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Presa sovietică — stegar al luptei 
pentru pace și socialism

Astăzi se împlinesc 42 de ani de la apariția primului nu
măr al „Pravdei", ziarul care ca și făuritorii săi, Lenin și 
Stalin, a slujit cu devotament fără margini cauza eliberării 
proletariatului de robia capitalistă, cauza păcii și socialismu
lui. Ducînd mai departe, în noile condiții istorice, tradițiile re
voluționare ale primelor ziare muncitorești din ftusia — „Iscra“ 
leninistă și „Brdzoia" stalinistă —, „Pravda“ a devenit arma 
ceâ mai ascuțită a Partidului Comunist al Uniunii Sovietice; 
ea a îndeplinit în mod strălucit rolul de propagandist, agitator 
și organizator al maselor în lupta pentru întărirea partidului 
făurit de Lenin, pentru victoria socialismului și comunismului.

Poporul sovietic iubește nemărginit de mult presa sa. La 5 
mai, data apariției primului număr al „Pravdei“ el sărbătorește 
ziua presei. In această zi poporul sovietic își manifestă dra
gostea și încrederea față de presa sovietică. Ziua presei comu
niste este totodată o sărbătoare a oam'enilor muncii din lumea 
întreagă, c> sărbătoare scumpă tuturor luptătorilor pentru pace 
și o viață mai bună.

Presa sovietică este cea mai puternică presă din lume. Ea 
este puternică pentru că se bucură de o libertate deplină, și 
slujește neabătut interesele fundamentale ale poporului și este 
strîns legată de el. La baza întregii activități a presei comu
niste stă principialitatea marxist-leninistă, respectarea adevă
rului. legătura cu masele, combativitatea revoluționară în lupta 
împotriva dușmanilor oamenilor muncii, dezvăluirea lipsurilor 
și indicarea căilor pentru înlăturarea lor, puterea de generali
zare a experienței înaintate. Toate aceste trăsături fac din 
presa comunistă un puternic mijloc de mobilizare și educare a 
celor ce muncesc.

Răspîndind prin coloanele sale politica consecventă de pace 
a Statului Sovietic, luptînd pentru slăbirea încordării în rela
țiile internaționale, pentru întărirea colaborării și prieteniei 
între popoare, presa sovietică în frunte cu „Pravda“ și-a cucerit 
simpatie, prestigiu și autoritate în rîndurile oamenilor muncii 
din lumea întreagă.

Cu totul alta este presa trusturilor imperialiste. Misiunea 
presei burgheze din zilele noastre este de a face să crească 
tot mai mult profiturile cercurilor imperialiste al căror expo
nent moral este. In acest scop, presa burgheză, folosește cele 
mai josnice și mai brutale mijloace de intimidare a maselor, pe 
umerii cărora apasă din greu impozitele insuportabile, șomajul, 
mizeria și alte urmări ale politicii războinice duse de cercurile 
imperialiste, lansează tot felul de minciuni Ia adresa Uniunii 
Sovietice și țărilor de democrație populară, propagă groaza 
de pace și de o destindere în relațiile internaționale, care ar 
duce la scăderea profiturilor. Dar cum să nu apere presa bur
gheză interesele marilor trusturi cînd însăși existența ei este 
legată de existența acestora — hîrtia, tipografiile și armata de 
scribi cu conștiința vîndută, sînt proprietatea trusturilor?

Presa din țară noastră se bucură de grija deosebită a 
partidului și guvernului. In anii regimului democrat-popular au 
început să apară în țara noastră zeci de ziare și reviste noi, cu 
un tiraj de multe milioane de exemplare, s-au tipărit sute de 
milioane de cărți dintre care o parte însemnată în limbile mi
norităților naționale. O expresie grăitoare a grijii partidului și 
guvernului pentru dezvoltarea presei noastre este construirea 
marelui centru poligrafic Casa Scînteii „I. V. Stalin“, care 
este înzestrat cu tehnica cea mai înaintată.

Invățînd necontenit din glorioasa experiență â presei so
vietice, îndrumată de către partid pe calea ridicării conținutului 
ei la nivelul sarcinilor construcției socialismului, pe calea în
tăririi în permanență a legăturilor cu masele, presa noastră 
are în centrul atenției sale mobilizarea' oamenilor muncii la 
lupta pentru înfăptuirea programului de măsuri economice pe 
care plenara lărgită a C.G. al P.M.R. din august 1953 l-a pus 
în fața poporului muncitor în vederea unei dezvoltări armo
nioase a economiei naționale și ridicării nivelului de trai ma
terial și cultural al oamenilor muncii. Sporirea producției și 
productivității muncii, eftinirea prețului de cost al produselor, 
un regim sever de economii în industrie, sporirea producției 
vegetale și animale în agricultură, informarea multilaterală’ și 
documentată a oamenilor muncii asupra situației internaționale, 
sînt problemele cărora partidul și guvernul, ’ presa noastră le 
acordă o atenție sporită în perioada actuală.

Urmînd exemplul presei sovietice în frunte cu „Pravda“, 
presa noastră își îmbunătățește necontenit rolul de mobilizator 
al maselor la lupta pentru construirea socialismului în patria 
noastră, pentru apărarea păcii.

îndrumat de către Comitetul raional de partid, ziarul 
„Steagul Roșu“ și-a îmbunătățit în permanență legătura cu ma
sele și preocuparea sa pentru satisfacerea cerințelor oamenilor 
muncii din Valea Jiului. Aceasta a făcut să crească rolul mo
bilizator și educativ al ziarului, combativitatea sa împotriva 
lipsurilor. Cu toate acestea, în activitatea ziarului mai există 
unele lipsuri a căror înlăturare pune în fața redacției sarcina 
de a depune eforturi sporite pentru ridicarea continuă a nivelu
lui politic și ideologic al cadrelor de gazetari, pentru creșterea 
pregătirii lor profesionale, pentru întărirea continuă a legăturii 
cu masele.

Sărbătorind ziua presei comuniste să ne reînoim angaja
mentul de a urma neobosit exemplul înaintat al presei sovietice 
în frunte cu „Pravda“, care împlinește astăzi 42 de ani de ac
tivitate consacrată victoriei socialismului și comunismului. _ ;■

Desen de P. Vasilicv

Spre noi succese în_ întrecerea socialistă
La mina fruntașă

La mina Uricani. întrece
rea socialistă se desfășoară 
cu însuflețire.

Este demn de remarcat suc
cesul tinerilor din brigăzile 
conduse de minerii Silviu 
lovan, Ioan Recsak, Ludovic 
Bartha și Augustin Demeter. 
Folosind înaintatele metode 
sovietice de muncă — grafi
cul ciclic și Rotlear — mine
rii din aceste brigăzi au reu
șit să-și depășească în prima 
zi de muncă din luna mai sar
cinile de plan cu 40-50 la 
sută. De asemenea, brigăzile 
conduse de tovarășii Martin 
Vereș, Carol Foroi, Gheorghe 
Matei și altele și-au întrecut 
sarcinile de plan cu 20-25 la 
sută.

In întrecerea socialistă în 
cinstea zilei de 1 Mai colec
tivul minei Uricani și-a de
pășit sarcinile de plan pe 
luna aprilie cu 14,2 la sută, 
devenind astfel colectiv frun
taș pe Valea Jiului.

Minerii de la Uricani luptă 
cu abnegație pentru ca să în
cheie și luna mai cu noi rea
lizări în muncă.

FLOREA BERCESCU 
corespondent

La Petroșani s-a deschis expoziția de bunuri 
de larg consum

In cinstea zilei de 1 Mai, 
secția de gospodărie comuna
lă a Sfatului popular raio
nal Petroșani, cu sprijinul di
feritelor întreprinderi din Va
lea Jiului, a organizat o ex
poziție cu diferite prociff.se . șî 
bunuri de larg consum, pro
duse în raionul nostru pentru 
satisfacerea nevoilor oameni
lor muncii.

La această expoziție expun 
diferite produse întreprinderea 
de industrie locală „6 Au
gust“, cooperativele „Partiza
nul“ și „30 Decembrie“, în

Oamenii muncii din Va
lea Jiului luptă cu eforturi 
sporite pentru a-și înde
plini angajamentul luat cu 
prilejul demonstrației de 1 
Măi de a da patriei tot mai 
mult cărbune.

Succesele filatoarelor
Hotărîte să obțină noi rea

lizări în producție, muncitoa
rele de la Filatura Lupeni 
au pornit cu avînt 'a muncă 
pentru a dezvolta succesele 
dobîndite în întrecerea socia
listă în cinstea zilei de 1 Mai. 
Astfel, depănătoarea Susaua 
Konicica a obținut în ziua le 
3 mai, prima zi de lucru din 
luna aceasta, o depășire a 
sarcinilor de plan de ¡2" la 
sută, adică cu 44 la sută' mai 
mult decît a realizat in ziua 
de 30 aprilie, ultima zi de lu
cru din luna aprilie.

Succese însemnate au obți
nut în prima zi de lucru din 
luna mai și muncitoarele A- 
nuța. .Morarii, Ioana Gîrlea, 

Maria Oprea, Elena Nagy și. 
altele care în prima zi lucră
toare din luna mar, și-au de
pășit sarcinile de plan cu 
65-140 la suta.

DOiNA TR1F 
•corespondent

treprinderea 708 construcții 
din Livezeni și altele.

Muncitorii și tehnicienii a- 
cestor întreprinderi puuînd în 
viață hotărîrile plenarei lăr
gite a C.C. al P.M.R din au
gust 1953, au înființat dife
rite secții și ateliere in care 
produc o mare varietate de 
obiecte și bunuri de larg con
sum necesare oamenilor mun
cii. La expoziție vezi mobilă 
de bucătărie expusă de între
prinderea „6 August“ și „Par
tizanul“, sobe de gătit con
fecționate la U.U.M.P., pan
tofi și sandale executam de

Tot mai mult cărbune
Râportînd partidului și gu

vernului cu ocazia demonstra
ției de 1 Mai despre succe
sele dobîndite în lupta pen
tru îndeplinirea înainte de 
termen a sarcinilor de plan, 
minerii din Aninoasa s-au an
gajat să desfășoare cu și mai 
mare avînt întrecerea socia
listă în cursul lunii mai.

Numeroase brigăzi de mi
neri de la această mină au 
obținut în prima zi din luna 
mai succese însemnate în bă- 

.talia peiitru mai mult cărbu
ne. Brigada cunoscutului mi-, 
ner Miliai Tucaciuc, spre e- 
xemplu, a extras în ziua de 
3 mai cu. 20 tone mai mult 
cărbune peste preliminarul a- 
batajului. Realizări frumoase 
au obținut și brigăzile de mi
neri conduse de tov. Gheor
ghe Barz, Constantin Gnera- 
sim, Nicolae Bar, Gheorghe 
Brîndău și alții care au reu
șit să trimită Ia lumina zilei 
cu 10-15 tone de cărbune 
peste sarcinile de plan. Bri
găzile minerilor loan Olaru, 
Nicu Dumitru și Gheorghe 
Codru și-au depășit în aceeași 
zi normele de lucru cu 5-7 
tone de cărbune. ,

LUCIA LICIU 
corespondent

cooperativa „30 Decembrie“, 
paturi de fier, uși, ferestre, 
făcute la întreprinderea 708 
construcții, plapume, saltele, 
mese, scaune, taburete, vin 
tonic de măcieșe, tigăi. fărașe, 
etc. Toate aceste obiecte-sînt 
confecționate prin valorifica
rea bogățiilor ’și resurselor 
naturale ale Văii Jiului și 
prin întrebuințarea diferitelor 
deșeuri.

Expoziția, instalată.în loca
lul bibliotecii centrale raionale 
din strada Gh. Gheorgbiu Dej 
nr. 41, este deschisă zilnic.

E. NY1TRAI

prociff.se


2 STEAGUL ROȘU

Popoarele Uniunii Sovietice săr
bătoresc in fiecare an, ia 5 mai, Ziua 
presei. Cu acest prilej, în orașe și 
sate.au loc adunări festive consacra
te muncii ziarelor de mare tiraj, re
gionale, orășenești, raionale și de 
uzină, precum și gazetelor de perete. 
In această zi, conducătorii și lucră“ 
torii din presa sovietică fac bilanțuri 
ale activității lor, dau socoteala i.. 
fața cititorilor.

Ziua de 5 mai este o zi de trecere 
în revistă a întregii activități a pre
sei sovietice cînd, paralel cu succe
sele, sînt relevate și lipsurile în mun
că ale editurilor, redacțiilor de ziare 
și de reviste.

Cum a luat naștere această minu
nată tradiție ?

La 5 mai 1912 a apărut la Peter- 
sburg primul număr al ziarului mun
citoresc de mase „Pravda“, întemeiat 
din inițiativa lui V. I. Lenin. Înfiin
țarea acestui ziar revoluționar, în 
condițiile grele ale sălbaticului regim 
țarist, a constituit o adevărată săr
bătoare pentru muncitori. Ei publicau 
în „Pravda“ corespondențe despre 
viața lor, despre lupta lor revoluțio
nară, sprijineau ziarul din punct de 
vedere material, adunînd bani pen
tru întreținerea tipografiei și apara
tului redacției. Cu ajutorul muncito
rilor care aveau legături cu satele, 
„Pravda” pătrundea și în rîndurile 
țăranilor, formîndu-le conștiința, <jr- 
ganizîndu-i în vederea luptei împotri
va țarismului.

Chiar din primele zile ale apariției 
sale, „Pravda“ a constituit o armă 
puternică în rnîinile Partidului Co
munist și clasei muncitoare din 
Rusia, care lupta pentru răsturnarea 
autocrației. Guvernul țarist a inter
zis de opt ori ziarul, dar cu spriji
nul activ al muncitorilor el apărea 
din nou sub un alt titlu.

După ce muncitorii și țăranii, con
duși de Partidul Comunist au prăbu
șit autocrația țaristă și au făurit Sta
tul Sovietic, presa a luat o largă 
dezvoltare. In țară a crescut an de 
an editarea de cărți, ziare și reviste, 
atingînd astăzi un nivel de dezvol
tare cum n-a cunoscut și nu-1 putea 
cunoaște în vechea Rusie țaristă.

Pe cînd înainte de Revoluție în 
țară apăreau 859 ziare, cu un tiraj 
de aproximativ 3.000.000 de exempla
re, în prezent în Uniunea Sovietică 
apar peste 8.000 de ziare, cu un tiraj 
de peste 41.000.000 exemplare. Parti
dul Comunist și Guvernul Sovietic au 
asigurat tuturor națiunilor și popoa
relor din U.R.S.S. posibilitatea de 
a-și edita în limba maternă cărți, 
ziare și reviste.

In ’afară de ziarele centrale, în 
U.R.S.S. apar în mare tiraj ziare re
publicane, regionale și raionale, pre
cum și un mare număr de ziare de 
uzină și gazete de perete. In afară 
de aceasta, se editează ziare speciale 
pentru copii și tineret, pentru lucră
torii de pe tărîmul literaturii și ar
telor, învățămîntului, medicinei. Oa
menii muncii din agricultură, fero
viarii, lucrătorii din comerț, etc. au 
de asemenea ziarele lor.

Prin caracterul ei, presa sovietică 
se deosebește radical de presa bur
gheză. Partidul Comunist a transfor
mat presa sovietică într-un organ de 
educare a maselor populare pentru 
opera de construire a unei vieți noi, 
fără moșieri și capitaliști.

V. I. Lenin ne-a învățat că presa 
sovietică trebuie să pună pe primul 
plan al activității sale problemele 
muncii și ale organizării ei practice. 
Acest lucru este firesc. Imediat după 
răsturnarea guvernului țarist, în fața

In Uniunea Sovietică presa a 
luat o mare amploare. Ea este de
mocratică și accesibilă în mod larg 
maselor de muncitori.

In Rusia prerevoluționară 90 la 
sută din ziare apăreau în limba 
rusă. In 1913 ziarele se editau nu
mai în 24 de limbi, din care 9 erau 
limbi străine. In Uniunea Sovieti
că ziarele apar în 119 limbi. In re
publici, ziarele republicane, regio-

Ziua
------------------------------- — ... ■ r

*
presei sovietice

de P. KOȘELEV

tînărului Stat Sovietic s-a pus pro
blema, de o uriașă importanță, a 
transformării socialiste-a întregii e- 
conomii naționale a țării. De aceea 
tema muncii, a educării omului so
vietic în procesul Construirii socialis
mului a devenit una din temele prin
cipale ale presei sovietice.

Sub acest raport presa sovietică a 
avut un rol uriaș în perioada indus
trializării țării și colectivizării agri
culturii. a îndeplinirii planurilor cin
cinale de dezvoltare a economiei na
ționale a țării. In acea perioadă, zia
rele oglindeau amplu desfășurarea 
construcției de noi uzine și fabrici, 
publicau materiale despre țărănimea 
sovietică, care a pornit pe un drum 
nou, pe drumul muncii colective în 
agricultură. Mii de corespondenți lo
cali — muncitori, funcționari, țărani
— au devenit colaboratori activi ai 
ziarelor sovietice. In corespondențele 
lor ei demascau cu curaj uneltirile 
dușmanului de clasă, criticau pe lu
crătorii care nu-și făceau datoria; 
scriau despre începuturile vieții noi, 
despre succesele obținute în produc
ție. In toate acestea s-a manifestat 
riguros adevăratul democratism al 
presei sovietice, caracterul ei popular.

Muncitorii și corespondenții de la 
sate au jucat și continuă să joace 
un rol uriaș în dezvoltarea presei so
vietice. In U.R.S.S. nu există ziar, fie 
el central, regional sau raional, care 
să nu se sprijine pe un activ de co
respondenți, care să nu colaboreze 
în permanență cu aceștia. In paginile 
ziarelor și revistelor sovietice apar a- 
desea articole și corespondențe scrise 
de oameni de diferite profesii: frun
tași în producție, oameni de știință, 
activiști de partid și sovietici, peda
gogi. medici, artiști. în care aceștia 
își împărtășesc bogata lor experien
ță, critică lipsurile în muncă, fac pro
puneri , pentru îmbunătățirea muncii.

Presa sovietică are un rol impor
tant în organizarea întrecerii socia
liste, în popularizarea și răspîndirea 
experienței în producție a muncitori
lor și colhoznicilor fruntași. De în
dată ce într-o întreprindere sau col
hoz oarecare ia naștere o nouă me
todă înaintată de muncă, ziarele o fac 
cunoscută în întreaga Țară Sovietică 
de necuprins, descriu această metodă, 
popularizează pe autorii ei. Tocmai 
datorită presei în Uniunea Sovietică 
au devenit atît de cunoscute numele 
celor mai buni inovatori în producție
— Ghenrich Bortkevici, Pavel Bîkov, 
Alexandr Ciutkih, Lidia Korabelniko- 
va, Alexei Kolesov și ale multor, 
multor altora.

In paginile lor, ziarele sovietice o- 
glindesc în mod veridic marele avînt 
în muncă din U.R.S.S. Ziarele își in
formează cititorii despre mersul între
cerii și despre rezultatele obținute, 
arată cum masele largi ale oameni
lor muncii consideră întrecerea socia
listă drept o cauză a lor vitală.

Presa sovietică desfășoară o vastă 
muncă ideologică, educă zi de zi oa
menii muncii în spiritul patriotismu
lui sovietic, al atitudinii conștiente 
față de muncă, în spiritul interna
ționalismului proletar, al prieteniei 
și egalității în drepturi a popoarelor. 
Ea educă în rîndul niaselor conștiin
ța înaltă a datoriei sociale, perseve
rența în biruirea greutăților. Presa 
sovietică a luat întotdeauna și conti
nuă să ia atitudine împotriva apoli
tismului și lipsei de idei, pentru spi-

Cifre și fapte
nale, raionale, apar cu precădere 
în limba maternă*

In U.R.S.S. există o rețea largă 
de ziare locale care apar în fabrici, 
uzine, instituții de învățămînt, in
stituții științifice și unități ale Ar
matei Sovietice.

In afară de ziarele care se tipă
resc în tipografii, zeci și mii de 
întreprinderi, colhozuri, sovhozuri, 
S.M.T. și instituții din țară editea- 

rit partinic combativ în munca ideo
logică. Ziarele sovietice publică sis
tematic articole tratînd probleme de 
istorie, teorie și politică a Partidului 
Comunist, leagă propaganda mar- 
xism-leninismului de problemele prac
tice ale construcției societății comu
niste. Ele se călăuzesc după indica
țiile marelui Lenin, care ne-a învă
țat că trebuie să educăm masele pe 
bază de exemple și modele vii, con
crete, luate din toate domeniile vieții, 
să fim mai aproape de viață, să a- 
cordăm mai multă atenție modului 
cum muncitorii și țăranii construiesc 
în fapt viața nouă.

Presa sovietică folosește cu price
pere critica și autocritica ■— metodă 
importantă de îndreptare a lipsurilor 
și de îmbunătățire a întregii munci. 
Metoda autocriticii stă la baza între
gii activități a organizațiilor obștești 
și economice din U.R.S.S. Prin me
toda criticii și autocriticii Partidul 
Comunist al Uniunii Sovietice întă
rește unitatea iîndurilor sale.

Partidul acordă o deosebită impor
tanță desfășurării criticii de jos, cri-. 
ticii făcute de milioanele de oameni 
ai muncii, care doresc să remedieze 
lipsurile și, implicit, să îmbunătă
țească construcția socialistă. Parti
dul ne învață să acordăm toată aten
ția semnalărilor critice ale oameni
lor muncii, deoarece metoda criticii 
și autocriticii constituie o puternică 
forță metrice a dezvoltării societății 
socialiste.

Publicînd corespondențele cu ca
racter critic ale muncitorilor, țărani
lor, reprezentanților intelectualității, 
ziarele sovietice ajută partidul să 
scoată la iveală și să înlăture lipsu
rile, să ridice inițiativa creatoare a 
oamenilor muncii în opera de con
struire a comunismului. Publicînd 
notele și corespondențele cu caracter 
critic primite de pe teren, redacțiile 
ziarelor realizează eficacitatea criti
cii. Ele aduc la cunoștință cititorilor 
măsurile luate în urma intervențiilor 
critice ale ziarelor.

Organele de partid și sovietice 
sprijină prin toate mijloacele presa 
în lupta ei pentru eficacitatea mate
rialelor publicate. Congresul al XIX- 
lea al Partidului Comunist al Uniu
nii Sovietice a subliniat cu o nouă 
putere importanța excepțională a cri
ticii și autocriticii și a chemat la 
luptă hotărîlă împotriva fenomenelor 
negative, la desfășurarea mai largă 
a criticii de jos, la lupta necruțătoa
re împotriva acelora • care înăbușe 
criticai

In hotărîrile adoptate în ultimul 
timp, Partidul Comunist și Guvernul 
Sovietic au trasat un măreț program 
de dezvoltare continuă a economiei 
naționale a U.R.S.S. și în primul 
rînd a agriculturii.

Presei îi revine un rol important 
în înfăptuirea acestui program. Co
mitetul Central al partidului a che
mat pe lucrătorii din presă să oglin- _ 
dească și mai profund, și mai docu
mentat, în cunoștință de cauză, pro
blemele industriei și agriculturii, să 
se sprijine pe experiența fruntașilor, 
pe metodele lor înaintate de muncă, 
să oglindească și să popularizeze și 
mai amplu întrecerea socialistă pen
tru îndeplinirea și depășirea planuri
lor de producție, pentru îmbunătăți
rea calității produselor.

Presa sovietică își îndeplinește cu 
cinste rolul ei de propagandist, agi
tator și organizator colectiv al mase
lor, ajutînd poporul și partidul să 
îndeplinească sarcinile construcției 
comuni ste. (Agerpres).

ză gazete de perete. Presa de pe
rete a intrat adînc în viața fabrici
lor, uzinelor și instituțiilor sovie
tice.

Pentru satisfacerea cît mai mul
tilaterală a cerințelor politice și 
culturale ale celor mai largi pă
turi ale oamenilor muncii, în URSS 
apar de asemenea circa 1500 re
viste și alte publicații periodice.

In Editura pentru literatură 
politică

In Editura pentru literatură
politică

a apărut

GH. GHEORGHIU-DEJ 
Pentru întărirea continuă 

a muncii de partid
(Expunere făcută la ședința ple
nară a C.C. al P.M.R. din 19 

aprilie 1954)
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In colecția LECTURA
au apărut:

M. Gorchi — Cum am învățat 
carte.

S. Antonov — Scrisoarea.
M. Bubenov — Foc în taigă. 
L. N. Tolstoi — După bal.
B. Gorbatov — Cimpul sălbatic. 
I. S' Turgheniev — Burmistrul.
N. Lissco — Povestea lanțurilor
N. Nichitin — In noaptea lui Oc- 

tombrie.
A. Novicov-Priboi — In goiîui O- 

trada. _________

In luptă pentru burăstarea 
celor ce muncesc

Printre miile de oameni ai muncii 
din Valea Jiului participanți la de
monstrația de 1 Mai se aflau și lu
crătorii din unitățile sanitare. Ca re
zultat al muncii lor neobosite, lucră
torii din unitățile sanitare au obținut 
în ultimul an succese de seamă în 
lupta pentru îmbunătățirea nivelului 
sanitar al celor ce muncesc. Astfel, 
numai în primele trei luni ale aces
tui an ei au dat un număr de 52.000 
consultații pentru muncitori, 22.000 
consultații pentru copii, 4.500 consul
tații pentru femei, 12.000 consultații 
pentru prevenirea îmbolnăvirilor de 
tuberculoză, etc.

In ultimii ani, în Valea Jiului re« 
țeaua de unități sanitare și de ocro
tire a mamei și copilului s-a extins 
mult. Au fost înființate noi dispen
sare la Petroșani, case de naștere la 
Vulcan, cămine de zi și creșe la Pe
troșani. Petrila, Lonea, Aninoasa. In 
ultimii trei ani oamenilor muncii din 
Valea Jiului li s-au făcut peste 70.000 
microradiografii. Anul acesta numă
rul unităților sanitare va crește și 
mai mult. Se vor construi un spital 
cu 75 paturi la Lupeni, o creșă la 
Petroșani, 2 farmacii la Uricani și 
Lonea, o creșă și un cămin de zi la 
Vulcan, etc.

Iată-i pe lucrătorii din comerțul 
nostru socialist din organizațiile co
merciale O.C.L.. T.A.P.L., „Aprozar”, 
etc. manifestîndu-și cu prilejul de
monstrației de 1 Mai hotărîrea lor 
de a contribui la lupta pentru ridi
carea bunăstării celor ce muncesc din 
Valea Jiului.

Partidul și guvernul nostru acordă 
o atenție deosebită creșterii continue 
a nivelului de trai al oamenilor mun
cii. In acest scop oamenilor muncii 
li se distribuie însemnate cantități 
de produse alimentare și industriale. 
Numai în trimestrul I al acestui an, 
față de trimestrul corespunzător al 
anului trecut, oamenii muncii din 
Valea Jiului au primit cu 21 la sută 
mai multe produse alimentare, cu 80 
la sută mai multă pîine, cu 44 la sută 
mai multe produse textile, cu 55 >a 
sută mai multe produse de metal și 
cu 39 la sută mai multă mobilă.

In anul trecut, oamenilor muncii 
din Vaiea Jiului li s-au distribuit 930 
biciclete, 46 motociclete. 635 aparate 
de radio, 1445 garnituri de mobilă, 
etc. Deasemeni, de la începutul anu
lui și pînă acum s-a mărit și rețeaua 
de unități comerciale. S-au mai în
ființat o măcelărie la Lonea. 4 chioș
curi alimentare la Petroșani, Lupeni 
și Uricani. 2 bufete la Petroșani și 
Petrila, s-a pus în funcțiune fabrica 
de pîine de la Lupeni, etc. Anul a- 
cesta va spori și mai mult rețeaua 
de unități comerciale. Astfel, se vor 
deschide 3 magazine la Petroșani și 
Lupeni, 3 restaurante la Uricani, Lo
nea și Petroșani și va intra în func
țiune noua fabrică de pîine de la 
Petroșani.

sate.au
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Gazeta de perete — organizator și mobilizator 
al colectivului minei în lupta pentru noi 

în muncăsuccese

Marea demonstrație de 1 Mai 
a oamenilor muncii din Capitala patriei 

noastre
nătoăse. Intr-o poezie satirică, ga
zeta de perete ironizează manifestă
rile înapoiate ale unor tovarăși cu 
munci de răspundere!. Tov. Mircea 
Șuluțiu, contabilul șef al minei, A- 
lexandru Pop, șeful serviciului de 
muncă și salarii, Silviu Popa de la 
biroul inventar și alții au fost criti
cați pentru atitudini învechite în 
muncă. De asemenea, prin alte arti
cole sînt criticați unii funcționari 
care nu folosesc din plin programul 
de lucru. Așa a fost criticat topográ
ful Miron Tinculete care nu-și vede 
de lucru, precum și funcționara Sil
via Schvartz care în loc să-și înde
plinească sarcinile conștiincios, um
blă — așa cum scrie în articol:

De la birou prin uzină 
Din uzină la cantină 
Din cantină-n lichidare 
Mai pe urmă la... plimbare.
Prin articole satirice și prin cari- 

redacție a căutat să ridice Înecqnte-M caturi gazeta de perete contribuie la 
nit rolul gazetei de pereteMafnivelul® lichidarea unor lipsuri ce se mai ma- 
sarcinilor ce-i revin. ~

Felurite și tot mai interesante sînt 
'articolele publicate în edițiile gaze- 

% tei de perete. Iată un articol semnat 
de fruntașul întrecerii socialiste Iu- 
iiu Haidu. Autorul vorbește despre 
munca rodnică a brigăzii sale care 
prin aplicarea metodei graficului ci
clic a reușit să pășească înaintea tim
pului, să lucreze în contul anului 
1957. in articolul său, tovarășul Iu- 
liu Haidu arată că toți cei 217 mineri 
de la Petrila care muncesc pe bază 
de grafic cicjic sînt în fruntea între
cerii socialiste pe mină. Minerul frun
taș luiiu Haidu cheamă minerii să 
cunoască și să aplice metoda grafi
cului ciclic — metodă verificată în 
lupta pentru sporirea productivității 
muncii.

In ultimele săptămîni, gazeta de 
perete a popularizat cu stăruință 
succesele obținute de brigăzile frun
tașe în cinstea zilei de 1 Mai, pen
tru ca exemplul lor înaintat să fie 
urmat de ceilalți mineri. La loc de 
cinste au fost popularizate brigăzile 
conduse de minerii Mihai Ștefan, 
Cornel Cenușă, Petru Bexa și altele 
care lucrează în contul anilor viitori. 
Numărul festiv închinat zilei de 1 
Mai publică mai multe articole care 
oglindesc viața nouă, tot mai frumoa
să pe care o trăiesc minerii în patria 
noastră liberă, în care cei ce mun
cesc sînt stăpîni.

Deosebit de pozitiv este faptul că 
în ultima vreme, gazeta de perete 
publică articole critice care combat 
anumite lipsuri și manifestări nesă-

' In rînd cu ceilalți mineri ai Văii 
Jiului, colectivul minei Petrila mun
cește cu însuflețire pentru a da pa
triei noastre noi, în care cei ce mun
cesc își clădesc o viață nouă, tot mai 
mult cărbune. Cărbunele extras de 
minerii noștri dă viață furnalelor de 
la Reșița și Hunedoara, termocen
tralelor,’ uzinelor, locomotivelor ce 
străbat întinsul țării. Mai mult căr
bune înseamnă bunăstare pentru po
por

In munca lor, minerii de la Petrila 
găsesc în gazeta de perete „Cărbu
nele Păcii" un ajutor prețios. Ca or
gan de presă al comitetului de partid 
și al sindicatului minei, gazeta de pe
rete luptă pentru a-și îndeplini ma
rea sarcină pe care nemuritorul Lenin 
a trasat-o presei comuniste: aceea de 
a fi propagandist, agitator și organi
zator colectiv. Urrnînd îndrumării? 
comitetului de partid, colectivul de

Corespondenți de presă
Tovarășa Lucia Liciu, fiică de mi

ner din Ămnoasa și-a scos din buzu
nar bloc-notesul în care și-a notat o 
serie de date de pe teren. Azi are o 
temă bună: va scrie ziarului despre 
viața și munca tînărului tehnician A- 
lexandru Tripon, unul dintre sutele 
de mineri care au venit în Valea Jiu
lui mînați de dorința de a învăța tai
nele mineritului.

Tovarășa Liciu, care este cores
pondentă de presă, s-a gîndit că ar 
fi bine să informeze pe cititorii ziaru
lui „Steagul Roșu“ despre activita
tea în producție a tînărului tehnician. 
Aceasta, pentru a ajuta sutele de ti
neri mineri noi veniți în Valea Jiului 
să-și dea și mai bine seama cît de 
frumoasă este munca lor, că titlul de 
miner al patriei noastre este un titlu 
de cinste și onoare.

După cîteva zile articolul a fost pu
blicat. E drept, acesta nu era pri
mul ei articol, însă apariția lui îi dă
duse un și mai mare imbold în munca 
de corespondent. De atunci, ea a tri
mis redacției numeroase corespon
dențe despre viața nouă a minerilor 
în mijlocul cărora-și desfășoară ac
tivitatea, despre succesele lor în pro
ducție, despre metodele înaintate fo
losite de ei în cadrul întrecerii socia
liste, despre felul în care împărtășesc 
minerii vîrstnici celor tineri bogata 
lor experiență în muncă acumulată 
de-a lungul anilor.

Jnifestă la mina noastră.
Cu multă atenție sînt urmărite ar

ticolele care ajută minerii și tehnicie
nii să-și îmbunătățească munca de 
viitor. În ultimul său număr, gazeta 
de perete publică un articol despre 
importanța consfătuirilor de produc
ție ce vor avea loc în primele 10 zile 
ale lunii mai. In acest articol se arată 
că consfătuirile de producție ce vor fi 
organizate pe grupe, secții sindicale 
și apoi pe întreaga mină, trebuie să 
constituie pentru toți minerii și teh
nicienii un prilej de scoatere la ivea
lă a lipsurilor în vederea îmbunătă
țirii procesului de producție. De ase
menea, minerii și tehnicienii sînt che
mați să vină cu propuneri de îmbu
nătățire a muncii, propuneri pe baza 
cărora se va elabora un plan de mă
suri tehnico-organizatorice pe întrea
ga mină, în vederea îndeplinirii și de
pășirii ritmice a planului producției 
de cărbune.

Avînd un conținut tot mai bogat 
și instructiv, gazeta de perete a mi
nei Petrila e citită cu interes de mi
neri. muncitori și tehnicieni. Popu- 
larizînd experiența înaintată, îndrep- 
tîndu-și ascuțișul criticii spre lipsu
rile care mai există, gazeta de perete 
„Cărbunele păcii“ mobilizează 
succes colectivul minei 
luptă pentru îndeplinirea 
de răspundere încredințate de partid 
și guvern.

cu
Petrila ia 
sarcinilor

IUL1U SOMOGY 
secretarul comitetului de pariid 

# al minei Petrila

Numai în anul acesta coresponden
ta Lucia Liciu a scris ziarului circa 
20 de corespondențe. In majoritatea 
lor, aceste corespondențe se referă la 
succesele în producție ale minerilor 
din Aninoasa.

Zi de zi crește numărul corespon
denților care scriu ziarului despre 
diferite probleme care frămîntă ma
sele.

Cititorii s-au obișnuit să găsească 
în coloanele ziarului nostru nume de 
corespondenți cum sînt tov. Maria 
Moraru din colectivul stației de ra- 
dioficare Petrila. Elena Bertoti, 
gospodină din Petrila, Anatolie Pa- 
niș de la mina Vulcan, Tiberiu Do- 
boși, muncitor, Dezideriu Bogdan, 
tehnician la U.U.M.P., Constantin 
Mindru, de la șantierul de construcții 
Uricani și alții.

Corespondenții sînt oameni înain
tați care trăind in mijlocul maselor, 
scriu ziarului despre lipsurile colec
tivelor în cadrul cărora își desfășoa
ră activitatea, popularizează succe
sele lor în muncă, realizările regimu
lui nostru democrat-popular, convinși 
că prin aceasta contribuie la înfăptui
rea operei de construire a socialis
mului în țara noastră. Ei folosesc 
cu succes presa ca pe un mijloc de 
îmbunătățire a muncii, de luptă pen
tru lichidarea lipsurilor existente.

Minunată este înfățișarea Pieței 
Stalin, unde au loc în fiecare an ma
rile demonstrații ale oamenilor mun
cii din Capitală. Deasupra tribunei o- 
ficiale se află un imens panou cu por
tretele nemuritorilor învățători ai o- 
menirii muncitoare, Marx, Engels, 
Lenin, Stalin — și lozinca „Trăiască 
1 Mai, ziua solidarității internațio
nale a oamenilor muncii, ziua fră
ției muncitorilor din toate țările 1“. 
Deasupra tribunelor fîlfîie în vînt nu
meroase steaguri roșii și tricolore.

In tribuna centrală iau loc tova
rășii: Gh. Gheorghiu-Dej, dr. Petru 
Groza, Gh. Apostol, 1. Chișinevschi, 
Al. Moghioroș, Miron Constantinescu, 
Chivu Stoica, general de armată Emil 
Bodnăraș, C. Pîrvulescu, P. Borilă, 
D. Coliu, N. Ceaușescu, general loco
tenent Al. Drăghici, M- Dalea, 1. Fa- 
zekaș, acad. prof. dr. C. I. Parhon, 
acad. M. Sadoveanu, L. Răutu, S. 
Toma, St. Moraru, Gh. Necula.

Asistă ia manifestație delegațiile 
sindicale de peste hotare.

in tribună se află de asemenea 
membri ai corpului diplomatic.

Mitingul de 1 Mai a fost deschis 
prin intonarea imnurilor de stat al 
R.P.R. și al U.R.S.S. Tov. Chivu 
Stoica, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, membru al Biroului Po
litic al C C. al P.M.R., a luat apoi 
cuvîntul, felicitînd pe participanții la 
miting în numele partidului și gu
vernului. Numeroase pasaje din cu- 
vîntare au fost primite cu puternice 
aclamații de’către mulțimea aflată în 
piață.

Sunetul trompetelor și răpăitul to
belor vestesc apropierea coloanei de 
pionieri.

lată-i purtînd în mîini cărți, 
unelte de oțelari și mineri, hîr- 
lețe și stropitori pentru îngriji
rea livezilor, aparate de fizică, 
aeromodele, mici bărci cu pînze, jo
curi de șah, mingi de volei, simboli- 
zînd diversitatea preocupărilor celor 
800.000 pionieri ai patriei noastre.

Dintre șiragurile de arbori, pe care 
primăvara a aninat beteala primelor 
flori și frunze, se ivesc în pas caden
țat, în rînduri strînse, gărzile mun
citorești

Iși fac intrarea în piață oamenii 
muncii din raioanele „23 August“, 
,,Gh. Gheorghiu-Dej“ și „Grivița Ro
șie". Coloanele de muncitori poartă 
portretele conducătorilor partidului și 
guvernului nostru.

Vrednicii metalurgiști de la „23 
August“, constructori de mașini și 
utilaje grele, raportează partidului și 
guvernului, cu prilejul zilei de 1 Mai, 
despre noile succese obținute în 
muncă.

Cu deosebită căldură e salutată ă- 
pariția coloanei muncitorilor de lă 
complexul C.F.R. Grivița Roșie, uzi
nelor „Republica“, „Clement Got- 
twald“, coloanele muncitorilor și teh
nicienilor de la fabrica de confecții 
„Gh. Gheorghiu-Dej“, „F.R.B.“.

Pășesc acum muncitorii din indus
tria alimentară, care se străduiesc 
să-și aducă aportul la îmbunătățirea 
aprovizionării populației cu bunuri ă- 
limentare de larg consum.

In alte coloane de demonstranți 
defilează muncitorii și muncitoarele 
fabricii de pîine „Constantin David“. 
In fiecare zi, 250.000 de cetățeni ăi 
Capitalei primesc pîine coaptă în 
cuptoarele acestei fabrici.

Au trecut trei ore și Piața Stalin 
este mereu plină.

Demonstranții poartă pe umeri 
portretele lui Marx-Engels-Lenin-Sta- 
lin; alte coloane poartă portretele 
conducătorilor gloriosului Partid Co
munist al Uniunii Sovietice.

„Trăiască Uniunea Sovietică, bas
tionul păcii și independenței popoa
relor !“, răsună de pretutindeni. în
treaga demonstrație de 1 Mai a ex
primat dragostea fierbinte pe care fie 
care om al muncii din patria noas
tră o poartă marelui popor sovietic., 

Tot ce este nou, frumos, luminos în 
viața țării noastre, toate marile noas
tre înfăptuiri din ultimii 10 ani le 
datorăm ajutorului frățesc al Uniunii 
Sovietice, politicii de prietenie cu 
Uniunea Sovietică, politică scumpă 
fiecărui om ce-și iubește patria. Ma- 
nifestanții își exprimă cu căldură în 
această zi sărbătorească atașamentul 
lor față de măreața ideie a interna
ționalismului proletar.

„Salut frățesc marelui popor chi
nez, care, sub conducerea partidului 
comunist, merge pe drumul întăririi 
și înfloririi Chinei populare!“, „Sa
lutul nostru frățesc oamenilor mun
cii din țările de democrație popu
lară !“ — iată lozinci scumpe poporu
lui nostru pe care Je poți citi pe zeci 
de pancarte.

Poporul nostru sprijină din adîn- 
cul inimii propunerile constructive i 
făcute la conferința de la Geneva de 
către șefii delegației R.P.D. Coreene i 
și R.P. Chineze, poziția adoptată dei 
delegația Uniunii Sovietice în vede
rea reglementării pașnice a proble
mei coreene și încetării războiului din 
Vietnam.

Sărbătorirea zilei de 1 Mai a pri
lejuit o nouă și puternică manifesta
re a solidarității poporului romîn cu 
lupta tuturor popoarelor lumii pentru 
triumful păcii și colaborării interna
ționale. pentru normalizarea și dez
voltarea relațiilor economice și cultu
rale între state.

In marea demonstrație de 1 Mai 
și-a găsit o nouă și puternică întru
chipare alianța de nezdruncinat din
tre clasa muncitoare și țărănimea 
muncitoare — alianță care reprezin
tă temelia de granit a regimului de. 
democrație populară, izvorul forței și 
invincibilității sa-ie.

In piață pășește colectivul uneia 
din cele mai rnari uzine de mașini1 
și unelte agricole din țară, „Semănă
toarea“. De curînd, colectivul acestei 
uzine a produs un nou tip de semă
nători de sfeclă. In fiecare zi, colec
tivul acestei uzine trimite pe ogoa
rele patriei tot mai multe mașini și 

'Unelte agricole.
Oamenii muncii din agricultură de

filează exprimîndu-și hotărîrea de a 
învinge lipsurile și piedicile ce stau 
în calea dezvoltării producției agri
cole, de a nimici orice uneltiri ale 
dușmanului de clasă îndreptate împo
triva ridicării agriculturii și a nive
lului de trai ai populației.

Cu aplauze călduroase sînt salu
tați oamenii de știință, oamenii artei 
și literaturii, scriitori, pictori, com
pozitori, artiști, profesori, învățători, 
care demonstrează în cadrul nesfîr- 
șitelor coloane de oameni ai muncii.

Văzduhul se umple de puternicele 
acorduri ale cunoscutului marș spor
tiv de Dunăevski — cîntec al tine
reții, al frumuseții vieții libere. în
cepe defilarea sportivilor.

Coloana sportivilor dinămoviști ăretj 
în frunte un grup de motocicliști, în! 
urmă cărora pășesc cîtivă maeștri i 
ăi sportului, campioni și recordmani.i 

Minunată ă fost parada sportivă,] 
mărturie a forței și bucuriei de a trăi j 
a tineretului nostru, care privește plini 
de încredere viitorul, închinîndu-și i 
toate puterile apărării păcii, înfloririi 
patriei.

Marea demonstrație de 1 Mai s-a, 
încheiat prin intonarea „Internațio
nalei“, imnul de luptă al clasei mun
citoare din întreaga lume.

★
In după amiaza zilei de 1 Măi, 

pînă noaptea tîrziu, în ‘ piețele și 
parcurile Capitalei au avut loc însu
flețite serbări populare. Lă lumină 
puternicelor reflectoare, artiști âi di
feritelor teatre, ansambluri artistice 
și formațiuni artistice de amatori au 
prezentat în fața unei mulțimi imen
se programe îndelung aclamate.

Ca și în ceilalți ani, ziua de 1 .Mai 
a fost sărbătorită cu nespusă bucurie 
de oamenii muncii din Capitală.



4 STEAGUL ROȘEI

Parada militară și demonstrația del Mai
a oamenilor muncii din Moscova

MOSCOVA (Agerpres). — TASS 
transmite:

Oamenii sovietici au sărbătorit cu 
însuflețire ziua de 1 Mai — ziua so
lidarității internaționale a oamenilor 
muncii, sărbătoarea primăverii. Mos
cova era împodobită cu drapele, afișe 
și panouri frumoase. Dis-de-diminea- 
ță, în Piața Roșie și pe străzile înve
cinate s-au aliniat unitățile militare 
care au luat parte la parada de l Mai.

In tribunele de granit ridicate de-a 
lungul zidurilor Kremlinului se află 
o mare de lume. Se află aici munci
tori din întreprinderile din Moscova, 
țărani din satele regiunii Moscova, 
oameni ai culturii, științei și artei, 
ofițeri ai Armatei Sovietice. La invi
tația organizațiilor obștești și sovie
tice, la sărbătorirea zilei de 1 Mai la 
Moscova participă oaspeți din țările 
de democrație populară, din marea 
Chină, din Republica Democrată Ger
mană. din Coreea populară, precum 
și din Anglia, Franța, Italia, Cana
da, Danemarca, Finlanda și nume
roase alte țări străine. In piață se 
află membri ai corpului diplomatic.

La ora fixată apar în piață două 
limuzine deschise ,,ZIS“. Intr-una 
din ele se află mareșalul Uniunii So
vietice, N. A. Bulganin, ministrul A- 
părării al U.R.S.S. In cealaltă limu
zină se află comandantul parăzii, ge
neralul de armată Kiril Moskalenko. 
Limuzinele se întîlnesc în mijlocul 
pieții. Se aud cuvintele raportului; 
ministrul trece în revistă trupele, fe
licită pe ostașii Armatei Sovietice 
cu prilejul zilei de 1 Mai. De la un 
capăt la celălalt al pieții răsună un 
puternic strigăt de „Ura“. Trecerea în 
revistă a unităților militare a luat 
sfîrșit. Mareșalul Bulganin urcă la 
tribuna Mausoleului, unde rostește o 
cuvîntare.

...începe parada. Prin fața Mauso
leului și tribunelor trec unul după 
altul batalioanele de elevi ai acade
miilor militare.

Parada a luat sfîrșit. Ea ă arătat 
că statul sovietic, care urmează cu 
consecvență politica păcii și întăririi 
colaborării internaționale, manifestă 
totodată o grijă neobosită pentru în
tărirea continuă a capacității de a- 
părare a Uniunii Sovietice.

După terminarea parăzii militare a 
început demonstrația sărbătorească a 
oamenilor muncii din Moscova.

★
Demonstrația oamenilor muncii din 

Moscova a început cu cortegiul festiv 

al pionierilor. Ei au defilat în sune
tele cîntecelor despre viața fericită a 
copiilor sovietici.

Iși fac apoi apariția în piață spor
tivii, purtînd steagurile multicolore 
ale asociațiilor sportive.

Deasupra coloanelor de demon
stranți apare un ocean de drapele 
purpurii, se văd portrete ale lui Marx- 
Engels-I.enin-Stalin, ale conducători
lor partidului comunist și guvernului 
sovietic — Malenkov, Molotov, Hruș- 
ciov, Voroșilov, Bulganin, Kagâno- 
vici, Mikoian, Saburov, Pervuhin, 
pancarte cu chemările de 1 Mai ale 
Comitetului Central al partidului co
munist.

Muncitorii uzinelor și fabricilor 
dm Moscova au venit la demonstra
ția de 1 Mai rnîndri de noile lor suc
cese în muncă.

Răsună cîntece despre viața feri
cită din Țara Sovietică, despre prie
tenia popoarelor. Coloanele oamenilor 
muncii trec fără întrerupere. Se văd 
mari machete ale stemelor de stat 
ale Federației Ruse și Ucrainei. Ele 
sînt reunite printr-o panglică cu in
scripția ,,In veci împreună“.

Demonstranții poartă portretele 
conducătorilor partidelor comuniste și 
muncitorești și ai guvernelor Chinei, 
Poloniei, Cehoslovaciei, Romîniei, 
Bulgariei, Ungariei, Albaniei, Mon
goliei, Republicii Populare Democra
te Coreene, Republicii Democrate 
Germane, Republicii Democrate Viet
nam. Deasupra rîndurilor se văd por
tretele conducătorilor partidelor co
muniste din Franța, Italia, Statele 
Unite ale Americii, Spania, Marea 
Britanie, India, Brazilia.

Locuitorii Moscovei au ieșit la de
monstrația de 1 Mai cu pancarte pe 
care se pot citi cuvintele de salut fră
țesc adresate oamenilor muncii din 
țările de democrație populară, mare
lui popor chinez, eroicului popor al 
Republicii Populare Democrate Co
reene; demonstranții salută iorțele 
democratice din Germania și Japonia.

In Piața Roșie se revarsă noi și 
noi coloane de demonstranți. Demon
strația de 1 Mai a durat cinci ore. 
Ea a fost o strălucitoare manifestare 
a unității de nezdruncinat a poporu
lui sovietic, a partidului comunist și 
a guvernului sovietic. Demonstrația 
a arătat voința neclintită a oamenilor 
sovietici de a menține și consolida 
pacea, de a obține slăbirea continuă 
a încordării internaționale, de a în
tări colaborarea internațională.

Problema coreea n ă
Declarația lui V. M. Molotov la conferința de la Geneva 

a miniștrilor Afacerilor Externe
GENEVA (Agerpres). — TASS 

transmite declarația lui V. M. Molo
tov în legătură cu problema coreeană, 
în cadrul ședinței din 29 aprilie a. c. 
a conferinței de la Geneva.

Domnule președinte, domnilor de
legați !

La actuala conferință de la Gene
va s-a hotărît să fie examinate două 
chestiuni. în primul rînd — regle
mentarea pașnică a problemei coree
ne și în al doilea rînd — problema 
restabilirii păcii în Indochina.

Se poale spune că conferința de la 
Geneva este consacrată problemelor 
Asiei. Atit problema coreeană, cît și 
problema indochineza fac parte din 
cele mai actuale probleme ale Asiei.

Ln această ordine de idei, nu se 
poate să nu, se acorde atenție faptului 
că ia această conferință participă 
numai un mic număr de țări asiatice. 
Noi nu putem sa nu considerăm drept 
un prejudiciu faptul vă o serie întrea
gă de state asiatice, cum sînt India, 
Indonezia, Birmania, Pakistanul și 
altele, nu participă ia conferința noas
tră, deși acest lucru ar fi fost foarte 
prețios.

Totodată, nu se poate subestima 
nici faptul că pentru prima oară în 
ultimii ani, la această conferință par
ticipă toate marile puteri: Franța, 
Marea Britanie, Statele Unite ale A- 
mericii, Republica Populară Chineză, 
Uniunea Sovietică. In legătură cu a- 
ceasta, este necesar să se sublinieze 
în special că la lucrările conferinței 
noastre Republica Pooulară Chineză 
— marea putere a Asiei — va putea 
să-și aducă contribuția la lucrările 
conferinței noastre asupra probleme
lor actuale sus-menționate ale situa
ției din Asia.

Conferința, în componența ei ac
tuală, iși începe lucrările cu oroble- 
mele privind Coreea.

Intrucît, ca,urmare a împrejurări
lor de ordin militar, imediat după 
elMerarea de sub ocupația japoneză 
Coreea a fost împărțită în două 
părți •— de nord și de sud în fața 
poporului coreean s-a pus sarcina de 
a restabili unitatea Coreei și a forma 
un stat coreean democrat, unit și in
dependent. Această sarcină nu a fost 
îndeplinită în primii ani de după ter
minarea celui de al doilea război 
mondial.

Cea mai importantă sarcină a con 
ferinței de la Geneva este aceea de a 
ajuta poporul coreean să restabileas
că unitatea Coreei.

Este necesar să ne oprim asupri 
problemei Climei, care ocupă o situa
ție specială in afacerile internaționale.

In continuare V. M. Molotov a vor
bit despre relațiile politice și econo
mice stabilite în ultima vreme între 
R.P. Chineză și un mare număr de 
state, ca urmare a recunoașterii aces* 
teia, precum și despre polit/c.? agre
sivă a S.U.A. adoptată față d" R.P^ 
Chineză și de alte state din Asia.

Conferința de la Geneva oferă po
sibilitatea de a cunoaște sub toate 
aspectele acele probleme ale Asiei 
care sînt recunoscute ca fiind cele 
mai actuale în momentul de iață.

Aici avem posibilitatea să auzim 
diferite puncte de vedere și, în urma 
unui schimb de păreri, să găsim o 
rezolvare a problemelor ridicau, care 
să corespundă năzuințelor popoarelor, 
interesate și totodată intereselor pro
gresului și întăririi păcii. O asemenea' 
atitudine față de problema coreeană, 
bunăoară, poate contribui în mare 
măsură la rezolvarea pașnică a pro
blemei privind constituirea unei Co- 
ree democrate, unite și independente, 
poate contribui la realizarea regie- 
mentării pașnice a problemei coreene?

Ciu En-lai, șeful delegației Repu
blicii Populare Chineze, și-a exprimai! 
aici ideea ca ar fi de dorit o unire a' 
eforturilor țărilor asiatice în acțiunea’ 
de asigurare a păcii în Asia. Dele
gația sovietică împărtășește în între
gime această părere. Ca și po-oarele 
europene în Europa, popoarele din 
Asia trebuie să întreprindă în egală 
măsură pași care să corespundă inte
reselor întăririi păcii în Europa, in 
Asia și în întreaga lume.

Conferința a ascultat pe reprezen
tantul Coreei de sud, dar acea tă in
tervenție lamentabilă nu a cuprins 
nici o propunere concretă pozitivă.

Tot aici a fost expus punctul de 
vedere al guvernului Republicii Popu
late Democrate Coreene privind re
glementarea pașnică a problemei co
reene.

Delegația sovietică consideră ca 
propunerile prezentate de ministrul 
Afacerilor Externe al Republicii Popu
lare Democrate Coreene, Nam Ir. pot 
servi drept bază pentru adoptarea u- 
nei hotărîri corespunzătoare în pro
blemă coreeană. Aceste prirmneri 
merg în întîmpinarea aspirațiilor nă« 
ționale ale poporului coreean ce a-și 
restabili unitatea patriei și răspund 
intereselor întăririi năcii înire po
poare. (Text prescurtat)

X OX

B. P. CHINEZĂ

PEKIN (Agerpres). — China Nouă
La Pekin, Șanhai, Mukden, Uhan, 

Sian, Ciunțin, Tiencin și în alte o- 
rașe. precum și în satele Republicii 
Populare Chineze au avut loc de
monstrații cu prilejul zilei de 1 Mai.

Capitala republicii — Pekin — a 
îmbrăcat vestmînt de sărbătoare. 
Pretutindeni se vedeau steaguri și 
pancarte, portrete ale conducătorilor 
Partidului Comunist Chinez și ai gu
vernului popular.

Din zorii zilei în piața centrală 
Tiananmîn, pavoazată cu steaguri și 
cu portretele lui Marx, Engels, Lenin, 
Stalin și ale președintelui Mao Țze- 
dun, au început să vină coloane de 
demonstranți din toate colțurile capi
talei și din suburbii.

Ora 10 dimineața. In piața Tiă- 
nanmîn răsună ovații furtunoase. La 
tribuna centrală urcă Mao Țze-dun, 
Liu Șao-ți, Ciu De și ceilalți membri 
ai Biroului Politic al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Chinez, 
conducători ai partidelor democratice 
și ai guvernului popular.

Prin piață trec muncitorii, fero
viarii, țăranii din satele învecinate, 
funcționarii din instituțiile de stat și 
întreprinderile comerciale, după care 
urmează studenții, oamenii de cultură.

Pancartele purtate de demonstranți

1 Mai în străinăt
înfățișează realizările Chinei munci
toare în construcția vieții noi, chea
mă la luptă pentru industrializare și 
transformarea socialistă a agricultu
rii, la rezolvarea pașhică a proble
mei coreene și la restabilirea păcii în 
Indochina, pentru pace în întreaga 
lume, pentru întărirea continuă a 
marii și indestructibilei prietenii din
tre China și Uniunea Sovietică.

R. P. POLONĂ

VARȘOVIA (Agerpres). — Agen
ția P.A.P.

Capitala Poloniei populare s-a tre
zit devreme în ziua de 1 Mai.

De-a lungul noilor străzi vârșo- 
viene pancartele vorbesc despre vic
torii în muncă,,.- despre lupta poporu
lui polonez pentru pace, cheamă la 
întărirea lagărului internațional al 
păcii, democrației și socialismului. 
Clădirile orașului sînt împodobite cu 
portretele conducătorilor mișcării 
muncitorești internaționale, Marx-En- 
gels-Lenin-Stalin, ale membrilor Pre
zidiului Comitetului Central al Parti
dului Comunist al Uniunii Sovietice, 
ale conducătorilor poporului polonez.

Demonstrația de 1 Mai a oame
nilor muncii se desfășoară cu însu
flețire. Oamenii muncii din Varșovia, 
la fel ca întregul popor polonez, ma
nifestă devotamentul lor fără mar-

a t e
gini pentru marea cauză a socialis
mului, pentru pacea în lumea în
treagă.

La ora zece dimineața, la tribuna 
centrală urcă B. Bierut, prim secretar 
al Comitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Unit Polonez, A. Zawad- 
ski, președintele Consiliului de Stat, 
I. Cyrankiewicz, președintele Consi
liului de Miniștri, K. Rokossowski, 
mareșal al Poloniei, membrii Birou
lui Politic al Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Unit Polonez, 
membrii Consiliului de Stat și ai gu
vernului Republicii Populare Polone, 
reprezentanți ai vieții publice, pre
cum și șefii delegațiilor sindicale din 
străinătate, care au venit în Polonia 
pentru a participa la festivitățile de 
1 Mai. In tribune se aflau de aseme
nea membrii corpului diplomatic.

B. Bierut, luînd cuvîntul în fața 
manifestanților, adunați în piață, a 
felicitat cordial poporul polonez cu 
prilejul zilei de 1 Mai — sărbătoarea 
internațională a oamenilor muncii.

FRANȚA

PARIS (Agerpres). — La chema
rea Uniunii sindicatelor din depar
tamentul Sena, zeci de mii de pari
zieni s-au adunat sîmbătă în pădu
rea Vincennes pentru a marca sărbă- 

toareă internațională a oamenilor 
muncii — 1 Mai.

După cum s-a mai anunțat, în a-> 
nul acesta ministrul Afacerilor In
terne, Martinaud-Deplat, a interzis ți
nerea tradiționalei demonstrații de 1 
7Aai a oamenilor muncii din Paris 
pe parcursul: Piața Bastiliei — Pia
ța Națiunii. Această hotărîre a stîrnit 
proteste vehemente din partea oame
nilor muncii francezi, precum și din 
partea organizațiilor progresiste. Pe 
adresa guvernului au sosit numeroa
se scrisori, petiții și rezoluții cerînd 
să se anuleze interdicția ministrului 
Afacerilor Interne.

In a doua jumătate a zilei a înce
put în pădurea Vincennes un mare 
miting.

Au rostit cuvîntări Raymond Guyot, 
membru al Biroului Politic al Parti
dului Comunist Francez; Pressouyre, 
secretar al Partidului Socialist Uni
tar; Gaston Maurice, reprezentant al 
Uniunii republicanilor progresiști, și 
alții.

Benoit Frachon, secretar general 
al Confederației Generale a Muncii 
din Franța, a rostit o amplă cuvân
tare în care a chemat pe oamenii 
muncii francezi la întărirea unității 
de acțiune în lupta pentru îmbunătă
țirea situației lor materiale, pentru 
pace, libertate și independență națio
nală.
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