian 
Balog de la trenurile de că
lători au economisit între 1- 
1,5 tone de combustibil.

Economii însemnate de 
combustibil au realizat și e- 
chipele de la trenurile de 
marfă.
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Sesiunea Sovietului Suprem al LI.R.S.S.
Cuvintarea primului secretar al C. C. al 

tovarășul N. S. Hrușciov
MOSCOVA (Agerpres). — TASS 

transmite cuvintarea rostită la 26 a- 
priiie de N. S. Hrușciuv, prîm-secre- 
tar al C.C. al P.C.Ù.S., la sesiunea 
Sovietului Suprem al U.R.S S.

Tovarăși deputați !

Poporul sovietic a obținut mari suc
cese în construcția economica și cul
turală, in ridicarea bunei stări a oa
menilor muncii. Aceste succese au 
fost obținute datorită faptului că parti
dul comunist conduce în mod ferm și 
hotârît Țara Sovietică pe. calea indi
cată de genialul nostru conducător 
și învățător, întemeietorul partidului 
comunist și statului sovietic V. I. 
Lenir. (Aplauze furtunoase, prelun
gite). Îndeplinind poruncile lui Le
mn, partidul, Comitetul său Central 
în frunte cu marele continuator al o- 
perei lui Lemn -- 1. V. Staîin, au 
întărit neîncetat statul sovietic, l-au 
transformat intr-un puternic stat so
cialist, bastion invincibil ai păcii în 
întreaga lume. Am obținut aceste suc
cese datorită faptului că toate popoa
rele Uniunii Sovietice aprobă și spri
jină călduros politica partidului co
munist, că eroica noastră clasă mun* 
citoare, glorioasa țărănime colhozni
că, intelectualitatea sovietică eșită din 
popor nu-și cruță forțele și munca în 
lupta pentru înfăptuirea mărețelor pla
nuri de construire a comunismului. 
(Aplauze prelungite).

In alegerile pentru Sovietul Su
prem al U.R.S.S. din 14 martie, po
porul nostru și-a manifestat încă o- 
dată coeziunea sa de monolit în ju
rul partidului comunist și guvernului 
sovietic. Votul unanim acordat can- 
didaților blocului comuniștilor și ce
lor fără partid este una din manifes
tările aprobării și sprijinirii de către 
întregul popor a politicii partidului 
nostru și o expresie a faptului că oa
menii sovietici sînt convinși că depu
tății Sovietului Suprem ai Uniunii 

: Republicilor Sovietice Socialiste — 
organul suprem al puterii de stat ă 
țării — vor justifica înalta încredere 
a poporului și că vor lupta cu abne
gație pentru înflorirea continuă a pa- 
îriei socialiste. (Aplauze).

Cea mai importantă sarcină a noas
tră pentru perioada ce urmează este 
ca, fără a slăbi atenția față de dez
voltarea industriei grele — care este 
temelia temeliilor economiei sovietice 
— să se organizeze un avînt impe
tuos al agriculturii, sa se sporească 
considerabil producția de articole de 
consum popular, să se asigure în mă
sură îndestulătoare în următorii 2-3 
ani aprovizionarea populației cu măr
furi industriale și alimentare, să se 
ridice în mod categoric nivelul de 
trai al oamenilor muncii.

Proiectul bugetului de stat ai 
U.R.S.S. pe 1954 prevede uriașe alo
cații pentru dezvoltarea continuă a 
tuturor ramurilor economiei națio
nale. Sînt sporite considerabil chel
tuielile pentru înfăptuirea programu
lui trasat de partid și guvern, privind 
avîntul impetuos al bunei stări a oa
menilor sovietici. Numai pentru dez
voltarea agriculturii s-a prevăzut 
cheltuirea a 74,4 miliarde ruble, 
ceea ce reprezintă o creștere de 42,4 
la sută în comparație cu 1953.

Pentru lărgirea continuă a produc
ției mărfurilor de consum popular se 
alocă 31 de miliarde de ruble, ceea ce 
reprezintă o creștere de 45,7 la sută 
în comparație cu anul trecut. Pentru 
acțiuni social-culturale s-a prevăzut 
cheltuirea a 141,3 miliarde de ruble, 
adică cu aproape 10 la sută mai mult 
decît în anul trecut.

Avem toate mijloacele tehnico-ma- 
teriale necesare pentru rezolvarea sar
cinilor unui continuu și puternic a- 
vînt al economiei naționale a țării. 
Atenția organizațiilor sovietice, de 
partid și economice trebuie să fie în
dreptată spre folosirea cu pricepere 
a acestor mijloace, spre transforma

rea posibilităților existente în reali 
tate.

Noi luptăm pentru măreața cauză 
a poporului — construirea comunis
mului. Pentru realizarea acestui țel 
trebuie să muncim, încordîndu-ne din 
plin forțele. Trebuie să spunem acest 
lucru pentru că nu toți sînt încă pro
fund conștienți de marea importanță 
și complexitate a muncii pe care tre
buie să o îndeplinim. Sarcina noas
tră este de a mobiliza toate rezervele 
interne din industrie, din transpor
turi. din agricultură.

V. 1. l.enin a subliniat în repetate 
rînduri însemnătatea primordială pe 
care o are creșterea productivității 
muncii pentru construirea cu succes 
a societății comuniste. El a arătat că 
productivitatea muncii constituie fac
torul cel mai important, factorul prin
cipal pentru victoria noii orînduiri 
sociale.

In ț-ara noastră s-a realizat o cres
tele considerabilă a productivității 
muncii: în 1953 productivitatea mun
cii în industrie a depășit nivelul a- 
nului 1940 cu 71 la sută. Totuși în 
această privință mai există lipsuri se
rioase. Intr-o serie de ramuri ale in
dustriei, în numeroase întreprinderi 
se acordă insuficientă atenție meca
nizării producției și mai ales meca
nizării muncilor auxiliare. Din vina 
unor conducători nepăsători din eco
nomie, tehnica de prim rang este a- 
desea folosită cît se poate de defec
tuos. Acest lucru îl putem ilustra prin 
următorul exemplu: numărul mașini
lor de transport al materialului lem
nos de care dispun exploatările fores
tiere ale Ministerului Industriei Fo
restiere și al Industriei Hîrtiei a cres
cut în 1953 de trei ori în comparație 
cu 1940, numărul "fcictoarelor — de 
șase ori, al locomotivelor — de șapte 
ori. in prezent, la exploatările fores
tiere există 17.000 de centrale elec
trice, aproximativ 120.000 de fierăs
traie electrice, care n-au existat îna
inte de război; și totuși productivita
tea muncii lucrătorilor de la exploa
tările forestiere rămîne de mulți ani 
la un nivel scăzut și nici pînă în pre
zent n-a atins nivelul dinainte de răz
boi. Acest lucru constituie un rezul
tat al organizării defectuoase a mun
cii, a folosirii extrem de nesatisfăcă
toare a mecanismelor. O serioasă ră- 
inînere în urmă în îndeplinirea pla
nurilor de creștere a productivității 
muncii are loc și într-o ramură atît 
de importantă a economiei naționale 
cum este industria cărbunelui, deși 
această ramură este înzestrată cu o 
tehnică înaintată și dispune de cadre 
excelente de muncitori calificați și de 
specialiști.

Este timpul să se înțeleagă în sfîr- 
șit că fără o creștere considerabilă 
și neîncetată a productivității muncii 
nu este posibilă rezolvarea cu succes 
a sarcinilor dezvoltării continue a in
dustriei orele, asigurarea avîntiilui 
considerabil al agriculturii, al indus
trii i ușoare și alimentare. Aceasta 
este veriga principală de care trebuie 
să ne prindem pentru a obține un 
și mai puternic avînt al tuturor ra
murilor economiei naționale. In cel 
de la 5 iea cincinal, aproximativ trei 
sferturi din întreaga creștere a pro
ducției industriale trebuie obținută 
prin creșterea productivității muncii.

Folosirea mai completă a capaci
tăților de producție reprezintă o mare 
rezervă pentru dezvoltarea continuă 
a industriei. Sînt destule întreprin
deri, care avîr.d aceleași condiții în 
ceea ce privește înzestrarea tehnică, 
cadre și suprafețe de producție, sînt 
departe de a obține Sceiași indici. Iată 
unul din numeroasele exemple. Uzi
nele de tractoare de la Stalingrad și 
Harkov sînt înzestrate în general cu 
același utilaj. In decembrie 1949 ele 
au trecut simultan la groducția de 
tractoare Diesel. Or, indicii tehnico- 
economici ai acestor uzine sînt di
feriți. Anul trecut la uzina de trac

toare din Harkov, în comparație cu 
uzina de tractoare din Stalingrad, vo
lumul de muncă necesar pentru pro?, 
ducția unui tractor a fost cu 2,4 Ia 
sută mai mic, producția pe cap de 
muncitor a fost cu aproape 10 la sută 
mai mare, pierderile de pe urma rebu
turilor cu 41 la sută mai mici, pre
țul de cost al tractorului — cu 10 la 
sută mai mic. Aceasta se explică prin 
faptul că la uzina de tractoare din 
Harkov se acordă o mai mare atenție 
introducerii în producție a tehnologiei 
înaintate și a metodelor de muncă de 
mare randament. Dacă conducătorii 
Ministerului Construcțiilor de Mașini 
ar organiza cum se cuvine transmi
terea experienței înaintate în muncă, 
acest lucru ar ajuta la creșterea indi
cilor tehnico-economici atît la uzina 
de tractoare din Stalingrad, cît și ia 
cea din Harkov.

Indreptînd eforturile lucrătorilor 
din toate ramurile industriei spre 
lupta pentru creșterea continuă a pro
ductivității muncii este necesar ca, 
în același timp, să se sublinieze cu 
toată tăria sarcina primordială și ur
gentă de ridicare a calității produc
ției și de reducere a prețului de cost.

Nu se mai poate tolera situația ca 
multe întreprinderi să nu îndeplineas
că vreme îndelungată planurile de 
stat și sarcinile privind indicii de ca
litate. Este o chestiune de onoare a 
lucrătorilor fiecărei întreprinderi de a 
da o producție de prima calitate, de 
a lichida pentru totdeauna fenomene 
rușinoase cum sînt fabricarea de măr
furi de proastă calitate și pierderi 
mari din cauza rebuturilor.

Tovarăși !

La plenarele din septembrie și fe- 
bruarie-martie ale Comitetului Central 
al partidului au fost dezvăluite mari 
lipsuri într-o serie de ramuri ale a- 
griculturii, au fost indicate căile de 
lichidare a acestor lipsuri. Faptul că 
Comitetul Central al partidului a 
dezvăluit cu hotărîre delăsarea exis
tentă în unele ramuri ale producției 
agricole dovedește forța partidului 
nostru și a poporului sovietic, tăria 
orîtiduirii socialiste. Oamenii sovie
tici sînt convinși că lipsurile existente 
vor fi înlăturate în viitorul cel mai 
apropiat.

Oamenii muncii din țara noastră 
au pornit cu multă energie la tradu
cerea în viață a măsurilor îndreptate 
spre un avînt al agriculturii. Chema
rea partidului și guvernului către oa
menii sovietici de a lua parte la va
lorificarea pămînturilor virgine și în- 
țelenite a avut un larg ecou. In de
curs de două luni, peste o jumătaie 
de milion de patrioți sovietici s-au 
adresat cu rugămintea de a fi trimiși 
să lucreze la valorificarea de noi pă
mînturi. Peste 80.000 de agronomi, in
gineri, mecanizatori și alți lucrători 
au fost trimiși la această muncă de 
onoare și răspundere.

Oare acest lucru nu constituie încă 
o dovadă grăitoare a înaltei unități 
moral-politice a poporului sovietic, a 
spiritului politic și a hotărîrii de a 
face totul pentru construirea comu
nismului? Acest lucru dovedește de 
asemenea și faptul că interesele parti
dului nostru, ale guvernului sovietic 
și ale poporului sînt identice, dove
dește tăria alianței de nezdruncinat a 
clasei muncitoare și țărănimii col
hoznice.

Industria noastră socialistă satis
face cerințele necesare ale agricultu
rii în ceea ce privește tehnica. Intr-un 
termen scurt au și fost trimise pen
tru valorificarea de noi pămînturi 
15.000 de puternice tractoare Diesel, 
zeci de mii de pluguri, semănătoa
re și alte mașini agricole. Avem de
plina certitudine că în decurs de doi 
ani vom valorifica cu succes 13.000.000 
de hectare de pămînturi virgine și în- 
țelenite.

Luptînd pentru ridicarea producției 
la hectar Ia toate culturile agricole

P. c. u. s.,
este necesar să se obțină o folosire 
mai', rațională a tuturor pămînturilor 
în colfeuri și sovhozuri și sa se con
tinue și pe viitor munca pentru lăr
girea suprafețelor însămînțate prin 
valorificarea de noi pămînturi, din 
care mai avem destule.

In preîent, în întreaga țară se des
fășoară muncile agricole de primă* 
vară. Realizarea cu succes a însămîn- 
tărilor de primăvară în anul acesta 
trebuie să fie un mare pas în lupta 
pentru sporirea producției de cereale, 
pentru ridicarea producției la hectar 
la toate cuiturile agricole. Toate or
ganele noastre locale sovietice, de 
partid și agricole sînt chemate să 
conducă munca intensă a lucrătorilor 
din agricultură și să asigure desfășu
rarea organizată a însăniînțărilor de 
primăvară și a muncilor agricole ur
mătoare.

Avem toate posibilitățile pentru a 
asigura un puternic avînt al agricul
turii. Trebuie numai să folosim cu pri
cepere aceste posibilități. Principala 
atenție trebuie să fie acordată întări- 
rii conducerii colhozurilor, sovhozuri
lor și S.M.T.-urilor, întăririi conduce
rii raioanelor.

Ce lipsește multora dintre cadrele 
noastre de conducere? Eu aș spune 
că le lipsește un inod concret de a 
munci, priceperea de h sezisa la timp 
lipsurile, de a le îndrepta. Sînt destui 
tovarăși care sînt tentați să enumere 
numai lipsurile dezvăluite de Comi
tetul Central al partidului, iar la ei 
în colhoz sau în raion, în regiune 
sau republică, nu observă lipsurile 
concrete, nu luptă pentru lichidarea 
lor, desfășoară slab munca organiza
torică.

Eforturile fiecărui lucrător în 
S.M.T.-uri, sovhozuri, ale fiecărui col
hoznic. ale tuturor specialiștilor din 
agricultură trebuie să fie îndreptate 
spre lupta împotriva 'lipsurilor con
crete, spre îmbunătățirea muncii fie
cărui colhoz, sovhoz, a fiecărei sta
țiuni de mașini și tractoare.

Economia cerealieră constituie baza 
întregii producții agricole. De aceea, 
partidul și guvernul iau toate măsu
rile pentru sporirea continuă a pro
ducției de cereale pentru satisfacerea 
deplină a nevoilor crescînde ale popu
lației în ceea ce privește plinea, pen- 
tru a asigura cerealele furajere ne
cesare creșterii vitelor și pentru ă 
completa rezervele de stat. Această 
sarcina poate fi rezolvată și ea va fi 
rezolvată, fără îndoială, prin sporirea 
producției la hectar și prin valorifi* 
carea pămînturilor virgine și înțele- 
nite.

Pentru ca industria noastră să pro
ducă o cantitate suficientă de țesă* 
turi, de îmbrăcăminte pentru popu* 
lație, este necesar să fie lărgite consi« 
derabil suprafețele însămînțate și să 
fie sporită recolta giobală de culturi 
tehnice, care dau materia primă pen
tru industrie, mai ales de bumbac, in 
cu fir iung, cînepă și altele. Pentru 
a avea mai mult zahăr trebuie lărgite 
suprafețele însămînțate cu sfeclă de 
zahăr și trebuie sporită producția la 
hectar. Pentru a satisface nevoia de 
fructe trebuie plantate livezi de p<->mi 
și arbuști și vii. In legătură cu aceas
ta nu trebuie să uităm că pentru a 
obține o livadă rodnică este nevoie 
de nu mai puțin 8—10 ani.

Fiecare regiune și, în primul rînd 
raioanele Moscovei, Leningradului, 
Uralului. Donbasului, Kuzbasului și 
altor centre industriale, precum și re
giunile din Extremul Orient trebuie 
să rezolve încă în acest an sarcină 
asigurării oamenilor muncii cu car
tofi. legume și zarzavaturi.

Dezvoltarea creșterii animalelor 
estete cea mai mare importanță pen
tru asigurarea populației cu produse 
alimentare de bună calitate și a in
dustriei cu materii prime. Totuși, u- 
riașele posibilități pentru dezvoltarea 
creșterii animalelor sînt folosite in-

(Continuare in pag. 3-a)
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suficient în multe regiuni, ținuturi și 
republici. Numărul vitelor, calculat pe 
fiecare 10G de hectare de pămînt cui- 
tivabil, este încă redus, productivita
tea creșterii animalelor este scăzută.

Colhozurile și sovhozurile din fie
care zonă trebuie să lupte cu perseve
rența pentru a obține la fiecare 100 
de hectare de teren cultivabil aceeași 
cantitate de cereale, lapte, carne, lină, 
piele, legume și zarzavaturi, cartofi 
și alte produse pe care o obțin col
hozurile și sovhozurile ‘-untașe cWn 
zona respectivă.

In țară se desfășoară larg între- 
cereti pentru dreptul de a participa la 
Expoziția agricolă unională care se 
deschide anul acesta. Această expozi
ție va avea un rol important în răs- 
pîndirea experienței colhozurilor, 
S.M.T.-urilor și sovhozurilor fruntașe, 
a experienței inovatorilor în produc
ția agricolă și a realizărilor științei 
și va fi o pîrghie puternică în lupta 
pentru avîiitul tuturor ramurilor agri
culturii rarii.

Tovarăși ! Pentru a merge cu suc
ces înainte este necesar să îmbună
tățim și să perfecționăm permanent 
munca aparatului de stat. Aparatul 
de stat sovietic în ansamblu a înre
gistrat, fără îndoială, succese impor
tante în rezolvarea sarcinilor con
strucției economice și culturale. Dar 
pe lingă aceste succese nu putem să 
nu vedem și lipsuri serioase. La noi 
s-a încetățenit o practică greșită care 
constă în aceea că centrul de greu
tate în activitatea multor instituții 
s a concentrat nu asupra munții or
ganizatorice, ci asupra întocmirii unui 
mare număr de diferite directive, dis
poziții și ordine, de tot felul de ra
poarte și situai ii, asupra ținerii de nu
meroase ședințe și consfătuiri, care 
rup pe oameni de munca vie.

După Hotărîrea C.C. al P.C.U.S. 
„Cu privire la lipsuri serioase în ac
tivitatea aparatului de partid și de 
stat" se aplica măsuri concrete pen
tru lichidarea metodelor cancelarist- 
birocratice de conducere, se reduce 
corespondența și situațiile de prisos, 
se întărește conducerea vie a muncii 
de jos. Totodată, trebuie arătat că unii 
conducători n-au tras concluziile ne
cesare din indicațiile C.C. al parti
dului și pînă în prezent nu și-au 
schimbat stilul și metodele activi
tății lor.

La plenarele din septembrie și din 
februarie-martie ale Comitetului Cen
tral al partidului au fost scoase la 
iveală lipsuri serioase în activitatea 
Ministerului Agriculturii, Ministerului 
Sovhozurilor ale U.R.S.S. și a orga
nelor lor locale. Totuși, reorganizarea 
muncii acestor ministere se desfășoa
ră încet, iar structura aparatului lor 
continuă să rătnînă greoaie. Este su
ficient să arătăm că la Ministerul A- 
griculturii al U.R.S.S. există 422 de 
direcții, servicii și sectoare. Reorga
nizarea s-a făcut astfel îneît la fiecare 
doi funcționari ai ministerului revine 
cîte un șef. , 1

(însuflețire în sală).
Trebuie să se țină seama de gre

șelile comise în reorganizarea minis
terelor agricole și să nu se admită 
ca greșeli similare să fie comise în 
alte ministere.

Se știe că în ultimul timp au fost 
adoptate o serie de hotărîri cu pri
vire la divizarea unor ministere. După 
cum a arătat experiența, ministerelor 
mari care reunesc multe ramuri ale 
economiei naționale și un număr u- 
riaș de întreprinderi diferite le vine 
greu să conducă operativ aceste ra
muri și întreprinderi. De aceea, s-a 
considerat indicat să se treacă la di
vizarea unor asemenea ministere. De«

tovarășul N. 
cretele respective ale Prezidiului So
vietului Suprem al U.R.S.S. sînt pre
zentate spre examinare Sovietului 
Suprem.

Unii miniștri consideră că sarcina 
iur este să creeze aparate greoaie și 
cu un efectiv numeros. ,Și în această 
privință, ei trebuie corectați. Diviza
rea trebuie efectuată astfel îneît e- 
fectivul aparatului noilor ministere 
să nu depășească în nici un caz nu
mărul funcționarilor care există în 
prezent în ministerele din care se des
prind noile ministere.

Cred că această propunere nu va 
întruni simpatia deosebită a unor mi
niștri (însuflețire în sală). Dar sînt 
convins că această propunere, îndrep
tată spre îmbunătățirea activității a- 
paratului nostru de stat, va fi spri
jinita de către deputați. (Aplauze).

Reorganizarea ministerelor nu tre
buie efectuată mecanic; în această re
organizare trebuie să se pornească de 
la sarcina creșterii capacității de mun
că a aparatului de stat și a îmbună
tățirii continue a conducerii între
prinderilor. In acest scop, trebuie să 
se reducă în mod considerabil cores
pondența, numărul excesiv de mare 
de situații, să se stîrpească fără cru
țare birocratismul, stilul conțopist de 
conducere. Numai în acest fel se poate 
îmbunătăți activitatea aparatului de 
stat și se poate desfășura mai bine 
activitatea de organizare a produc
ției, cu un număr mai restrîns de oa
meni.

Dacă vom porni pe linia celei mai 
mici rezistențe și vom crea în noile 
ministere aparate uriașe, nici o reor
ganizare nu va fi- de folos.

In fața tuturor ministerelor, inclu
siv a celor noi organizate, stă sarcina 
îmbunătățirii prin toate mijloacele a 
conducerii concrete a fiecărei între
prinderi, sarcina ridicării simțului de 
răspundere al fiecărui lucrător de 
sus și pînă jos pentru îndeplinirea 
planurilor economiei naționale.

Lucrătorii din organele locale a- 
nunță că mai primesc încă numeroase 
directive, dispoziții și ordine din par
tea ministerelor și a organizațiilor re
publicane și regionale. Astfel, uzina 
de mașini agricole din Riazan a pri
mit anul trecut din partea Ministe
rului Construcției de Mașini 2.580 de 
directive diferite, iar în primele două 
luni și jumătate ale anului curent — 
640 de directive. Direcția acestei u- 
zine a expediat în cursul anului tre
cut 10.250 diferite hîrtii, iar în pri
mele două luni și jumătate ale a- 
cestui an — 3.000 de hîrtii. Comite
tul executiv regional Kuibîșev (pre
ședinte tov. Petruhin) a trimis anul 
trecut organelor locale aproximativ 
12.000 de instrucțiuni, directive și te
legrame (însuflețire în sală).

Cum să nu ne amintim, în legătură 
cu aceasta, admirabilele cuvinte ale 
lui Saltîkov-Scedrin din povestea des
pre un șef zelos. „Vai de urbea — 
scria marele satiric — în care un șef 
toarnă la rezoluții fără socoteală“ 
f Rîsete în sală). Aceste cuvinte, după 
cum vedeți, nu și-au pierdut semnifi
cația nici în vremea noastră.

In dezvoltarea cu succes a econo
miei naționale un rol important îl 
are înfăptuirea perseverentă a celui 
mai strict regim de economii. In bu
getul de stat sînt prevăzute alocații 
de multe miliarde pentru construcția 
economică și culturală. Aceste fon
duri trebuie .cheltuite gospodărește, 
trebuie socotită și prețuită literal
mente fiecare rublă, fiecare copeică 
a poporului. '

Trebuie să «ecunoaștem, tovarăși, 
c.ă la noi mai dăinuie o atitudine u- 
șuratică față de cheltuirea fondurilor 
statului.

S. Hrușciov
Chiar în sistemul Ministerului Fi

nanțelor al U.R.S.S. chemat să res
pecte cu strictețe disciplina financia
ră și regimul de economii exista și 
prisos de personal și mari lipsuri în 
organizarea muncii financiare. In
tr-adevăr, nu arată oare lipsuri stri
gătoare faptul că într-o serie de ra
ioane ale R.S.S. Carelo-Fine, chiar și 
după restrîngerea aparatului fiscal, 
există atîția agenți financiari îneît 
salariul lor depășește suma plăților 
încasate în raioanele respective? (în
suflețire în sală). Astfel, în raionul 
Kalevala fondul anual de salarii al 
agenților fiscali este de 56.000 de 
ruble’, în timp ce toate plățile înca
sate în acest raion de acești agenți 
reprezintă aproximativ 55.000 ruble 
(Rîsete). In raionul Suojărvi fondul de 
salarii al agenților fiscali depășește 
26.000 ruble, în timp ce încasările lor 
sînt de 20.000 ruble (Rîsete). La noi 
se mai cheltuiesc multe fonduri pen
tru surplus de personal în diferite de
partamente și instituții. Nu este oare 
limpede ca acestor lucruri revoltătoa
re trebuie să li se pună cu hotărîre 
capăt ?

Sarcina constă în a intensifica 
lupta împotriva denaturărilor birocra
tice în diferitele verigi ale aparatu
lui. în a concentra atenția principală 
asupra muncii vii, organizatorice în 
întreprinderi, S.M.T.-uri, colhozuri și 
sovhozuri. în a dezvolta critica și 
autocritica, în a lupta cu perseverență 
pentru înlăturarea lipsurilor. Acti
viștii organizațiilor de partid, sovie
tice, economice și sindicale trebuie 
să acorde mai multă atenție satisfa
cerii nevoilor curente ale populației, 
'să se preocupe mai în adîncime de 
problemele construcției de locuințe, 
de problemele deservirii nevoilor cu
rente ale populației, de îmbunătățirea 
comerțului și alimentației publice în 
fiecare localitate.

Tovarăși ! In toate orașele și satele 
întinsei noastre patrii șe' desfășoară 
mișcarea întregului popor pentru dez
voltarea continuă a industriei socia
liste. sporirea producției mărfurilor 
de larg consum, pentru avînttil pu
ternic al agriculturii.

Inițiativa patriotică a colectivelor 
întreprinderilor fruntașe din orașul și 
regiunea Moscova, care au pornit în
trecerea pentru o înaltă productivitate 
a muncii, pentru, sporirea producției 
pe suprafețele de producție existente, 
pentru îmbunătățirea calității ei și 
pentru reducerea prețului de cost, me
rită să fie sprijinită prin toate mij
loacele și larg popularizată. • la am
ploare întrecerea în întreprinderile din 
Leningrad, Kiev și din alte centre in
dustriale ale tării. .

In cursul întrecerii se ivesc multe. 
procedeie și metode . de muncă noi.. 
Dar nu pretutindeni inițiativa și, ex-, 
periența fruntașilor se bucură de spri
jin. Din păcate, sînt conducători, din 
economie care în loc să studieze cu 
migală și să răspîndeașcă . în mod 
activ tot ceea ce este nou, înaintat, 1 
resping propuneri prețioase. Se mai 
întîlnesc activiști care procedează 
după metode învechite de mult, care . 
nu fac altceva decît să proclame ase
menea „principii": „Să-i dăm bătaie, 
fraților“, „Să-i dăm zor“, „Să-i dăm 
drumul repede“, „Să desfășurăm" și 
multe alte asemenea fraze sear- 
băde, care nu obligă la nimic și care 
nu duc Ia nici un rezultat. Desigur, 
de la o asemenea conducere nu ne 
putem aștepta la ceva folositor.

In orice muncă este intolerabilă și 
dăunătoare atitudinea șablon, forma
lă. Ea este cu atît mai intolerabilă în 
organizarea întrecerii. Or, mal sînt 
cazuri de atitudine birocratică și for
mală față de conuucerea întrecerii.

Intr-o serie de întreprinderi au fost 
stabilite numeroase formulare de evi
dență a întrecerii, există destule an
gajamente formale, ceea ce înăbușă 
inițiativa creatoare a maselor. La fa
brica de biciclete din llarkov, pentru 
evidența întrecerii au fost create zeci 
de formulare diferite de evidența. Nu
mai poirivit unuia din aceste formu
lare referitor la introducerea metode
lor înaintate de muncă, fiecare ate
lier trebuie să prezinte lunar un ra
port, în care trebuie să răspundă la 
peste 1.000 de întrebări. (Rîsete în 
sală;. Zeci de lucrători transpiră în
tocmind și sintetizînd aceste rapoarte, 
fiind rupți de la o muncă folositoare. 
.Aceasta este o practică birocratică 
extrem de dăunătoare. Este necesar 
să înlăturăm cu hotărîre formalismul, 
atitudinea lipsită de discernămînt, șa
blonardă față de organizarea între
cerii.

Întrecerea este o operă vie, crea
toare a maselor de milioane de oa
meni ai muncii. Ea a devenit o me
todă încercată a construirii comunis
te. Mlădițele comunismului pe care 
Lenin le-a văzut în subotnice s-au 
transformat astăzi în puternica între
cere socialistă — mișcarea măreață 
a oamenilor muncii pentru îndeplini
rea cît mai rapidă a planurilor de 
dezvoltare a tuturor ramurilor econo
miei naționale.

Tovarăși ! Ocupați cu munca paș
nica, creatoare, noi traducem în viață 
cu consecvență o politică externă de‘ 
pace, întărind și lărgind în perma
nență, pe bază de reciprocitate, legă
turile de afaceri ale Uniunii Sovietice 
cu toate statele străine care manifestă 
interes față de aceasta. întreaga is
torie a dezvoltării statului sovietic 
constituie o pildă grăitoare a dragos
tei de .pace a Uniunii Sovietice, a 
traducerii consecvente în viață a prin
cipiilor leniniste în relațiile LI.R.S.S. 
cu celelalte țări. Sarcina noastră 
este de a duce și pe viitor o politică 
de pace, clară și apropiată popoare
lor, de a întări legăturile de afaceri 
cu țăriie străine, de a dezvolta prin 
toate mijloacele comerțul cu ele pe 
baza avantajului reciproc.

Încă in primii ani ai puterii sovie
tice, V. I. Lenin a spus: „Există o 
forță mai mare decît dorința, voința 
și hotărîrile oricăruia din guvernele 
sau clasele dușmane; această forță 
o constituie relațiile economice mon
diale generale — care le silesc să 
pășească pe . această cale a legături
lor cu noi“.

Viața a .confirmat justețea acestor 
cuvinte ale lui Vladimir Ilici. In ciu
da tuturor uneltirilor, diferiților duș
mani, se lărgește.'an de an comerțul 
exterior al Uniunii Sovietice. în pre
zent, noi facem comerț cu 51 de state 
străine. In 1953 volumul comerțului 
dintre LLR.S.S. și firmele străine a 
crescut cu 11 la sută în comparație 
cu anul precedent, iar în comparație 
cu nivelul dinainie de război — de 
aproape patru ori. In țările burgheze 
crește numărul oamenilor care recu
nosc necesitatea imperioasă de a se 
dezvolta și adînci relațiile comerciale 
cu țara noastră, cu statele de demo
crație populară. O dovadă în acest 
sens sînt numeroasele delegații co
merciale,. în particular delegațiile de 
industriași și comercianți din Anglia, 
Argentina și alte țări, care au vizitat 
în uliimele luni U.R.S.S. și au în
cheiat o serie de importante tranzac
ții comerciale.

¿Contințuuie in pag. 4-a)
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Propunerile privitoare la lărgirea 
si întărirea legăturilor de afaceri în
tre țări, măsurile guvernului Uniunii 
Sovietice îndreptate spre slăbirea în
cordării în relațiile internaționale sînt 
călduros sprijinite și aprobate în toate 
țările lumii. Dar ceea ce aprobă mi
lioane de oameni stîrnește enervarea 
și atacurile furibunde ale unor perso
nalități care ocupiî posturi de foarte 
mare răspundere in Statele Unite ale 
Americii și în alte țări. Mă refer în 
primul rînd la secretarul de stat ăl 
S.U.A., d. Dulles. In timp ce Uniu
nea Sovietică depune mari eforturi 
pentru a obține o'destindere a atmos
ferei de neîncredere reciprocă; atmos
feră prin nimic justificată, d. Dul
les parcă s-ar fi îmbolnăvit ce un 
acces de furie. In numeroasele sale 
declarații el face propagandă politicii 
forței brutale, ațîță isteria războini
că, ură și disprețul față de popoare, 
proferă amenințări împotriva unei se
rii de state și mai ales împotriva 
Uniunii Sovietice, Republicii Popu
lare Chineze, țărilor de democrație 
populară.

Oamenii cu judecată sănătoasa din 
toate țările, care tind spre slăbirea 
încordam în relațiile internaționale, 
condamnă politica de discriminare 
dusă de cercurile guvernante ale Sta
telor Unite ale Americii față de ma
rea Republică Populară Chineză care 
numără peste 500 de milioane de oa
meni. O asemenea politică mioapă este 
sortită eșecului. (Aplauze prelungite).

Din primele zile ale nașterii sta
tului sovietic, noi am auzit nu odată 
diferite amenințări la adresa poporu
lui sovietic și știm cît valorează ase
menea metode. Noi nu ne temem de 
amenințări, noi nu sîntem din cei ce 
pot fi intimidați.

Ne amintim cum Hitler și complicii 
lui. înainte de a fi atacat țara noas
tră. urlau cum că Uniunea Sovietică 
este slabă, și, dorind să se pricopseas
că pe seama U.R.S.S., au atras în 
aventura militară și pe alți jefuitori 
imperialiști. Se știe cum s-a terminat 
această aventură. Este neîndoielnic 
că dacă se vor găsi imitatori zmintiți 
ai lui Hitler, ei vor avea în mod ine
vitabil aceeași soartă. (Aplauze fur
tunoase, prelungite).

învățămintele istoriei nu pot fi ui
tate, iar aceste învățăminte arată că 
primul război mondial a dus la victo
ria revoluției socialiste în țara noas
tră și la crearea primului stat din 
lume al muncitorilor și țăranilor.

Ca urmare a celui de al doilea răz
boi mondial, de sistemul capitalist 
s-au desprins o serie de țări din Eu
ropa și Asia, ale căror popoare au 
pășit pentru totdeauna pe calea dez
voltării socialiste și au instaurat în 
.țările lor orînduirea democrat-popu- 
lară. Ar fi absurd să se presupună 
că popoarele-care au scuturat pentru 
totdeauna lanțurile robiei capitaliste 
vor dori de bună voie să-și pună din 
nou aceste lanțuri, numai pentru că 
aceasta este pe placul d-lui Dulles și 
al celor de o seamă cu el. (Aplauze). 
Dacă imperialiștii vor încerca să dez
lănțuie un nou război, el se va ter
mina în mod inevitabil cu falimentul 
întregului sistem capitalist. (Aplauze 
furtunoase).

Poporul nostru nu vrea război, de
oarece știe că războiul aduce vărsare 
de sînge, jertfe și distrugeri uriașe. 
Nici un popor din lume nu vrea răz
boiul, lucru dovedit în mod grăttor 
de puternica mișcare â partizanilor 
păcii.

Pentru cauză păcii ar fi mult mai 
bine dacă Dulles și afete personalități 
din statele capitaliste c.r da dovadă 

de o atitudine mai lucidă în declara
țiile lor. Noi ne dăm perfect de bine 
seama că oameni de tipul lui Dulles 
nu nutresc dragoste față de statul so
vietic și cu atît mai puțin față de 
partidul comunist. Nici noi nu inten
ționăm să vorbim de vreun senti
ment de simpatie față de capitalism, 
care exploatează fără milă clasa mun
citoare, înrobește popoarele, creează 
condiții insuportabile de trai pentru 
masele de multe milioane de oameni 
ai muncii.

Noi nu ne amestecăm în treburile 
interne ale altor state. Dar poporul 
nostru, ca și sute de milioane de oa
meni de pe întregul glob pămîntesc, 
a simpatizat și simpatizează cu po
poarele care duc lupta de eliberare 
împotriva colonialiștilor, împotriva 
cotropitorilor imperialiști și urează 
succes deplin popoarelor asuprite în 
lupta lor de eliberare. (Aplauze pre
lungite;.

In același timp noi am considerat 
întotdeauna și considerăm că coexis
tența pașnică a socialismului și capi
talismului este cu putință și întrucît 
aceste, două sisteme există, este ne
cesară întărirea legăturilor de afa
ceri intre ele și nu ațîțarea vrajbei 
și urii reciproce. Popoarele înseși își 
determină atitudinea față de rînduie- 
lile existente în țările lor. Țara So
vietică va duce, și pe viitor în mod 
neabătut o politică externă de pace, 
va căuta să obțină slăbirea încordă
rii internaționale, intensificarea dez
voltării legăturilor de afaceri dintre 
țări, întărirea păcii în întreaga lume. 
(Aplauze prelungite).

De ce oare adepții politicii agre
sive zăngăne armele, de ce propovă- 
duesc faimoasa politică de forță? Vor 
bind serios, înșiși autorii acestei po
litici înțeleg cît de absurdă este a- 
ceastă politică față de țări atît de 
mari cum sînt Uniunea Sovietică, Re
publica Populară Chineză. In prezent 
toată lumea vede cum cresc și se în
tăresc forțele puternicului lagăr al 
socialismului și democrației, care gru
pează în rîndurile sale peste o trei
me din omenire.

Se știe că omul la mînie poate 
să-și piardă mințile. Dar oare îi șade 
bine unui om de stat să definească 
politica externă a statului cînd este 
orbit de furie și ură față de alte po: 
poare? Ura oarbă este un rău sfă
tuitor.

Ațîțate de politicieni ca d. Dulles. 
ziarele și posturile de radio burgheze 
americane publică născocirile cele 
mai absurde și mai lipsite de sens în 
legătură cu măsurile guvernului so
vietic îndreptate spre slăbirea încor
dării internaționale. Presa burgheză 
înfățișează propunerile guvernului 
U.R.S.S. privind îmbunătățirea legă
turilor de afaceri cu țările capitaliste 
ca pe o „bombă economică a .Uniu
nii Sovietice“, ca pe un fel de „com
plot al comuniștilor“ în scopul cuce
ririi întregii lumi.

De ce fac imperialiștii zarvă des
pre pretinsa primejdie din partea U- 
niunii Sovietice, deși înțeleg perfect 
de bine că Uniunea Sovietică duce o 
politică de pace și nu intenționează 
să atace pe nimeni? Ei fac zarvă în 
scopuri de propagandă. Prin discu
țiile pe tema pretinsei primejdii din 
partea U R.S.S. ei vor să intimideze 
pe cetățeni pentru a le stoarce mai 
ușor impozite, pentru a asigura mo
nopolurilor imperialiste profituri ri
dicate. Ațîțînd isteria, imperialiștii 
încearcă să justifice cursa turbată a 
înarmărilor, cu ajutorul căreia ei spe
ră să atenueze loviturile crizei econo
mice care se apropie. Imperialiștii a- 
mericani vor de asemenea să intimi
deze popoarele Europei occidentale, să 
silească guvernele acestor țări să 
cheltuiască mai multe fonduri pentru 

înarmare. întrucît însă în țările Eu
ropei occidentale economia este și așa 
încordată pînă la limita, capitaliștii 
americani, sub formă, chipurile de a- 
jutor, le vînd armamentul lor, reali- 
zînd profituri uriașe și înrobind a- 
ceste țări.

imperialiștii se tem de o întrecere 
«așnică cu statul sovietic, deoarece 

este evident că sistemul capitalist nu 
poate ține piept acestei întreceri. In 
presa burgheză americană se exprimă 
tot mai des temeri că ritmul rapid de 
dezvoltare a Uniunii Sovietice și creș
terea bunei stări materiale a poporu
lui exercită o influență atractivă asu
pra oamenilor muncii din țările ca
pitaliste. Este caracteristic în această 
privință un articol apărut la 11 a- 
prilie în ziarul „New York Herald 
Tribune“, în care se fac mărturisiri 
extrem de semnificative :

„In timp ce noi continuăm să ne 
lăsăm legănați de legendele răsuflate 
despre „rușii înapoiați“ — scrie zia
rul — giganticul stat sovietic își în
tărește puterea economică mult mai 
repede decît o face Europa occiden
tală. ntrul de greutate a fost de
plasat asupra mărfurilor de consum. 
Fie că vreți sau nu s-o credeți, dar 
acest lucru constituie fără doar și 
poate cel mai periculos eveniment 
din a doua jumătate a secolplui al 
XX-lea (Rîăete în sală). Faptul trist 
și de netăgăduit (adăugăm: trist pen
tru imperialiști) constă în aceea că 
după război în Uniunea Sovietică se 
constată un colosal progres indus
trial și tehnic: colosal după standar
dele rusești și uriaș chiar după ale 
noastre''.

Iată de ce se tem domnii imperia
liști. Oamenii muncii din toate țările 
văd cu ochii lor că în Uniunea So
vietică și în țările de democrație 
populară, unde puterea aparține po
porului, sînt realizate cu succes pla
nurile construcției pașnice, total este 
îndreptat spre asigurarea creșterii 
continue a bunei stări a poporului.

Noi vom continua cu perseverență 
munca noastră în ceea ce privește în
tărirea statului sovietic, vom ridica 
nivelul de trai al poporului nostru, 
vom obține dezvoltarea tuturor ramu
rilor economiei naționale. Vom întări 
neobosit capacitatea de apărare a U- 
niunii Republicilor Sovietice Socialis
te, pentru ca, în cazul cînd agresorii 
imperialiști, cuprinși de nebunie, se 
vor încumeta să turbure munca paș
nică a oamenilor sovietici și să a- 
tace patria noastră, să le dăm o ri
postă nimicitoare, să repetăm lecția 
dată de poporul sovietic și de vite
zele lui Forțe Armate cotropitorilor 
hitleriști în timpul celui de al doilea 
război mondial. (Aplauze furtunoase, 
prelungite).

Poporul sovietic pășește în mod 
ferm pe calea dreaptă și deschisă 
spre comunism. Și oricît ar turba de 
furie dușmanii, ei sînt neputincioși 
să oprească înaintarea noastră victo
rioasă, așa cum nu sînt în stare să 
împiedice răsăritul soarelui. (Aplau
ze prelungite).

Trăim într-o perioadă cînd cauza 
construcției comuniste a devenit o 
cauză a sutelor de milioane de oa
meni și victoria ei este mai presus 
de orice îndoială. (Aplauze prelun
gite). Calea spre comunism este lu
minată de învățătura veșnic vie, ; dă
tătoare de viață a lui Marx-Engels- 
Lenin-Stalin. (Aplauze prelungite). 
Poporul sovietic este condus spre co
munism de Partidul Comunist al 
Uniunii Sovietice, creat și făurit de 
nemuritorul nostru părinte și învăță
tor Vladimir Ilici Lenin, partid călit 
în lupte pentru fericirea oamenilor 
muncii. (Aplauze furturfbase, prelun
gite care se transformă m ovații. 
Toți se ridică în picioare^.

20 m. p- tencuieli pe ii
Anul acesta, constructorii din Va

lea Jiului vor clădi aproape 1500 noi 
apartamente pentru mineri. Pentru a 
se intensifica ritmul lucrărilor, în în
trecerea socialistă în cinstea zilei de 
1 Mai colectivul șantierului de con
strucții din Vulcan a pornit la apli
carea organizată a metodelor de mun 
că înaintate în domeniul tencuitului.

In luna aprilie, zidarul Mihai Hen- 
gelman și-a format o brigadă de ten- 
cuitori din 22 tovarăși, printre care 
tov. Grigore Racz, Ștefan Lorincz. 
Dominic Kovaci și alții, care aplicînd 
metodele zidarilor sovietici Malîghin, 
Kutenkov, Elaghin, Denkov și folo
sind pentru executarea tencuielilor me
canice pompele de mortar Sokolov- 
Sokolovschi și injectorul sistem A.V. 
f^tramov care nu necesită aer com
primat, au reușit ca după o practică 
de cîteva zile să realizeze 20 m. p. ten
cuieli pe zi de fiecare tencuitor. In 
acest fel, această brigadă de tencui- 
tol'i de la Vulcan a mărit productivi
tatea muncii la tencuieli de interior cu 
117 la sută, realizînd și supraîndepli- 
nind angajamentul luat în întrecerea 
socialistă în cinstea zilei de 1 Mai.

Pentru extinderea acestei metode 
avansate în ziua de 28 aprilie, s-a or
ganizat la locul de muncă al acestei 
brigăzi un schimb de experiență la 
care au participat numeroși munci
tori și tehnicieni constructori de pe 
diferite șantiere din Valea Jiului. A- 
ceștia, văzînd metodele de muncă, ca
litatea lucrării și rezultatele aplicării 
tencuielilor mecanizate și-au luat an 
gajamentul să aplice și ei în munca lor 
această metodă înaintată de muncă, 
pentru a da cît mai multe apartamente 
pentriî mineri. *

VASILE BARTHA 
corespondent

Crește numărul depunătorilor 
la C.E.C. din Valea Jiului
In anul 1949 s-au înființat sucursa

lele C.E.C. din Petroșani și LupenL 
Mulți oameni ai muncii din Valea 
Jiului au devenit depunători chiar din 
primele zile după înființarea acestor 
sucursale. De atunci, numărul depu
nătorilor din Valea Jiului a crescut la 
peste 16.000. Oamenii muncii s-au 
convins de avantajele depunerii și 
păstrării banilor la C.E.C. Datorită 
creșterii continue a nivelului de trai 
al oamenilor muncii și a întăririi nou
lui leu, numărul depunătorilor din în 
treprinderi și instituții crește neînce
tat.

Numărul depunătorilor la C.E.C. 
din Valea Jiului a crescut în 1953 cu 
45 la sută față de 1952. Numai în pri
mele trei luni ale anului 1954 s-au în
registrat 9Ș8 noi depunători.

Sucursala C.E.C. Petroșani și-â 
realizat pînă la sfîrșitul lunii aprilie 
sarcinile de plan pe întreg anul 1954;

EMERIC SZEMETI 
corespondent

O întîlnire în stea 
pe muntele Șurianu
Cu prilejul zilei de 1 Mai Biroul 

de turism din Petroșani a organizat 
o întîlnfre în stea pe muntele Șu
rianu.

La această competn;e, participă tu
riști din colectivele sportive „Avîn- 
tul“-Alba Iulia, „Voința“, „Avîntul" 
și „Flamura Roșie“-Sebeș, „Metalul“- 
Cugir, „Metalul“-Hunedoara, „Mine
rul“ și „Spartac“ din Valea Jiului.

Echipele de turiști vor porni în 
ascensiune din puncte diferite în ziuă 
de 30 aprilie. Intîlnirea va avea loc 
în ziua de 1 Mal ora 14 ia cabană 
Șuriaau.
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Trenul, o miniatură de perssnal, 
s-a pus în mișcare. .Minerii, tehnicienii, 
muncitorii de prin ateliere, stau în
ghesuit! pe bănci și discută despre 
mersul producției, despre noile suc
cese dobîndite la mina lor, la Uri- 
cani. Aproape în fiecare vagon tema 
discuției este aceeași și de mai bine 
de două luni oamenii muncii care lo
cuiesc în orașul Lupeni și lucrează la 
mina Uricani, dimineața cînd trenul 
îi duce la lucru sau după masă cînd 
îi aduce acasă dezbat aceeași proble
mă — problema căilor și mijloacelor 
care trebuiesc folosite, pentru ca mina 
lor să devină o mină fruntașă în în
trecerea socialistă.

— Știți că pînă astăzi colectivul 
minei noastre și-a depășit planul de 
cărbune cu 15,5 la sută? — se adrer 
sează un miner vîrstnic unui grup 
din vagonul din față.

— Sîntem fruntași pe întreagă 
Valea Jiului, poate pe țară ■— răs
punde imediat un tînăr.

— Ho, nu te pripi — completea
ză un altul. Nu știe nimeni ce rea
lizări au dobîndit minerii de la cele
lalte mine. Ce credeți că la alte mine 
se doarme tocmai acum în întrece
rea în cinstea zilei de 1 Mai?

- Nu se poate să fie alții înaintea 
noastră 1 Doar pînă ieri celelalte co
lective erau în urmă ! O fi avînd Ani- 
noasa, Lupenii, Vulcanul mineri buni, 
or fi avînd tradiție de colective frun
tașe, dar nici noi nu sîntem dintre 
aceia care stau cu mîinile în sîn 1

Oameni de la Uricani

' Tînăr este colectivul minei Uricani. 
Cei mai vechi mineri și tehnicieni 
care lucrează aici, „băștinașii“, au 
venit la mină acum 8 ani. Cei mai 
mulți, majoritatea, au venit în anii 
cincinalului, incet, încet, în lupta cu 
greutățile inerente fiecărei mine în 
construcție, minerii vîrstnici și cei 
tineri, au alcătuit și sudat un harnic 
colectiv.

Ion Recsak și Ludovic Bartha sînt 
printre minerii care au lucrat la des
chiderea minei Uricani. Ion Recsak 
încă de la început, Ludovic Bartha 
ceva mai tîrziu. Astăzi ambii sînt bri
gadieri de frunte ai minei Uricani, 
oameni de nădejde, fruntași ai între
cerii socialiste. Ca și la început, bri
găzile tov. Ion Recsak și Ludovic 
Bartha lucrează la pregătiri, crefnd 
drum spre noi straturi de cărbuni, 
dînd în folosință noi locuri de muncă. 
Și 0 brigadă și cealaltă aplică cu suc
ces metoda sovietică a graficului ci
clic. In primul trimestru al acestui an 
brigada minerului Recsak întrecuse 
în realizări brigada lui Bartha. A- 
cum, în luna aprilie ortacii lui Bartha 
au luat-o puțin înainte; brigada sa 
și-a depășit sarcinile de plan cu 86 
la sută, cea a lui Recsak — cu 62 
la sută.

Printre „vechii“ mineri de la Uri
cani se numără și brigadierii Alexan
dru Eizler, Martin Vereș și Silviu 
Iovan. Alexandru Eizler, un miner 
scund, este responsabilul celei mai 
bune brigăzi. de abataj. In condiții 
naturale deosebit de grele, brigada sa 
din care fac parte două schimburi 
utemiste a mărit viteza de exploatare 
a unui cîmp de abataj cu aproape 
150 la sută, în comparație cu viteza 
medie realizată de alte brigăzi.

Minerii Ion Recsak, Ludovic Bar
tha. Alexandru Eizler, Silviu Iovan, 
Martin Vereș, tehnicienii Nicolae Is- , 
pas, Iosif Cziler. Gheorghe Botici și 
alții, au crescut sau au ajutat să 
crească o nouă generație de mineri, 
tineretul.

I. RECSAK C. FORAY $T. ULRICH GH. MATEI P. GRASS L. BARTHA
brigadier brigadier directoral minei brigadier brigadier brigadier

Colectiv fruntaș
Unul dintre cei mai destoinici mi

neri tineri de la Uricani este briga
dierul Gheorghe Matei, care conduce 
o brigadă utemistă din sectorul 1. 
Gheorghe Matei știe să conducă cu 
pricepere brigada sa, îmbină în mod 
armonios entuziasmul ortacilor săi cu 
hotărîrea de a birui greutățile, de a 
le învinge. Anul acesta brigada ute- 
mistului Gheorghe Matei nu s-a pu
tut plînge că n-are greutăți; topirea 
zăpezii a fost urmată de un adevărat 
potop de apă în abataj, lucru care 
n-a împiedicat însă brigada să-și de
pășească cu regularitate sarcinile de 
plan cu peste 25 la sută.

Colectivul minei Uricani se mîn- 
drește cu un mare număr de tineri 
pricepuți și harnici. Se mîndrește cu 
brigadierii Petru Grass, Ion Bolea, 
Gheorghe Paraschiv, Nicolae Bercuș, 
Ion Martin, Carol Foray, cu minerii 
de frunte Tănase Beșliu, Dionisie 
Kacso și alții.

— Aceștia sînt oamenii de la mina 
noastră — îți spune cu mîndrie tov. 
Vasile Rentea, secretarul organizației 
de tineret. Tineri prin fapte, vîrstnici 
prin experiență, fii demni ai harnicu
lui nostru popor muncitor.
In fiecmte ü se schimbă áte ceva

II întrebi pe tovarășul Ștefan Ul- 
rich, directorul minei Uricani, despre 
transformările prin care trece" mina 
Uricani, despre perspectivele ei de 
viitor. Iți răspunde zîmbitor.

— La noi, în fiecare zi se schimbă 
în munca și viața minerilor cîte ceva. 
Din aceste schimbări de fiecare zi 
rezultă progresul tehnic al minei, bu
năstarea oamenilor muncii.

Da, la mina Uricani și-n vechiul 
sat de ciobani în fiecare zi de la in
staurarea puterii populare s-a schim
bat cîte ceva, ceea ce a făcut ca acum 
locurile să fie de nerecunoscut.

Anul trecut a fost un an de mari 
transformări la Uricani. In acest an 
gradul de mecanizare al transportului 
a crescut în abataje cu 113 la sută, 
iar pe galerii cu 42 la sută.

Importante cantități de utilaje au 
fost date în folosință și anul acesta. 
La suprafață au fost puse în func
țiune 2 locomotive puternice cu tro- 
ley, în mină alte patru abataje au 
fost mecanizate, iar pe traseele din 
mină au fost introduse 3 locomotive 
noi. Astăzi mina Uricani, care a luat 
ființă acum 8 ani, a întrecut în me
canizare la transport minele Aninoa- 
sa și Petrila. Acest fapt a adus după 
sine o considerabilă ușurare a muncii 
minerilor și constituie o bază temei
nică pentru ridicarea productivității 
muncii la un nivel înalt.

Și mai mari sînt transformările 
din viața minerilor din Uricani. Pen
tru ei, harnicii constructori au înăl
țat un orășel nou ca zeci de blocuri 
și sate de apartamente confortabile, 
pentru ei se vor construi așezăminte 
de cultură, magazine, școli, etc.

— In iot ce s-a făcut pentru noi — 
spun cu mîndrie minerii de la Uri
cani — se vede grija permanentă a 
partidului și guvernului nostru pentru 
munca și viața omului muncitor, sim
țim ajutorul permanent al oamenilor 
sovietici.

Cotitura
Tovarășul loan Ordog, secretarul 

organizației de partid este un bun cu
noscător al problemelor care s-au ri
dicat în fața colectivului minei Uri
cani, ie mînuește tot atît de bine ca 
și directoral minei.

— Acum vreo două luni — spune 
el — aveam toate condfțSfle, ca și as

tăzi, să obținem succese în producție. 
Oamenii erau aceiași, harnici, hotă- 
rîți, pricepuți, tehnica nouă era, con
dițiile de viață erau aproape asemă
nătoare. Și totuși lipsea ceva pentru 
că altfel n-am fi rămas în urmă, pen
tru că altcum n-am fi fost siliți să ne 
posomorim ori de cîte ori auzeam că 
sîntem în urma altor colective din 
Valea Jiului. Acel ceva care ne lipsea 
a fost munca politică susținută pen
tru a ridica întrecerea socialistă la 
un nivel corespunzător. Lipsea și orga
nizarea — organizarea rațională a 
procesului de producție, preocuparea 
pentru folosirea întregii capacități 
de producție.

Secretarul organizației de partid 
' are mare dreptate cînd spune aceste 

lucruri. La sfîrșitul lunii februarie, 
lipsea iu mare măsură munca poli
tică de masă, lipsea organizarea 
transportului pe care brigăzile de mi
neri au cerut-o cu atîta insistență de 
zeci și zeci de ori. Erau locomotive, 
erau crațere, dar nu era lemn în a- 
bataje, lipseau vagonetele goale și mi
nerul fără lemn și goale oricîtă bună
voință ar avea nu-și poate îndeplini 
sarcinile de plan.

Cotitura s-a produs brusc, ca orice 
cotitură. Intr-o consfătuire de produc
ție, minerii în frunte cu comuniștii 
au cerut conducerii minei, tehnicie
nilor, să lichideze cu lipsurile din or
ganizarea muncii, să simtă răspun
derea care le-a fost încredințată. Mi
nerii și-au sporit cu acest prilej an
gajamentele, iar tehnicienii n-au pu
tut să rămînă în urmă. La numai cî- 
teva zile hotărârile consfătuirii au 
dat roade. Prin organizarea temeinică 
a transportului, prin lărgirea muncii 
în acord la personalul din transport, 
prin faptul că mecanicii, tehni
cienii și conducerea sectorului de 
transport au depus toate eforturile 
pentru a traduce în viață angaja
mentele luate, aprovizionarea cu ma
teriale și vagonete goale s-a îmbună
tățit și odată cu ea activitatea între
gului colectiv.

întrecerea socialistă, angajamentele 
brigăzilor de mineri de la Uricani, au 
fost sprijinite, odată cu cotitura în 
munca de organizare a procesului de 
producție, cu măsuri tehnico-organi- 
zatorice corespunzătoare. Aceasta a 
făcut posibil ca odată cu creșterea a- 
vîntului întrecerii să crească și pro
ducția de cărbune. Numărul celor an
trenați în întrecere a crescut continuu 
la mina Uricani; în luna aprilie nu
mărul muncitorilor, tehnicienilor și 
inginerilor antrenați în întrecere a 
fost cu 19 la sută mai ridicat decît 
în luna februarie. După cotitură, pro
ducția de cărbune a minei Uricani — 
expresie a avîntului cu care acest har
nic colectiv a desfășurat întrecerea' 
socialistă îa cinstea zilei de 1 Mai — 
a crescut cu peste 45 Ia sută.

★
...Un tren încărcat cu cărbune, tras 

de o puternică locomotivă electrică, 
a pornit de la Uricani către fabricile i 
și uzinele patriei. Peste puțin timp I 
va porni altul, apoi altele. Zecile de | 
trenuri de cărbune date peste plan în i 
cinstea zilei solidarității internațio
nale a celor ce rfiuncesc de către co- 
lectivul minei Uricani, demonstrează 1 
că acest harnic colectiv este hotărît 
să-și dezvolte neîncetat succesele

Din drumul parcurs de colectivul 
minei Uricani, din munca pe care el 
a depus-o în cinstea zilei de 1 Mai, 
au de învățat multe colective din ba
zinul nostru carbonifer.

I. MANEA

Valea Jiului 
în haină de sărbătoare

Nu-i colțișor al Văii Jiului în care 
viața să nu pulseze mai puternic ca de 
obicei. Munca oamenilor ce-șwțăurese 
liberi o viață nouă, e plină de rezul
tate : de 1 Mai, minerii Văii Jiului ra
portează cu mîndrie partidului și gu
vernului că producția de cărbune a de
pășit nivelul planificat. Acest remar
cabil succes face ca la marea sărbă
toare a solidarității internaționale a 
celor ce muncesc, inimile minerilor. 
Văii Jiului să fie mai pline de bucurie.

Oamenii muncii din Valea Jiului ar; 
ținut ca sărbătoarea de la 1 Mai să 
fie marcată totodată, prin înfrumu
sețarea localităților. Sute și sute de 
muncitori, funcționari, lucrători din 
comerț, gospodine au muncit cu răb
dare pentruca mina, instituția, maga
zinul șau strada pe care locuiesc să 
aibe un aspect nou. Astfel, Valea Jiu
lui a îmbrăcat în întîmpinarea zilei de 
1 Mai haină de măreață sărbătoare.

Iată strada principală a orașului 
Petroșani. Pe frontispiciile clădirilor, 
proaspăt văruite, flutură faldurile 
steagurilor roșii'și tricolore. Pe pan
carte roșii oamenii muncii au scris lo
zinci care exprimă hotărîrea lor de a 
lupta fără preget pentru construirea 
socialismului, pentru înfăptuirea poli
ticii partidului, pentru bunăstare și 
pace. Lozincile grăiesc despre recu
noștința pe care poporul nostru o poar
tă Uniunii Sovietice, marea noastră 
prietenă și eliberatoare, despre soli
daritatea oamenilor muncii din țara 
noastră cu toate popoarele care luptă 
pentru triumful înțelegerii și prieteniei 
în lume, pentru pace.

Iată vitrina unui magazin alimen
tar. Bogăția de sortimente a fost rân
duită cu grijă și dragoste. O altă vi
trină e împodobită cu produse textile, 
altele cu obiecte de bucătărie șFtoate 
la un loc, vorbesc celui care le admiră 
despre grija pe care partidul și guver
nul o poartă ridicării nivelului de trai 
al celor ce muncesc. Din loc în loc, 
se văd panouri cu chipurile minerilor, 
constructorilor, inovatorilor fruntași 
ai întrecerii socialiste în cinstea zilei 
de 1 Mai. Ei sînt în primele rânduri ale 
luptei poporului nostru pentru con
struirea vieții noi.

Seara, de pe înălțimea clădirilor Di
recției Generale a Minelor, Trestului 
7 construcții din Petroșani, preparației 
Petrila și a mulțpr altor clădiri, stră
lucesc literele luminoase ale cuvintelor 
dragi oamenilor muncii de pretu
tindeni: „Trăiască 1 Mai, sărbătoarea 
solidarității internaționale a celor ce 
muncesc!“.

Manifestările cultural-artistice 
ee vor avea loc în ziua 

de 1 Mai
Cu prilejul zilei de 1 Mai — Ziua 

solidarității internaționale a oamenilor 
muncii — în raionul nostru vor avea 
loc numeroase manifestări cultural- 
artistice. Echipele' artistice de ama
tori ale sindicatelor vor prezenta în 
localitățile Văii Jiului programe cul
tural-artistice închinate zilei de 1 Mai*

La Petroșani, echipele artistice des . 
amatori ale Uzinei de utilaj minier, 
a sindicatului Comerț și finanțe, co
operativelor meșteșugărești, Școlii me
dii de 10 ani romînă, precum și co
lectivele artistice ale Teatrului de 
Stat și circului Paladium vor prezenta 
programe cultural-artistice, în după 
amiaza zilei de 1 Mai. la cluburile 
„Gh. Apostol“, „Constructorul“, 
O.C.L. și C.F.R., iar la Lupeni echi
pele artistice ale minei și filaturii vor 
prezenta în după amiaza zilei de 1 
Mai un bogat repertoriu la Palatul 
cultural.

De asemenea, la cluburile miniere 
din Petrila, Aninoasa, Lonea și Vul
can vor avea loc programe cultural- 
artistice prezentate de formațiunile ar
tistice ale sindicatelor miniere din lo
calitățile respective.

In caz că timpul va fi favorabil, pro
gramele cultural-artistice vor fi pre
zentate în aer liber.
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Am sosit dis-de-dimineață la mină 
și am pornit să-l caut pe director. Mă 
gîndeam că de la el aș putea afla 
ceea ce mă interesează despre mi
nerii din localitate. Directorul era ple
cat insă la o consfătuire care ținea 
două zile. Pretutindeni parcă mă ur
mărea ghinionul. Biroul comitetului 
de partid era închis, la UiT.M. nu era 
nimeni, iar cei de la comitetul sindi
cal erau plecați pe teren. Pentru a-mi 
trece mai repede timpul, am pornit 
prin colonia minerilor.

Strada lungă, cotită, strînsă între 
două dealuri, cu acel dute-vino de ma
șini, camioane și căruțe nu oferă o 
priveliște prea minunată.

Silueta înaltă, a unei clădiri cu. 
două etaje, îmi atrage de departe pri
virea. Aproape involuntar pași' mă 
poartă către această clădire nouă din 
colonia muncitorească. Aflu că e că
minul tinerilor mineri. Intru în holul 
larg, apoi în camera responsabilului 
căminului. Aci găsesc un om în vîrs- 
tă, care răsfoiește plictisit paginile 
unui caiet. Se bucură mult de sosirea 
mea și mă poftește să ocup loc. înce
tul cu încetul, firul vorbirii se leagă 
între noi. Vorbim despre timpul 
călduț, despre drumul prost. Apoi 
discuția alunecă domol asupra vieții 
din trecut a minerilor.

Sandor-baci, acest miner pensionist 
care îndeplinește funcția de responsa
bil al căminului, este o adevărată co
moară pentru cine are drag să-i as
culte povestirile. El păstrează viu în 
amintirea sa trecutul de suferințe al 
minerilor și face legătură cu prezentul 
luminos. Cîte lupte tăcute, cîte fapte 
de eroism nu au dus minerii! Și el se 
pricepe să le povestească tinerilor atît 
de minunat !

'— Știi că noi am avut în trecut și 
zile frumoase, vesele, în mina asta ve
che ? Ori crezi, ori nu, dar noi cu pes
te zece ani în urmă, am sărbătorit 
ziua de 1 Mai. Și nu numai o zi, ci 4 zile 
încheiate. Asta s-a întîmplat pe la 
sfîrșitul lunii aprilie 1941. Norii negri ai 
războiului au început să se adune și 
asupra țării noastre. In loc de pîine 
de grîu, mîncam mazăre amară. Cînd 
mergeam la șut duceam cu noi doar 
cîțiva cartofi fierți.

Conducerea minei era tot mai la
comă, iar slugile capitaliștilor tot maî 
obraznice. Adunările muncitorilor au 
fost interzise. Ne-au fost luate și ul
timele drepturi, jandarmii făceau dese 
ori descinderi la mineri. Pe cei bănuiți 
c-ar fi comuniști au început să i ducă 
dintre noi. Nici cîștig, nici hrană, nici 
omenie pentru noi—minerii. In schimb, 
cărbunele a început să fie dintr-odată 
foarte căutat de capitaliști. Aceștia, au 
început să facă noi angajări de mun
citori dintre șomeri, au mărit ziua de 
muncă," au început să pedepsească as
pru pe cei care i bănuiau că nu lu
crează îndeajuns sau că lipsesc de la 
lucru.

Capitaliștii pregăteau războiul mur
dar contra Uniunii Sovietice. Cu căr
bunele din Valea Jiului ei vroiau să mî- 
he spre răsărit trenurile cu trupe fas
ciste.- Acest lucru a început să iasă tot 

mai mult la lumină. Le trebuia capita
liștilor cărbune mult ca să poată ataca 
țara sovietică, puterea muncitorească.

Eu lucram pe atunci la mină îm
preună cu fiul meu. El era un băiețaș 
slăbuț. De abia îi apăruseră tuleel= în 
barbă dar era deja miner.

Se apropia 1 Mai. Intr-o zi băiatul 
mi-a spus: „tată, eu de acuma sînt mi
ner. Ziua de 1 Mai o vom sărbători 
cu toții, împreună. Invață-mă cînte- 
cul muncitorilor“. Nu știam la ce se 
gîndește. Dar, el se aplecă la urechea 
mea și începu să-mi cînte încetișor o 
melodie. Am ridicat speriat capul în 
sus. Fiul meu cînta „Internaționala“.

— Să taci imediat! — am strigat 
la el. — Să nu te audă cineva că tu 
cînți acest cîntec ! Cînd îți va crește 
mustața îl vei putea învăța și tu. Pînă 
atunci să nu-ți umble gîndul la așa 
ceva !

Era tînăr încă băiatul meu și mă 
îngrijoram din cauza lui. Cea mai mi
că neatenție îl putea costa libertatea. 
Jandarmii și agenții conducerii mi
nei, căutau să ne afle toate gîndurile, 
pentru că știau că în inimile noastre 
clocotește răzvrătirea.

înainte de 1 Mai postul local de jan
darmerie a fost întărit cu încă un pu
ternic detașament de jandarmi

Conducerea minei ne-a anunțat prin 
ingineri hotărîrea ei: Ia 1 Mai toată 
lumea lucrează normal. Nu-i timp de 
sărbătoare. Să se bucure oamenii că 
au de lucru.'

A doua zi, împreună cu băiatul meu 
lucram în schimbul de noapte. Către 
dimineață cineva mă bate pe umăr. 
Mă uit înapoi: era unul din mineiii 
bătrîni. Pe sub pălărioara lui mică de 
maramureșan mă privea vesel.

— Șandore, după șut ne adunăm cu 
toții. Să vii și tu cu echipa — Atîta 
mi-a spus.

Mă uitam la el întrebător : avem 
adunare ? Oare am înțeles bine ? Doar 
adunările minerilor erau oprite sub 
cele mai aspre pedepse. Și locuințele 

minerilor erau sub observație. Unde 
se adunau patru-cinci oameni, locul 
acela era suspect iar a doua zi oamenii 
erau chemați sus la jandarmerie. Dar 
prietenul meu se uita la mine cu o pri
vire serioasă.—Veniți la galeria princi
pală; restul îl veți vedea.

In zori, la schimbarea șutului, s-au 
adunat toate echipele în galeria prin
cipală. Cei care au intrat în schimbul 
de dimineață ne așteptau deja. Erau 
vreo cîteva sute de mineri. Galeria s-a 
umplut de oameni.

Pentru vorbitor am răsturnat un, 
vagonet ca să se urce pe el. Cuvîntă- 
■ ile le-am ascultat în tăcere. La aceas
tă adunare am hotărît să începem o 
„grevă poloneză“.

„Greva poloneză“ în limbajul nostru 
însemna greva în care minerii rit: pără
sesc mina pînă nu li se satisfac reven- 
dicările și drepturile. Cererile noastre 
erau: salariu mai măre, zi de mun
că de 8 ore, aprovizionare 1 mai bună 
și altele. Această grevă a fost -¡pio- 
Dată într-un singur glas de către toți 
minerii.

In această dimineață corfa a făcut 
numai două drumuri cu personal. I-a 
scos din mină numai pe ingineri și 
tehnicieni și vreo cîțiva mineri oă- 
trîni bolnavi, care din cauza stării lor 
¡¡zice, după hotărîrea adunări noas
tre, nu puteau lua parte la grevă. După 
aceea curentul care punea în mișcare 
motorul puțului a fost decuplat Am 
fost izolați de suprafață.

Oamenii s-au trîntit p“ pAmtnt 
Caii au fost băgați în graid și iestele 
umplute cu fîn. A început greva sub
terană. Nici o bucată de cărbune nu 
a mai ieșit din abataje. Am format 
dintre noi echipe de întreținere și si
guranță care cutreerau locurile de 
muncă, făcînd armăturile necesare 
pentru a preveni surpările din abataje. 
Mecanicii de pompe erau la locul lor 
pentru a evacua apa din mină. Lingă 
telefon am instalat un om. Direcțiunea

MIKO ERVIN

minei a refuzat însă îndeplinirea cere
rilor noastre juste. In fața minei au 
lost instalate pichete de jandarmi ca 
să împiedice aprovizionarea noastră 
cu alimente. Sperau că prin f'.ăminzîre 
ne vor sili să reluăm munca.

Au început zile grele pentru noi. La 
suprafață au oprit compresoarele. Ae- 

, rul, aprf de băut, bucățelele de mîn- 
care care au mai rămas încă prin 
straițele noastre au devenit bogății 
neprețuite. O bogăție care intrecea 
însă toate bogățiile din lume era fap
tul că mina era a noastră. Stăteam în 
grupuri în galeria întunecoasă sub 
pămînt și tot ceea ce am fost nevoiți 
să ascundem din pricina teroare, 
ieșea acum la iveală, cum iese <pa 
unui izvor la suprafață.

Am vorbit despre toată viața noas
tră grea, umilită. In galeria princi
pală unde ne aflam adunați ardeau 
două-trei lămpi. In jurul lor, grupul 
de greviști părea o tabără de luptă 
care ttebuia să pornească a doua zi 
la bătălii hotărîtoare și acum sta de 
strajă.

Din întuneric glasul unui miner bă- 
trîn se auzea povestind :

— In 1906 a fost iară o grevă mare. 
Ne-am adunat în Petroșani toți minerii 
din Valea Jiului. Două săptămîni ni
meni dintre noi nu s-a dus acasă. Eram 
în tabără la marginea orașului. Fe
meile ne aduceau acolo mîncare de 
acasă. Comisia de grevă sf.v'?iigffiijea de 
roate. Odată a venit la noi pretorul 
înconjurat de jandarmi. Ne-a batjoco- 
rit, ne-a făcut pușlamale, haimanale 
cărora le place să stea cu burta la 
soare. Insă nimeni nu l-a luat în sea
mă. Atunci s-a cărat împreună cu jan
darmii lui. Să nu credeți însă că noi 
stăteam degeaba acolo. Atunci am au
zii prima oară de Marx, de socialism, 
de revoluția din Rusia din 1905. Acolo 
pe cîmpia aceea, cît timp a ținut greva, 
am învățat ce înseamnă conștiința mun 
citorească. N-am să pot uita niciodată 
acele zile 1 — a încheiat el povestirea.

Un timp a domnit tăcerea în întu
nericul galeriei. Toți se gîndeau la cu
vintele bătrînului miner. Apoi a înce
put să vorbească altul :

— Dar de anul 1919 vă mai amin
tiți ? Acelea au fost zile frumoase! Am 
proclamat în Valea Jiului puterea 
muncitorească. Capitaliștii fugeau 
care-ncotro. Mina a devenit a noas
tră. In adunări ascultam pe cei care ne 
vorbeau și ne citeau cuvîntările lui 
Lenin. Eram așa de entuziasmați, îneît 
eram în stare să ne luptăm cu toți 
inamicii!

- Așa ne trecea vremea. Cei tineri căs- 
cau ochii mari, ascultau cu atenție. 
Rătrînii își răscoleau amintirile și a- 
pfobau Am trecut prin multe. In 1920 
greva cea mare. In 1929 luptele de ia 
Lupeni. Galeria întunecoasă. *ară 
aer, s-a umplut de amintiri. Și cum 
trecea timpul, noi ne simțeam mai pu
ternici.

Căfre seară s-a ridicat an miner 
bătrîn. El a fost în 1929 conducătorul 
corului tineretului muncitoresc. Acest 
cor a fost de mult interzis. Bătrînul 
miner însă a ieșit în fața noastră, ca 
și cum chiar ieri ar fi făcut ultima 
repetiție.
.— Hei, cîntăreții să vină aici la 

mine ! — a strigat el sever. Ne-am și 
adunat împrejurul lui toți vechii meni- 
b’i ai corului tineretului muncitoresc. 
De atunci, părui nostru :il vechilor 
coriști, albise, plămîmi ni se umpluse- 
:ă cu oraf de cărbune. Insă și acum 
cîntam tot așa de puternic ca și cinci 
aveam 20 de ani. Cîntam împretmh 
vechile cîntece muncitorești. Galeria 
principală răsuna de cîntec. Am înce
put să cîntăm Internaționala. Băiatul 
meu a fugit de la început lingă cîntă- 
reți ca nu cumva să scape vieun cu- 
vînt din cîntec. Mai tîrziu, cînd s-a 

înapoiat lîngă mine a început să-rni 
cînte vesel Internaționala. — Vezi 
tată, că totuși l-am învățat ? — mi-a 
.spus el mîndru.

Greva ținea de patru zile. Nici foa
mea, nici amenințările nu ne-au putut 
încovoia. Pînă la urmă, direcțiunea 
minei a acceptat revendicările noastre. 
Am primit vestea să ieșim afară din 
mină, că am cîștigat. Corfa a începui 
iar să circule în puț. Palizi, slăbiți, cu 
mădularele înțepenite de umezeala, cu 
bărbile crescute am ieșit la suprafață.

Era către amiază. Cerul strălucea 
albastru deasupra noastră. De la po
mii din apropiere vîntul aducea mires
me plăcute. Parcă în aceste zile na
tura renăscuse. Totul era înverzit. 
Amețit de lumina multă, m am reze
mat de un perete. Fecior u-meu m a 
prins de braț și am nornit-o așa ar "n- 
doi către casă. Jandarmii s-au tras la 
o parte din calea noastră. Noi. trigmd 
în piept aerul primăverii. mergeam 
tăcuți, îmbrățișați, pe drum lă vale. ■

Nici n-am observat cînd am .¡u.iis 
în fața casei. M-am oprit surprins. 
Mica căsuță m-a primit văruită proas
păt. Pereții care altădată erau murdari 
de praful de cărbune, străluceau acum 
albi pe coasta verde a dealului. In fața 
casei m-a asteoțat navala cu corn Iul 
cel mai mic care era spălat și îmbră
cat frumos. Rîzînd fericiți, au alergat 
înaintea noastră. Ne-nm î'’’brăți’"t si 
așa înconjurat am intrat în casă. Pe 
reții, ferestrele, erau împodobite cu 
crengi verzi de mesteacăn. Pe masă 
flori, o sticlă cu vin, cozonac.

M-am uitat cu mirare la nevastă. Ea 
mi-a zîmbit.

— Ei, Șandore, ce te miri ?! Doar 
astăzi este sărbătoare. Am făcut și noi 
ce-am putut să ne înfrumusețăm casa, 
să ne veselim puțin.

Mă uitam tot mai nelămurit la ea.
— Dar voi ce, ați uitat? Astăzi este 

1 Mai ! In vreme ce vă răftnați acolo 
jos în mină cu boierii, aici afară a so
sit primăvara. Hai, mergeți spălați-vă 
si să ședem la masă. Astăzi vom săr
bători împreună acasă ziua de 1 Mai.

Așa am sărbătorit noi atunci 1 Mai. 
Băiatul meu a început să cînte Inter
naționala. Am ciocnit paharele pentru 
victoria puterii muncitorești.

Șandor-baci a tăcut. Mă privește 
atent. Mă privește parc-ar vrea să-mi 
sfiedelească pieptul cu privirea să va
dă dacă cele povestite mi-au pătruns 
în inimă întocmai așa cum a povestit 
el

Am luat o hotărîre. Am să-l caut pe 
feciorul lui Șandor-baci. Desigur, el 
o fi unul dintre minerii fruntași ai în
trecerii socialiste ai minei, un erou 
deosebit despre care va trebui neapă
rat să scriu. Ii și spun bătrînului că 
vreau să-i cunosc băiatul.

— Vrei să vorbești cu băiatul meu ? 
Bătrînul se scarpină în cap gînditor. 
Vino cu mine sîmbătă după masă la 
poștă. Acolo poți vorbi cu el.

Mă uit dezamăgit la bătrîn.
— Să mă duc la poștă ! Doar n-or fi 

făcut din el poștaș ?
Bătrînul rîde vesel de acest gînd al 

meu, rîde atît de vesel îneît îi curg și 
lacrimi.

Ce-ți mai trece urm cap ?! Fum să 
facă din el poștaș?! Băiatul meu este 
la Moscova la o școala înaltă ! In fie
care sîmbătă după masă ne cheamă la 
telefon. Dacă vrei să vorbești cu el 
vino sîmbătă la poștă.

Căminul tinerilor mineri a început 
să se însuflețească. Vin acasă tinerii 
din schimbul de dimineață. Șandor- 
baci nu mai are timp acum să se ocupe 
de mine. Umblă prin camere, vorbește 
cu băieții. Se interesează cum a mers 
munca, ce greutăți au întîmpinat. Lau
dă pe cei harnici, îmbărbătează pe cei 
care se lovesc de greutăți și critică pe 
cei rămași în urmă din cauza neglijen
ței sau indisciplinei.

Așa e Șandor-baci: o comoară de
om.
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DIN țara constructorilor comunismului
Marea sârbâtoare
Primăvară. Cită bucurie aduce ea 

oamenilor ! Cît de fermecător este a- 
cest anotimp minunat, cînd în jur 
totul reînvie și se trezește la viață! 
copacii înmuguresc, pămîntul se aco
peră cu un covor verde. Soarele gene
ros radiază o căldură blîndă, iar ae
rul este plin de miresme îmbătătoare. 
Pretutindeni viață triumfă. Gîntecul 
victorios al primăverii și al dragos
tei, cintecul fericirii șt ai păcii ră
sună în murmurul pîraielor și în par
fumul florilor de cîmp, în,ciripitul pă
sărilor și în primele furtuni de pri
măvară, în rîsul voios al copiilor și 
în visurile luminoase ale tinereții.

intre fermecătoarele zile ale primă
verii este una pe care oamenii mun
cii de pe întregul glob o sărbătoresc 
ca pe cea mai plină de bucurii, cea 
mai senină, cea mai luminoasă. A- 
ceasta este ziua de 1 Mai — ziua 
snnbeteior și fiorilor, ziua luptei și 
speranțelor, ziua prieteniei și unirii. 
Oriunde ar trăi oamenii muncii, in
diferent de culoarea pielii lor, în a- 
ceastă zi cu toții — muncitori șt ță
rani, oameni de știință și scriitori, 
bărbați și femei, tineri și copii — îm
bracă haina de sărbătoare. Și pretu
tindeni, în toate limbile răsună cîn- 
tece și cuvinte de salut. Popoarele din 
U.R.S.S. și S.U.A., din China și An
glia, din Vietnam și Franța, din Co
reea și Japonia ■— oamenii muncii 
de pe toate continentele își urează 
unii altora fericire și pace. Străluci
rea soarelui primăvăratec este atît de 
,vie, este atît de mult loc sub el, încît 
ioți pot trăi bucurîndu-se din plin 

. de bunurile vieții.
Fiecare popor, fiecare țară are bu

curiile ei, planurile ei, visurile ei. 
A devenit o tradiție să se vorbească 
de ele în ziua sărbătorii primăverii, 
în ziua unității și frăției popoarelor. 
Despre aceste planuri, despre aceste 
visuri vorbesc și oamenii sovietici. 
Milioanele de participanți la demon
strația de 1 Mai vor vorbi despre ma
rile binefaceri ale construcției pașni
ce, despre marea prietenie a oameni
lor muncii, despre încrederea în vii
torul lor luminos. Ele — aceste roa
de ale păcii —- pot fi văzute, pretu
tindeni: în Stalingradul care s-a re
făcut din cenușe, în Minskul înălțat 
din ruini. Au fost vindecate rănile 
pricinuite de război care nu de mult 
sîngerau încă. Totul a fost recon
struit, totul a deverrit mai frumos. 
Kreșceatik — artera principală a Kie
vului este astăzi mai minunată, Se- 
vastopolul construit din nou se înalță 
ca un monument al gloriei marină
rești, iar în mica localitate Dristviatî, 
la granița a trei republici — R.S.S. 
Bielorusă, R.S.S. Lituaniană și R.S.S. 
Letone — a fost construită o centrală 
electrică ca simbol ai prieteniei de 
nezdruncinat dintre popoarele Țării 
Sovietice.

F'aeea este scumpă oamenilor so
vietici. Șapte milioane de vieți au 
căzut jertfă în timpul Marelui Răz
boi pentru Apărarea Patriei. Cum ar 
putea fi măsurată durerea mamelor, 
văduvelor, orfanilor celor căzuți? Nu, 
grozăviile trecutului nu trebuie să se

Brigada de combaineri condusă de minerul victor Radchevici de la mina Gorlooka (bâzinul Donbas) care 
intr-o singură lună a extras cu ajutorul combinei K.K P, 1 5400 tone de cărbune.

infernafionolâ a frâjiei oamenilor muncii
de L. IAKOVLEV

mai repete. De aceea 1 Mai clocotește 
aidoma unui rîu plin de apă, iar cîn- 
tecele înflăcărate despre pace, despre 
fericirea omului răsună in toate col
țurile Țării Sovietice de necuprins. 
Oare nu pentru fericirea omului au 
fost create Palatul științei din Mosco
va, noile stații ale metroului, noile 
mașini pentru cultivatorii de bumbac 
din Uzbekistan, sanatoriile din cele 
mai bune stațiuni balneare ale țării ?,

Oare nu pentru fericirea omului au 
fost create în ultimii patru ani 2.500 
de noi întreprinderi industriale, care 
îmbogățesc țara cu noile lor produse?

Dar ceea ce s-a realizat nu consti
tuie totul. Oamenii sovietici și-au luat 
noi sarcini: să mărească considerabil 
producția de mărfuri pentru ca fieca
re om să se poată bucura de o viață 
și mai îmbelșugată, și mai civilizată. 
Ei își propun să realizeze acest lu
cru intr-un termen scurt de 2-3 ani. 
Și aceasta nu este fantezie, ci reali
tate. Nu s-a întîmplat niciodată ca 
poporul sovietic să nu ducă la în
deplinire ceea ce și-a propus. Bucuria 
zilei de 1 Mai este mărită și de fap
tul că în decurs de un an, trei sute 
de noi întreprinderi au început să pro
ducă mărfuri pentru nevoile popu
lației. de darul primit înainte de a- 
ceastă mare sărbătoare — noua re
ducere a prețurilor de stat cu amă
nuntul, de pe urma căreia populația 
va realiza un cîștig de 20 miliardi: de 
ruble, de coloanele de tractoare care 
au ieșit pe cîmp pentru a ara 13 mi
lioane de hectare de pămînturi noi și 
pentru a recolta de pe acestea peste 
1 miliard de puduri de cereale.

Aceasta este ceea ce-i preocupă. 
Cine nu va fi de acord că untul e«te 
mai bun decît tunurile, că este mai 
bine să crești turme de vite decît să 
construiești Crucișătoare, că este mai 
bine să construiești o școală sau un 
spital decît un bombardier?

Este oare necesar să ne strîugem 
din ce în ce mai mult cureaua de dra
gul disensiunilor și războaielor? Nu 
este oare mai bine să construim case, 
să ne hrănim mai bine, să ne îmbră
căm mai frumos? Oamenii sovietici 
consideră că popoarele vor avea de 
cîștigat dacă între țări va începe nu 
o cursă a înarmărilor, ci cursa con
struirii de noi locuințe, școli, univer
sități. In ce privește U.R.S.S., ea 
este gata să participe la întrecerea 
pentru o viață mai bună.

Dar pentru acest lucru poporul so
vietic, ca și toate popoarele de pe pla
neta noastră, are nevoie în • primul 
rînd de pace. Uniunea Sovietică arată 
în mod limpede care este calea spre 
pace: încetarea cursei înarmărilor și 
interzicerea armei atomice. Măreața 
descoperire a omenirii — energia a- 
tomului, trebuie să ușureze actualele 
suferințe ale milioanelor de înfometați 
și dezmoșteniți, trebuie să ajute mi. 
lioanelor de oameni sa obțină o viață 
mai îmbelșugată.

Aceasta este calea lichidării scin
dării Europei în două lagăre ostile și 
a încheierii unei alianțe, pașnice în-, 
tre toate țările europene, care să ac
ționeze în baza principiului nobil — 
toți pentru unul și unul pentru toți^ 
Aceasta este calea transformării tra
tatului ncrd-atlantic dintr-o unealtă a 
agresiunii într-un instrument al apă
rării păcii și securității popoarelor.

Dătătoare de viață sînt adierile 
vîntuiui de primăvară, adierile vîntu
iui de 1 Mai. El aduce naturii flori, 
iar popoarelor — chemarea la prfe-. 
tenie, colaborare și progres. După 
Berlin urmează Geneva. Să se Întîl- 
nească mai des marile puteri, să de
vină tot mai strînsă legătura politi
că dintre ele. Acest lucru este de folos 
păci:. Popoarele țin minte marea co
laborare dintre aceste puteri în tim
pul războiului simt împotriva fascis
mului. De ce deci n-ar înflori această 
colaborare în zilele de pace? Acest 
lucru îl cer cu persistență în ziua 
de 1 Mai Moscova și Londra, Pekinul 
și Parisul, Roma și Varșovia, Deliii 
și Phenianul. Acest lucru îl cer oa
menii simpli din New York și OtțaA’a 
— toți aceia pe care îi bucură primă
vara, fericirea.

Pacea este necesară tuturor. De ea 
are nevoie China nouă, unde un po
por talentat și harnic de 500.000.000 
de oameni își făurește noua istorie a 
vieții sale. Pacea este necesară Ceho
slovaciei, care nu de mult a terminat 
îndeplinirea primului ei plan cincinal. 
Pacea este necesară polonezilor și un-. 
gurilor, romînilor și bulgarilor, alba
nezilor și mongolilor — popoarelor 
care, în numele păcii, îndeplinesc 
mărețe fapte de eroism în muncă. Pa
cea este necesară poporului englez. 
Doar cursa înarmărilor nu îmbunătă
țește viața textiliștilor din Manches- 
ter. Pacea o dorește fierbinte poporul 
francez. Dar aurul de peste ^cean nu 
va readuce la viață pe tinerii fran
cezi care au pierit în războiul mur
dar din jungleie Indochinei. Poporul 
indian are și el nevoie de pace. Dar 
războiul nu va face să crească can
titatea de orez necesară populației 
Indiei.

Să devină tot mai puternic vîntul 
de primăvară al prieteniei dintre Ră
sărit și Apus în toate domeniile vie
ții ! Moscova își deschide ospitalieră 
porțile pentru oamenii de afaceri, pen
tru activiștii sindicatelor, pentru oa
menii de știință, cultură și artă.

Tranzacțiile comerciale întăresc 
prietenia între popoare, contribuie la 
progresul economic. Comercianții en
glezi au fost mulțumiți de tranzac
țiile încheiate în capitala sovietică. 
Sînt mulțumiți argentinienii și fran
cezii, italienii șl danezii, zecile de 
țări care fac comerț cu U.RS.S. A- 
cest lucru este în folosul popoarelor 
și înviorează relațiile economice din
tre toate statele.

Minunată este ziua de 1 Mai, cînd 
totul înflorește, cînd totul respiră pace 
si liniște. Minunată este această săr
bătoare. In razele soarelui de primă
vară fîlfîie mîndru steagurile mani
festațiilor de 1 Mai.

Un tren-magazin pentru 
deservirea feroviarilor

Trenul-magazin, alcătuit din cîteva 
vagoane și o locomotivă, este aștep
tat totdeauna cu nerăbdare de fero
viarii de pe linia Leningrad-Baltica. 
Spre deosebire de alte trenuri, el nu 
trece în viteză pe lîngă gările mici 
și halte, ci staționează mult timp aici, 
oferind' cumpărătorilor mărfuri ah 
montare și industriale.

Feroviarii sînt anunțați din timp 
despre itinerariul și timpul de stațio
nare a trenului. La fiecare oprire, vin- 
zarea se desfășoară într-un ritm în
suflețit. Sortimentul de mărfuri din 
secția alimentară este foarte bogat. 
Vînzătorul Ivan llihin oferă unt, di
ferite calități de mezeluri, șuncă, 
mere, bomboane, zahăr, crupe șt mul
te alte produse alimentare. Ei mun
cește conștiincios, străduinou-se să 
deservească cît mai bine pc cumpă
rători.

In vagonul alăturat se desfășoară 
i comerțul cu mărfuri industriale. Fe

roviarii cumpără costume, paltoane, 
lingerie, ceasornice, mașini de cusut, 
aparate de radio și încălțăminte.

Mihail Vasilievici Lapcenko, res
ponsabilul secției de mărfuri indus- 
triale a acestui magazin, este o ve
che cunoștință a feroviarilor. El că
lătorește de mulți ani cu trenul-ma-, 
gazin pe această linie, cunoaște gus
turile cumpărătorilor.

Dacă cineva nu găsește marfa do 
ritâ, Mihail Vasilievici ia un regis
tru îțj care notează comanda. La vii
toarea vizită dorințele cumpărătoru
lui sînt satisfăcute.

Magazinul mobil al organizației ae 
aprovizionare a muncitorilor de pe li
nia Leningrad-Baltica a staționat aici 
cîteva zile. Cu acest prilej au fost 
vîndute multe mărfuri necesare oa
menilor care locuiesc departe de cen
trele mari.

Noi senatorii de noapte 
pentru petroliști

Pe lîngă una din exploatările pe
trolifere din Azerbaidjan la Lok- 
batan —- a început construirea unui 
sanatoriu de noapte pentru petroliști. 
Aici se înalță o frumoasă clădire cu 
două etaje în care, pe lîngă dormi-, 
toare, se vor amenaja cabinete pentru 
tratament cu lumină pentru electro 
și hidroterapie. De asemenea se pre
vede construirea unui bazin de înot, 
unui teren de tenis precum și tere
nuri de baschet și volei. In acest sa
natoriu se vor odihni zilnic zeci de 
persoane.

Un sanatoriu similar se constru
iește pe insula „Artem“ pentru pe
troliștii de pe mare.

Vara aceasta se va deschide un sa
natoriu de noapte pe litoralul Mării 
Caspice, la Buzevnî.

Bugetul Leningradului 
pe anul 1954-

La Leningrad a avut loc sesiunea 
Sovietului orășenesc de deputați al 
oamenilor muncii, care a aprobat bu
getul orașului Leningrad pe exercițiul 
1954.

Capitolul cheltuielilor din buget a 
crescut față de anul trecut, însu 
rnînd aproape 2.200.000.000 ruble. 
Mai mult de jumătate din această 
sumă va fi cheltuită pentru construc
ții capitale și renovarea caselor de 
locuit, pentru amenajarea orașului și 
pentru satisfacerea nevoilor culturale 
ale populației. In anul curent, la Le
ningrad vor fi construite case de lo
cuit în suprafață totală de 400.000 
metri pătrați. Construcția de case se 
va desfășura în special în cele mai 
importante raioane industriale ale o- 
rașului.

Se prevede de asemenea deschide
rea unui număr de 150 noi magazine.

Sume importante au fost alocate 
pentru activitatea' instituțiilor cultu
rale. . . *
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Conferința de la Geneva 
a miniștrilor Afacerilor Externe

GENEVA (Agerpres). — La 28 a- 
prilie a avut loc cea de a treia șe
dință a conferinței miniștrilor Aface
rilor Externe de la Geneva.

Ședința a fost prezidată de minis
trul Afacerilor Externe al Marii Bri
tanii, A. Eden. Secretarul Departa
mentului de stat american, J. F. Dul- 
les, care a luat primul cuvîntul, a 
căutat să prezinte într-o formă dena
turată istoricul problemei coreene. 

' In continuare, Dulles a încercat să 
. dovedească că un program efectiv de 
'unificare a Coreei este cuprins în re
zoluția din 7 noiembrie 1950 a Orga
nizației Națiunilor Unite.

A luat apoi cuvîntul ministrul A- 
facerilor Externe al R. P. Chineze,

Greva generală a muncitorilor francezi
PARIS (Agerpres). — Răspunzînd 

chemării Confederației Generale a 
Muncii din Franța, la 28 aprilie mun
citorii francezi din întreaga țară au 
declarat o grevă generală de 24 ore, 
în sprijinul revendicărilor lor cu pri
vire la salarii.

Alături de muncitorii afiliați la 
Confederația Generală a Muncii și 
Confederația franceză a muncitorilor 
creștini, au mai participat la grevă și 
numeroși membri ai organizației For
ce Ouvrière, deși liderii de dreaptă 
ai acestei organizații au refuzat să 
organizeze greva de 24 ore împreună 
cu celelalte centrale sindicale.

Sosirea unor delegații sindicale
In Capitală au început să sosească 

numeroase delegații sindicale de pes
te hotare, pentru a participa la săr
bătorirea zilei de 1 Mai în țara 
noastră.

Miercuri a sosit delegația Consi
liului Central al Sindicatelor Sovie
tice.

Delegația, condusă de V. I. Ulin, 
președintele Consiliului Sindical Re
publican din R.A.S.S. Bașkiră, mem
bru în Consiliul Central al Sindica
telor Sovietice, depdtat în Sovietul 
Suprem al R.S.F.S. Rusă, este alcă
tuită din E. B. Kozlova, textilistă din 
Odesa, dbputat în Sovietul Suprem 
al U.R.S.S., B. 1. Samsonov, modelar 
la uzina de mașini agricole din Liu- 
bersk, deputat în Sovietul Suprem al 

■ U.R.S.S.
In aceeași zi a sosit din R. P. Chi

neză, Wu-Sha-lang, membru în Co- 

Ciu En-lai. Cuvîntarea sa a fost as
cultată cu mare atenție de către dele
gații la conferință. Ciu En-lai a re
constituit adevărul istoric în proble
ma coreeană și a reamintit cine este 
adevăratul . agresor în războiul din 
Coreea. El a arătat totodată care 
sînt căile pentru rezolvarea justă a 
problemei coreene. Unificarea Coreei 
— a spus Ciu En-lai — trebuie reali
zată pe calea unor alegeri cu adevă
rat libere.

Guvernul R.P. Chineze, a subliniat 
Ciu En-lai. va lupta cu hotărîre și 
de acum înainte pentru apărarea 
păcii.

După cuvîntarea șefului delegației 
R.P. Chineze ședința a luat sfîrșit.

Potrivit relatărilor agenției France 
Presse, greva a afectat încă din noap
tea de 27 spre 28 aprilie principalele 
mijloace de comunicație, cuprinzînd în 
special gările din Paris, Marsilia, 
Lyon, Bordeaux, Vierzon, Rennes, 
Toulouse, precum și cele din nordul 
Franței. Și-au încetat de asemenea 
activitatea muncitorii de la oficiile 
poștale din Strasbourg, Grenoble, 
Poifiers, Marsilia și alte orașe, de la 
societatea de transporturi aeriene Air 
France de la aeroportul Orly, precum 
și de la numeroase alte întreprin- 
■*deri.

de peste hotare 
mitetul Executiv al Federației Sindi
catelor din întreaga Chină.

La sosire, oaspeții au fost întîm- 
pinați de numeroși oameni ai muncii 
și activiști de răspundere ai Consi
liului Central al Sindicatelor, în 
frunte cu tov. Stelian Moraru, pre
ședintele C.C.S.

Tot miercuri a sosit în Capitală 
delegația sindicatelor din R. P. Bul
garia, alcătuită din Ștefan Nikolov 
Gabrovski, președintele Sindicatului 
muncitorilor din P.T.T. și Paraschi- 
va Stoianova Hachamova, muncitoare 
textilistă.

In Capitală, a sosit de asemenea o 
delegație de oameni ai muncii din 
Marea Britanie: Eduard Williams, 
sudor, Eduard Lioyd, miner, Ivor Da- 
vies, miner și Sam Wagenheim, croi
tor. (Agerpres)

Oamenii muncii din țările de democrație populară 
pășesc cu avint pe calea unei vieți noi

R. P. CHINEZĂ

După cum relatează ziarul „Gun- 
jenjibao“, în prezent în capitala R.P. 
Chineze lucrările de construcție se 
desfășoară pe 60 de șantiere, printre 
care cel al fabricii de țesături de 
bumbac nr. 2 și al uzinei de produse 
farmaceutice. Se construiesc totodată 
o serie de clădiri pentru instituții de 
învățămînt, spitale și hoteluri.

La Mukden se construiește o uzină 
constructoare de mașini și o uzină 
metalurgică, precum și o serie de în
treprinderi ale industriei chimice și 
siderurgiei.

Au început lucrările de construcție 
pe cele peste 40 șantiere din Țindao. 
Pretutindeni, în orașul Harbin, Ti- 
anțzin, precum și în alte orașe ale 
R.P. Chineze se înalță numeroase 
schele de construcție.

★
In anul 1954, paralel cu dezvolta

rea continuă a industriei grele, în 
R. P. Chineză va spori considerabil 
producția mărfurilor de larg consum.

După cum relatează ziarul „Jen- 
minjibao“, anul acesta se va produce 
cu 58 la sută mai mult ulei vegetal, 
cu 23 la sută mai mult zahăr, cu 72 
la sută mai multă sare, cu 73,5 la 
sută mai mult săpun, cu 26 la sută 
mai mult vin și produse spirtoase, 
cu 36 la sută mai multă încălțăminte 
de cauciuc decît anul trecut.

Sporirea producției de mărfuri ale 
industriei ușoare și alimentare va fi 
realizată în primul rînd prin folosirea 
rezervelor interne ale întreprinderilor.

R. P. POLONĂ

1 Mai — sărbătoarea oamenilor 
muncii din întreaga lume — este în- 
tîmpinată de oamenii muncii , din R.P. 
Polonă cu un mare avînt.

Sarcinile de plan au fost depășite 
pe primul trimestru aproape la toate 
tipurile de produse ale industriei me
talurgice. S-au realizat succese în
semnate și în ceea ce privește livră
rile pentru industria constructoare de 
mașini. Datorită îmbunătățirilor teh
nologice și organizatorice, producția 
de oțel pe metru pătrat. de furnal a 
crescut cu 5 la sută.

La uzina metalurgică din Bobrek 
a fost dată în folosință o nouă sec
ție de laminate. La Skawina a fost 
construită prima fabrică de aluminiu 

din R.P. Polonă. La Nowa Wies â 
iost dată în folosință o nouă mină 
de minereuri feroase și neferoase.

i

! REPUBLICA CEHOSLOVACĂ

Echipa de mineri condusă de Sil- 
vestr Szafarzyk de la mina „Armata 
cehoslovacă“ din Karvina a săpat în 
decurs de o lună 507,5 m. de galerii 
cu trei fronturi. Echipa a aplicat me
toda stahanovistului sovietic Boris
kin, reușind astfel să depășească toate 
recordurile în acest domeniu din R. 
Cehoslovacă.

Ca rezultat al înaintării rapide, e- 
chipa a asigurat condițiile de func
ționare pentru combina carboniferă 
condusă de echipa maistrului Vaclav 
Krej’ci. Echipa condusă de Vaclav 
Krejci. împreună cu combinerul Jozef 
Pala, a extras în decurs de o lună 
11.260 tone de cărbune.

Minerii de la mina de cărbuni 
„Președintele Gottwald“ din Horni 
Sucha. din bazinul carbonifer Ostra- 
va-Karvina, au dat pînă acum peste 
13.000 tone de cărbune peste prevede
rile planului, ceea ce reprezintă ă- 
nroape o treime din întreaga canti
tate de cărbune pe care și-au propus 
să o dea peste plan.

R. P. D. COREEANĂ

De la sfîrșitul războiului industria 
carboniferă a R.P.D. Coreene a fost 
parțial reconstruită, în ciuda faptului 
că 73 la sută din puțurile de mină 
fuseseră inundate și aproape tot uti
lajul minier fusese distrus de agre
sorii imperialiști.

Minerii coreeni au muncit cu en
tuziasm și au folosit din plin tot uti
lajul minier existent pentru a obține 
cele mai bune rezultate. Astfel de 
pildă, minerii de lă mina din Sarivon 
și-au depășit planul trimestrial de 
producție cu 33 la sută, iar minerii 
de la mina din Sinkan, provincia 
Phenanul de sud, au îndeplinit pla
nul de producție pe primul trimestru 
cu 10 zile înainte de termen.

Colectivele de muncitori de la mi
nele din Hamhîn și Sansin au depă
șit de asemenea planul trimestrial de 
extracție a cărbunelui.

Anul acesta producția de cărbune 
a Coreei de nord va atinge o crește
re de 150 la sută față de cea a anului 

trecut.

S. U. A,

Nu de mult, președintele S.U.A., 
Eisenhower, a declarat la o conferin
ță de presă că „este convins că n-ar 
fi înțelept să se sporească cuantumul 
salariului minimal“ și s-a pronunțat 
împotriva oricărei sporiri a salariilor 
sub pretextul că S.U.A. se află într-o 
perioadă de „tranziție economică“, 
aluzie evidentă la simptomele de cri
ză care se înmulțesc pe zi ce trece. 
Pe de altă parte, potrivit datelor e- 
xistente Ia finele anului trecut, în 
S.U.A. existau 10.500:000 de familii, 
adică 40-50 milioane de oameni al 
căror venit reprezintă mai puțin de 
jumătate din minimul de trai stabi
lit în mod oficial. La aceasta trebuie 
adăugat că în S.U.A. salariul mediu 
primit de femei nu reprezintă decît 
aproximativ 50 la sută din salariul 
mediu primit de bărbați, iar munci
torii sub 20 de ani nu primesc nici 
ei decît 50 la sută din salariile adul- 
ților.

In prezent costul vieții în S.U.A. 
este aproape de trei ori mai ridicat 
decît în 1939. Pentru a menține pre
țurile ridicate la alimente, monopo
lurile americane distrug anual sute 
de mii de tone de produse alimentare 
în timp ce în țară mor anual 300.000 
de oameni din cauza subalimentației.

Un alt flagel care lovește crunt pe 
oamenii muncii din S.U.A. este șoma
jul. Numai în perioada noiembrie-de- 
cembrie 1953 — ianuarie 1954, nu
mărul șomerilor din S.U.A. a crescut

Se adîncește tot mai mult mizeria 
oamenilor muncii din țările capitaliste
cu peste 2.000.000 de persoane, ajun- 
gînd în martie la circa 5.000.000. Mulți 
din cei ajunși la disperare pentru că 
nu pot găsi de lucru, se sinucid. S-a 
constatat că în S.U.A. la fiecare 35 
de minute se sinucide un american și 
că o bună părte din acești sinucigași 
sînt șomeri.

Anglia

Ziarul „Reynolds News“ a publicat 
declarațiile deputatului laburist Sha- 
weross în legătură cu scăderea nive
lului de trai al populației din Anglia.

„In anul 1953, a declarat Shawe- 
ross, consumul mediu săptămînal de 
carne a fost cu aproape 1.000 tone 
mai mic decît în 1950, consumul de 
unt a fost cu 15.000 tone mai redus 
în raport cu aceeași perioadă, iar con
sumul de ouă s.-a redus cu 24 mili
oane bucăți. In această perioadă con
sumul de lapte a fost cel mai scăzut 
din ultimii patru ani, iar consumul de 
brînzeturi și de grăsimi alimentare 

' s-a micșorat cu 500 tone săptămînal.«
Franța

Revista „Notes et Etudes Econo
miques“ publică ultimele date calcu
late de Centrul de studii și cercetări 
economice și sociale (C.E.R.E.S.) a- 
supra costului vieții în Franța.

Luînd drept 100 prețurile din 1938. 
C.E.R.E.S. constată o creștere a indi
celui costului vieții de la 3.606 în de
cembrie 1953 la 3.671 în martie 1954. 
In ce privește creșterea prețurilor a- 
limentare și chiriilor, Centrul de stu
dii și cercetări arată că de la 3.619 
în decembrie, indicele prețurilor ali
mentare s-a urcat la 3.719 în mar
tie 1954, iar în ce privește chiriile, 
indicele s-a majorat de la 1.742 în de
cembrie 1953 la 1.830 în martie 1954.

Germania occidentală

Potrivit datelor oficiale, prețurile 
bunurilor de larg consum au înregis
trat în Germania occidentală o creș
tere considerabilă față de anii tre- 
cuți. Astfel, de pildă, pîinea s-a scum
pit cu 91 la sută față de 1952, car
nea cu 174 la sută, cartofii cu 138 la 
sută, zahărul cu 43 la sută, untul cu 
83 la sută etc.

Autoritățile au anunțat că începînd 
de la 1 Mai chiriile vor fi majorate 
cu 30 la sută.

★
Corespondentul ziarului „Neue ■ 

Volkszeitung“ a vizitat recent o serie 
de familii de mineri din Oberhausen 
cu care a discutat diverse probleme 
referitoare la condițiile lor de trai și 
de muncă.

„Minerii de la mina „Noua Spe
ranță“ din Oberhausen, scrie cores
pondentul, duc o viață tot atît de în
tunecată ca și mina în care muncesc 
de dimineață pînă seara“.

Iată ce istorisește de pildă bătrîna’ 
soție de miner Maria Schultze:

„Patronii ne-au închiriat această 
locuință mizeră în care trăim și pen
tru care trebuie să plătim 55,10 mărci 
pe lună, ceea ce înseamnă foarte mult 
pentru salariul nostru de 200 mărci. 
Cumpărăturile le fac la băcănia Al- 
lermann, căci acolo se vinde pe dato
rie. De fiecare dată cînd încasăm sa
lariul, avem de dat mai mult de ju
mătate din el pentru datorii“.

Cei 1.000 mineri din Oberhausen 
muncesc din greu, în condiții cu ade
vărat inumane. „Soții și fiii noștri, 
povestește Hanna Reisch, muncesc 
atît de mult îneît deseori seara, îna
inte de terminarea lucrului, cad isto
viți de oboseală. Ajunși acasă, ei nu 
mai au putere nici să mănînce sau să 
vorbească. Se culcă și dorm pînă în 
zori cînd începe o nouă zi istovitoa
re. La 40 de ani, un miner care a 
intrat de tînăr în mină, nu mai poate 
lucra. Asistența socială este ca și 
inexistentă“.

„Viața noastră înseamnă muncă ex
tenuantă, un noian de griji și veșnica 
obsesie a concedierilor“, a declarat un 
alt miner, adăugind că salariul me
diu de 200 mărci pe lună nu ajunge 
nici pe departe pentru asigurarea 
minimului de trai necesar unei familii 
de- două persoane. (Agerpres).
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