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Se dezvoltă legăturile culturale între 
U.R.S.S. și țările democrat-populare

An de an se întăresc tot mai mult legăturile culturale din
tre țările lagărului păcii, democrației și socialismului. Aceasta 
contribuie la întărirea prieteniei dintre țările lagărului demo
cratic, la stabilirea înțelegerii și încrederii reciproce între ele. 
In ultimii ani aceste legături se dezvoltă pe o bază tot mai 
largă, multilaterală.

Uniunea Sovietică a fost vizitată, numai în ultimii doi 
ani de peste 800 de delegații din 60 de țări. Aproape ju
mătate din numărul acestor delegații au fost din țările de de
mocrație populară.

Vizitînd Uniunea Sovietică, fruntașii culturii din țările de 
democrație populară se documentează asupra vieții poporu
lui sovietic, informează totodată pe oamenii sovietici despre 
.viața și cultura țărilor lor.

Scriitorul ceh Jiri Marek, pe lîngă convorbirile avute în 
cadrul Uniunii scriitorilor sovietici, a ținut la Kiev o confe
rință despre literatura cehoslovacă; Abdula Emin Tangoni, 
profesor de pictură la școala de artă din Tirana a ținut Ia 
Leningrad o conferință cu tema „Arta plastica în Albania”, 
academicianul romín Ștefan Milcu a vorbit la Erevan despre 
noua orientare a endocrinologiei în Republica Populară Romînă.. 
Aceste conferințe s-au bucurat de o mare atenție în rîndul 
oamenilor sovietici.

Membrii delegațiilor sovietice care vizitează țările de de
mocrație populară, oameni de litere, de artă, muzicieni și ar
tiștii își împărtășesc întotdeauna cu bucurie experiența activi
tății lor creatoare, ajută la rezolvarea problemelor ridicate în 
domeniul artei, iar adesea, în colaborare cu maeștrii artelor din 
țările de democrație populară, pun în scenă opere, spectacole, 
crează filme. Cineaștii sovietici au turnat împreună cu cei al
banezi filmul „Marele ostaș al Albaniei — Skanderbeg”. Avîn- 
tul tinerilor fruntași ai cinematografiei albanie și vasta expe
riență a regizorilor și artiștilor sovietici S. Iutkevici, A. Ho- 
rava și a altora, au contribuit la crearea unui film care înfă
țișează în mod pitoresc ujia-dm cele mai strălucite pagini ale 
istoriei Albaniei. Regizorul sovietic B. Babocikin a pus în sce
nă îr. Bulgaria piesele „Infrîngerea” de B. Lavrenev, „Vilegia- 
turiștii” de M. Gorki; regizorul Teatrului Mare al U.R.S.S. 
Dombrovski, a pus în scenă le Teatrul Național din Bratislava 
opera lui P. I. Ceaikovski „Evgheni Oneghin”.

Maeștrii de balet și regizorii din țările de democrație popu
lară sprijină activitatea artiștilor sovietici la punerea în scenă 
a dansurilor populare ale țărilor lor. In ultimul program „Pace 
și prietenie” al Ansamblului de Stat de cîntece și dansuri al 
U.R.S.S'. de sub conducerea lui Igor Moiseev, suita de dansuri 
cehe a fost pusă în scenă de maestrul de balet al Ansamblului 
ceh de cîntece și dansuri, Libuse Ghiukova.

Vizitarea țărilor de democrație pqpulară de către mari co
lective dramatice, ansambluri sau grupe de artiști din Uniunea 
Sovietică se transformă în adevărate sărbători, atit pentru 
cei care vizitează aceste țări ,cît și pentru locuitorii orașelor 
și satelor, în care artiștii sovietici dau reprezentații. Artiștii 
de la teatrele „Mossovet”, „Vahtangov”, de la Ansamblul de 
dansuri populare al R.S.S. Gruzine, din corul de cîntece ru
sești condus de A. Sveșnikov, vorbesc cu entuziasm despre în- 
tîlnirile pline de roade și de marele aviat creator din perioada 
șederii lor în Bulgaria, Ronânia, Polonia și celelalte țări. 
Oamenii muncii din țara noastră bu vor uita niciodată minu
natele spectacole date de renumitele ansambluri de cîntece și 
dansuri ca „Beriozka”, „Pi-atnițki”, ,„Mossovet“ și altele.

Una din formele de colaborare culturală internațională 
sínt festivalurile de filme. In ultimii ani în U.R.S.S. au fast or
ganizate festivalurile filmului polonez, cehoslovac, romînesc, 
ungar, chinez, etc. Pe de altă parte se organizează anual fes
tivaluri ale filmelor sovietice în toate țările de democrație 
populară.

Știința, arta și literatura sovietică constituie o bogăție ne
pieritoare, un tezaur din care oamenii muncii din țările de de
mocrație populară sorb necontenit lumină.

In țările care construiesc astăzi socialismul se naște o 
cultură nouă, națională în formă și socialistă în conținut, după 
mărețul exemplu al culturii sovietice. In aceste țări știința, 
arta, literatura au cunoscut o mare dezvoltare. Partidele co
muniste și muncitorești din țările de democrație populară sti
mulează puternic dezvoltarea culturii înaintate spre binele po
porului muncitor.

In țările capitaliste pătrunde astăzi tot .mai mult cultura 
decadentă americană care educă tineretul în spiritul urii față 
de om, în spiritul aventuijl ja :e. Imperialiștii americani 
folosesc cultura în slujba JSțbatlUiI, a distrugerii a tot ceea ce 
omenirea a creat de-a luRgdK secodej*» *

Oamenii muncii din patria noostră se Bucură astăzi de roa
dele celei mai înaintate eulturi din lume, ©»¿¿ura poporului 
scvietic. De aceea ei sínt hotărîți să lărgească tot mai mult 
legăturile culturale cu Uniunea Sovietică, cu țările- de demo
crație populară, precum și cu toate popoarele lumii, conștienți 
că aceasta va contribui și la dezvoltarea legăturilor economice 
cu alte state, la destinderea încordării internaționale.

Spre noi succese în întrecerea socialistă
In secția electrică a Uzinei de utilaj minier

•Secția electrică este una din 
secțiile importante ale Uzinei 
de utilaj minier din Petroșani. 
Aici se repară motoarele elec
trice menite să. ducă la ușura
rea muncii minerilor, la creș
terea producției și productivi
tății muncii.

Printre muncitorii acestei 
secții la loc de frunte în în
trecerea socialistă se qflă elec
tricienii Francisc Pașca s; Ni- 
colae Biro care lucrează la 
bobinarea rotorului de la ge
neratorul Uzinei electrice Vul
can și a rotorului motorului 
de la preparația Petrila. Stră- 
duindu-se să dea în folosință 
înainte de termen motoarele 
la care lucrează, ei au reușit 
ca în .primele 20 de zile din 
această lună să realizeze o 
depășire de plan de 90—100 
la sută.

Numeroase brigăzi de mi
neri de la mina Petrila luptă 
pentru realizarea și depășirea 
sarcinilor de plan.

Brigăzile de mineri din sec
torul V ai minei Petrila con
duse de tov. Gogu Damian, 
Gheorghe Afloare, Martin 
Boșner și î. Rădilă de pildă 
au reușit să feti ragă în prima 
jumătate a lunii mai cu 63— 
168 tone cărbune peste preve
derile planului. Cîte 10—30 
tone de cărbune au extras în 
plus în același interval’de timp 
și brigăzile conduse de tov.

Ț %

Turneul Teatrului de Stat din Petroșani în Capitala
De cîteva zile, în București 

are loc turneul Teatrului de 
Stat „Valea Jiului” din Pe
troșani. Marți seara a avut loc 
spectacolul cu piesa „La vul
turul de aur”, de scriitorul so
vietic Iaroslav Galan. Regia 
spectacolului aparține lui Vlad 
Mugur. Rolurile principale au

Zilele trecute, Comitetul 
executiv al Sfatului popular 
al orașului Vulcan a organi
zat o consfătuire cu lucrătorii 
rețelei magazinelor de stat 
din localitate.

In cadrul acestei consfă
tuiri, secția comercială a sfa
tului popular a prezentat o da
re de seamă, în cadrul căreia 
au fost analizate atît realiză
rile, cît și unele lipsuri din 
activitatea lucrătorilor din co
merț. Consfătuirea a arătat 
faptul că numeroși lucrători 
ai magazinelor de stat din 
Vulcan muncesc cinstit, cu 
tragere de inimă pentru înde
plinirea sarcinilor ce le sînt 
încredințate. Ei înfățișează 
cumpărătorilor mărfurile în 
mod plăcut și au o atitudine 
atentă față de oamenii mun
cii veniți în magazine.

Totodată, au ieșit la iveală 
și lipsuri care mai există în 
rețeaua comerțului de stat din 
Vulcan. Una dintre cele mai

Brigada bobinatorului Iuliu 
Regeni, care de mai multe 
luni este fruntașă în întrecerea 
socialistă, a înregistrat în ace
lași interval de timp o depășire 
medie de plan de 85 la sută.

Printre bobinatorii frânt își 
ai secției se numără și tova
rășul Eugen Imling. Brigada 
condusă de tov. Imling lucrea
ză acum la rebobinarea mo
toarelor de crater de 65 C P. 
Aproape în fiecare zi această 
brigadă își depășește cu 60 la 
sută sarcinile de plan.

In dorința de a sprijini în 
mod activ lupta minerilor din 
Valea Jiului pentru mai mult 
cărbune, electricienii. Matei 
Dinster și Nicolae Almășan se 
străduiesc să termine ;în cel 
mai scurt timp rebobinarea 
motoarelor locomotivelor elec
trice. La aceste lucrări ei își

Succesele minerilor de la Petrila
Gavrilă Popa, Ioan Maior, 
Gheorghe Trepăduș și alții.

Ca urmare a muncii avîn- 
tate depuse de harnicii mineri 
planul producției de cărbune 
al sectorului V a fost depășit 
în prima jumătate a lunii mai 
cu 7 la sută.

Alături de minerii din sec
torul V succese însemnate ob
țin și minerii din sectorul XI 
investiții care executînd lu
crări de pregătiri la înaintări 
în steril, betonări și lărgiri de 
pufuri, înregistrează zilnic de
pășiri de normă între 15—70 

fost interpretate de Elena An
tonescu, artistă emerită a 
R.P.R., Costel Rădulescu, la
ureat al Premiului de Stat, 
Ana Colda, Anca Ledunca, 
Const Adamovici, Tony Zaha- 
rian și Gh. Iordănescu.

Miercuri s-a prezentat spec
tacolul cu piesa ....Eseu” de 

Pentru o mai bună deservire 
în rețeaua comerțului de stat

serioase lipsuri este aceea că 
în magazine nu sînt afișate 
liste de prețuri pentru toaio 
mărfurile. S-a atras atenția a- 
supra faptului că lipsa liste
lor de prețuri pentru fiecare 
marfă, poate da posibilitate 
unor elemente necinstite din 
comerț să încaseze la unele 
mărfuri prețuri mai mari decît 
cele stabilite. S-a hotărît ca în 
fiecare magazin să fie afișate 
în cel mai scurt Timp prețurile 
tuturor mărfurilor.

In vederea îmbunătățirii a- 
provizionării oamenilor' mun
cii din localitate, Sfatul popu
lar al orașului Vulcan a arătat 
că a luat măsuri pentru des
chiderea a trei noi magazine: 
unul pentru mobilă și două 
penlru pîine.

Pentru înlăturarea lipsuri
lor care mai există, s-a hotă
rît ca în fiecare magazin să 
existe la loc vizibil condici de 
reclamații și propuneri. Secția 

întrec cu 57 la sută sarcinile 
fixate.

Electricienii Petru Pop și 
Maria Gheorghe lucrează cu 
multă dragoste la rebobinarea 
motoarelorzde diferite mărimi. 
Cei doi bobinatori sînt și ei 
fruntași în întrecere. In pri
mele 20 de zile ale acestei 
luni ei și-au întrecut planul 
de lucru cu 50 la sută.

Harnicul colectiv de bobina
tori din secția electrică a Uzi
nei de utilaj minier pe lîngă 
succesele dobîndite în .ceea ce 
privește realizarea planului 
de producție, lu,ptă zi de zi 
pentru creșterea de noi cadre 
de electricieni-bobinatori. In 
această secție se califică la 
locul de muncă, printre cei
lalți, tinerele muncitoare Ma
ria Gogîldea și Elena Gujba.

la sută Printre brigăzile care 
obțin asemenea succese se nu
mără cele conduse de tov. lu- 
fiu Haidu, Ioan Rersz, Ladls- 
lau Haidu, Ioan Duscă si Ioan 
Toth.

Cu 20—55 la sută îsi depă
șesc zilnic sarcinile de plan 
și brigăzile conduse de minerii 
Gheorghe Știrbu, Ștefan Mi- 
hai, Ioan Poienaru, Toma Si
ma și alții din sectorul I al 
minei Petrila.

ANA BOGDAN 
corespondent

Tudor Mușatescu, în regia lui 
Vlad Mugur.

Ambele spectacole s-au bu
curat de o caldă primire din 
partea publicului.
- Ieri s-a pilezentat la ora 3 
și la ora 19,30, în sala Tea
trului Tineretului, piesa „Fete 
frumoase” de A. Simukov, în 
regia lui Mihail Paxino.

comercială a sfatului popular 
raional va analiza periodic re- 
clamațiile sezisările și pro
punerile făcute de oamenii 
muncii în aceste condici și va 
controla măsurile luate de res
ponsabilii de magazine în pri
vința înlăturării neajunsurilor 
semnalate.

Organizarea unor astfel de 
consfătuiri constituie un im
portant mijloc de îmbunătă
țire a muncii lucrătorilor din 
comerțul de stat. Pentruca a- 
ceste consfătuiri să dea rezul
tate și mai bune, e necesar ca 
colectivele magazinelor frun
tașe să vorbească despre me
todele lor de muncă, spre a 
putea fi extinse. De asemenea, 
invitarea la astfel de consfă
tuiri a oamenilor muncii, a 
gospodinelor, care să-și dea 
părerea asupra muncii lucră
torilor din comerț, ar consti
tui un puternic mijloc de îm
bunătățire a activității ma
gazinelor de stat.
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Să stîrpim dușmanii recoltelor!
Tot timpul vieții lor, plantele sînt 

atacate de insecte, viermi, rozătoare, 
boli și altele. Dintre acestea, insectele 
și bolile provoacă pagubele cele mai 
mari. Apariția lor este cauzată de con- 
¡dițiile de climă și hrană. Pentru a evi
ta dezvoltarea și înmulțirea dăunători
lor plantelor, se fac asolamente, se dis
trug haturile, se face dezmiriștirea, 
arătură de toamnă, etc. Pagubele pot 
fi micșorate și după apariția acestor 
dăunători prin măsuri de izolare și 
combatere.

După plantele pe care le atacă, dă
unătorii se pot grupa astfel :

Dăunători ai plantelor 
din cultura mare

Pe cereale și mai ales pe grîu, orz 
de toamnă și secară, au apărut, încă 
din cursul lunii aprilie, larvele gînda- 
cului ghebos. Aceștia sînt niște viermi 
lungi de vreo 3 cm., cu corpul format 
din inele, iar la cap cu fălci puternice 
cu care rod frunzele lăsînd numai ner
vurile. Acești dăunători produc pagube 
deoarece atacă plantele tinere.

Pentru combatere trebuie să se în 
conjoare vetrele de plante atacate cu 
un șanț lat de 30—40 cm. și adînc 
de 30 cm., în care să se pună niv.ro- 
xan. De asemenea, vetrele se vor pră- 
fui cu nitroxan în cantitate de 30 kg. la 
ha. sau se va stropi cu o soluție de 
verde de Paris și var.

■ încă un dăunător al cerealelor este 
gîndacul bălos al ovăzului. Acesta 
este un gîndac cu corpul albastru lu
cios, capul negru, iar spatele și picioa
rele de culoare roșie portocalie. Atît 
gîndacul, cît și larva lui rod frunzele 
cerealelor în special ale ovăzului. 
Plantele atacate nu pot fi folosite ca 
nutreț, deoarece vitele nu le mănîncă 
fiind murdărite de escrementele larve
lor. De aci și numele de gîndac bă
los.

Un mijloc practic de combatere a 
gîndacului bălos este măturarea larve
lor zilnic din vetrele cu plante atacate, 
cu o mătură de nuiele. Prin măturare, 
larvele cad la pămînt, iar pînă

Spectacolele zilei
CINEMATOGRAFE : Alexandru 

Sahia, Petroșani: Vestitorul vremuri- 
;tor noi; Muncitoresc Petroșani: Lupta 
pentru viață; Lupeni: Nunta cu zes

a doua zi, cînd sînt măturate din nou, 
ele nu se pot urca pînă la frunze și 
nu au ce mînca. In felul acesta, prin 
repetarea lucrării în fiecare zi, larvele 
mor din lipsă de hrană, iar ovăzul 
se reface. Cînd nu s-au luat măsuri 
din timp și atacul este mare, trebuie 
cosite vetrele cu plante atacate și a- 
coperite imediat cu .paie, sau stropite 
cu petrol și apoi arse pentru ca lar
vele să moară. Se mai pot întrebuința 
prăfuiri cu DDT sau nitroxan în canti
tate de 20 kg. la hectar.

Dintre plantele de nutreț, lucerna 
este cea mai atacată de insecte. Din 
tre acestea, buburuza sau gărgărița 
lucernei pricinuiește pagube însem
nate acestei culturi. Insecta seamănă 
cu buburuza obișnuită dar- este puțin 
mai mică și are culoarea roșie închi
să. Atacul se manifestă pe.frunze sub 
formă de pete albe. Pentru combatere 
se recomandă cosirea plantelor, lăsîn- 
du-se din loc în loc fășii necosite 
(capcane) în care se strîng insectele 
și larvele lor. Apoi, aceste fășii se 
prăfuiesc cu DDT, nitroxan agricol, 
etc. •

Dăunătorii plantelor 
în grădina de legume

Pe plantele tinere de varză apare 
primăvara păduchele cenușiu care pro
voacă pe frunze pete galbene acope
rite cu ceară. Frunzele atacate sa în
gălbenesc, iar recolta scade. Ca mă 
suri de combatere se recomandă stro
pirea plantelor atacate cu apă rece a- 
runcată cu presiune mare pentru a da 
jos insectele; sau stropirea cu produse 
pe bază de nicotină; cu emulsie de 
săpun ori cu DDT în cantitate de 2 
la sută.

Oameni ai muncii de pe ogoare! 
Luptați cu toată hotărîrea pentru stîr- 
pirea dăunătorilor,. asigurînd astfel 
recolte din ce în ce mai mari.

Nu lăsați lucrul de azi pe mîine. 
Distrugeți prin toate mijloacele duș
manii recoltelor. întrețineți în bune 
condiții culturile, executînd la timp 
prășitul și plivitul.

tre; Vulcan: Schubert; Aninoasa: Sub 
vechea monarhie; Petrii a : Centru 
înaintaș; Lonea: Africa (seria Il-a).
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Spectacole de lui lonuț”
avea loc spectacole de gală cu țUmutartistic dirs^vSța jfrtuugilor noș
tri „Brigada lui lonuț”, realizat de sturdKMd cinematografic „București”

Cu prilejul acestor spectacole se vor deplasajQ Lupani și ’Petroșani 
regizorul Jean Mihail și cîțiva dintre interpreta principan ¡^pentru a face 
prezentarea filmului și a arăta condițiile în care a fost realizat. Cu 
acest prilej sa va cere părerea minerilor asupra felului în care s-a rea
lizat noua producție cinematografică romînească. <

Filmul „Brigada lui lonuț” înfă
țișează un- episod dramatic din viața 
de muncă și de luptă a minerilor din 
țara noastră.

Acțiunea se petrece în zilele noas
tre, la o mină, în Valea Jiului, cel mai 
însemnat bazin carbonifer din R.P.R.

In mină, în toate sectoarele, se des
fășoară o activitate puternică. In toate 
abatajele, minerii muncesc plini de 
avînt, conștienți că efortul lor sus
ținut și înverșunat contribuie la ridi
carea nivelului lor de viață, la întări
rea patriei lor.

Eliberați de sub exploatarea nemi
loasă a capitaliștilor, ei și-au însușit 
o nouă morală a muncii, și privesc, 
plini de încredere, viitorul. Este o 
nouă generație, tînără și plină de en
tuziasm, care a pornit cu hotărîre 
să-și croiască o viață nouă, luminoasă.

lonuț Baciu și tovarășii din brigada 
sa muncesc din răsputeri, se întrec 
între ei, căutînd să obțină noi victo
rii în producție. Munca lor e cu atît 
mai spornică, cu cît, astăzi, ei au la 
dispoziție mijloace mecanizate de 
muncă și și-au însușit o tehnică nouă,

Dar munca lor ar da un randament 
și mai mare, dacă toate sectoarele 
ar fi mecanizate, dacă, de pildă, lo- 
pătarii n-ar munci atît de greu la în
cărcarea vagonetelor.

Dornic să ușureze munca tovară
șilor săi și, prin aceasta, să activeze 
evacuarea cărbunelui din mină, lonuț 
se gîndește să construiască un încăr
cător mecanic, care să înlocuiască 
munca lopătarilor. Minerii privesc cu 
bucurie inițiativa lui lonuț. Brigadie
rii sînt alături de lonuț, pe care îl în
curajează și îl ajută în realizarea in
venției sale

Dar nu toți oamenii din mină sînt 
bucuroși de realizările tot mai frumoa
se ale minerilor. Șeful producției, in
ginerul Panait, fost părtaș în socie
tatea care, înainte vreme, stăpînea 
mina, și exploata pe muncitori, caută 
prin toate mijloacele să frîneze iniția
tiva și avîntul minerilor. Inovația lui 
lonuț ar da o și mai mare dezvoltare 
muncii de extracție și inginerul Panait 
este hotărît să împiedice această în
făptuire.

El se simte supravegheat, și trebuie 
să-și păstreze prestigiul său de spe- 
cialist. De aceea, la început, atacul, 
său nu va fi direct. Ca să-l compro
mită pe lonuț și pe cei din brigada 
sa, inginerul Panait înscenează un 
furt de cărbuni, căutînd să arunce vi
na asupra inovatorilor.

După ce a aruncat, astfel, o bănu
ială asupra brigăzii tînărului, Panait 
pornește direct la atac. El încearcă 
să demonstreze că încărcătorul inven
tat de lonuț este nepractic și impo
sibil de folosit.

Dar toate aceste întîmplări nu-1 des
curajează pe lonuț. El își dă seama 
că munca sa și a brigăzii este sabo
tată și, îndîrjit, continuă lupta, hotă
rît să învingă, să înlăture din drumul 
său, pe dușmanul muncii minerilor.

Toți tinerii din brigadă sînt alături 
de el. Alături de lonuț sînt și ceilalți 
muncitori. In lupta sa, lonuț este aju
tat de Neagu, secretarul organizației 
de bază a minei.

Cu toate că se simte supraveghiat 
și urmărit de mineri, Panait nu mai 
poate, totuși, da înapoi. Cu ajutorul 
a două unelte ale sale — maestrul 
Trifu și Simion, un tînăr miner, bețiv, 
și leneș, — Panait pune la cale ex- 
plozia unei pungi de gaz metan în 
galeria, unde brigadierii pregăteau 
experimentarea încărcătorului con
struit de lonuț.
Panait e surprins și arestat împreună 

cu complicii săi,'dar explozia nu poate 
fi împiedicată. lonuț și brigadierii 
săi, sînt însă salvați.

După cîteva zile? Ia 6 august, de 
ziua minerului, minerii sărbătoresc vic
toria lui lonuț și a brigăzii sale, pe 
drumul de muncă și luptă al clasei 
muncitoare, condusă de partidul ei.

Astfel, filmul „Brigada lui lonuț1* 
se încheie printr-o izbucnire cuceri
toare de optimism.

Pentru ceea ce âu dobîndit, pentru 
ceea ce vor dobîndi, minerii cîntă uri 
imn de slavă partidului:

Frutnoasă-i viața de miner
Asemeni ei o alta nu-i!
Si dacă azi putem cînia
Noi mulțumim partidului l

In familia frățească a popoarelor sovietice
Avîntul continuu al R. S. S. Ucrainene

Aniversarea a 300 de ani de la re
unirea Ucrainei cu Rusia este o mare 
sărbătoare națională nu numai a po
poarelor rus și ucrainean, ci și a tu
turor popoarelor Uniunii Sovietice. 
Prietenia de nezdruncinat a popoarelor 
din U.R.S.S. este izvorul puternic al 
forței de nebiruit a Statului Sovietic 
multinațional.

Sărbătorind aniversarea a 300 de 
ani de la reunirea Ucrainei cu Rusia, 
în cursul lunii mai, la Moscova și 
¡Kiev vor avea loc sesiuni jubiliare ale 
Sovietului Superm al R.S.F.S.R. și So
vietului Suprem al R.S.S. Ucraineană, 
consacrate acestui eveniment remar- 
¡caibH. In capitalele celorlalte republici 
sovietice vor avea loc ședințe solem
ne.

i- Ucraina Sovietică se prezintă la a- 
ceste solemnități jubiliare în plină în
florire a forțelor sale.

Exemplul Ucrainei Sovietice — par
te componentă și integrantă a Uniunii 
Sovietice — ilustrează în mod concret 
marea forță a prieteniei și frăției po
poarelor, victoria politicii naționale le- 
ninistrstaliniste dusă de Partidul Co
munist. Dintr-o semicolonie înapoiată, 
cum era Ucraina înainte de Marea 
Revoluție Socialistă din Octombrie, în 
anii Puterii Sovietice în sinul familiei 
frățești a popoarelor U.g.S.S. ea_Ș-â 

de I. SCERBINA 
candidat în științe istorice 

transformat într-o republică înfloritoa
re industrială-colhoznică. Datorită a- 
jutor’ului frățesc al marelui popor rus 
și al celorlalte popoare "clin U.R.S.S., 
poporul ucrainean și-a putut înfăptui 
visul de veacuri — de a uni toate te
ritoriile ucrainene într-un stat unitar, 
de a-și înfăptui unitatea sa națională.

Nu de mult, printr-un decret al Pre
zidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S., 
Federația Rusă a transferat R.S.S. 
Ucrainene regiunea Crimeea, care are 
trăsături economice comune, este a- 
propiată din punct de vedere teritorial 
și are strînse legături economice și 
culturale cu Ucraina Sovietică. In 
prezent, Republica Ucraineană este 
unul din cele mai mari state din Eu
ropa. Populația ei se cifrează la peste 
40.000.000 de locuitori.

Prietenia popoarelor sovietice s-a 
manifestat cu o deosebită vigoare în 
anii Marelui Război pentru Apărarea 
Patriei. Toate popoarele U.R.S.S. au 
făurit în comun victoria asupra co
tropitorilor hitferiști și sub conduce
rea Partidului Comunist au apărat li
bertatea și onoarea Patriei. In acei ani 
ș-a dovedit odată mai mult rolul de 

conducător al poporului rus îa uniunea 
flățească a tuturor popoarelor sovie
tice.

Barbarii fasciști au provocat nași 
pagube economiei naționale a Uesai- 
nei Sovietice. Ei au distsuș numeroase 
orașe și sate, uzine și fabrici, colho
zuri și așezăminte culturale.

Refacerea regiunilor care au fost 
eliberate de srib jugul ocupanților a 
devenit o cauză a întregului popor. In 
Ucraina sosea dsi toate eri^aUe 
Uniunii Sovietice tot ce era necesar 
pentru refacerea economiei republicii. 
Poporul ucrainean nu și-a precupețit) 
eforturile pentru a lecui rănile răz
boiului.

O atenție deosebită s-a acordat re
facerii și dezvoltării continue a iDon- 
basului — bază carbonifero-metalurgi- 
că deosebit de importantă a Țării So
vietelor. In prezent, minele bazinului 
sînt înzestrate cu puternice mijloace 
tehnice perfecționate, ceea ce permite 
să se extragă mai mult cărbune decît 
înainte de război.

In Ucraina Sovietică au luat naștere 
noi ramuri industriale. Uzirieie con
structoare de mașini au pus la punct 
producția a numeroase noi tipuri de ma
șini și mecanisme. întreprinderile din 
Ucraina produc excavatoare-pășitoare, 
combine carbonifere, locomotive elec-

teice .autocamioane basculante, ma* 
șini-unelte pentru așchierea metaie- 
lor, etc. Astfel, ttzâta constructoare de 
mașini din Novo-Kramatorsic a produs 
tu bou tâp de macara electrică, pu- 
técnica, care ridică lingouri de metal 
iucaadescent în greutate de aproxima- 
tw 880 de tone. Aici se fabrică de a- 
setaeoea mari excavatoare pășitoare 
și multe alte mașini complexe.

Ucraina Sovietică a obținut mari 
succese în producția de energie elec
trică. Numai în ultimii doi ani, produc
ția de energie electrică, a crescut cu 
3$ la sută, iar după punerea în func
țiune a hidrocentralei de la Kahovka, 
producția de energice electrică va 
crește și mai mult. Toate popoarele 
din Uniunea Sovietică contribuie la 
înălțarea acestei mărețe construcții de 
pe Nipru. Comenzile pentru hidrocen
trală sînt executate de diferite între
prinderi din peste 300 de orașe ale 
U.R.S.S.

S-au depus mari eforturi pentru in
dustrializarea regiunilor apusene ale 
R.S.S. Ucrainene. Străvechiul oraș u- 
crainean Lvov a fost transformat în- 
tr-tm mare centru industrial al Ucrai- 
nefr§'b''n8tRie. Aici au luat naștere noi 
itasat ■'’industriale — construcția de 

•^Rnatșîni, dé aparataj etc. Produsele di
feritelor întreprinderi și în special ale 
uzinei „Avtopogruzcik”, recent con
struită Și înzestrată cu tehnică sovie
tică de prim rang, sînt bine cuno
scute în întreaga Uniune Sovietică' 
și în țările '■-> democrație populară.

Mari sînt succesele realizate în a-
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Pentru îmbunătățirea activității 
organizațiilor sindicale • de la mina Lonea

Zii ale trecute a avut loc conferința 
comitetului de întreprindere ai minei 
Lonea, la care au participat delegați 
aleși de către organizațiile sindicale, 
precum și numeroși invitați. Printre 
ei se numărau fruntași ai întrecerii 
socialiste ca tov. Iosif Muszka, Petru 
.Turtea, Iosif Benkô, Viorel Cristea, 
'Adalbert Tokeș, Ana Ambruș, Vasile 
Ninu și alții!

Darea de seamă asupra activității 
comitetului de întreprindere a fos; 
prezentată de tov. Mihai Wachold, res
ponsabil cu munca culturâlă. Din da
rea de seamă au reieșit atît realizările 
cît și lipsurile care au existat în ac
tivitatea comitetului de întreprindere.

Succese importante's-au obținut în 
ceea ce privește mecanizarea proce,- 
sului de producție în mină. Indicile 
de mecanizare, față de prevederile 
contractului colectiv, a fost depășit cu 
30 la sută. La majoritatea 'ocurilor 
de muncă s-au introdus crațere; trans
portul subteran s-a îmbunătățit cu 
mult prin înlocuirea locomotivelor cu 
aer comprimat, cu locomotive electrice 
cu acumulatori. De asemenea, comitetul 
de întreprindere s-a îngrijit d’ or
ganizarea consfătuirilor de producție 
care au contribuit, la înlăturarea unor 
greutăți și lipsuri din procesul de pro
ducție.

Organizațiile sindicale de la mina 
Lonea au obținut realizări și în direc
ția antrenării oamenilor muncii în în
trecerea socialistă, în popularizarea 
și extinderea metodelor de muncă so
vietice.

In vederea pregătirii de noi cadre 
de mineri și tehnicieni organizațiile 
sindicale au îndrumat și mobilizat 
oamenii muncii la cursurile de califi
care. In cursul anului trecut au fost 
calificați peste 700 oameni ai muncii 
dintre care 564 după metoda Cot- 
lear.

In cursul anului trecut au fost tri- 
mi?! la odihnă în stațiuni climaterice

Mărfuri distribuite oamenilor muncii din Aninoasa
Prin magazinul mixt al cooperativei 

jjzvorul” din Aninoasa s-au vîndut 
oamenilor muncii din această locali
tate, în cursul acestei luni peste 200 
buc. confecții, 150 perechi încălțămin
te rațională, 120 perechi încălțăminte 
liberă, 3000 metri țesături și altele. 
La produsele alimentare s-au distri- 

gricuitură. Ele au putut fi obținute 
datorită ajutorului frățesc al tuturor 
popoarelor sovietice.

Statul Sovietic înzestrează an de an 
agricultura R.S.S. Ucrainene cu teh
nica cea mai modernă. In prezent, în 
republică funcționează 1.347 stațiuni 
de mașini și tractoare și stațiuni spe
cializate, care dispun de 182.000 de 
tractoare și 51.000 de combine cerea
liere. A crescut și numărul celorlalte 
mașini agricole. Peste 80 la sută din 
totalul muncilor de cîmp au fost exe
cutate în colhozuri de către S.M.T.-uri, 
iar în regiunile din sudul republicii 
acest procent este de 90—95 la sută.-

Munca plină de abnegație a țărăni
mii colhoznice din Ucraina Sovietică 
a dat roade, s-au obținut recolte ne
maivăzute de grîu, sfeclă de zahăr și 
alte culturi.

Avîntul necontenit al industriei so
cialiste și al agriculturii colhoznice 
deschide poporului ucrainean, ca și 
tuturor cețorlatte popoare din Uniunea 
Sovietică,; perspective largi de ridi
care continuă a bunăstării lor mate
riale. Un indice al ridicării nivelului 
material și cultural al poporului u- 
crainean îl constituie mărirea sistema
tică a alocărilor din bugetul de st3t 
pentru nevoile învățămîntului, ocro
tirii sănătății, asigurărilor sociale și 
ale dezvoltării culturii. Peste 2/3 din 
bugetul republicii este cheltuit pentru 
satisfacerea acestor nevoi.

In Ucraina au fost refăcute aproa
pe toate orașele și satele distruse de 
cotropitorii germano-fasciști. Supra- 

peste 150 muncitori și tehnicieni de la 
mina Lonea. De asemenea, 105 copii 
au fost trimiși în diferite colonii de 
vară. 120 de familii ale muncitorilor 
și tehnicienilor au primit în folosință 
locuințe noi confortabile.

In urma activității rodnic? a orga
nizațiilor sindicale un număr însem
nat de muncitori, tehnicieni și funcțio
nari, au 'fost atrași la viața culturală 
și sportivă; ș-au organizat echipe de 
dansuri și de teatru. Peste 200 de 
oameni ai muncii sînt purtători ai in
signei G.M.A. gradul I și II.

Din darea de seamă și din discu
țiile purtate a reieșit că în activita
tea organizațiilor sindicale de la mina 
Lonea au existat și unele lipsuri. Așa 
de pildă,' comitetul de întreprindere 
a neglijat îndrumarea grupelor sin
dicale și a comitetelor de secții, lă- 
sînd ca activitate'a acestora să e des
fășoare de la sine, fără îndrumare și 
control. Slaba activitate a unor orga
nizații sindicale de la mina Lonea se 
datorește faptului că majoritatea mem
brilor comitetului de întreprindere au 
figurat numai pe hîrtie. De asemenea, 
tov Anton Rusu, fostul președinte al 
comitetului, a muncit mai mult din 
birou, negiijînd legătura cu masele 
largi de muncitori. Tov. Rusu s-a ocu
pat mai mult cu întocmirea diferitelor 
situații, rapoarte; planuri de acțiune, 
etc., neglijînd în felul acesta munca 
vie, munca pe teren, cu oamenii.

Lipsurile vechiului comitet de între
prindere al minei Lonea au fost scoase 
și mai mult la iveală de către dele
gații la conferință care au luat cu- 
vîntul. Luînd cuvîntul, tov. Petru 
Turlea a arătat că o lipsă principală 
este faptul că vechiul comitet a mun
cit sectar, că numai o mică parte a 
membrilor comitetului a activat. De 
asemenea, organizarea întrecerii so
cialiste s-a făcut defectuos, formal; 
grupele sindicale și comitetele de sec

buit peste 4.700 kg. porumb, 11.000 
kg. cartofi, 2000 buc. conssrve de car
ne, pește și multe altele.

Tovarășul Ion Mureșăn, gestionarul 
cooperativei „Izvorul” din Aninoasa 
și personalul acestui maga/in își dau 
tot interesul pentru o cît mai bună 

fața locativa din orașe și așezări mun 
citorești depășește cu mult pe cea 
dinainte de război.

In anii de după război a înflorit 
și cultura poporului ucrainean. In cele 
30.000 de școli elementare de șapte 
ani și medii din R.S.S. Ucraineană 
învață aproape 7.000.000 de copii, iar 
în cele 144 de școli superioare din re
publică — peste 177.000 de studenți, 
ceea ce înseamnă de opt ori mai mulți 
studenți decît în anul 1914.

O activitate rodnică desfășoară cefe 
475 de instituții de cercetări științifice 
din Ucraina. In republică există o A- 
cademie de Științe și o Academie de 
arhitectură. In orașul Lvov a fost în
ființată o filială a Academiei de Științe 
a U.R.S.S.

In orașele și satele Ucrainei func-, 
ționează 75 de teatre, 26 de filarmo
nici, aproximativ 28.000 de cluburi și 
palate de cultură, zeci de mii de in
stalații de cinematograf, biblioteci de 
masă și alte așezăminte cultural-edu
cative.

Bunăstarea materială a oamenilor 
muncii din Ucraina Sovietică crește 
an de an. Anul trecui popwlația repu
blicii a primit mărfuri a căror valoare 
este aproape cu 2^ miliarde ruble mai 
mare decît prevedea planul. In orașele 
și satele Ucrainei se desfășoară pe un 
front larg construcția de case de lo
cuiți și de așezăminte cultural-sociale.

Poporul ucrainean — membru cu 
drepturi egale în familia frățească a 

ții sindicale n-au fost îndrumate să 
desfășoare o susținută muncă politică 
în această direcție. Tov. Teodor Colda 
a criticat vechiul comitet pentru că a 
neglijat problema ridicării mvelului 
de trai material și cultural al munci
torilor. Comitetul de întreprindere al 
minți Lonea m-a urmărit felul cum con
ducerea administrativă a minei își res
pectă angajamentele înscrise în con
tractul colectiv.

Mai mulți delegați printre care tov. 
Petru Grecea, Ludovic ’ Masnich, E- 
duard- Mtiller, Victor Vîjdea și alții au 
arătat că comitetul de întreprindere 
a fost străin de o seamă de lipsuri 
ce au persistat în procesul de produc
ție și aceasta din cauză că el n-a ținut 
o strînsă legătură cu terenul. Preocu
parea față de condițiile de viață ale 
tinerilor muncitori care. locuiesc în 
cămin, a lăsat, de asemenea, de dorit.

Luînd cuvîntul, tov. Anton Scolnic, 
secretarul comitetului de partid al mi
nei Lenea, a subliniat sarcinile deose
bit de mari care revin organizațiilor 
sindicale.

Noul comitet sindical, a arătat tov. 
Scolnic va trebui să țină seama de 
lipsurile care au existat în activitatea 
vechiului comitet. Noul comitet vă tre
bui să lupte pentru îmbunătățirea ac
tivității grupelor sindicale, să le în
drume să muncească bine. Un accent 
deosebit va trebui pus pe principiul 
conducerii colective și • pe principiul 
muncii- colective, pe combaterea secta
rismului și a formalismului în munca 
sindicală. In centrul atenției noului 
comitet trebuie să stea preocuparea 
față de ridicarea nivelului de trai ma
terial și cultural al celor ce muncesc.

In noul comitet au fost aleși tov. 
Vasile Kopetin, Dezideriu Guron, An
ton Rusu, Iosif Smida, Ioan Sîanka. 
Ana Ambruș, Ecaterina Ignat, Adal
bert Varga și alții.

M. GORBOI

aprovizionare și deservire a oamenilor 
muncii. Datorită acestui fapt ei și-au 
depășit sarcinile de plan la desfacere 
pînă în prezent în această lună cu 11 
la sută

LUCIA LICIU 
corespondent

popoarelor U.R.S.S. — muncește cu 
entuziasm pentru îndeplinirea sarci
nilor trasate de Plenarele din sep
tembrie și februarie-martie ale C.C. 
al P.C.U.S. și de celelalte hotărîri ale 
partidului și guvernului, care au ca 
scop ridicarea neîntreruptă a bună
stării materiale a oamenilor muncii.

Sprijmindu-se pe puterea Uniunii 
Sovietice, R.S.S. Ucraineană activează 
pe arena internațională și duce o po
litică externă activă. Delegațiile ei, 
împreună! cu delegațiile U.R.S.S. și 
ale țărilor de democrație populară, 
iau parte activă la conferințele inter
naționale, în Organizația Națiunilor 
Unite, apără ferm și consecvent cau
za păcii și democrației și luptă cu per
severență împotriva ațîțătorilor la un 
nou război ntondial.

Popoarele din Uniunea Sovietică, 
educate de Partidul Comunist în spiri
tul patriotismului sovietic și al inter
naționalismului proletar, luptă cu ho- 
tărîre împotriva oricăror manifestări 
de naționalism burghez și de șovinism 
de națiune dominantă, împotriva pu
tredei ideologii burgheze. Ele sînt 
conștiente de faptul că coeziunea și 
prietenia lor"constituie o forță de ne
învins și atîta vreme cît această prie
tenie este vie, ele nu au a se teme nici 
de dușmanii externi, nici de cei in
terni.

Popoarele sovietice, sudate prin 
unitatea țelurilor lor, construiesc cu 
succes societatea comuniste. (Ager- 
pres).

Pe urmele materialelor 

publicate în „Steagul Roșu**

S-au luat măsuri 
de îndreptare

Nu de mult a fost publicată în zia- 
iul „Steagul Roșu” o corespondență 
semnată de tov. D. Săsărman în care 
se arată că la restaurantul din Pe
trii a se servește bere în borcane în 
care nu încap decît doi țapi de bere, 
însă pentru care trebuie să plătești 
3 lei.

In urma cercetărilor făcute cu acest 
prilej de conducerea T.A.P.L. Petro
șani s-a constatat că cele arătate în co
respondență corespund realității. Pen
tru aceasta, gestionarul restaurantului 
din Petrila, tov. Ioan Puican a fost 
dat în judecată consiliului de jude
cată tovărășească.

★

In „Steagul Roșu” nr. 1431 din 25 
aprilie a.c., a fost publicată, ia rubrica 
„Ni se semnalează că...” o corespon
dență în care se arăta că pe strada 
Engels din Petroșani, întreprinderea 
705 construcții a depozitat de mai 
mult timp diferite materiale de con
strucții care împiedică circulația mași
nilor.

In scrisoarea de răspuns trimisă 
redacției conducerea întreprinderii 705 
construcții arată că s-au luat măsuri 
de îndreptare. In prezent, toate mate
rialele de construcții au fost ridicate 
de pe strada Engels.

Tineri!
înscrieți-vă în 
școlile S.F.U.!

Incepînd cu data de 20 mai 1954 și 
pînă la 20 iunie 1954, se fac înscrieri 

pentru școlile S.F.U. Cărbune și Con
strucții din întreaga țară.

In școlile S.F.U. ale căror cursuri 
au o durată de 6 luni, elevii primesc 
în mod gratuit, hrană, cazare, îmbră
căminte și încălțăminte pe loată du
rata școlii. De asemenea, ei primesc 
în mod gratuit, cărți, material educativ 
și cultural, precum și transportul pe 
C.F.R. de la domiciliu la școală și de 
la școală la întreprinderea unde sînt 
repartizați.

Elevii școlilor S.F.U. Construcții 
primesc în primele 2 luni de școală, 
o indemnizație de 50 lei lunar, iar în 
celelalte 4 luni primesc 70 la sută din 
contravaloarea muncii depuse în tim
pul practicei.

Elevii școlilor S.F.U. Cărbune pri
mesc 60 lei lunar în primele 2 luni de 
școală, iar în celelalte 4 luni 80 la 
sută din contravaloarea muncii depuse 
în timpul practicei.

Se pot înscrie la acesta școli tineri 
și tinere între 16—25 ani pentru școlile 
S.F.U. Construcții — iar pentru școlile 
S.F.U. Cărbune tineri între 17 ani și 
iumătate la 25 ani.

Cei ce doresc să se înscrie în șco
lile S.F.U. trebuie să îndeplinească 
următoarele condițiuni:

— să fie sănătoși;
— să fie știutori de carte;
— să aibă carte de muncă (cei care 

au mai fost angajați);
— șă aibă buletin de identitate ; !
— să aibă dovadă de stare materia

lă ;
— să aibă livret militar (cei care 

iau făcut stagiul militar).
înscrierile pentru școlile S.F.U. se 

fac prin Birourile raionale de recrutare 
și repartizare a forțelor de muncă.

Consfătuire
Ziarul „Sportul Popular”, în co

laborare cu Comitetul raional C.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 ziarului.

Consfătuirea va fi urmată de fil
mul „Centrul înaintaș”.
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Conferința de la Geneva
Ședința restrînsă din 18 mai

GENEVA (Agerpres). — La 18 
mai, în cadrul conferinței miniștrilor 
Afacerilor Externe de la Geneva, a 
avut loc o nouă ședință restrînsă a 
celor nouă delegații care participă la 
discutarea problemei cu privire la In- 
dochina

Ședința restrînsă din 19 mai
GENEVA (Agerpres). — La 19 mai, 

în cadrul conferinței miniștrilor Afa
cerilor Externe de la Geneva a avut 
loc o nouă ședință restrînsă a celor 
nouă delegații care participă la dis
cutarea problemei cu privire la Indo- 
China. Ședința a fost prezidată de A.

In cadrul ședinței, a continuat exa
minarea chestiunii restabilirii păcii 
în Indochina. La 19 mai va avea loc 
o nouă ședință restrînsă cu privire 
la problema indochineză.

Eden, ministrul Afacerilor Externe 
al Marii Britanii.

In cadrul ședinței a continuat exa
minarea chestiunii restabilirii păcii 
In Indochina. La 21 mai va avea loc 
o nouă ședință restrînsă.

1.000.000 ruble pe zi pentru reconstrucția 
Stalingradului s

Stalingradul se dezvoltă și devine 
tot mai frumos. După război, aici au 
apărut noi cartiere de case de locuit, 
au fost construite cluburi, teatre, așe
zăminte pentru copii și instituții me
dicale. Numai în ultimii doi ani, în 
acest oraș au fost construite case de 
locuit cu o suprafață totală de aproape 
300.000 m2.

Anul acesta a crescut considerabil 
volumul construcției de case de locuit 
și instituții cultural-sociale. In prezent, 
la Stalingrad se construiesc clădirile 
a șase institute, cîteva școli medii teh

nice, Palatul muncii, două cinemato
grafe, un mare număr de case de lo
cuit. Au fost terminate lucrările de 
construcție a gării feroviare și a pri
mei părți a stadionului metalurgiștilor. 
Pentru lucrătorii de la. uzina de trac
toare se construiește un Palat cultu
ral. In curînd sa va deschide noul 
planetariu — dar făcut orașului-erou 
de către oamenii muncii djn Republica 
Democrată Germană.

Pentru reconstrucția Stalingradu
lui se cheltuiesc zilnic 1.000.000 de 
ruble.

Noul teatru muzical de dramă al R.S.S. Moldovenești
Primirea de către V. M. Molotov a ministrului

sănătății
GENEVA (Agerpres). — TASS 

transmite:
La 18 mai V.M. Molotov, ministrul

Afacerilor Externe al U.R.S.S., a pri-

Noi succese ale forțelor populare din Vietnam 
și Patet-Lao

HANOI (Agerpres). — Trupele ar
matei populare vietnameze își conti- 

.nuă ofensiva. Forțele populare au a- 
tacat la 19 mai fortul Yen Fu, situai 
pe șoseaua provincială Nr. 1, postul 
Nr. 3, la 8 km. sud-est de Vinh_Chu 
și postul An Xa, la 20 km. nora-vest 
de Tai Bihh, Comandamentul francez a 
anunțat că postul Nr. 3 „a suferit 

i pierderi grele”.

★

PEKIN (Agerpres). — Agenția 
Vietnameză de Informații anunță că

Colonialiștii francezi încalcă acordul cu privire 
la neutralizarea zonei Dien Bien Fu

SAIGON (Agerpres). — Coman
damentul trupelor colonialiste fran
ceze din Indochina anunță că la 18 
mai avioane americane de tip „B-26” 
și avioane de asalt au reînceput bom
bardarea șoselei nr .41, care leagă

al Indiei
mit pe doamna Amrit Kaur, minis- - 
trul sănătății al Indiei» care se află I 
la Geneva.

la 8 mai unități ale armatei populare 
de eliberare au nimicit trei companii 
franceze la 20 de km. sud de Muong- 
khoma, în nordul statului Patet-Lao. 
Aceste companii fac parte din cele 
trei batalioane trimise de francezi de 
la Luang Prabang, pentru a ocupa 
localitatea Muongkhoma, situată la 50 
km. sud de Dien Bien Fu, cu țelul de 
a salva fortăreața încercuită.

La 8 mai, cele 3 batalioane au fugit 
spre Luang Prabang. In apropiere de 
Muongkhoma ele au fost interceptate 
de către forțele populare din Patet- 
Lao. Trei companii au fost nimicite.

Dien Bien Fu de Sonla și Tongiau, 
încâlcind astfel acordul cu privire la 
neutralizarea zonei Dien Bien Fu in
tervenit în cadrul conferinței de la 
Geneva.

La Chișinău a avut loc inaugurarea 
noii clădiri a Teatrului muzical de 
dramă „Pușkin”. Marea sală de spec
tacole a noului teatru este împodobită 
cu coloane și ornamentații artistice, 
iar scena este utilată cu cea mai mo
dernă tehnică teatrală.

Teatrul muzical de dramă „Pușkin” 
este considerat în prezent cel mai bun 
teatru din R.S.S. Moldovenească. In 
repertoriul acestui teatru ocupă un loc

In legătură cu evacuarea prizonierilor
francezi răniți de

ȘANHAI (Agerpres). — Agenția 
Vietnameză de Informații transmite: 
Reprezentantul comandamentului ar
matei populare vietnameze a adresat 
comandamentului militar al forțelor 
armate franceze din Indochina un 
mesaj cu privire la evacuarea prizo
nierilor de război francezi răniți din 
Dien Bien Fu.. In mesaj se spune:

1) Propunerile dvs. transmise nouă 
de către delegatul dvs. în timpul în- 
tîlnirii din 16 mai a celor două părți 
sînt propuneri noi, în care unele punc
te sînt în contradicție cu condițiile 
asupra cărora cele două părți au că
zut de acord la 13 mai. De aceea, 
noi sîntem nevoiți să așteptăm in
strucțiuni din partea înaltului co- 

important operele dramaturgiei moldo
venești contemporane, precum și ope
rele scriitorilor ruși, ucraineni și bie
loruși. Clasicii europeni sînt reprezen- 
tați prin piesele „Nunta lui Figaro” 
de Beaumarchais, „O scrisoare pier
dută“ de dramaturgul romîn Ion Lnca 
Caragiale și altele. Actuala stagiune 
a teatrului se încheie prin punerea în 
scenă a tragediei „Othello” de Sha
kespeare.

la Dien Bien Fu
mandament al armatei populare viet
nameze înainte de a vă putea da un 
răspuns oficial.

2) Pînă la adoptarea unei noi ho- 
tărîri și în scopul grăbirii evacuării 
prizonierilor de război răniți noi sîntem 
gata să eliberăm pe militarii răniți ai 
corpului expediționar francez de la Dien 
Bien Fu în conformitate cu condițiile 
asupra cărora eeledouă părți au că
zut anterior de acord și care au 
fost aprobate de înaltul comandament 
al armatei populare vietnameze și de 
comandamentul militar francez.

Dien Bien Fu, 17 mai 1954.

Colonel KAO VAN HAN, 
comandant de divizie adjunct

Recent a apărut în Germania occi
dentală o broșură a ■ unui oarecare 
Edmund Herbert, cu titlul „Noi îi dăm 
dreptate lui Hitler”. Să nu credeți că 
este vorba de vreo ironie. Autorul 
broșurii încearcă realmente să justifi
ce banditeasca politică internă și ex
ternă a turbatului „fiihrer”, să-i dea o 
„bază teoretică” și să justifice astfel 
cotropirile hitleriste. Toate acestea se 
fac cu un cinism atît de impertinent 
și de țipător, încît sare în ochi chiar 
pe fondul acelei deșănțate propagande 
a agresiunii și revanșei la care se de
dă zi de zi „reichul” de la Bonn.

Repetînd șabloanele lui Gobbels, 
Edmund Herbert afirmă că în tot de
cursul istoriei — începînd cu perioada 
existenței tribunilor germane și pînă 
în zilele noastre — „situația geopo
litică” a Germaniei a determinat poli
tica acesteia— „Cel ce trăiește în cen
trul unde se încrucișează tendințele 
care iau naștere pe continent, — scrie 
el,— nu se poate lipsi de asemenea ca
lități cum este spiritul războinic”. Cu
noaștem cîntecul ! După cum se știe, 
tocmai sub steagul luptei pentru așa 
zisul ..spațiu vital” și-au început hit- 
leriștii aventurile, lor în Europa.

De altfel, autorului broșurii revan
șarde îi sînt necesare digresiunile isto
rice numai pentru a justiuca politica 
actuala a lui Adenauer și a clicii sale. 
Aceste considerente nu privesc într-atît 
trecutul, cît prezentul și viitorul. Suc
cesorii, de la Bonn ai lui Hitler plănu
iesc în prezent, sub protecția reacțiu- 
nii mondiale, o nouă agresiune. De ce 
dar să fie învinuit Hitler de crirhele

A VOCAȚII
săvîrșite de el ? Dimpotrivă, Edmund 
Herbert, oferind din nou rețetele scoa
se din uz ale „luptei împotriva bol
șevismului”, convinge pe noii săi 
aliați să acționeze așa cum au ac
ționat hitleriștii.

Totodată el face unele mărturisiri 
semnificative. Puterile occidentale, se 
spune în carte, considerau pe vremuri 
drept propagandă fascistă a sugera 
soldaților germani ideea că ei luptă 
împotriva peri’colului bolșevic, iar 
„după cîțiva ani ele ademenesc cu a- 
celași țel, servit cu un alt 'Sos, gene
rația 'tînără a popoarelor europene, in
clusiv și pe acei oameni «£are i-au 
stigmatizat ca criminali de război, 
i-au persecutat și aruncat în închi
sori”. ,

Autorul broșurii — un fascist in- 
veterat — citează cuvintele rostite de 
criminalul de război Olendorf la pro
cesul dg la Nurenber/, ca răspuns la 
acuzarea de atitudine bestială față de 
partizanii ruși ; el a declarat că „în 
caz de război S.U.A^ vor fi nevoite 
să folosească metode și mai crunte”.

„După doi ani a început războiul 
în Coreea“, — scrie Edmund Herbert. 
„Informațiile venite de acolo confir
mă aceste cuvinte”.

Dovedind astfel identitatea dintre 
țelurile și felul de a gîndi al hitleriști- 
lor cu cel al reacționarelor americani, 
autorul broșurii subliniază, cum au

DI A VOI ULUI
făcut-o Ia timpul lor și predecesorii săi 
hitleriști, că wehrmachtul german își 
va îndrepta armele spre răsărit. Din 
motive ușor de înțeles, el trece sub 
tăcere cum s-au terminat la vremea 
lor pentru puterile occidentale politica 
de toleranță față de agresiunea și ten
tativa „de a o canaliza” spre răsărit...

Pentru a imprima afirmațiilor sale 
o mai mare putere de convingere, el 
dă cuvîntul lui Hitler „însuși”. Din 
argumentele pe care le pune în gura 
acestuia la imaginarul proces judi
ciar, se poate desprinde principala 
idee propagandistică de dragul căreia 
a fost îngrămădită întreagă această 
pălăvrăgeală fascistă. In broșură se 
afirmă că Hitler a dus o luptă politică 
pentru imperiul german „care era în 
același timD și o Icfptă pentru Euro
pa”. Cu alte cuvinte, și acum, dacă 
se va crea wehrmachtul agresiv ger
man în cadrul „armatei europene”, el 
va îndeplini aceeași misiune. „Ceea ce 
ne lipsește, — declară cu cinism au
torul, — este recunoașterea faptului 
că noi ne-am ridicat atunci împotri
va unui pericol care în prezent trebuie 
să devină- evident pentru oricine”.

întreagă această desgustătoare pro
pagandă fascistă ,se termină printr-o 
chemare a autorului ca opera lui Hit
ler să fie continuată. El spune fără 
înconjur că „comunitatea defensivă 
europeană” va reprezenta „un bloc

anticomunist”. El cîntă, ditirambe lui 
Adenauer, ca cel mai zelos campion 
al acestei „comunități”, și propune 
să se,„strîngă forțele” fără a nu pier-. 
de timp. In calitate de aliați ai solda
ților „armatei europene”, el îi propune 
pe hitleriștii inveterați, pe acei cani
bali fasciști care au nimicit milioane 
de oameni în Europa. Sentințele date 
în procesele criminalilor de război, să 
fie revizuite, aceștia să fie eliberați, 
reichul german să fie reconstituit în 
cadrele frontierelor din 1938, wehr
machtul german să fie reînviat — iată 
programul lui Edmund Herbert. care 
expune gîndurile tăinuite ale' adepți-

< lor de la Bonn ai lui Hitler. „Contri- 
buiți la reînarmarea Germaniei! De 
partea cui vom lupta în momentul 
hotărîtor, o știm noi înșine mai bine 
decît oricine” — urlă el ca ieșit din 
minți. Dar pentru unii din cititorii din 
Occident citirea acestei broșuri le va 
trezi fără voie gînduri triste. In aju
nul celui de al doilea răzbi;! mondial, 
Hitler și ciracii săi țipau la fel pe 
toate tonurile despre o campanie >n 
Răsărit, totuși bombele fasciste au 
căzut si asupra Londrei și asupra car-’ 
fierului Coventry, iar cizmele hitleriș- 
tilor au încălcat pămîntul francez.

In ce privește pe cititorii dir. Ger
mania occidentală cărora le este desti
nată broșura, lor nu le-ar strica să-și 
amintească cum s-au terminat campa
niile militare ale. „fiihrerului” acum 
nouă ani în urma loviturilor zdro
bitoare date Germaniei fasciste de că
tre Armața Sovietică. (Agerpres)’. 
(„Literâtumaia Gazeta“)’.
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