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Sarcini de răspundere 
în fața organizațiilor de bază 

din instituții
Partidul și guvernul cere lucrătorilor din cadrul sfaturilor 

populare din cadrul instituțiilor de stat să slujească cu pricepere 
și devotament cauza poporului muncitor — cauza ridicării bună
stării ceior ce muncesc, cauza construirii socialismului. La locul 
lor de muncă, lucrătorii din instituțiile de stat trebuie să se simtă 
legați de oamenii muncii, să lupte pentru rezolvarea cererilor și 
sc'/.isărilor juste ale cetățenilor, să dezrădăcineze din activitatea ■ 
lor birocratismul, tărăgănarea și alte plăgi care frînează mer- | 
sul nostru înainte. Atitudinea cinstită, atentă față de oamenii | 
muncii îrebuie să caracterizeze pe fiecare lucrător din aparatul ! 
de stat. Activiștii sfaturilor populare și ai instituțiilor de stat ! 
trebuie să considere drept cea mai înaltă îndatorire a lor respec- i 
tarea legilor țării, întărirea grijii față de avutul obștesc, intensi
ficarea luptei pentru demascarea necinstiților, delapidatorilor și 
a altor elemente dușmănoase.

In ridicarea activității instituțiilor de stat la nivelul cerin
țelor. organizațiile de bază din cadrul acestora au un rol impor
tant. Da; fiind caracterul teritorial șl activității sfaturilor popu
lare și al altor instituții, organizațiile de bază din cadrul lor n-au 
dreptul de control asupra conducerilor respective. Totuși 
organizațiile de bază poPși trebuie să aducă contribuții însemnate 
la îmbunătățirea muncii instituțiilor. în cadrul cărora activează. 
Plenara Comitetului Central al Partidului Muncitoresc1 Romîn 
din august 1953 cere organizațiilor de partid din aparatul 
de stat să contribuie, la îmbunătățirea funcționării organelor de 
stat, la educarea lucrătorilor din aceste organe în spiritul devota
mentului față de cauza poporului muncitor. Membrii de partid din 
aPa5a^111 de stat trebuie să fie exemplu de luptă pentru îmbu
nătățirea activității instituțiilor respective

Organizațiile de bază care s-au călăuzit după aceste indi
cații obțin succese în mobilizarea lucrătorilor la luptă împotriva 
birocratismului, în educarea lor în spiritul răspunderii și al atitu
dinii conștiente față de muncă. Iri felul acesta, organiza
ția de bază a adus un aport pre-‘. m îmbunătățirea, activității 
aparatului sfatului popular raion*!.

Sînt însă organizații de bază din cadrul instituțiilor care 
nu-și trăiesc viața. La Sfatul popular orășenesc Lupeni, de pildă, 
organizația de bază nu manifestă preocupare față de întărirea 
disciplinei în muncă, pentru înlăturarea practicilor birocratice dm 
activitatea unor funcționari. Nu sînt criticați acei funcționari care 
au o atitudine distantă, lipsită de grijă față de cetățenii care vin 
la sfat cu anumite treburi. Gazeta de perete din cadrul Sfatului 
popular al orașului Lupeni ține loc de afișier. Organizația de ba
ză tolerează lîncezeala colectivului de redacție al gazetei de 
pere;-:, nu-1 îndrumă să publice articole menite să contribuie la 
îmbunătățirea muncii colectivului sfatului. La Sfatul popular al 
orașului Petrila exista unii funcționari care ainînă la nesfîrșit 
rezolvarea anumitor cereri venite din partea oamenilor muncii. 
Membrii» de partid nu iau poziție împotriva acestor manifestări.

Fiecare lucrător al aparatului organelor de stat trebuie să 
fie exemplu de cinste și conduită morală în muncă. Membrii de 
partid trebuie să lupte cu hotărîre pentru cultivarea acestei cali
tăți. Organizația de bază de la Sfatul popular al orașului Petro
șani nu face însă acest lucru. Funcționarul Gheorghe Grigoraș 
din cadrul secției comerciale a sfatulpi popular, care de mult timp 
s-a dovedit a fi un element corupt, a fost surprins recsnt luînd 
de la niște cetățeni drept mită suma de 300 lei. In loc să ia atitu
dine hotărîtă împotriva acestui element, să-l demaște și să ceară 
pedepsirea lui, tov. M. Hirean, șefa secției comerciale care e și 
secretara organizației de bază, a propus... transferarea lui Gri
goraș în alt serviciu.

Organizațiile de bază trebuie să. intensifice munca de edu
care a lucrătorilor din instituțiile aparattilui de stat, să combată cu 
fermitate manifestările nesănătoase, să demaște pe aceia care să- 
vîrșesc abuzuri și ilegalități. Pentru a-și putea îndeplini această 
sarcină, ele trebuie să-și trăiască viața. Adunările generale ale 
organizațiilor de bază trebuie ținute în fiecare lună. In cadrul 
acestor adunări, trebuie să se ahalizeze felul cum luptă membrii 
de partid pentru educarea funcționarilor, cum iau ei atitudine îm
potriva manifestărilor de superficialitate, nepăsare, etc., cum duc 
muncă politică de la om la om pentru întărirea disciplinei în 

, muncă, pentru cultivarea grijii față de nevoile omului muncitor.
Organizațiile de bază trebuie să folosească gazetele de perete 

ca pe un putenic mijloc de educare a lucrătorilor din aparatul 
de stat. Trebuie popularizați funcționarii care muncesc conștiin
cios pentru îndeplinirea promptă și în bune condițiuni a sarcinilor 
ce le revin. Iar aceia care sînt indisciplinați, nepăsători față de 
sarcini trebuie criticați cu asprime. Comitetele sindicale, orga
nizațiile U.T.M din cadrul »instituțiilor trebuie atrase efectiv la 
muncă pentru îmbunătățirea funcționării aparatului instituțiilor 
de stat.

Ridieîndu-și activitatea la. nivelul cerințelor, desfășurînd o 
largă muncă politică de masă, organizațiile de bază din cadrul 
instituțiilor vor contribui la îmbunătățirea muncii lucrătorilor 
din instituții, Ia educarea lor în spiritul slujirii cu devotament a 
cauzei poporului.

In întrecere
........... . r*

pentru o producție sporită de cărbune
O zi obișnuită de muncă

Luni, 17 mai — zi obiș
nuită de muncă. Sirena a su
nat prelung vestind pe mineri 
începutul urtei noi zile de 
muncă. Dar pentru marea 
majoritate a minerilor și teh
nicienilor de la mina Lonea 
chemarea sirenei era de pri
sos. Mulți dintre ei erau deja 
la ^aie, la lămpărie sau chiar 
la rampa puțului așteptînd 
să sosească colivia cu care 
urmau să coboare în adînc. 
Printre aceștia din xniă se 
aflau și minerii schimbului I 
din brigada condusă dt? Dra- 
gpmir Matei. Peste puțiM timp 
colivia care transporta ia su
prafață cărbunțțe ty'ras de 
minerii din șutii de noapte 
se opri la ramjh puțului. Mi
nerii au intrat rînd pe rînd 
în colivie, care, a început să 
coboare încet apoi din ce în ce

mai repede ajungînd în scurt 
timp jos, la orizont.

De la rampa puțului, mine
rii din brigada tov. Dragomir 
Matei au pornit pe galeria 
principală spre locul lor de 
muncă Dinspre abatajul lor, 
se auzea zgomotul ritmic al 
muncii. Minerii din schimbul 
de noapte tocmai terminau 
de armat locul de muncă.

Discuțiile dintre schimburi 
asupra felului cum a decurs 
munca, greutățile ivite și cum 
au fost înlăturate, nu au ți
nut mult. Perforatoarele mînu- 
ite de mineri au, început să 
străpungă frontul de cărbune. 
Cunoscîndu-și fiecare miner 
sarcinile, operațiile se succe
dau cu repeziciune. In timp de 
8 ore minerii au ferminat de 
perforat, pușcat și evacuat 
cărbunele, armînd totodată lo

cul de muncă conform mono
grafiei de armare.

Dar și minerii din celelalte 
schimburi au muncit cu spor.-' 
Bilanțul muncii depuse arată 
că minerii din toate cele trei 
schimburi ale acestei harnice 
brigăzi au extras în ziua de 
17 mai cu 52 la sută mai mult 
cărbune decît prevederile sar
cinilor de plan.

Depășiri de plan între 24- 
47 la sută au înregistrat ia a- 
ceastă zi și brigăzile conduse 
de Ioan Gherghei, Constantin 
Pîrvu, Nicolae Evescu șf al
tele de la mina Lonea.

Străduindu-se să-și depă
șească realizările anterioare, 
de la începutul acestei luni și 
pînă acum aceste brigăzi au 
înregistrat zi de zi depășiri a 
sarcinilor de plan de 23—-G9 
la sută.

Mu®că rodfiică la mißa Aabaoasa
Cu fiecare zi ce trece mi

nerii de la mina Aninoasa în
registrează noi succese în lup
ta pentru ^mafi mult cărbune.

La sectorul III de pildă, bri
găzi ca cele conduse de mi
nerii Ilie Palotai, Mihai Tu- 
caciuc, Ioan Guga și alții, sînt 
mereu îfi fruntea întrecerii, 
depășindu-și cu mult sarci
nile de producție. Printre bri
găzile fruntașe se numără și 
cea condusă de tov. Nicolae 
Bar din același sector.

In ziua de 16 mai, minerii 
din brigada condusă de tov. 
Nicolae Bar au obținut un 
succes însemnat în muncă. 
Folosind din plin timpul de 
lucru și primind un ajutor

prețios din partea tehnicianu
lui V. Armeana, minerii din 
această brigadă - au reușit ca 
într-un singur schimb*să-și în
treacă sarcinile de plan cu 
400 la sută. Printre minerii 
care au muncit cu multă în
suflețire în această brigadă se 
numără tov. Gheorghe Bul- 
garu, Constantin Covale, An
drei Unki, Ionel Gheorghe și 
alții.

* ,

La lărgirea și betonarea 
galeriei de bază de la orizon
tul VII, sectorul I, al minei 
Aninoasa, lucrează brigada 
de mineri condusă de frunta
șul în întrecerea socialistă Ni-

-------- INTR-U
La căminul de copii al minei 

Aninoasa sînt găzduiți de lu
ni dimineața pînă sîmbăta la 
anîiază 15 copii ai mame
lor aflate în cîmpul muncii. 
Căminul are două dormi
toare, baie și spălător, o 
sală de mese, o bucătărie și 
altele.

Iată-i pe copii la spălător, 
sub îndrumarea educatoarei. 
De acolo au trecut în sala 
de mese. Mesele și scaunele 
sînt construite pe măsura 
lor. La fel sînt paturile și 
noptierele.

Glasurile copiilor răsună 
zgomotos și vesel. In curînd 
vor pleca la plimbare, con
form programului.

— Copii, să facem liniște 
—- li se adresă educatoarea.

Copiii s-au așezat pe scă
unele, și o ascultă cu mîinile 
la spate.

— Să ne spună careva o 
poezie.

N CĂMIN DE
i Vreo trei-patru copilași 
au început deodată să recite. 
In cele din urmă a fost nu
mit un băiețaș blond cu părul 
tuns scurt. Nelu Covaci a re
citat poezia „Grădinița”, a- 
poi loji Murgu „Mica gos
podină”, Many Kbmiiveș 
„1 Mai”.

Micuții se avîntă, prind 
curaj și fiecare dintre ei do
rește să recite ceva. Poezia 
„Pacea” este rostită în cor 
de toți. E scurtă această 
poezie, dar cît de mult spun 
cele patru rînduri ale ei :

„S-a pornit un vuiet lung, 
Nimeni nu mai tace.
Noi copiii mari și mici, 
Vrem cu toii pace
Pentru apărarea \jcestei 

cauze nobile luptă și părinții 
acestor copii, alături de mi
lioanele de oameni iubitori 
de pace din lumea întreagă 
care nu vor admite aventu
rierilor imperialiști să-și în-

colae lancu. Tovarășul Iancu 
cunoaște bine meseria de mi
ner, meserie pe care a îndră
git-o mult. In luna aprilie, 
de exemplu, brigada tov. Ni
colae Iancu și-a realizat sarci
nile de plan în proporție de 
234 la sută. Datorită acestui 
succes el a realizat un salariu 
lunar de 3.645 lei.

Salarii cuprinse- între 1500- 
2000 lei au primit ț»e luna a- 
prilie și minerii Petru Costea, 
Augustin Guran, Bela Both, 
Ghoerghe Brîndău și alții de 
la mina Aninoasa.

LUCIA LICIU 
corespondent

COPII -------
deplinească scopurile lor răz 
boinice.

In regimul capitalist, co
piii oamenilor muncii creș
teau fără nici o perspectivă 
de viitor, ajungînd la anii 
maturității fără ca măcar să 
poată învăța o meserie. Cei 
mai mulți erau nevoiți să 
robească din greu la exploa
tatori pentru a-și cîștiga mi
nimul de existență.

Astăzi, însă, pentru ocro
tirea mamei și copilului, în 
țara noastră funcționează mii 
de maternități, spitale, dis
pensare, creșe și cămine de 
zi. Micuților Alexandru și 
Many Komiiveș, loji Mur
gu, Margareta și loji Bodoni, 
Nelu Covaci, Marinică Nagy 
de la acest cămin și tuturor 
copiilor patriei noastre, par
tidul și guvernul nostru le 
poartă o grijă deosebită — 
grijă de părinte si ocrotitor.

A. FRUNZEANU
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Cercul tinerilor 
naturaliști

Pentru a-și însuși temeinic cunoștin
țele predate în clasă, pentru a com
bina teoria cu practica, elevii din cla
sele V-VII de la școala de 7 ani din 
Aninoasa au organizat de la începu
tul acestui an școlar „Cercul tinerilor 
naturaliști”.

încă din toamnă, tinerii naturaliști 
s-au îngrijit de amenajarea lotului re
partizat de sfatul popular. In cadrul 
lucrărilor de amenajare și pregătire 
a terenului pentru însămînțările de 
primăvară, s-a executat săpatul adînc 
de toamnă. De asemenea, tinerii na
turaliști, oau pierdut din vedere nici 
faptul că trebuie să' strîngă pentru 
completarea ierbarelor, plante de 
toamnă.'

In cadrul cercului s-au ținut mai 
multe referate printre care „Apariția 
vieții pe pămînt”.

In laboratorul școlii, elevii au fă
cut o serie de experiențe mai ales 
atunci cînd timpul nu era favorabil 
pentru lucrările de teren, experiențe 
ce au fundamentat cunoștințele teore
tice. Astfel, putem aminti stud:ul ce
lulei, al seminței, încercarea puterii de 
germinație a semințelor, etc.

Odată cu sosirea primăverii, acti
vitatea tinerilor naturaliști a început 
să fie din ce în ce mai intensă. In pri
mul rînd elevii, sub îndrumarea pro
fesoarei de științele naturale, au cură
țat terenul de diferite resturi ce au 
mai rămas, au transportat îngrășă
minte și’pe urmă au săpat lotul. Cînd 
timp’ul nu era favorabil pentru munca 
de teren, elevii, de la cercul natura
list au pregătit tăblițele ce indicau 
felul plantelor- de pe diferite parcele. 
La timpul potrivit au început însămîn- 
țaraa diferitelor plante ca grîu, orz, 
morcovi, pătrunjel, cartofi, etc. La în
ceputul lunii mai elevii au început să
direa răsadurilor de roșii, varză, gulii, 
etc. Tinerii naturaliști au avut grijă ca 
roșiile să fie plantate lîngă cartofi și 
vinete, pentru a se putea face la mo
mentul potrivit înmulțirea artificială.

’In luna martie, elevii au depus o 
muncă intensă pentru curățirea po
milor fructiferi, precum și pentru 
plantarea de noi pueți (trandafiri săl
batici, meri, peri, cireși, pruni, etc).

Tinerii naturaliști de la școala de 
7 ani din Aninoasa au organizat un 
colț viu, unde pot să studieze diferite 
planté și animale.

îndrumați de tov. profesoară de 
științele naturale, elçvii școlii de 7 ani 
din Aninoasa și-au luat angajamen
tul ca să-și îmbunătățească munca, 
atît la lotul școlar cît și la colțul viu.

AURELIA ROJA 
corespondent

POPORUL ÇOREEÀN CONSTRUIEȘTE
de B. OREHOV

In Coreea e primăvară. Soarele 
strălucește deasupra orașelor Phe
nian, Vonsan și Cihoncijin. Razele 
soarelui au încălzit pămîntul înghețat 
în lunile de iarnă al ogoarelor și se 
reflectă în geamurile ferestrelor de la 
casele care încă nu de mult arățau 
pustii și lipsite de viață.

In Coreea e primăvară, prima pri
măvară de după război, primăvara pă
cii și construcției. Un vînt ușor de pri
măvară adie deasupra Phenianului, 
deasupra muntelui Moranbon și face 
să fluture drapelul R.P.D. Coreene, 
fixat la o mare înălțime pe turla unei 
macarale. Acest drapel poate fi vă
zut de oricine sosește la Phenian și 
trece pe strada Mao Țze-durl. Pe mun
tele' Moranbon este pe punctul de a fi 
terminată construirea noului teatru, 
care a început imediat după semna
rea armistițiului. In prezent, aici se? 
desfășoară lucrările de finisare. Con/ 
structorii vor da în curînd în exploa
tare clădirea teatrului.
: In aceste zile, pe artera centrală 
a orașului — bulevardul Stalin — _a- 
trag atenția numeroase steaguri. In 
fiecare dimineață, deasupra orașului 
răsună ctatecefe pline de viață ale 
muncitorăor care se îndreaptă spre

Manifestări sportive
Campionatul de atletism al școlilor medii

Sîmbătă 15 mai a.c s-a disputat pe 
arena „Minerul” din Petroșani etapa 
raională a campionatului republican 
de atletism al școlilor medii oe anul 
1954. Concursul a fost bine organizat 
de comisia raională de atletism. Lipsa 
nejustificată a școlilor medii din Lu- 
peni a făcut ca întrecerea să aibă loc 
numai între școlile medii romînă și 
maghiară din Petroșani. Deși atleții 
n-au avut anul acesta condiții favora
bile de antrenament s-au înregistrat 
unele performanțe bune. Astfel, eleva 
Ecaterina Colev din clasa VIII A a 
școlii romíné a alergat 100 m. plat în 
14**7 și a sărit 4,33 m. în lungime, 
Ludovic Kerekeș de la școala maghia
ră a aruncat grenada 57,10 m., iar 
Dorin Purică de la școala romînă a 
acoperit distanța de 100 m. plat în 
12”9. '

Iată rezultatele tehnice : Băieți 100 
m. plat.

1. Dorin Purică (școala romînă) 
12”9; 2. Alexandru Mihai (școala 
maghiară) 13”.

400 m. plat: 1. Marcel Popescu 
(ș.r.) 59”; 2. Eugen Dan (ș.r.) l’02”5.

1500 m. plat : 1. Marcel Popescu 
(s.r.) 5’02”6; 2. Carol Nagy (ș.m.) 
5’10”4.

Ștafeta 4X100: 1. Școala romînă 1 
(Ioan Cocîrlă, Constantin Hațegan,

Spartachiada de vară a
Zilele trecute au început în raionul 

nostiu concursurile în cadrul sparta- 
chiadei pionierilor și școlarilor, ia 
jocuri sportive și atletism.

De mare interes se bucură în rîndul 
elevilor de la ciclul II întrecerile de 
volei, baschet, oină, handbal și atle
tism. După pregătirile intens? ce au 
început încă din luna martie în toate 
cele 15 școli de 7 ani din raion, s-au 
disputat etapele pe localități și inter- 
localități. Fiecare școală a prezentat 
la concursuri două echipe mașculine 
și două femenine. Astfel, la volei s-au 
prezentat în prima etapă 14 echipe 
de băieți și 12 de fete, la baschet 7 
echipe de băieți și 6 de fete, iar la 
handbal 4 echipe de băieți și 8 de fete.

Rezultate bune au obținut pînă 
acum școlile elementare numărul 1 și 
3 Lupeni. romînă Vulcan, nr 1 și ma
ghiară din Petroșani, și Petrila și 
școala maghiară din Lonea. Slab s-au

Spectacol
CINEMATOGRAFE : Alexandru

Sah'ia, Petroșani: Vestitorii vremuri
lor noi; Muncitoresc Petroșani: Lupta 
pentru viață; Lupeni: Nunta cu zes- 

șantierele de construcție, purtînd cu 
ei steaguri. Dreptul de a purta steagul 
este rezervat brigăzii care a muncit 
cel mai bine în ajun, și în cursul zilei 
întregi ei fîlfîie deasupra sectorului 
acestei brigăzi.

Cei ce lucrează la refacerea Phe
nianului au efectuat numeroase lu
crări în perioada care a trecut de la 
semnarea armistițiului. Cel mai bun 
exemplu este combinatul textil din 
Phenian. La acest combinat au și in
trat în funcțiune 13.200 de fuse și 225 
războaie de țesut. La construirea eta
pei a doua a combinatului muncesc 
peste 3.000 de muncitori, ingineri și 
tehnicieni. După ce va fi dată în ex
ploatare ultima etapă a combinatului, 
în secțiile de filatură vor funcționa 
60.000 fuse, iar în secțiile de țesăto- 
rie 2.250 războaie de țesut. Numai a- 
cest combinat produce mai multe țesă
turi decît produceau înainte de răz
boi toate întreprinderile textile din Co
reea de nord.

In prezent, RPD Coreeană are ne
voie de materiale de construcții în 
mari cantități, și această nevoie crește 
și mai mult pe măsură ce va spori am
ploarea construcțiilor. Iată de ce Par
tidul muncii din Coreea și guvernul 

Francisc lacob și Dorin Purică (51”01.
2. Școala romînă II 52”8.

Lungime: 1. Eugen Dan. (ș.r.); 
5,26 m; 2. Petre Pătrașcu (ș.r.) 5,06' 
m. •

înălțime: 1. Franci3c
1.50 m; 2,-Petre Pătrașcu (ș.r.) l,4o
m.

Greutate : 1. Ludovic Kerekeș (ș.m.) 
12,06m; 2. Radu .Giurumescu . (ș.r.) 
11,67 m.

Gienadă : 1. Ludovic Kerekeș (ș.m.)’ 
57,10 m.; 2. Liviu Macea (ș.r.) 55,10 
m.

Disc : Francisc lacob (ș.r.) 34,30
m.; 2. Gheorghe Eigel (ș.m.)’ 27,50 m.

Suliță : 1. Dinu Pascu (ș.r.) 30,10 
m.; 2. Francisc Csimbalmoși (ș.r.)
28.50 m.

FETE

’ 100 m. plat: 1. Ecaterina Colev 
(ș.r.) 14”7; 2. Maria Văcaru (ș.r.) 
I6”3.

500 m. plat : 1. Lucia Haer (ș.r.) 
1’43”5; 2. Maria Bălțoi (ș.r.) 1,51 ”7.

Ștafeta 4X100 m.: 1. Școala ro
mînă (Ecaterina Colev, Iuliana Ahul- 
toaie, Elena Mocanu și Lucia Haer) 
l’04”l; 2. Școala maghiară l’12’‘O6.

Concurenții clasați pe locul I s-au 
calificat pentru etapa regională, ce se 
va disputa la Alba-Iulia.

pionierilor și școlarilor
prezentat școlile maghiare din Lupeni 
și Vulcan și școala romînă din Ani
noasa.

In momentul de față echipele ce au 
cîștigat în etapa interlocalhăți se pre
gătesc pentru finalele pe r-aion orga
nizate de cercul pedagogic al profe
sorilor de educație fizică, pentru popu
larizare • în orașele: Petrila (volei), 
Lupeni (baschet), Vulcan (handbal), 
și Petroșani (atletism).

Singura finală disputată pînă acum 
— la oină — a dat următorul clasa
ment final : 1. Școala nr. 1 Petroșani, 
2. Școala romînă Petrila; 3. Școala 
nr. 2 Petroșani.

Profesorii de educație fizică, spriji
niți de directori# școlilor și instructb- 
rii de pionieri, sînt datori să prezinte 
echipele cît mai bine pregătite la eta
pele viitoare.

C. CAP AȚI NA 
corespondent

le de azi
tre; Vulcan: Schubert; Aninoasa: Sub 
vechea monarhie; Petrila: Centru 
înaintaș; Lonea: Africa (seria Il-a).

R.P.D. Coreene acordă o atenție deo
sebită refacerii întreprinderilor indus
triei materialelor de construcții, care 
au fost distruse în timpul războiului, 
și construirii de noi întreprinderi de 
acest fel. In cele nouă luni care au 
trecut de la semnarea armistițiului, au 
fost înregistrate succese importante 
în acest domeniu. A fost terminată re
facerea fabricii de ciment de la Sîn- 
hori, una din cele mai mari fabrici 
din țară. Se refac cu succes marile 
fabrici de ciment din Komusan, Ciho- 
neri, Madon. Toate aceste întreprin
deri au și dat prima producție de ci
ment. Se desfășoară lucrări pe scară 
largă la fabricile de ceramică și că
rămidă. Fabrica de cărămidă din 
Kanga, care a fost refăcută, a intrat 
în funcțiune la 5 ianuarie a.c. încă 
de la 1 ianuarie fabrica de ceramică 
din Kreon a început să producă că
rămidă. O mîndrie a industriei co
reene de materiale de construcție este 
fabrica de ceramică de Teson, locali
tate situată în apropiere de Phenian. 
Capacitatea de producție a acestei în
treprinderi, înzestrată cu utilaj sovie
tic, este de Î0O milioane de cărămizi 
anual.

Note bibliografice

S. Fikhin:In lupta pentru tot ce e nou, înaintat
- Luerarer din șapte arti
cole 1 » pieș^intțje comitetului

"suidicil âl înOprinderu miniere „K. 
EîebkMCjjt”, trateăîă p serie de pro
bleme referÎloă^t^iHb cît mai bună 
organizare a muncii, a reducerii pre
țului de cost, a folosirii rezervelor in
terne ale întreprinderilor etc. Acestea 
se pot realiza prin aplicarea metodelor 
înaintate de muncă, prin întrecerea so
cialistă, etc. ducînd la o creștere a 
producției atît din punct' de vedere 
cantitativ cît și din punct de vedere 
calitativ.

In primul articol autorul arată con
dițiile noi în care s-a lucrat la între
prinderea minieră „K- Liebknec'nt“ în 
anii de după răziboi. Mina a fost utila
tă cu mașini noi și puternice sporin- 
du-se într-o mare măsură mecaniza
rea operațiilor de producție, iar rîn- 
durile minerilor au fost completate cu 
cadre noi cu o înaltă calificare, ceea 
ce a dus la o îmbunătățire a indi
cilor cantitativi și calitativi.

In articolul următor : „Din codași, 
fruntași” ni se arată cum comitetul 
de întreprindere, întărind rolul orga
nizatorilor de grupă sindicală, a ridi- 

.cât nivelul profesional al minerilor 
printr-o bună organizare a între
cerii socialiste, prin crearea unor con
diții normale de muncă, și prin popu
larizarea experienței fruntașilor în 
muncă.

In al treilea articol se arată im
portanța conturilor de economii, fac
tor de bază în întrecerea socialistă.

Articolele patru și chici tratează 
condițiile în care s-a putut ridica pro
ductivitatea muncii pe baza planuri
lor de muncă individuale, pe ' baza 
schimbului de experiență, a populari
zării experienței înaintate a inovato
rilor în producție etc.

In articolul următor se tratează 
despre studierea și aplicarea metode
lor înaintate iar în ultimul articol au
torul descrie principiile întrecerii so
cialiste complexe desfășurată între 
mineri, metalurgiști și feroviari, precum . 
și succesele obținute de colectivul în
treprinderii, în fața căruia se deschid 
mari perspective pentru ridicarea con
tinuă a producției din punct de vedere 
cantitativ calitativ și pentru reduce
rea prețfai.d de cost.

Lucrarea publicată în Editura C.C.S.- 
va fi de un folos real activului sindi
cal și minerilor din țara noastră.

In refacerea economiei naționale a 
Coreei revine un rol deosebit inova
torilor și eroismului în muncă al mun
citorilor coreeni. Astfel, inovatorul 
Pak In Hva a prezentat o propunere 
de raționalizare care permite sporirea 
considerabilă a producției de ardezie. 
Lucrătorii Ko Du Son, Li Du Nam, Li 
Cian Bo, Pak Kiu Nam îndeplinesc 
zilnic norma cu 150 la sută. Zeci de ~ 
știri de acest fel apar zilnic în coloa
nele ziarelor coreene. Ele ilustrează 

marele avînt patriotic domnește
în rîndurile muncitorilor, inginerilor 
și tehnicienilor din Coreea, de a! căror 
succes în muncă depinde ritmul de re
facere a economiei naționale a re
publicii.

Uniunea Sovietică, ¡China și țările 
de democrație populară, din Europa a- • 
cordă aiutor frățesc R.P.D. Coreene. 
'Mărfurile sovietice pot fi văzute în 
orice colț al țării. Mașinile-unelte din 
numeroasele uzine și fabrici coreene, 
autobuzele care circulă pe străzile Phe
nianului, îngrășămintele minerale care 

' au fost împărțite primăvara aceasta 
țăranilor, perforatoarele cu c<Jre lu
crează minerii coreeni — toate .acestea 
sînt daruri ale poporului sovietic.
’ „Nu trece nici o zi — scrie cores
pondentul Agenției Centrale Telegra
fice Coreene, aflat la Sinicijiu, oraș, de 
frontieră — fără ca această garăx să

■ I



STEAGUL ROȘU

VIAȚĂ DE PARTID

In fața cadrelor de partid, de stat 
și economice din raionul nostru stau 
sarcini de mare importanță în vede
rea dezvoltării generale a raionului și, 
în special, în vederea sporirii produc 
ției și productivității muncii în indus
tria carboniferă. Perspectiva îndepli
nirii cu succes a acestor sarcini stă 
în forța și inițiativa creatoare a oame
nilor muncii, în /felul cum organele 
noastre de conducere, cadrele vor ști 
să mobilizeze și să conducă masele 
largi la lupta entuziastă pentru înfăp
tuirea hotărîrilor partidului și gu
vernului, în neprecupețirea efor
turilor pentru satisfacerea cerințe
lor juste ale celor ce muncesc. 
Tocmai de aceea partidul nostru poar
tă o grijă deosebită pentru înarma-1 
rea cadrelor de partid, de stat și din 
economie cu știința marxist leninistă, 
cu experiența glorioasă a Uniunii So
vietice și nu 'îngăduie din partea ca
drelor o atitudine lipsită de interes, 
înapoiată față de studiul marxism-le- 
ninismului. Propria noastră expèrien- 
ță dovedește că numai cadrele înar
mate din punct 'de vedere teoretic și 
călite din punçt de vedere practic se 
achită cu succes de sarcinile încredin
țate, iar cele care subapreciază impor
tanța teoriei, importanța studiului 
marxist-leninist, rămîn în urma eveni
mentelor, fac multe greșeli în muncă, 
înarmarea cadrelor cu teoria marxist - 
leninistă are o mare însemnătate pen
tru înlăturarea practicismului îngust 
care este o piedică serioasă în calea 
înfăptuirii sarcinilor construcției so
cialiste.

Cadrele de partid, de stat și econo
mice din Valea Jiului se bucură de 
condiții optime și de posibilități largi 
de însușire a marxism-leninismului. 
Pe lîngă comitetul raional de partid 
funcționează școala serală de partid 
de doi ani și două cercuri de tip su-

Zilele trecute a avut loc la Petrila 
o consfătuire cu corespondenții și abo- 
nații centrului de radioficare. La a- 
ceastă consfătuire tov. Maria Morarii, 
responsabila centrului, a prezentat un 
referat asupra felului în care și-a des
fășurat activitatea centrul de radiofi- 
care.

nu primească un lot uriaș de mărfuri 
sosite din Uniunea Sovietică: strun
guri ,drezine, automacarale, șine, tab
lă de fier, mașini de perforat, cabluri 
electrice, tractoare, îngrășăminte mi
nerale... Această listă ar putea fi con
tinuată la infinit”.

Transporturile au un rol important 
în refacerea economiei naționale a 
R.P.D. Coreene. Ca și în timpul răz
boiului, feroviarii coreeni nu-și pre
cupețesc eforturile pentru a asigura 
transportarea la timp* la locul de desti
nație a mărfurilor necesare. Refăcînd 
tot ceea ce a fost distrus în sistemul 
transporturilor, ei luptă cu perseveren
ță pentru sporirea capacității de trafic 
a căilor ferate. Prietenii din țările la
gărului democratic au venit în ajuto
rul acestei republici, prieteni devotați 
care participă la opera de refacere a 
rețelei feroviare. ,

Feroviarii coreeni au primit din U- 
niunea Sovietică peste 1.500 vagoane 
de materiale de mare importanță, prin
tre câre șine de cale ferată, compre- 
soare, dinamuri. Din China, Polonia, 
Cehoslovacia sosește în Coreea mate
rial rulant.

Mașinile puse la dispoziția ferovia
rilor coreeni ca daruri din partea po
poarelor frățești au fost luate în pri
mire de cei mai buni mecahici, cara 
realizează cu ajutorul lor. cele nai

Trebuie curmată atitudinea înapoiată 
față de munca ideologică

perior; în aproape toate localitățile 
funcționează de asemenea numeroase 
cercuri anul I și II pentru studierea 
istoriei P.C.U.S., în care un mare 
număr de cadre cu munci de răs
pundere în diferite domenii de acti
vitate studiază și-și ridică nivelul 
cunoștințelor politice și ideologice. 
Studiind în cadrul școlii serale de 
partid tov. Anton Scolnic, Regliina 
Danciu, Zamora Nicolae, Ioart Dirvan 
și alții au făcut progrese simțitoare în 
însușirea marxism-leninismului, lucru 
ce se reflectă în munca lor practică 
de zi cu zi.

De asemenea, un număr înșemnat 
de tehnicieni, printre care tov. Petru 
Roman, Constantin Oancea, Ioan Ma- 
evschi și Ioan Popescu se străduiesc 
și obțin rezultate bune în însușirea 
materialului ce se predă în școală, și în 
apljcarea în practică a învățăminte
lor acumulate. Din rîndurile cadrelor 
didactice, tov. Iopn Dancu, Mihai Pă- 
irașcu și Ioan Petrea participă activ 
la cursurile școlii serale de partid, de
pun eforturi susținute pentru însuși
rea teoriei marxist-leniniste care îi 
ajută să înlăture lipsurile și să lu
creze mai bine la locurile lor de mun
că.

Din păcate, în raionul nostru mai 
sînt mulți tovarăși cu munci de răs
pundere importante care subapreciază 
munca ideologică, manifestă dezinte
res față de ridicarea nivelului lor teo
retic, din care cauză au lipsuri serioa
se în muncă.

Merită să fie cunoscuți tov. Petru 
Munteanu, directorul întreprinderii 
703 Petrila ,Ioan Covaci, președintele 
comitetului sindical raional comerț- 
firiailțe, Ioan Tirea, președintele 
U.R.C.A.D. și Ștefan Bende, director 
al școlii maghiare de 10 ani și preșe
dinte al comitetului raional sindical 
al muncitorilor din învățămînt, care 
deseori lipsesc de la cussurile școlii

Pentru îmbunătățirea activității 
centrului de radioficare din Petrila

Luînd cuvîntul, numeroși fruntași 
ai întrecerii socialiste, printre care și 
tov. Haidu Iuliu, au arătat lipsurile 
existente în activitatea centrului de 
radioficare din Petrila, făcînd totodată 
propuneri menite să ducă la îmbună
tățirea muncii centrului.

In concluzie s-a arătat că centrul 

strălucite acte de vitejie în muncă. 
Astfel, mecanicul Li Sek Cian, aplicînd 
metoda sovietică Lunin la întreținerea 
locomotivei care a fost construită la o 
“uzină din Cehoslovacia, a îndeplinit 
norma de transport în proporție de 
137 la sută. Mecanicii Han Gîm Iun 
și Kim Den Bin, lucrînd pe locomotive 
sosite din China, depășesc în mod 
sistematic norma zilnică de parcurs.

Ajutorul frățesc acordat Coreei de 
toate țările lagărului păcii și democra
ției însuflețește poporul coreean la 
muncă plină de abnegație. >,La nume
roasele mitinguri și întruniri munci
torii și țăranii coreeni vorbesc cu un 
sentiment de recunoștință despre spri
jinul pe care popoarele libere îl acordă 
Coreei. Aici pot fi auzite cuvinte de re
cunoștință izvorîte din toată inima.; 
Patrioții coreeni își iau angajamentul 
să răspundă la ajutorul sincer al prie
tenilor lor, sporindu-și eforturile pen
tru refacerea cît mai grabnică a eco
nomiei naționale a *țării.

Recent, Adunarea Populară Supre
mă a R.P.D. Coreene a adoptat planul 
trienal de refacere și dezvoltare a eco
nomiei naționale a republicii pe ateii 
1954—1956. Acest pian prevede creș
terea importantă a ¡producției indus
triale, sporirea considerabilă a extrac
ției de. minereuri și cărbune, darea îa 

serale de partid fără a avea motive 
întemeiate. Slaba preocupare a aces
tor tovarăși față de studiul marxism- 
leninismului mai este dovedită și de 
faptul că ei nu studiază materialul 
predat, nu fac notițe la toate lecțiile.

Aceasta îi face ca în seminarii (a- 
tunci cînd participă) să stea pasivi 
și să nu aducă contribuții la dezbate
rea și lămurirea problemelor. Tot a- 
ceasta este și cauza principală a lip
surilor pe care ei le au în muncă.

De asemenea, chiar unii activiști de 
-partid printre care tov. Iuliu Somogy, 
secretar al comitetului de partid de la 
mina Petrila și Vaier Dan, instructor 
al comitetului raional de partid la 
Vulcan au încetat de luni de zile de 
a participa la cercurile de învățămînt 
în care sînt încadrați pentru a-și ridi
ca nivelul cunoștințelor politice și; 
ideologice prin însușirea învățăturii 
marxist-leniniste. In această situație, 
nu este de mirare de ce la mina Pe
trila și la Vulcan frecvența la învăță- 
mîntul de partid este în general de 45 
și respectiv 30 la sută.

O neglijență de neîngăduit față de 
problemele muncii ideologice manifes
tă de asemenea tov. Constantin Gîr- 
bocea, inginer la mina Petrila, Mihai 
Dan, Gavrilăi AltmamtLadîslau Start, 
Constantin Tițescu și alții care nu 
muncesc aproape de loc pentru ridica
rea nivelului lor politic și ideologic.

Acum cînd ne mai desparte o scur
tă perioadă de încheierea anului șco
lar 1953—1954 în sistemul învăță-' 
mîntului de partid, în fața organiza-? 
țiilor de bază și a comitetelor de par
tid stă sarcina de a lua toate măsu-| 
rile necesare pentru intensificarea șii 
îmbunătățirea studiului marxism-leni- 
nismului de către cadrele de partid,’ 
de stat și din economie, în vederea 
încheierii cu succes a anului școlar de 
învățămînt politic.

P. UNGUR

de radioficare din Petrila care numără 
peste 850 de abonați și peste 100 de 
corespondenți, trebuie să-și îmbună
tățească și mai mult activitatea

MIHAI CUC z
corespondent

exploatare a unei serii de noi între
prinderi ale ndustriei materialelor de 
construcții, industriei chimice, foresti
ere și constructoanp de mașini agri
cole.

Planul prevede de. asemenea măsuri 
pentru sporirea producției agricole a 
R.P.D. Coreene. Toate acestea fac să 
crească și mai mult necesarul de 
transporturi. De ace&a, încă la sfîrși- 
tul anului curent vor fi terminate lu
crările de electrificare a unei serii de 
sectoare ale căilor ferate în regiunile 
muntoase ale țării, vor fi înfăptuite 
o serie de alte măsuri pentru îmbună
tățire- utilării tehnice a transportu
rilor. > i

Atît planul trienal și construcția 
care se desfășoară pe scară largă, Cît 
și nestăvilitul entuziasm în muncă al 
poporului — totul în Coreea arată 
năzuința de a se ajunge cît mai grab
nic cu putință la o viață pașnică. In 
inimile patrioților coreeni se întă
rește credința că problema coreeană 
va fi în sfîrșit definitiv rezolvată și 
că țara va trece de la armistițiu la 
pacea trainică mult așteptată. Oame
nii muncii din Coreea urmăresc cu a- 
•tenție încordată lucrările conferinței 
de la Geneva. Ei vor ca această con
ferință să fie un pas înainte pe. calea 
reglementării pașnice a problemei co-

Din scrisorile coresponde nților noștri■ ■■ - - ——— — ■ ■

Realizările minerilor 
•de la Petrila

La mina Petrila, întrecerea socia
listă pentru o producție sporită de, 
cărbune se desfășoară du avînt sporit.’1 
Datorită acestui fapt numeroase bri-y 
găzi de mineri au reușit ca în primaj 
decadă a lunii mai să obțină succese' 
însemnate.

Lucrînd în abatajul nr. 6 vest din 
sectorul III, al minei, minerii din bri
gada condusă de fruntașul în întrece
rea socialistă Carol Szabo, au extras 
pe prima decadă din această lună cu, ' 
79 la sută mai mult cărbune peste, 
plan. In prezent, minerii din această 
brigadă extrag cărbune în contul anu
lui 1955. De asemenea, brigada con
dusă de tînărul miner Gheorghe CroP 
toru, muncind după metoda graficu
lui ciclic, a înregistrat o depășire me
die a sarcinilor de plan de 55 la sută, 
iar brigada condusă de minerul Ioan 
Alexie și-a întrecut sarcinile planului 
de producție cu 43 la sută.

Rezultate însemnate în muncă au 
înregistrat în prima decadă din a- 
ceastă lună și minerii din brigăzile 
conduse de tov. Iosif Kerl, Ioan Tri
poli, Ioan Tecan, Arcadie Haiduci și 
alții care și-au depășit sarcinile de 
plan cu 40—55 la sută.

MARIA MORARII

Cadre caliiicafe 
din rândul femeilor

In ziua de >3 mai ac., a avut loc 
în localul cooperativei „Sprijinul ml 
nier” din localitate, încheierea cursu
lui de calificare de croitorese. Acest 
curs care a fost înființat din inițiativa, 
comisiei de femei de pe lingă Statul 
popular al orașului Petroșani, a fost 
frecventat de un număr de M gospo
dine din localitate.

Datorită muncii perseverente depu
să de tov. Maria Raicu, responsabila 
cursului, din 11 gospodine care au 
frecventat aeest curs, au reușit la exa
men fe tovarășe.

ZELMA BORBELY

Sport
Sîmbătă și duminică a avut Iod în 

localitățile Vulcan și Aninoasa, faza 
pe raion a întrecerilor la fotbal a aso
ciației .Rezervele de Muncă”.

învingătoare a ieșit echipa școlii 
profesionale Metalul din Aninoasa care 
a cîștigat toate întîlnirile susținute.

Iată rezultatul jocurilor . disputate 
după sistemul eliminatoriu :

Sc. prof. Petroșani— Sc. prof. Vul
can 2-0;

Sc. prof. Lupeni— Sc. prof. Ani
noasa 1-2.

Finală : Sc. prof. Aninoasa — Sc. 
prof. Petroșani 2-0.

Echipa școlii profesionale din Ani
noasa a cîștigat pe merit, calificîn- 
du-se pentru faza pe regiune a aso
ciației „Rezervele de Muncă”. t

IOAN LOȘNIȚĂ

Consfătuire
Ziarul „Sportul Popular”, în co

laborare cu Comitetul raional G.F.S. 
Petroșani organizează în ziua de 
vineri 21 mai ora 17, în sala clu
bului „Gh. Apostol“ din Petroșani 
o consfătuire cu sportivii, cititorii 
și corespondenții ziaruMi.

Consfătuirea va fi urmată de un 
fiumos festival cultural-sportivj
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Ședința restrînsă din 17 mai a conferinței 
de la Geneva >

GENEVA (Ager.pres). — In cadrul 
conferinței miniștrilor Afacerilor Ex
terne, la 17 mai a avut loc o ședință 
restrînsă a celor 9 delegații care par
ticipă la discutarea problemelor cu 
privire la Indochina.

In cadrul ședinței s-a dat citire0 manevră a partizanilor „războiului murdar” din Indochina
PARIS (Agerpres). — TASS
Adunarea națională franceză a exa

minat problema creării așa-zisei, „co
misii de coordonare pentru examina
rea problemei indochineze”.

După raportul socialistului Minjoz- 
care s-a pronunțat pentru .crearea unei 
asemenea comisii, a luat cuvîntul de
putatul comunist Robert Ballanger.

„Crearea unei comisii de coordonare 
— a declarat Ballanger — are drept 
scop să înlăture pe acei care timp 
de șapte ani demască permanent și 
curajos pe miniștrii vinovați de con

unei declarații cu privire la evacuarea 
răniților de la Dîen Bien Fu. S-a 
trecut apoi la discutarea problemei 
cu privire la restabilirea păcii în în
doctrina.

La 18 mai va avea loc o nouă șe
dință restrînsă 

tinuarea „războiului murdar” în Viet
nam, contrar intereselor țării, și de 
încercarea de a camufla pe acei ce 
urmăresc extinderea războiului și ză
dărnicirea tratativelor de la Geneva”. 
Ballanger a arătat că a înlătura pe 
adevărații reprezentanți ai poporului 
— deputății comuniști — înseamnă 
a te pronunța împotriva păcii.

Cu toate acestea, Adunarea națio
nală a aprobat cu 473 de voturi contra 
’IDO principiul creării sus-amintitei 
comisii, de la ale cărei 'ucîări sînt în
lăturați deputății comuniști.

Activitatea cercurilor școlare 
ale Asociației pentru prietenia 

polono-sovietică
Activitatea cercurilor școlare ale 

Asociației pentru prietenia polono-so
vietică stîrnește un viu interes în rîn- 
durile tineretului polonez. In ultimele 
luni, de pildă, 104.000 elevi ai ¿coli
lor elementare din voevodatul Stalino- 
grud au frecventat aceste cercuri, iar 
în voevodatul Varșovia numărul mem
brilor a crescut cu 43.000. Cele 20.000 
de cercuri școlare înființate de Asocia
ția pentru prietenia polono-sovietică, 
care funcționează în prezent în R.P. 
Polonă, numără 2.485.000 membri. 
Aceștia întrețin o corespondență vie și 
susținută cu tineretul sovietic. Mem
brii cercului școlii elementare din

„Minist e 

Wojtowa Wies, voevodatul Opole, sînt 
în corespondență cu prietenii lor de la 
Palatul pionierilor din Leningrad. In 
scrisorile trimise ei vorbesc despre 
activitatea lor școlară, despre filmele 
vizionate recent, despre excursiile fă
cute și despre jocurile lor.

Aceste cercuri organizează confe
rințe și discuții, reprezentații artistice, 
precum și diferite cercuri de studii, 
cum sînt cercurile miciuriniste, ai că
ror memhri studiază realizările agri
culturii sovietice

De curînd, în școlile elementare din 
voevodatul Bialystok au fost înființate 
22. de noi cercuri de acest fel.

Zv • • 99 
pacu

Noua declarație a doamnei Pandit cu privire 
la admiterea R. P. Chineze în O. N. U.

CALCUTTA (Agerpres). — In ca
drul unor declarații făcute presei, d-na 
Vijaya Lakshmi Pandit, președinta 
celei de a 8-a sesiuni a Adunării Ge
nerale a O.N.U., a subliniat că admi
terea R.P. Chineze în Organizația

Desfășurarea luptelor în Vietnam
PEKIN (Agerpres). — CHINA 

1NOUA transmite:
Agenția Vietnameză de Informații 

anunță că în noaptea de 12 spre 13 
mai, Armata Populară Vietnameză a 
.cucerit un post francez situat la 2 
km. sud-est de Fuly, în delta Fluviului 
'Roșu.

★
SAIGON (Agerpres). — Potrivit 

/relatărilor agenției France Presse, 
înaltul comandament francez a horă- 
rît să sisteze evacuarea răniților din 
regiunea Dien Bien Fu.

După cum anunță aceeași agenție, 
.comandamentul forțelor militare co

Națiunilor Unite : ar contribui în 
mare măsură la cauza destinderii at
mosferei internaționale. Ea a arătat 
că guvernul inciian a sprijinit și va 
sprijini și de acum înainte admiterea 
Chinei în acest for internațional.

lonialiste franceze a hotărît ca înce- 
pînd de la 18 mai, ora 0, ora locală, 
să înceapă bombardarea șoselei Nr. 
41, care leagă Dien Bien Fu de loca
litățile Tungiao și Sonla. Se știe că 
acordul cu privire la evacuarea răni
ților prevede ca în timpul operațiuni
lor de transportare a răniților la ba
zele militare franceze din Indochina 
să înceteze bombardamentele pe o ra
ză de 10 km. în jurul fortăreței Diări 
Bien Fu, cucerită de eroicele unități 
populare vietnameze. Aceste acțiuni 
arbitrare periclitează îndeplinirea a- 
cordului cu privire la evacuarea ră
niților de la Dien Bien Fu.

Cînd mister Clark, modest sluj
baș al uneia dintre instituțiile gu
vernamentale din Washington, a ter
minat de citit articolul lui Drew 
Pearson din „Daily Mirror”, fruntea 
i se îmbroboni cu o sudoare de 
ghiață și mîinile începură să-i tre
mure ca înaintea verificării loiali
tății.

Recunoaștem că mister Clark a- 
vea și de ce să se îngrozească ! In 
articol se spunea că Harley Stag- 
gers, reprezentantul statului Virgi
nia de Vest în Camera Reprezentan
ților intenționează să propună un 
proiect de lege cu privire la crea
rea unui „minister al păcii”. In dis
cuția avută cu președintele, mister 
Staggers a declarat că întemeierea 
unui asemenea minister va constitui 
„o uriașă contribuție în războiul rece 
împotriva comuniștilor”.

— Ai citit? spuse în șoaptă Clark 
prietenului său, mister Stabborn.

— N-o să iasă nimic din asta — 
i-o reteză scurt Stabborn. Nu vor gă
si destui colaboratori.

— Și de ce, mă rog ?
— Reflex condiționat.
— Ref... lex condiționat ? Din cîte 

se pare, asta-i ceva roșesc! Ai deve
nit extrem de imprudent. Ce are 
reflexul condiționat cu chestia asta?

— Ești un prost, prietene! Nici un 
funcționar nu se va putea măcar a- 
propia de clădirea pe care stă scris 
cuvîntul „pace”. Le va. fi frică. Mai 
bine s-ar spînzura decît să aibe de-a 
face cu ministerul ăsta! Iți imagi
nezi, oare, cum vor fi angajați oa
menii acolo ? Vor începe întrebările: 
„Nu ai participat vreodată la miș
carea partizanilor păcii ?”, „Ai un 
caracter pașnic ?".

— Da, ai dreptate — răspunse 
Clark. Trebuie să te ții la distanță 
de această afacere. Eu cred că-și vor 
completa „ministerul păcii” cu mili
tari de-ai Pentagonului. Tot sînt o- 
bișnuiți ei' să lupte pentru pace. Iată, 
de pildă, .acum, în Indochina, cu aju
torul napalmului, ei...

— St l Vine cineva!...

Note și comentarii externe
Noi uneltiri ale forțelor 

agresive împotriva 
popoarelor arabe

Ziarul „Krasnaia Zvezda” publică 
sub semnătura „Observator” următo
rul articol în care comentează recen
tul comunicat al guvernului irakian 
/prin care declară că acceptă „ajutorul” 
imilitar american.

Atît condițiile așa-zisului „ajutor” 
militar, cît și scopurile lui, care nu 
sînt de fel dezinteresate, stîrnesc o 
neliniște legitimă în rîndurile opiniei 
publice din Irak. Acordul americano- 
irakian este criticat în mod vehement 
și în alte țări ale Orientului arab, mai 
ales în Egipt.

După părerea opiniei publice arabe, 
poziția cercurilor guvernante din Irak 
este într-o vădită contradicție cu in
teresele naționale ale Irakului și ale 
celorlalte țări arabe, ai căror repre
zentanți au declarat la sesiunea din 
aprilie a Consiliului Ligii arabe că 
țările lor nu vor adera la pactul turco- 
pakistanez sau la oricare altă alianță 
similară. Ei ău declarat de asemenea 
că refuză să accepte „ajutorul” militar 
sau să încheie acorduri militare bila
terale cu puterile occidentale.

Condamnînd acțiunile cercurilor gu
vernante irakiene, presa din Orientul 
Apropiat și Mijlociu subliniază că ac
ceptarea de către Irak a ..ajutorului” 
militar 'american are drept scop dez
binarea țărilor arabe și creează o 
primejdie pentru suveranitatea și in
dependența lor.

Ziarele arată, nu fără temei, că a- 
cordul americano-irakian cu privire 
la „ajutorul” militar constituie pri
mul pas pe calea atragerii Irakului în 
blocul militar al Orientului Mijlociu 
pe care-1 înjghebează S.U.A.; potrivit 
planurilor organizatorilor lui de din
colo de Ocean, axa acestui bloc trebuie 
să fie pactul turco-pakistanez.

Neliniștea și temerile provocate în 
rîndul popoarelor arabe în legătură 
cu uneltirile agresorilor în Orientul 
Apropiat și Mijlociu nu sînt lipsite 
de temei. Prin încheierea de acorduri 
militare bilaterale cu țările Orientului 
Apropiat și Mijlociu, cercurile agre
sive din S.U.A. încearcă de multă vre
me să obțină crearea în această regiu
ne a unei baze de agresiune, „întinzîn- 
du-se de la Ankara pînă la Caraci". 
Date fiind acestea, este lesne de înțeles 
interesul sporit al S.U.A. față de Irak, 
care dispune de mari zăcăminte de 
petrol și care este situat într-o zonă 
strategică importantă.

Atrage asupra sa atenția faptul că 
după părerea presei arabe, acordul a- 
mericano-irakian cu privire la „aju
torul” militar cuprinde articole secre
te.

La 27 aprilie, Departamentul de 
Stat al S.U.A. a publicat o declara
ție oficială în care se anunță că în 
curînd o misiune militară americană va 
pleca la Bagdad. Dar, potrivit unor 
informații apărute în presă străină, 
această misiune se și află în Irak și 
se îndeletnicește în secret cu elabora
rea unor amănunte de ordin militar.

Așa dar, „acordul” americano-ira
kian cu privire la „ajutorul“ militar 
nu are nimic comun cu asigurările 
pașnice date de organizatorii lui. Dar, 
tocmai pentru că scopurile acestui a- 
cord sînt contrare dorinței de pace 
a popoarelor arabe, asemenea planuri 
agresive îndreptate spre accentuarea 
încordării internaționale nu se vor bu
cura nici de sprijinul și nici de aproba
rea cercurilor largi a’e opiniei publice 
din țările arabe.

Poporul din Patet-Lao 
își apără drepturile naționale 

de I. GRISCENKO
Șeful delegației Republicii Democra

te Vietnam la conferința de la Gene
va, Fam Van Dong, a prezen
tat propunerea de a se invita la con
ferință reprezentanți ai guvernelor de 
rezistență din Khmer și Patet-Lao. A- 
ceastă propunere a fost sprijinită de 
V.M. Molotov și de Ciu En-lai.

Politicienii și diplomații puterilor 
occidentale, care nu vor să țină seama 
de faptele istorice, să privească rea
litatea în față, declară că statele de
mocratice din Khmer și Patet-Lao ar 
fi, chipurile, state „fantcmă“. Dar în
săși viața dovedește netemeinicia a- 
cestor afirmații cu totul gratuite.

O serie de fapte, în legătură cu sta
tul Patet-Lao, arată în modul cel mai 
evident că balivernele imperialiste 
cu „fantome” sînt pe de-a-ntregul 
născocite.

Din aceste fapte reiese că guvernul 
de rezistență din Patet-Lao se bucură 
de sprijinul întregului popor. Datorită 
acestui sprijin, mișcarea de rezistență 
a obținut mari succese. In primăvara 

anului 1953 au fost eliberate provin
cia și orașul San Nea, iar în primă
vara aceasta unitățile armatei popu
lare din Patet-Lao au eliberat valea 
Nam-Hu, podișul Boloven și provincia 
Fong-Suli. Regiunile eliberate ocupă 
un teritoriu de 220.000 de kilometri pă- 
trați, adică peste jumătate din țară. 
In aceste regiuni locuiesc peste 1 mi
lion de oameni, adică jumătate din 
întreaga populație din Patet-Lao.

Guvernul de rezistența din Patet- 
Lao a aplicat reforme și măsuri de
mocratice îndreptate spre transforma
rea economiei țării, spre ridicarea ni
velului de trai al populației. Drept re
zultat a fost făurită o economie inde
pendentă care poate satisface nevoile 
mișcării de rezistență.

Ducînd a luptă eroică împotriva 
cotropitorilor străini, poporul - din 
Patet-Lao a declarat în repetate rîi^- 
duri că năzuiește spre pace, că vrea 
să trăiască în pace și prietenie cu toate 
popoarele, inclusiv cu poporul franeez. 
Iată de ce poporul din Patet Lao apro
bă îri unanimitate lucrările conferinței 
de la Geneva, care trebuie să exami
neze problema restabilirii păcii în 
Indochina. Poporul laoțian cere de a- 
semenea în unanimitate ca reprezen
tanții săi să participe la examinarea 
problemei indochineze la conferința 
de la Geneva.

Participarea reprezentanților guver
nului de rezistență din Patet-Lao cît 
și ai guvernului de rezistență din 
Khmer la lucrările conferinței de la Ge
neva cînd se examinează problema 
indochineză, este una din condițiile 
succesului acestei conferințe. (Text 
prescurtat după „Pravda”).
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