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Cu prilejul sărbătoririi zilei de 1 Mai, ziua soli“ 
darității internaționale a celor ce muncesc, oamenii mun
cii din Valea Jiului și-au manifestat dragostea și atașa
mentul față de partid și guvern, voința lor fermă de a 
lupta pentru traducerea în viață a hotărîrilor partidului 
și guvernului, pentru dezvoltarea economiei naționale 
și creșterea necontenită a bunăstării poporului.
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Demonstrația de 1 Mai a oamenilor muncii din Valea Jiului
Sărbătorirea zilei de 1 Mai, zi a 

solidarității internaționale a oamenilor 
muncii, zi a frăției muncitorilor din 
toate țările, a prilejuit și anul acesta 
o puternică manifestare a voinței ne
strămutate a tuturor celor ce muncesc 
de a apăra cauza păcii, de a-și făuri 
o viață din ce în ce mai frumoasă, 
mai plină de bucurii. Cu prilejul zilei 
de 1 Mai oamenii muncii de pretu
tindeni au trecut în. revistă succesele 
dobîndite de ei în lupta pentru pace 
și socialism.

Sărbătorind ziua de 1 Mai, oamenii 
muncii din Valea Jiului — mineri, 
metalurgiști, ceferiști, țesătoare, fila
toare, țărani muncitori, elevi, shidenți, 
etc. — și-au demonstrat hotărîrea lor 
fermă de a lupta pentru apărarea cau
zei nobile a păcii, și-au exprimat ata
șamentul lor neclintit fată de partid 
și guvernul Republicii Populare Ro- 
mîne, dragostea si recunoștința lor 
fierbinte față de Uniunea Sovietică, 
apărătoarea consecventă a păcii și 
sorijinitoarea poporului nostru în lup
ta pentru construirea socialismului. 
Sărbătorind rina de 1 Alai oamenii 
muncii din Valea Jiului și-au mani
festat dragostea și atașamentul față 
de popoarele țărilor de democrație 
populară și solidaritatea cu lupta po
poarelor din țările capitaliste, și colo
niale

Cu mîndrie patriotică au raportat 
oamenii muncii din Valea Jiului, cu 
prilejul sărbătoririi zilei de 1 Mai, 
despre succesele grăitoare pe care 
le-au dobîndit în întrecerea socialistă 
desfășurată în cinstea acestei mărețe 
ziîe. Cele mai însemnate succese le-au 
realizat colectivele de mineri și tehni
cieni, ingineri și funcționari de la mi
nele Uricani, Aninoasa și Lonea I-1I. 
La loc de cinste s-a situat colectivul 
minei Uricani, care în întrecerea so
cialistă în cinstea zilei de 1 Mai și-a 
'depășit planul producției de cărbune 
pe luna aprilie cu 14,2 la sută. Suc
cese deosebit de importante au înre
gistrat în întrecerea socialistă în cins
tea zilei de 1 Mai brigăzile de mineri 
conduse de fruntașii întrecerii Geza 
Kopetin, Ioan Recsak, Iuliu Uaidu, 
Andrei Vizi, Ilie Palotai și alții.

Graficele de producție cu care au 
'demonstrat delegațiile de mineri au 
constituit un prilej de mîndrie a colec
tivelor de mineri, tehnicieni, ingineri, 
și funcționari de la toate minele din 
Valea Jiului. Purtate de bravii mineri, 
îmbrăcați în frumoasele lor uniforme 
pe care erau prinse decorațiile și or
dinele acordate pentru munca lor eroi
că, graficele de producție au făcut cu
noscute victoriile pe care oamenii 
muncii din bazinul nostru carbonifer

le-au obținut în întrecerea socialistă 
în cinstea zilei de 1 Mai, victorii cu 
care ei au întîmpinat ziua internațio
nală a oamenilor muncii, ziua frăției 
muncitorilor din toate țările.

Demonstrația de 1 Alai a oameni
lor muncii din Vaiea Jiului a exprimat 
cu putere faptul că oamenii muncii 
aparțir.înd minorităților naționale, 
luptă alături de întregul nostru popor 
muncitor pentru înflorirea patriei 
noastre, Republica Populară Rorriînă, 
pentru bunăstarea tuturor celor ce 
muncesc.

Cu realizări însemnate au întîmpi
nat marea sărbătoare ce la 1 Mai, 
muncitorii constructori din Valea Jiu
lui, muncitorii din întreprinderile și 
secțiile producătoare de bunuri de larg 
consum, lucrătorii din comerțul de 
stat și cooperatist, lucrătorii din uni
tățile sanitare, etc., care și-au expri
mat cu acest prilej hotărîrea de a 
lupta neobosit pentru +raducerea în 
viață a măsurilor luate de partid și 
guvern în scopul creșterii bunăstării 
celor ce muncesc. Zi de zi ei vor munci 
cu eforturi spori le orotiu a înălța și 
da în folosință minerilor noi blocuri 
cu locuințe, tot mai multe și mai bune 
mărfuri și vor lupta pentru apărarea 
sănătății celor ce muncesc din bazinul 
nostru carbonifer.

Miile de demonstranți au exprimat 
hotărîrea oamenilor muncii din Vaiea 
Jiului ca sub steagul atotbiruitoarelor 
idei ale lui Marx-Engels-Lenin-Stalin 
să dobîndească noi și noi victorii în 
lupta pentru pace și socialism.

Pentru miile de mineri, construc
tori, metalurgiști, țesătoare și fila
toare — oameni ai muncii din minele, 
întreprinderile și de pe șantierele din 
Valea Jiului — ziua de 1 Mai a cons
tituit un minunat prilej de a-și spori 
angajamentele în producție. Manifes- 
tîndu-și dragostea nemărginită fașă 
de pa tria noastră, liberă și înflori-’ 
toare, oamenii muncii din Valea Jiu
lui s-au angajat să lupte cu puteri 
sporite pentru creșterea producției și 
productivității muncii, pentru îmbună
tățirea calității producției, reducerea 
prețului de cost, pentru descoperirea 
și folosirea rezervelor interne ale în
treprinderilor.

Demonstrația oamenilor muncii din 
Valea Jiului cu prilejul zilei de 1 Mâi 
a constituit o puternică manifestare a 
hotărîrii celor ce muncesc din bazinul 
nostru, carbonifer de a nu precupeți 
nici un efort în lupta pentru tradu
cerea în viață a politicii partidului 
nostru, pentru dezvoltarea economiei 
naționale și creșterea continuă a 
bunăstării celor ce muncesc.

Plină de entuziasm a fost demonstrația de 1 Mai 1954 a oamenilor 
muncii din Valea Jiului. Minerii, muncitorii, tehnicienii și funcționarii din 
acest important centru industrial al țării au raportat partidului și guver
nului succesele remarcabile obținute pe calea înfăptuirii programului de 
măsuri economico-sociale elaborat de plenara G.G. al P.M.R. din august 
■1953 pentru dezvoltarea necontenită și armonioasă a economiei naționale 
și ridicarea nivelului de trai al celor ce muncesc.

Demonstrația de 1 Mai a constituit o puternică afirmare a solidarității 
oamenilor muncii din Valea Jiu'.m cu lupta popoarelor din întreaga lume
pentru menținerea și consolidarea pi 
relațiile internaționale, pentru triumfa 
țările o viguroasă manifestare a dr; 
Sovietică, marea noastră prietenă ș 
sovieric care sub înțeleaptă conduceri 
omenirii — comunismul.

In sunetele fanfarelor, grupuri ma
sive de oameni ai muncii se îndreptau 
pe străzile orașului Petroșani spre 
piața din centrul orașului.

Se apropie ora 10 dimineața. In pia 
ță își. fac apariția coloanele compacte 
ale minerilor, muncitorilor, construc
torilor din Petrila, Lonea, Cimpa. So
sesc grupuri de mineri din Lupeni, 
Uricani, Vulcan, Aninoasa, țărani 
muncitori din Iscroni și Livezeni. .Mi- 
ile de participanți la demonstrație 

poartă tablouri cli chipurile conducă
torilor partidului și guvernului nostru, 
cu chipurile conducătorilor mișcării 
muncitorești internaționale. Sutele de 
lozinci exprimă dragostea fierbinte și 
recunoștința poporului nostru față de 
marea Uniune Sovietică, prietena și. 
eliberatoarea noastră, principatul rea- 
zim al păcii în lume. Tineri și vîrsfnici, 
bărbați și femei, cetățenii Văii Jiului 
au venit la marea demonstrație de la 
1 Mai să-și afirme atașamentul ferm 
față de partid și guvern în opera de 
construire a socialismului, solidarita
tea frățească cu oamenii muncii din 
întreaga lume în lupta pentru destin
derea încordării situației internațio- *

Cuvîntarea iov
In numele Comitetului raional de 

partid Petroșani, tov. Petru Furdui, < 
prim secretar al Comitetului raional 
P.M.R. Petroșani a felicitat cu prile
jul zilei de 1 Mai, ziua internaționala 
a. celor ce muncesc, pe oamenii muncii 
din Valea Jiului pentru succesele do
bîndite de ei în întrecerea socialistă 
în cinstea marii sărbători de la I Mai.

In continuare, vorbitorul a subliniat 
succesele obținute de oamenii muncii ’ 
din patria noastră în lupta pentru 
construirea socialismului, pentru pace 
și bunăstare, succese dobîndite dato
rită ajutorului multilateral pe care ni-1 
acordă Uniunea Sovietică.

Măreața sărbătoare de 1 Mai — a 

icii, pentru destinderea încordării în 
1 democrației și socialismului în toate 
igostei nemărginite față de Uniunea 
i eliberatoare, față de ero'cul popor 
■ a P.C.U.S. zidește visul de aur al

%____________

nale, pentru colaborare între po
poare, pentru triumful păcii.

La ora 10, piața și străzile centrale 
ale orașului deveniseră neîncăpătoare 
pentru miile de demonstranți. Intîm- 
pinați cu puternice aplauze, la tribuna 
oficială au luat loc reprezentanți ai 
organizațiilor de partid în frunte cu 
tovarășul Petru Furdui, prim secretar 
al Comitetului raional de partid, tov. 
Vasile Turlea, președintele Comitelu- 
lui executiv al Sfatului popular raio
nal, conducători de întreprinderi și 
instituții, printre care D. Antoci, direc- 
t'or general adjunct al Direcțiunii Ge
nerale a Minelor din Petroșani,' Aron 
Cristea, directorul minei Aninoasa, 
Grigore Siller, directorul minei Cim
pa, Mihai Dan directorul minei Lu- 

¿perii, Martin Biro, directorul Institu
tului de Mine „Gli. Gheorghiu-Dej“, 
reprezentanți ai organizațiilor ->b- 
șiești, mineri fruntași ai întrecerii so
cialiste printre care tov. Geza Kopetin, 
Ioan Gaiovschi, Andrei Vizi și alții,

.Mitingul închinat zilei de 1 Mai a 
fost deschis de tov. Ion Blaga, secre
tar al Comitetului raional de partid, 
după care a luat cuvîntul tov. Petru 
Furdui.

. Petru Furdui
spus vorbitorul — găsește poporul 

•nostru strîns unit în jurul partidului 
și guvernului, în lupta pentru tradu
cerea în viață a sarcinilor trasate de 
hotărîrile plenarei C.C. al P.M.R. din 
âugusf 1953. pentru dezvoltarea eco
nomiei naționale și ridicarea nivelului 
de trai al celor ce muncesc.

Succesele obținute în muncă oglin
desc creșterea conștiinței celor ee 
muncesc, oglindesc convingerea lor că 
sporirea producției duce la îmbunătă
țirea nivelului de trai al celor ce mun
cesc, la întărirea statului nostru ‘de
mocrat-popular, și în același timp con. 
tribuie la apărarea și menținerea pă
cii.

Aspecte de ia demonstrația de 1 Mai a oamenilor muncii din Valea țiului
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Demonstrația de 1 Mai a oamenilor muncii din Valea Jiului
Constructorii de utilaj 

minier
Muncitorii de la U U.M.P. au do

bîndit succese de seamă în întîmpina« 
rea zilei de 1 Mai. N.umai în schim
bul de onoare organizat în ajunul a« 
cestei zile, circa jumătate dintre mun
citorii uzinei șj-au depășit normele cu 
peste 100 la sută, iar cealaltă parte 
au înregistrat depășiri de 30—100 la 
sută. Nici muncitoarele secției fitin- 
gărie nu s-au lăsat mai prejos I u- 
crînd un șut voluntar la curățirea 
formelor de pămînt precum și ’a alte 
lucrări de pregătire, secția a realizat 
o turnare în plus față de cele progra« 
mate în luna aprilie.

Printre muncitoarele secției fitingă« 
rie care au participat la această ac« 
țiune se numără tovarășele Ana Kuku« 
rudea, Agneta Abodi, Terezia Cîrn- 
pean, Maria Magda I, Maria Magda 
IÎ și altele. Munci voluntare au depus 
și muncitorii altor secții.

Cu aceste succese șî altele obținute 
în cursul lunii aprilie a venit la de« 
filarea de 1 Mai colectivul U.U.M.P.’ 
care asigură minerilor din Valea Jiului 
o parte însemnată din utilajele nece< 
sare. In coloana U.U.M.P. au defilat 
numeroși muncitori, tehnicieni, ingi
neri printre care fruntașii întrecerii so
cialiste Alexandru Panek, Carol 
Krasznav, inovatorii Alexandru Mircn, 
Victor Oraveț, inginerul inovator Tra
ian Țecu și alții.

Alături de colectivul U.U.M.P. au 
defilat numeroase colective ale între« 
prinderilor și instituțiilor din ora.-șul 
Petroșani printre care și cel al depou« 
lui C.F.R., unitate fruntașă pe țară; 
La această unitate lucrează mecanicii 
de locomotivă 
Iosif Barbura, 
Crișan și alții 
schimbului de 
cîte 579-2.300 
țional. .

Sunetele tobelor și trompetelor ce 
se aud din depărtare’ anunță apariția 
coloanei pionierilor. Purtînd stegule- 
țe colorate și buchete de flori coloana 
de pionieri se revarsă ca un șuvoi 
multicolor.

Cu sarcinile
izbucnesc aplauze, 

minerilor din Aninoa- 
graficul de pioducție 
eforturi, cu cit er.tu-

a
cu 
de

w ...In tribună
Trece delegația 

, sa care poartă 
al minei. Cîte 
ziasm au desfășurat minerii din Ani-
noasa întrecerea socialistă pentru ca 
linia graficului să indice pentru ¡jrna 
aprilie o realizare a planului de 105,1 
la sută

Din grupul minerilor din Aninoasa 
fac parte fruntașii întrecerii socia
liste Bela Both, Mihai Tucaciue, Iile 
Palotai, Dumitru Luca, Andrei Baiko, 
Gherasim Prața, Grigore Gălăbuț, 

i Ioan Moldovan și alții. In întrecerea 
socialistă desfășurată în cinstea zilei 
de 1 Mai brigăzile lor au repurtat 
succese deosebite în creșterea pro
ducției și productivității muncii. Spre 
exemplu, brigada condusă de tov. Bela 

. Both, a extras numai îaf cadrul schim
burilor de onoare dc 4a 21 și 28 apri
lie 203 tone de cărbune peste sarcinile 
de plan

Ziua solidarității internaționale 
celor ce muncesc a fost întîmpinată 
succese deosebite în producție și
către alte brigăzi de mineri diri Ani- 
noasa. La 21 aprilie, colectivul secto
rului IV, sector fruntaș din care fac 
parte brigăzile minerilor Bela Both, 
Augustin Guran, Simion Rusu, Petru 
Nistor, Ion Moldovan și altele a extras 
411 tone de cărbune peste sarcinile de 
plan, iar la 28 aprilie și-a întrecut 
preliminarul cu 258 tone. Pînă 
la 23 aprilie colectivul acestui sec
tor a extras întreaga cantitate de 
cărbune planificată pentru luna apri
lie.

Cu mult și-au depășit sarcinile de 
plan și colectivele sectoarelor II și 
III ale minei Aninoasa. Nunrr. brigada 
fruntașului în întrecerea soc’alistă 

Mihai Tucaciue a extras peste 1000 
tone de cărbune în plus în luna apri
lie

Delegația minerilor din Aninoasa 
este urmată de către un grup de mi
neri și tehnicieni de la mina Vulcan. 
In luna aprilie colectivul minei Vulcan 
și-a îndeplinit planul producției de 
cărbune în proporție de 100,5 la sută. 

Minerii din Vulcan au trimis la de
monstrația oamenilor muncii din Pe
troșani pe cei mai buni dintre ei, re
prezentanți ai brigăzilor care și-au 
luat angajamentul să Termine sarcinile 
de plan pe 1954 în 6—9 luni și care 
luptă cu fermitate pentru traducerea 
în viață a acestor angajamente. Prin
tre ei se află brigadierii Andrei Vizi, 
Pavel Boyte, Andronic Iovan, Ludovic 
Antal, Petru Felîer, Ioan Rapolteanu 
și alții. Brigada tov. Andrei Vizi a în
tâmpinat ziua frăției oamenilor muncii 
din lumea întreagă cu sarcinile de 
plan pe prima jumătate a acestui an 
îndeplinite și depășite. Pînă la 30 apri
lie și-au realizat sarcinile de plan pe 
prima jumătate a anului și brigăzile 
de mineri conduse de Traian Păcurar, 
Andronic Iovan, Pavel Boyte, Octa- 
vian Iancu și Alexandru Cioara.

Purtînd portretele marilor dascăli 
ai proletariatului Marx, Engels, Lenin, 
Stalin, trec prin fața tribunei coloa
nele minerilor de la minele Cimpa și 
Jieț-Lonea. Și aceste două colective 
au întîmpinat ziua de 1 Mai cu sarci
nile de plan îndeplinite și depășite. 
Colectivul minei Cimpa s-a situat, în 
cinstea zilei de 1 Mai, pe locul al doi
lea în întrecerea socialistă, cu o reali
zare a planului de 107,8 la sută. Im
portantele victorii dobîndite de către 
minerii, tehnicienii și inginerii mjnei 
Cimpa se datoresc creșterii continue 
a gradului de mecanizare al minei. 
Marile cantități de utilaje și mașini 
miniere sovietice și romînești cu care 
a fost înzestrată' această mină anul 
trecut și în primele luni ale acestui 
an, au ușurat mult munca minerilor,

I.

In rîndul sutelor de pionieri, pă
șesc elevii Gheorghe Popescu, Maria 
Bartha*, Ortensia Barbura, Gheorghe 
Elza, Mihai Păsculescu și alții care 
sînt fruntași la învățătură și în mun
ca obștească.

de plan îndeplinite 
au creat condiții pentru o continuă 
sporire a producției de cărbune. De la 
1 ianuarie și pînă la 30 aprilie a.c. pro
ducția de cărbune a minei Cimpa a 
crescut cu peste 50 la sută, fapt care 
demonstrează ritmul de dezvoltare al 
acestei mine, avîntul cu care harnicul 
ei colectiv a desfășurat întrecerea so
cialistă.

La 24 aprilie colectivul minei Cim
pa a sărbătorit o însemnată victorie: 
brigada cunoscutului fruntaș al între
cerii Geza Kopetin, deputat în Marea 
Adunare Națională, și-a îndeplinit 
planul pe anul 1957 începînd să lu
creze în contul anului 1958.

Din coloana minerilor de la Jieț- 
Lonea fac parte fruntașii în
trecerii socialiste Torna Nyulași, To- 
ma Marinca, Simion Rusu, Gheorghe 
Ungureanu, Alexandru Cozma, Ghe
orghe Bartha, tinerii ingineri Ion Un
gureanu și Gheorghe Mihuț, care au 
adus prețioase contribuții la îndepli
nirea sarcinilor de plan al minei în 
proporție de 100,2 la sută.

Un nou grafic trece prin fața tri
bunei, purtat de mineri. Este graficul 
minei Lupeni, al colectivului din care 
fac parte minerii de frunte Simion 
Căținean, Ioan Gaiovschi, Vasile Nă- 
pău.'Adam Maxim, Gheorghe Călina, 
Dionisie Fazakaș, Mihai .Morar, Ghe
orghe Simina. In întrecerea în cinstea 
zilei de 1 Mai 26 de brigăzi de mineri 
de la această mină au aplicat metoda 
graficului ciclic. Organizîndu-si lu
crul după această metodă brigada mi
nerului Simion Căținean a extras pînă 
la 23 aprilie 1200 tone de cărbune 
peste prevederile ciclogramei, iar cea 
condusă de tov. Ion Gaiovschi a să
pat 22 metri ■ de galerie în plus. In 
proporție de 105-125 la sută și-au în
deplinit ciclurile programate și brigă
zile tov. Mihai Moraru, Petru Spînu, 
Ștefan Csalovics, Gheorghe Vraja, 
Petru Stăncioiu și alții. Aplicarea cu 
succes a metodei graficului ciclic a 
adus după sine o considerabilă sporire 
a cîștigurilor minerilor. Membrii a- 
cestor brigăzi obțin lună de lună cîș- 
tiguri cuprinse între 1500—3000 lei.

De tribună se apropie coloana har
nicilor mineri din Petrila. Minerii ti
neri și vîrstnici trec prin fața tribunei 
purtînd lozinci care exprimă atașa
mentul lor ferm față de partid, con
ducătorul înțelept al poporului nostru 
pe drumul vieții noi, hotărîrea lor de 
luptă pentru socialism, pentru pace.

Graficul purtat de un grup de mi
neri și tehnicieni arată că colectivul 
minei Petrila a întîmpinat ziua de 1 
Mai cu planul de producție îndeplinit 
și depășit. Acest succes constituie o 
puternică mărturie a muncii rodnice 
desfășurate de minerii și tehnicienii 
de la mina Petrila pentru înfăptuirea 
măsurilor elaborate de partid și gu
vern în scopul creșterii bunăstării 
poporului .

In primele rînduri ale coloanei pă
șesc minerii din harnicile brigăzi con
duse de tovarășii Ioan Rei£s, Ladislau 
Haidu, Androane Iosif și Nicolae Pe- 
truș care se află în fruntea întrecerii 
socialiste pe mină.

In marea întrecere socialistă ce s-a 
desfășurat în cinstea zilei de 1 Mai, 
minerii din Petrila au obținut o se
rie de victorii importante în muncă. 
La 10 aprilie, brigada lui luliu Haidu 
și-a îndeplinit sarcinile de plan pe 
anul 1956, începînd să«lucreze în con
tul anului 1957. Intre 20—30 aprilie, 
brigada condusă de tovarășul Mihai 
Ștefan și-a îndeplinit planul pe anul 
1956, iar alte 3 brigăzi de mineri — 
acelea conduse de Gheorghe Nisto- 
rean. Petru Bexa și Cornel Cenușă 
și-au îndeplinit sarcinile de plan pe 
anul 195" înșepînd să lucreze în con
tul anului 1956. Pe piepturile multora

Cu aplauze puternice este întîmpi- 
nat carul alegoric ce înfățișează ac-, 
tivitatea desfășurată de viitorii con
structori ai socialismului la „Casa 
Pionierilor“ din Petroșani.

să îndepli-

și depășite
dintre acești mineri strălucesc ordine 
și medalii acordate de partid și gu
vern pentru victoriile obținute în bătă
lia cărbunelui.

Sărbătorind ziua de 1 Mai, minerii 
de la Petrila au ținut să-și exprime 
recunoștința fierbinte față de marea 
Uniune Sovietică, prietena și elibe- 
ratoarea noastră. Mii de mineri din 
Petrila aplică cu succes înaintatele 
metode de muncă sovietice. Brigăzile 
ciclice conduse de tovarășii Adalbert 
Kibedi, loan Reiss, Toma Sima, La- 
dislau Haidu și altele care aplică me
toda graficului ciclic, lucrează cu o 
productivitate înaltă. Aplicarea pe 
scară largă a metodelor sovietice a 
dat posibilitate minerilor din Petrila 
să învingă greutățile și 
nească planul producției de cărbune.

Demonstrația de 1 Mai a oglindit 
cu putere viața nouă, luminoasă pe 
care o trăiesc oamenii muncii din Pe
trila. Un grup de tineri elevi ai școlii 
fabrică-uzină au trecut prin fața tri
bunei purtînd pe umeri ciocane de a- 
bataj și perforatoare pneumatice. A- 
cestor. tineri li s-au creat toate con
dițiile pentru a-și însuși temeinic fru
moasa meserie de miner, spre a deveni 
luptători pricepuți pentru mai mult 
cărbune. Cu deosebit entuziasm au 
fost aplaudate echipele de dansuri ale 
sindicatului minier din Petrila, care 
au trecut prin fața tribunei execu- 
tînd cu măestrie dansuri romînești, 
sovietice și maghiare. Oamenii mun
cii din Petrila și-au exprimat hotărî' 
rea fermă de a strînge mai mult rîn
durile în jurul partidului și guvernu
lui în lupta pentru construirea socia
lismului, pentru apărarea păcii.

...Aplauzele devin? tot mai puterni
ce. Coloana minerilor este încheiată 
de harnicul colectiv al minei Uricani, 
mină fruntașă pe întreagă Valea Jiu
lui. Pe fețele minerilor din Uricani se 
citește bucuria marilor transformări 
care au avut loc în ultimii ani în mun
ca și viața lor, hotărîrea de a răsplăti 
grija permanentă a partidului și gu
vernului prin noi succese în înfăptui
rea sarcinilor pe care le-a pus în fața 
poporului nostru muncitor plenara din 
august 1953 a C.C. al P.M.R.

In cursul anului trecut, pentru mi
nerii din Uricani a fost înălțat un ade
vărat orășel compus din zeci de blo
curi cu aproape 500 apartamente mo
derne și confortabile. Mari transfor
mări au avut loc și la mina unde teh
nica nouă a ușurat și înfrumusețat 
munca minerilor. Aceste prefaceri din 
munca și viața minerilor din Uricani 
stau la baza succeselor pe care colec
tivul minei le-a dobîndit în anul a- 
cesta. In luna aprilie colectivul mi
nei Uricani și-a’depășit sarcinile de 
plan cu 14,2 la sută, întrecîndu-și ast
fel angajamentul luat la începutul 
lunii cu 4,2 la sută. Intre 1 ianuarie- 
30 aprilie a.c. producția de cărbune a 
minei Uricani a crescut cu peste 30 la 
sută. Minerii din Uricani se mîn- 

dresc cu fruntași în întrecere ca Ton 
Recsak, Ludovic Bartha, Alexandru 
Eizler, Nicolae Matei, Silviu Iovan și 
alții, al căror exemplu este urmat de 
întregul colectiv.

Raportînd partidului și guvernului 
despre îndeplinirea și depășirea sar
cinilor de plan pe întreagă Valea Jiu
lui, colectivele întreprinderilor noas
tre carbonifere și-au manifestat hotă- 
rirea de a dezvolta neîncetat aceste 
succese, de a desfășura neobosite lupta 
pentru înfăptuirea politicii partidului, 
politică pusă în slujba fericirii celor 
ce muncesc. Fierbinte recunoștință 
poartă în inimi oamfrpi muncii rin 
Valea Jiului,, Uniunii Sovietice — eli- 
beratoarea și sprijinitoarea poporului 
nostru.

Alexandru Călugăru, 
Traian Balog, Gligor 
care numai în ziua 
onoare au economisit 

kg. combustibil conven«

Trec
și

coloanele oamenilor muncii de«

tinerii elevi 
studenti

Iri
filează și elevii școlilor medii și pro
fesionale din Petroșani. Cu fețele stră
lucind de voioșie, trecînd prin fața 
itribunei oficiale în pas tineresc, ele
vii acestor școli își exprimă dragostea 
și devotamentul lor față de regimul 
nostru democrat-popular care le asi
gură condiții din cele mai bune de 
învățătură.

Iată trecînd prin fața tribunei co
loana de studenți și profesori ai Insti
tutului de Miñe „Gh. Gheorghiu-Dej“ 
din Petroșani. Un grup de studeiîți 
defilează ridicînd deasupra capului vo
lume din operele lui I.V. Stalin, că
lăuză sigură în lupta pentru făurirea 
vieții noi. In rîndurile studenților de
filează loan Briceag și Rozalia Gru- 
ber, deținători ai bursei republicane, 
Victor Dîoancă, fost miner fruntaș 
la mina Lupeni, Vențel Carol, Mi’nai 
Cătană, Mihai losub, Loy Tiberiu și 
alți studenți fruntași la învățătură.

Cu inimile pline de bucurie, cot lă 
cot cu muncitorii 'din mine și de ne 
șantiere, trec slujitorii culturii, lucră
torii aparținînd sindicatului presă, po
ligrafie și instituțiilor de cultură. Trec 
apoi artiștii Teatrului de Stat „Valea 
Jiului“ și 
poporului, 
tre ei sînt 
de statul 
pentru merite deosebite în activitatea 
cultural-artistică.

In rîndurile artiștilor pășesc actorii 
Elena Antonescu, artistă emerită a 
R.P.R., Gheorghe Iordănescu, decorat 
cu Medalia Muncii, Ana Colda și alții.

Prin fața tribunei trec în cîntece și 
jocuri numeroase echipe artistice de 
amatori ale sindicatelor din Valea 
Jiului simbol al avîntului pe care i a 
luat activitatea artistică în patria 
noastră liberă.

alți intelectuali slujitori ai 
Pe piepturile multora din- 
prinse distincțiile acordate 
nostru democrat-popular
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Demonstrația de 1 Mai a oamenilor 
muncii din Valea Jiului

Defilează constructorii
Cei care trec acum prin fața tribunei 

sînt muncitorii constructori din Valea 
Jiului. Ei au venit în acest bazin car
bonifer pentru ca prin munca lor să 
înalțe noi locuințe, noi cartiere și 
orașe pentru mineri, să contribuie la 
ridicarea nivelului de trai al harnici
lor muncitori din industria carboni
feră. In fruntea coloanelor de con
structori defilează constructorii frun
tași ai întrecerii socialiste, Marin 
Ciungulescu, Iosif Locmaierj Anisie 
Niculescu, H. Auner, Petru Bercea, 
Anghel Țăpoiu, Ioan Ghiță, Ioan 
Manei și numeroși tineri constructori, 
fete și băieți, care de curînd au ter
minat cursurile școlii S.F.U. și acum 
muncesc cu entuziasm pe schelele noi- 
dor clădiri. i

Rodnică este activitatea construc
torilor din Valea Jiului. Numai în 
cursul anului trecut ei au dat în folo
sință minerilor 1500 apartamente noi, 
trei cămine la Lupeni, Uricani Vul
can, au clădit cartiere noi la Lonea și 
Petrila, Lupeni și Petroșani, au înălțat 
noul oraș Uricani, au construit con
ducta de apă Jîeț-Petroșani.

Datorită muncii lor avîntate și 
folosirii din plin a utilajului so
vietic cu care sînt înzestrate șantierele

Pentru pace,
Ziua de 1 Mai a constituit pentru 

oamenii muncii de toate categoriile 
din bazinul nostru carbonifer un mi
nunat prilej de manifestare a voinței 
lor de a apăra bunul cel' mai de preț 
al omenirii — pacea.

„Vom munci și vom lupta, pacea 
o vom apăra!“ — iată lozinca pe care 
o scandau miile de demonstranți.

Minerii Văii Jiului au arătat prin 
fapte voința lor fermă de a apăra 
pacea. Miile de tone de cărbune date 
peste prevederile planului constituie 
o dovadă grăitoare a acestui lucru.

In ziua marii sărbători de 1 Mai, 
oamenii muncii din Valea Jiului, ală
turi de întregul nostru poporWnun- 
eitor, au manifestat pentru continua 
destindere a situației internaționale, 
pentru interzicerea tuturor armelor de 
exterminare în masă și instituirea unui 
control asupra respectării acestui lu
cru, pentru încetarea războaielor în 
curs.

La 1 Mai minerii și-au manifestat 
dragostea lor nemărginită față -Ie ma
rele popor sovietic și gloriosul Partid 
Comunist al Uniunii Sovietice, pentru 
politica externă a statului Sovietic, 
politică de pace și bunăînțelegere în-

★ ★
In sunetele marșului trec prii» fața 

tribunei oficiale coloanele de sportivi. 
Coloana de sportivi de la școala me- 

*die de 10 ani romînă din Petroșani 
execută în fața tribunei exerciții de 
gimnastică și piramide.

Rînd pe rînd trec sportivii colecti
velor Minerul, Constructorul, Spartac, 
Voința și Metalul.

In fața tribunei, echipele de artiști amatori ale sindicatelor s-au oprii și

'de construcții ei au obținut succese 
de seamă în muncă. Brigăzile de con
structori ale tovarășilor Iosif Vereș. 
Vasile Cîmpean și Ioan Comoli au 
reușit să clădească numai în 26 ziie 
blocuri cu cîte două etaje cuprinzînd 
36 apartamente.

Plini de încredere pășesc construc 
lorii purtînd cu ei panouri, grafice, 
lozinci. Ei sînt hotărîți ca în acest a.i 
să înalțe pentru oamenii muncii din 
Valea Jiului noi și noi construcții

★
Defilînd, harnicii muncitori de 'a în

treprinderea de industrie locală „6 
August“ din Petroșani, își manifestă 
liotărîrea să contribuie prin munca 
lor la ridicarea nivelului de tra5 al 
oamenilor muncii din Valea Jiul zi. 
Folosind resursele locale, înfiintînd 
noi ateliere care să producă bunuri de 
larg consum, muncitorii de la între
prinderea „6 August“ au reușit ca în 
primele patru luni din acest an, să 
producă printre altele 6.500 kg. prăji
turi, 500 kg. pesmeți, 30.000 litri sifon, 
8.000 litri vin tonic de măcieșe, etc. 
Tot în aceeași perioadă de timp ei au 
produs pentru oamenii muncii din /?- 
lea Jiului o însemnată cantiTate de 
obiecte de uz casnic.

-pentru viată
tre popoare. Ei au purtat pe brațe ta
blourile conducătorilor partidului co
munist și ai" guvernului sovietic.

Coloanele de demonstranți au ma
nifestat pentru prietenia cu țările de 
democrație populară, pentru prietenia 
cu popoarele din țările capitaliste, co
loniale și dependente, care luptă pen
tru scuturarea jugului capitalist, pen
tru pace, libertate și independență.

Puternica demonstrație a oamenilor 
muncii din Valea Jiului a fost o oglin
dă vie a dragostei poporului romîn 
față de marea Republică Populară 
Chineză care cuprinde 500 milioane 
de oameni, a solidarității lui cu eroicul 
popor coreean care a luptat cu arma 
în mînă pentru apărarea libertății și 
independenței sale și care continuă as
tăzi lupta pentru vindecarea rănilor 
pricinuite de război.

Oamenii muncii din Valea Jiului 
și-au manifestat, cu prilejul zilei de 
1 Mai, hotărîrea de a lupta neobosit, 
alături de întregul nostru popor mun
citor, pentru întărirea forțelor lagăru
lui păcii, democrației și socialismului, 
pentru continua destindere a situației 
internaționale.

★
O vie animație stîrnește echipa de 

gimnastică a școlii de 7 ani nr. 1 din 
Petrila care în fața tribunei execută 
exercițiile de gimnastică din cadrul 
complexului F.G.M.A. Prin fața tribu
nei trec cicliști și motocicliști. Coloa
nele de sportivi sînt încheiate de carul 
alegoric al secției de gimnastică a co
lectivului sportiv Minerul care exe
cută exerciții la paralele.

Sărbătorirea zilei de 1 Mai 
în localitățile din Valea Jiului 

La Aninoasa
: Zorile dimineții s-au revărsat asu
pra comunei Aninoasa îmbrăcată in 
haină de sărbătoare. Sute și sute de 
steaguri roșii și tricolore fluturau în 
bătaia vîntului dă primăvară.

încă din primele ore ale dimineții 
comuna Aninoasa era plină de frea
măt. Din pîlniile megafoanelor se 
auzeau pînă departe cîntece de înfră
țire și pace. Grupuri de oameni ai 
muncii, mineri îmbrăcați în fruraca 
sele lor uniforme, fruntași ai întrecerii 
socialiste pe piepturile cărora strălu
ceau medalii — expresie a succeselor 
dobîndite în muncă —, tehnicieni, in
gineri, funcționari, ‘femei, tineri și 
copii, se îndreptau spre sala de festi
vități a clubulir minier unde a avut 
loc mitingul.

Mitingul a fost deschis de tov. Ioan 
Borodi,' președintele comitetului de 
întreprindere al minei Aninoasa, A 
luat apoi cuvîntul tehnicianul Teodor 
Bulea, care a vorbit despre însemnă
tatea zilei de 1 Mai, ziua frăției oa
menilor muncii din lumea întreagă.'

Participanții la miting și-au mani
festat hotărîrea de a dezvolta succe
sele dobîndite în cinstea zilei de 1 
Mai.

După masă, în sala clubului, sute 
de oameni ai muncii au luat parle la

La Lupeni
Oamenii muncii din Lupeni și lo

calitățile din jur au sărbătorit mărea
ța zi a solidarității internaționale cu 
mult entuziasm. încă de dimineață co
loanele de muncitori și funcționari, 
elevi și țărani muncitori purtînd stea
guri și pancarde cu lozinci s-au în
dreptat spre centrul orașului Lupeni. 
In piața din fața Sfatului popular al 
orașului Lupeni s-au adunat nu
meroși mineri de la Uricani și Lu
peni, textiliști de la Filatura Lu
peni, țărani muncitori de la Băr- 
băteni, constructori din Lupeni și 
Uricani, elevi ai Școlii Tehnice de 
Cărbune, S.F.U., școala profesională" 
din Lupeni, etc. >

Printre cei prezenți se puteau vedea 
muncitori și tehnicieni fruntași ai în
trecerii din rîndul minerilor, construc
torilor, textiliștilor, ca tovarășii An
drei Bacâni, Alexandru Szabo, Au-

La Vulcan*

Din zorii zilei, chemările fanfarei 
minerilor din Vulcan anunțau prin 
melodii vioaie sărbătoarea de 1 Mai; 
Minerii îmbrăcați în haine de sărbă
toare, cu decorații și insigne pe piept, 
.cu zîmbetul pe buze, se îndreptau spre 
mină. Muncitoarele și muncitorii de 
la Țesătorie se îndreptau voioși spre 
localul sindicatului textil, iar pionierii, 
cu cravatele roșii la gît, pășeau spre 
școlile lor .

La mitingul care a avut loc în gră
dina școlii elementare au participat 
peste 4000 de oameni ai muncii, frun
tași ai întrecerii socialiste de la mină 
și Țesătorie, constructori, țărani mun
citori din localitate. 

A. PANIȘ 
corespondent

programul artistic dat de formația de 
cor, echipa de teatru și dansuri a sin
dicatului minier, precum și de elevii 
școlii elementare din localitate. Un 
succes deosebit au avut Cîntecui de 
1 Mai, de Ciprian Porumbescu, Cîritec 
de miner de I. Croitoru, Morarul și 
altele.

Spectatorii au urmărit cu viu inte
res dansurile executate de elevii școlii 
elementare ca : Moțeasca, Cîrligul, 
dans maghiar, piramida și alteii.

Programul a continuat cu piesa 
„Forma-i formă“, comedie într-ur. act 
de Costin Dodo. Tinerii interpreți din 
localitate printre care Eugen Puoa, 
Costel Marcu, Nely Buzdugan, Pe
tru Stoica, Constantin Onete și alții 
au dovedit mult talent în prezentarea 
unui spectacol plăcut pentru oamenii 
muncii

.„Noaptea se lăsase de mult peste 
așezarea minerilor din Aninoasa. Dar 
oamenii muncii de aici, bă "bați, femei 
și copii îmbrăcați în straie de sărbă
toare prăznuiau încă zif.a de 1 Mat, 
sărbătoarea solidarități5 internațio
nale a celor ce muncesc, sărbătoarea 
păcii.

LUCIA LICIU 
corespondent

gustin Jula, Ferenți Balaj, Mihai Bor- 
be, Mihai Mătăsărean, Ignațiu Braiti- 
gan, Maria Liszka, Elena Moraru și 
mulți alții.

Mitingul oamenilor muncii din Lu
peni a fost deschis de tov. Iosif Le- 
drer, secretar al Comitetului raional 
de partid Petroșani, care a conferen
țiat despre „1 Mai 1954“ și a felicitat 
pe oamenii muncii din Lupeni pentru 
frumoasele succese obținute în cinstea 
zilei de 1 Mai. După conferință a ur
mat un program artițstic prezentat de 
echipele artistice a sindicatului minier 
și a sindicatului texfil a Filaturii Lu
peni.

Cu prilejul zilei de 1 Mai oamenii 
muncii din Lupeni și țăranii muncitori 
și-au manifestat hotărîrea lor de a 
lupta pentru pace, pentru construirea 
socialismului.

*

Cu acest prilej a luat cuvîntul tov. 
ilie Constantinescu, decanul Institu
tului de Mine din Petroșani, care a 
vorbit printre altele, despre bugetul 
de Stat al R.P.R. pe 1954, despre uria
șele sume alocate anul acesta pentru 
dezvoltarea agriculturii și industriei 
constructoare de mașini agricole, des
pre succesele dobîndite de poporul 
nostru muncitor în dezvoltarea econo
miei naționale.

In după amiaza zilei de 1 Mai a 
avut loc la Vulcan o petrecere cîmpe- 
nească.
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Declarația lui Ciu En-lai 
la conferința de ia Geneva a miniștrilor 

Afacerilor Externe

Un senator american se pronunță împotriva 
intervenției S.U.A. în războiul din indochina

MOSCOVA (Agerpres). — TASS 
transmite texiU declarației făcute la 
28 aprilie 19o. la conferința de la. 
Geneva de ministrul Afacerilor Exter
ne al Republicii Populare Chineze, 
Ciu En-lai

In declarație se spune între altele:
Conferința de la Geneva, atît de aș

teptată de popoarele lumii întregi, s-a 
.deschis. Scopul acestei conferințe tre- 
'buie să fie slăbirea încordării inter - 

■naționale și întărirea păcii în lumea 
întreagă. Aceasta este o sarcină de o 
însemnătate uriașă.

Poporul chinez, în decursul unei 
lupte îndelungate și hotărîte, a pus 

j capăt dominației imperialismului și 
gomindanului funeste pentru popor, a 

¡ales din propria sa voință orînduirea 
ide stat democrat-populară și și-a creat 
■Republica Populară Chineză. Guver
nul Central Popular al Republicii 
Populare Chineze exprimă voința în
tregului popor chinez. Politica dusă 
de el este sprijinită în unanimitate în 
întreaga țară.

In mai puțin de cinci ani, Republica 
Populară Chineză a dobîndit succese 
uriașe, nemaiîntîlnite în istoria Chi
nei, în domeniul politicii, economiei și 
culturii. ■

Guvernul Republicii Populare Chi
neze și poporul chinez se pronunță cu 
consecvență pentru pace, împotriva 
irăzboiului. Niciodată noi n-am săvîr- 
șit și nu vom săvîrși o agre
siune împotriva - altor țări, dar 
nu vom tolera din partea oricui 
ar fi acțiuni agresive împotriva noas
tră. Noi resoectăm dreptul popoarelor 
tuturor țărilor-de a-și alege și apăra 
modul de viață și orînduirea de stat 
proprii, fără amestec din afară. Tot
odată, noi cerem din partea celorlalte 
țări aceeași atitudine? față de noi.

Este îndeobște cunoscut că după 
constituirea Republicii Populare Chi
neze, guvernul Uniunii Republicilor 
Sovietice Socialiste a fost primul care 
a stabilit relații diplomatice priete
nești cu China nouă. A fost încheiat 
tratatul de prietenie, alianță și asis
tență mutuală între R.P. Chineză și 
U.R.S.S. care constituie un factor im
portant de menținere a păcii în Extre
mul Orient.

Din ziua constituirii sale. Republi
ca Populară Chineză a fost recunos
cută de peste 20 de state a căror popu
lație depășește un miliard de oameni. 
Dar unele state, în primul rînd S.U.A , 
continuă să refuze să recunoască Re
publica Populară Chineză si încearcă 
să nu țină seama de dreptul Dopc'ului 
chinez de a-și alege orînduirea de 
stat. Refuzînd să se împace cu ideea 
înfrîngerii în China, ele intenționează 
să impună poporului chinez puterea 
rămășițelor clicii gomindaniste, de 

.mult respinsă de poporul chinez de 
500.000.000 de oameni Pînă în pre

Peste 2 milioane de oameni ai muncii din Franța 
au participat la greva de 24 de ore

PARIS (Agerpres). — TASS trans
mite:

După cum relatează ziarul „L’Hu
manité“, greva de 24 de ore declarată 
la 28 aprilie în Franța s-a desfășurat 
cu mare succes. Greva a fost declara
tă la chemarea sindicatelor afiliate 
la Confederația Generală a Muncii și 
la „Confederația franceză a oamenilor 
muncii creștini“ în sprijinul revendi
cărilor cu privire la majorarea sa
lariilor, indemnizațiilor și pensiiloiț 
stabilirea untii minim garantat de sa
larii și anularea conturilor de salarii.

La această grevă au participat peste 
2.000.000 de persoane.

Ea a cuprins între 80 la sută șl 100 
la sută din muncitorii și funcționarii 
din industria de construcții, 80 la"sută 
din industria de gaz și electricitate. 
In industria carboniferă greva a cu
prins în întregime Jiazinul carbonifer 

zent, în cadrul diferitelor conferințe 
internaționale, ele tot mai încearcă să 
prezinte pe acoliții lor din clica gomin 
danistă drept reprezentanți ai po
porului chinez. Situația internațională 
și drepturile Republicii Populare Chi
neze sînt supuse în mod ilegal discri
minării. Dezvoltarea pașnică și secu
ritatea Chinei se află permanent în 
primejdie. Caracterul extrem de ilegal 
și nejust al acestei situații este evi
dent. Existența acestei situații și con
tinuarea ei pe viitor împiedică regle
mentarea pașnică a problemelor inter
naționale actuale și a problemelor deo

sebit de actuale ale Asiei, sporesc n 
liniștea și încordarea în relațiile in 
ternaționale. Este limpede că această 
situație nu mai trebuie să continue. 
Prezenta conferință trebuie să consti
tuie începutul schimbării acestei si
tuații.

Domnule președinte, domnilor! Deși 
operațiunile militare din Coreea au 
încetat în momentul de față, pacea 
în această țară nu este consolidată 
încă, unificarea Coreei n-a fost încă 
înfăptuită, n-au fost soluționate nici 
alte chestiuni legate de problema co
reeană ; războiul din Indochina tot 
mai continuă. Această situație pro
voacă o adîncă neliniște și îngrijorare 
-popoarelor din lumea întreagă care 
speră că, datorită actualei conferințe, 
această situație se va schimba.— pro
blema coreeană va fi rezolvată pe ca
le pașnică și în Indochina va fi resta
bilită pacea.

Prezenta conferință a și trecut la 
examinarea chestiunii privind rezolva
rea pașnică a problemei coreene.

In continuare Ciu En-lai a vorbit 
despre istoricul războiului din Coreea, 
despre evenimentele care au avut loc 
după încetarea operațiunilor militare 
și încheierea armistițiului, precum și 
despre calea cea mai justă de rezol
vare a problemei coreene.

Domnule președinte, domnilor! Po
poarele din lumea întreagă, în spe
cial popoarele Asiei, urmăresc cu ma
re atenție desfășurarea conferinței 
noastre. Ele speră că actuala conferin
ță va obține rezultate pozitive. Din pă 
cate, unele state ale Asiei care mani
festă grijă oentru pace în Asia, cum 
sînt India, Indonezia, Birmania și al
tele, n-ju putut lua parte la conferință 
noastră, ceea ce nu poate fi conside
rat deloc ca un plus al acestei confe
rințe.

Ingăduiți-mi să exprim soeranța că 
reprezentanții care participă Ia aceas
tă conferință, călăuzindu-se după inte
resele întăririi păcii și securității în 
Asia și lumea întreagă, vor depune 
eforturi pentru a găsi căile în vede
rea rezolvării problemelor actuale ce 
figurează pe ordinea de zi a conferin
ței.

din estul țării și bazinul Loirei. -a 
grevă a participat un mare număr de 
metalurgiști, salariați din serviciul 
poștal și feroviar. Au participat de 
asemenea oameni ai muncii din Africa 
de nord. In Algeria au făcut grevă 
peste 100.000 de persoane.

In legătură cu aceasta, ziarele mun
citorești franceze relevă faptul că ac
tivitatea scizionistă a sindicatelor so
cialiste de dreapta „Force Ouvriere“ 
și a sindicatelor autonome și „inde
pendente“ care au refuzat să se alăture 
grevei, a împiedicat ca această grevă 
să ia proporții mai mari. Un rol bine 
definit I-a avut în această privință Mi
nisterul de Interne, care a dat ordin 
unităților polițienești să împrăștie pi
chetele de greviști, să opereze arestări 
și a făcut mobilizări forțate *a lucru.

WASHINGTON (TASS).
Senatorul democrat Johnson (statul 

Colorado), luînd cuvîntul în Senat, 
a protestat cu hotărîre împotriva in
tervenției S.U.A. în războiul dm Indo- 
china. „Americanii — a spus e! — 
sînt de fapt cu toții împotriva trimi
terii de soldați, marinari sau bombar- 
dieri pentru a participa în acest răz
boi din junglă“. Actuala „cruc adă“, 
care își propune să trimită trupe în 
Indochina, este „cea mai necugetată 
măsură din întreaga istorie a Ameri- 
cii“.

Johnson și-a exprimat părerea că 
participarea la acest război ar putea 
să coste pe americani cel puțin 500.000 
oameni și 100 miliarde dolari, că acest 
război ar putea dura zeci de ani, ar 
putea da naștere la un război mon
dial care s-ar putea duce 100 de ani, 
fără să aducă victoria.

Johnson a dezmințit caracterizarea 
dată războiului din Indochina de că
tre Eisenhower, ca un război „al lu
mii libere împotriva comunismului“. 
El a declarat că poporul american tre
buie să înțeleagă cauzele conflictului 
actual din Indochina, precum și rezul
tatele la care poate duce intervenția 
americană în această „răscoală a 
populației băștinașe împotriva guver
nării franceze“. Senatorul a emis ipo
teza că diplomații americani comit 
„erorarea fundamentală a iui Mc 
Charty“ considerînd că „fiecare om 
care critică este un comunist“. Ei a 
spus că în S.U.A. acționează forțe 
care tind să atragă Statele Unite in
tr-un război în Asia.

Johnson a insistat asupra demon
strațiilor ce au avut loc de curind în 
Franța împotriva războiului din Indo- 
china, război în care „după cum știe 
fiecare francez și toți aliații Franței, 
cu excepția guvernului de la Washing
ton, Franța nu poate să repurteze vic
toria“. Senatorul a spus că Franța 
trebuie să obțină posibilitatea de a

PE
— In timpul Festivalului Mondial al 

Tineretului și Studenților de la Bucu
rești, operatori de cinematograf so
vietici și romîni au filmat numeroase 
spectacole date de tineri și tinere din 
diferite țări. Din aceste aspecte a fost 
realizat filmul documentar-artistic în 
culori „Concert internațional“ care

Din țările de democrație populara

Pe piefele Budapestei
In ultimele săptămîni livrările de 

alimente pe piețele Budapestei au fost 
muit mai mari decît în perioada co
respunzătoare a anului trecut. Față 
de aceeași perioadă a anului trecut, 
cantitatea de alimente sosită ue pie
țele din Budapesta în cursul ultimelor 
zece zile ale lunii martie a crescut 
în felul următor: slănină afumată cu
— 71 la sută, păsări vii — 38 la 
sută, păsări tăiate — 54 la sută, ouă
— 84 la sută, ulei comestibil — de

Comerțul în satele Bulgariei
Datorită dezvoltării continue a in

dustriei și agriculturii datorită poli
ticii consecvente de reducere a pre
turilor și de satisfacere a nevoilor 
mereu crescînde ale populației,- la 
sfîrșitul celui de al doilea cincinal 
comerțul cu amănuntul va crește în 
R. P. Bulgaria cu 70 la sută față 
de 1952.

Partidul și guvernul R. P. Bulgaria 
acordă o deosebită grijă dezvoltării 
comerțului. Pentru construirea de 
brutării, de centre de lapte, de depo
zite, se alocă sume considerabile. A- 
nul trecut, în acest scop s-au alocat 
26.288.000 leva, iar anul acesta se 
prevede suma de 42.890.000 leva. 

ieși în mod onorabil din acest război. 
Totuși, în loc de a ajuta pe francezi 
să găsească o astfel de posibilitate, 
„noi le acordăm un sprijin fățarnic 
sub forma unor obligații militare eres 
cînde“.

Meșajul secretarului de stat Dulles 
adresat țărilor din zona oceanului Pa
cific și călătoria lui în Franța și An
glia pentru a reuni forțele în vederea 
unor acțiuni colective — a continuat 
Johnson — au avut drept urmare că 
în Filipine, India și Japonia acest plan 
a fost cu desăvîrșire respins, iar „An
glia și Franța s-au purtat în așa fel 
îneît să nu lase secretarului de stat 
nici un fel de îndoieli asupra faptului 
că nu doresc să participe la înfăptui
rea planului său. Ele știu că războiul 
din Indochina nu este un război care 
să reprezinte ,,o agresiune comunis
tă“. Ele știu că dreptatea este de par
tea forțelor care acționează împotriva 
guvernării coloniale franceze din Tn- 
dochina“.

Johnson și-a exprimat părerea că 
Statele Unite nu vor obține nimic tri- 
mitînd trupe tancuri. bombardiere 
pentru a ucide noporul Indochinei. 
„Oare am pierdut într-atîta perspecti
va, oare am renunțat definitiv la nrin- 
cipiul libertății, oare respingem cu 
atîta ușurință justețea . dreptului pe 
baza căruia a luat ființă propria noas
tră țară. îneît să cerem acest război ? 
Ce fel de oameni am devenit ?“.

Johnson a cerut ca Statele Unite să 
tindă spre obținerea unei „păci demne 
pentru Franța în Indochina, cît timp 
nu este încă prea tîrziu. Tratativele de 
la Geneva — a continuat el — ne 
oferă o ultimă posibilitate. Trebuie să 
dăm dovadă de prudență pentru ca să 
obținem un folos maxim de pe urma 
acestor tratative“. '

Senatorul republican Young (Statul 
Dakota de nord), s-a declarat de acord 
cu cuvîntarea lui Johnson.

SC ORT
la 1 Mai a rulat pentru prima oară pe 
ecranele cinematografelor din Mosco
va.

— La 28 aprilie, președintele Fin
landei, Paasikivi, a însărcinat pe mi
nistrul Afacerilor Externe, Toerngren, 
(Partidul popular suedez) cu forma
rea guvernului.

patiu ori, unt — de două ori, cartofi 
— de patru ori, mere și morcovi <• 
de trei ori, ceapă — de două ori. Pre
țurile la diferite alimente au scăzut 
paralel cu creșterea livrărilor. Astfel, 
în comparație cu perioada corespun
zătoare a anului trecut, s-au înregis
trat următoarele scăderi de prețuri: 
osînză topită cu — 33 la sută, slănină 
afumată — 21 la sută, ulei comesti
bil — 17 Ia sută, unt — 31 la sută, 
ouă — 30 la sută, cartofi și mere — 
50 la sută, morcovi — 80 la sută.

îndeplinirea planului de circulație 
a mărfurilor cu amănuntul la sate 
depinde în mare măsură de activita
tea cooperativelor sătești, principalele 
organizații comerciale de la sate. In 
1953 activitatea acestora a marcat un 
mare progres față de 1952, depășind 
acest an cu 1,1 la sută în ceea ce 
privește circulația mărfurilor, cu 1 
la sută în ceea ce privește extinderea 
rețelei comerciale și cu 1,7 la sută în
deplinirea sarcinilor în ceea ce pri
vește alimentația publică.

Paralel cu lărgirea circulației măr
furilor se îmbunătățește și deservirea 
populației de la sate.
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