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R. P. Chineză, un puternic factor 
de pace în Asia și în lumea în
treagă.
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Să îmbunătățim continuu 
agitația politică de masă 1

Avîntui în muncă pentru întîmpinarea celei de a 10-a ani
versări a eliberării patriei noastre. cu noi șuccese pe calea luptei 
pentru dezvoltarea economiei naționale și ridicarea nivelului 
de trai material și cultural al celcr ce muncesc cuprinde mase 
tot mai largi de muncitori, tehnicieni și funcționari din Valea 
Jiului. Numeroase organizați'- de partid și de’masă de la mi
nele de cărbune și de la celelalte întreprinderi din Valea Jiului 
desfășoară în prezent o susținută muncă politică de masă pen
tru luarea de noi angajamente în întrecerea socialistă, pentru 
realizarea și depășirea acestora în vederea îndeplinirii planului 
ue stat la top ¡nuici;.

Comitetul de partid de la mina Petrila. de exemplu, spri
jină îndeaproape secretarii organizațiilor de bază în ceea ce 
privește instruirea colectivelor de agitatori, folosește cu pri
cepere formele diferite ale agitației politice de masă — agitația 
vizuală, gazeta de perete, etc. — pentru popularizarea frun
tașilor în întrecerea socialistă și a experienței lor înaintate, 
pentru combaterea manifestărilor de indisciplină în muncă. Da
torită muncii politice desfășurată de către comitetul de partid 
și organizațiile de bază precum și faptului că marea majoritate 
a brigăzilor de mineri au fost sprijinite prin măsuri tehnico- 
organizatorice de către conduc iile sectoarelor, colectivul mi
nei Petrila și-a îndeplinit cu succes sarcinile de plan pe luna 
iunie a. c. iar în prezent, luptă cu însuflețire pentru realizarea 
angajamentelor luate în cinstea Zilei minerului și a zilei de 23 
August.'

In munca de agitație politică, unele organizații de partid 
din Valea Jiului au început să folosească forme noi și din cele 
mai eficace. Nu de mult în centrul orașului Lupeni a fost ex
pusă o hartă ă lumii. Sub această hartă, pe o fâșie de hîrtie 
roșie sînt puse articole decupate din presă care informează pe 
oamenii muncii asupra celor mai importante evenimente inter
naționale ce au loc -n cursul săptătriînii curente. Zilnic în fața 
Acestei hărți pot fi văzuți numeroși oameni ai muncii. O metodă 
deosebit de eficace în educarea maselor de mineri și tehnicieni 
în spiritul atitudinii noi față de bunurile obștești este aceea fo
losită de comitetul de partid de la mina Lupeni. In sala de apel 
a minei au fost expuse vitrine cu diferite unelte de lucru ale mi
nerilor care din neglijență au fost pierdute sau degradate.

Comitetele de partid de la minele Petrila și Lupeni folo
sesc de asemenea pentru combaterea atitudinilor înapoiate față 
de muncă una dintre formele cele mai ascuțite de critică prin 
agitația vizuală — caricatura. La mina Petrila, de exemplu, a 
fost criticată printr-o caricatură funcționara Viorica Beraru 
care în timpul orelor de lucru a plecat după cumpărături, iar 
la mina Lupeni au fost criticați prin caricatură și versuri sa
tirice minerii Andraș Lbrmcz, Ștefan Csipoș și Gheorghe Stan 
din sectorul IIT care au fost găsiți dormind în timpul șutului.

Trebuie arătat însă că nu toate organizațiile de partid din 
Valea Jiului se străduiesc să ridice munca politică de masă la 
nivelul sarcinilor și cerințelor oamenilor muncii. Un mare nea
juns în această direcție îl constituie faptul că unele colective 
de agitatori de pe lîngă organizațiile de bază, spre exemplu, 
de la minele Aninoasa, Lonea, Petroșani și altele sînt în pre
zent descompletate sau figurează formal pe tabele. Nefiind re
partizați pe locuri de muncă în întreprinderi sau pe străzi, în 
cartiere și neîndrumați îndeaproape, agitatorii acestor organi
zații de bază își duc activitatea la întîmplare, mulți dintre ei au 
încetat să mai muncească.

In unele întreprinderi cum sînt de exemplu mina Cimpa 
11 întreprinderile de construcții, munca politică de masă este 
aproape inexistentă. Drept urmare, în aceste întreprinderi cazu
rile de indisciplină in loc să scadă s-au înmulțit. La mina Cimpa 
de exemplu, numeroși mineri și maiștri mineri intră cu întîr- 
ziere în mină, schimbul la fața locului de muncă nu mai este 
respectat, iar grija față de bunurile obștești Iasă de dorit. Or
ganizația de partid și comitetul sindical de la mina Cimpa nu 
popularizează fruntașii în întrecerea socialistă, metodele îna
intate de muncă. nu iau poziție critică față de o serie de mani
festări nesănătoase existente în întreprindere. De aceste lipsuri 
se fa’.e vinovat în mare măsură și comitetul de partid de la 
mina Lonea care n-a sprijinit organizația de bază a minei 

Cimpa pentru a îmbunătăți munca politică de masă în rîndu- 
rile minerilor.

Trebuie arătat totodată că unele organizații de partid nu 
exercită controlul asupra agitației vizuale, în special. Din 
această cauză la unele întreprinderi mai există lozinci în legă
tură cu 1 Mai. despre stahanoviști etc.

înlăturarea lipsurilor existente și îmbunătățirea conținu
tului agitației politice de masă trebuie să stea în centrul aten
ției organizațiilor de partid. Desfăsurînd o susținută muncă po
litică de masă, ele au datoria să popularizeze larg mărețele 
realizări înfăptuite în țara r.oastră în cei 10 ani care s-au scurs 
de la eliberarea țării de către Armata Sovietică, să dezvolte în 
rîndul maselor simțul de grijă și vigilență față de cuceririle 
poporului nostru muncitor care este astăzi stăpîn în țara sa.

In centrul atenției agitației politice trebuie să stea în pre
zent mobilizarea oamenilor muncii în întrecerea socialistă pen
tru înfăptuirea programului de măsuri economice elaborat de 
plenara C.C. al P.M.R. din august 1953, lupta pentru sporirea 
producției și productivității muncii în vederea ridicării nive
lului. de trai, material și cultural al poporului muncitor.

Tot mai sus steagul întrecerii socialiste
în cinstea zilei de 23 August

Muncă rodnică — salarii sporite
Minerii din majoritatea 

sectoarelor minei Petrila 
muncind cu însuflețire în ca
drul întrecerii socialiste pen
tru îndeplinirea angajamen
telor luate în cinstea zilei de 
23 August au obținut pe luna 
iunie însemnate depășiri ale 
sarcinilor de plan.

Ca urmare a realizărilor 
dobîndite, numeroși mineri 
primesc acum salarii sporite. 
Minerul fruntaș în întrecerea 
socialistă Iosif Kosta avînd 
o depășire de plan pe luna iu
nie de 63 la sută, a realizat 
un salariu de 2037 lei, din

Intensificîndu-și eforturile 
în muncă, numeroase brigăzi 
de mineri de la mina Cimpa 
au încheiat bilanțul lunii iu
nie cu însemnate realizări 
dobîndite în producție.

Brigada condusă de frun
tașul întrecerii socialiste 
Geza Kopetin, din care fac 
parte minerii Gheorghe Van- 
eso, Francisc Toterman, A- 
dam Vancso, Constantin Hă- 
hăian, Ioan Brauzer, Gheor
ghe Bănulescu, Nicolae Da
vid și alții, datorită bunei

Pentru a cinsti ziua de 23 
August, cea de a 10-a aniver
sare a eliberării patriei noas
tre, muncitorii constructori 
din Valea Jiului s-au anga
jat să dea în folosința mine
rilor tot mai multe aparta
mente și de bună calitate. 
Muncitorii constructori din 
Vulcan, spre exemplu, s-au 
angajat ca pînă la Ziua mi
nerului să dea în folosință 
oamenilor muncii din Vulcan 
93 apartamente, iar pînă la 
23 August — un bloc cu 33 
apartamente și Un cămin cu 
350 locuri.

Muncitorii, tehnicienii și 
inginerii de pe acest șantier 
au hotărît să-și intensifice e- 

Pe șantierul unui viitor cartier muncitoresc
turi de acestea constructorii 
au început clădirea a încă 12 
blocuri de locuințe muncito
rești.

La marginea orașului Pe
troșani pe un fost teren vi
ran se înalță 13 blocuri de 
locuințe pentru mineri. Ală-

care 381 lei primă de miner 
fruntaș.

Cunoscutul fruntaș al în
trecerii socialiste Ștefan Mi- 
hai care lucrează în contul 
anului 1957 a realizat în 
urma depășirii de 63 la sută 
a sarcinilor de plan un sala
riu de 1715 lei la care se mai 
adaugă prima de miner frun
taș de 376 lei. In total mi
nerul Ștefan Mihai a reali
zat un cîștig total de 2091 
lei.

Lucrînd după metoda Rîn- 
din, minerul fruntaș Petru 
Bexa a extras în cursul lunii

In primele rifîduri 
organizări a muncii și-a în
trecut productivitatea planifi
cată cu 101,1 la sută, situ- 
îndu-se astfel în fruntea lup
tei pentru realizarea sarcinr- 

i lor de plan. i
In același sector lucrează 

și brigăzile conduse de mine
rii Macavei Marian, Andrei 
Diner, și llie Mihoc care au 
înregistrat pe luna iunie de
pășiri a sarcinilor de plan 
cuprinse între 18-46 la sută.

Cu peste 40 la sută și-au 
depășit prevederile sarcinilor 

Constructorii dau viață angajamentelor
forturile pentru a îndeplini 
și depăși angajamentele luate. 
De pildă, constructorul Ioan 
Moga care împreună cu bri
gada sa complexă execută 
lucrări de zidărie interioară, 
s-a angajat ca în luna iunie 
să termine lucrările la 36 a- 
partamente. Muncind organi
zat și folosind din plin orele 
de lucru, membrii acestei bri
găzi au reușit să termine, în 
loc de 36 apartamente cît s-au 
angajat, 48 apartamente, a- 
dică cu 12 apartamente mai 
mult. De asemenea tov. Pe
tre Crudu care execută lu
crări de instalații la biocul- 
magazin, s-a angajat ca îm
preună cu brigada pe care o 

iunie cu 37 la sută mai mult. 
cărbune. Pentru aceasta el 
va primi un salariu de 1357 
lei.

Salarii cuprinse între 1300- 
2000 lei vor primi și mine
rii Torna Sima, AÍexandru 
Costin, Gheorghe Croitoru, 
Ioan Frîncu, Iosif Kiss, Ște
fan Keresztes, Constantin 
Băbuți, Nicolae Circu lui Pe
tru, Ioan Tripon și alții care ; 
și-au întrecut productivitatea 
planificată cu peste 35 la 
sută.

M. MORARU 
corespondent

de plan și brigăzile conduse 
de tov. Adalbert Tokeș și 
Torna Kacso din sectorul VI ! 
investiții al minei care efec- ; 
tuează lucrări la înaintări în ; 
steril.

Minerii de la mina Cimpă 
sînt hotărîți să lupte cu efor- 1 
tari sporite pentru îndeplini
rea angajamentelor luate în 
cinstea zilei de 23 August.

LLIE MIHAlLESCq 
corespondent

conduce să termine lucrările 
pînă la 1 iulie. Aceste lu
crări au fost terminate cu 
șase zile înainte de termenul 
prevăzut în angajament. Bri
gada complexă condusă de 
tov. Tudor Sandu care lucrea
ză la zidărie și Ia montarea 
elementelor prefabricate a reu
șit să reducă pasul lanțului 
de lucru, de la 4 zile cît avea 
planificat, la numai 2 zile.

Muncitorii constructori din 
Vulcan sînt convinși că ob- 
ținînd zi de zi rezultate tot 
mai însemnate în producție, 
vor întîmpina cea de a 10-a 
aniversare a eliberării patriei 
noastre cu angajamentele în
deplinite și depășite.

Dintre blocurile în con
strucție, 8 blocuri vor fi ri
dicate în roșu în anul acesta. 
Pentru aceasta, muncitorii 
constructori lucrează cu avînt.

Pentru ușurarea muncii 
constructorilor, șantierul este 
înzestrat cu două macarale- 
turn, betoniere, benzi trans
portoare și alte mașini și 
utilaje.

Constructorii de aici apli
că metode înaintate de mun
că. Astfel, cele două blocuri 
la care s-a început zidăria 
sînt executate de către două 
brigăzi complexe.

IN CLIȘEU : Constructorii 
din Petroșani muncesc de zor 
pentru a înălța cît mai cu- 
rînd blocurile de locuințe 
pentru mineri.
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SCRISORI CĂTRE REDACȚIE

Critică cu... aprobare •
' Pe lingă comitetul de întreprinde

re al minei Petrila funcționează de 
mai mult timp o comisie de control 
obștesc. Sarcina acestei comisii este 
de a controla felul cum sînt păstrate 
bunurile obștești și de a veghea a- 
supra felului cum se distribuie anu
mite mărfuri la magazine, cantine, 
etc.

In cursul lunii iunie, comisia de 
control obștesc și-a propus să efec
tueze un control sistematic la maga
zinele O.C.L. din Petrila și la toate 
cantinele ce aparțin minei. Efectuind 
acest control, comisia a constatat o 
serie de lipsuri dintre care o mare 
parte sint cunoscute oamenilor mun
cii din Petrila, ca de pildă cele de 
la magazinul nr. 139 (gestionar Con
stantin Raica) și la alte magazine. 
Comisia de control obștesc a desco
perit lipsuri serioase și la o serie de 
cantine unde se obișnuiește să se do
sească alimentele.

Pentru a fi cunoscute aceste prac
tici nedemne comisia de control ob
ștesc a luat hotărirea ca ele să fie di
fuzate la stația de radioficare. Și așa 
s-a procedat.

Intr-o zi difuzoarele au vestit oa
menilor muncii din Petrila faptele 
murdare săvirșite de unii gestionari 
de magazine și bucătărese de la can
tine. Vocea crainicului a ajuns însă 
și la urechile tov. Gheorghe Butuza, 
secretarul comitetului de întreprin
dere al minei și Anton Kristály, res- 
ponsábil cu cantinele. Aceștia au să
rit în sus, ca arși.

— Cine a îndrăznit să critice fără 
aprobarea mea? Trebuie să iau mă
suri — și-a spus tov. Gheorghe Bu- 
tuza.

A doua zi am fost chemat la co
mitetul de întreprindere unde după 
Ce am fost făcut „cu ou și cu oțet“, 
am primit sarcina din partea tov. 
Butuza să dăm rectificare. Bineînțe
les, rectificare n-am dat.

Un lucru nu știm noi: cine i-a în
vățat pe tov. Butuză și Kristály că 
nu se pot critica diferite lipsuri fără 
aprobarea lor? De unde asemenea 
cutezanță ?

Iată o 'problemă în legătură cu 
care trebuie să-și spună cuvintul și 
comitetul de partid al minei!

ȘTEFAN POPA 
responsabilul comisiei de control 

obștesc din Petrila

Atenția opiniei publice mondiale 
s-a oprit în ultimele zile cu deosebit 
interes asupra vizitelor pe care pre
mierul Consiliului Administrativ de 
Stat și ministru de Externe al R. P. 
Chineze, Ciu En-lai le-a făcut în două 
din cele mai mari și mai importante 
țări asiatice, India și Birmania, aces
tea avînd o deosebită însemnătate 
în actuala situație internațională.

Convorbirile pe care Ciu En-lai 
le-a avut cu premierul Indiei, Nehru 
și cu primul ministru al Uniunii Bir
mane, U Nu, au stîrnit, după cum 
subliniază presa, un mare ecou în 
întreaga lu^ie, dar mai ales în țările 
asiatice.

Comunicatele finale date publici
tății la sfîrșitul convorbirilor de la 
Delhi și Rangoon au fost salutate de 
popoarele asiatice care văd în rela
țiile R. P. Chineze și India un model 
al relațiilor pașnice și de colaborare 
care trebuie stabilite între toate țările 
Asiei. Ziarele chineze, referindu-se la 
călătoria lui Ciu En-lai în India și 
Birmania, subliniază că această vi
zită are o însemnătate primordială 
pentru întărirea continuă a prieteniei 
între China și principalele state asia
tice, pentru consolidarea păcii în A- 
sia și în lumea întreagă.

Popoarele asiatice au privit cu deo
sebit interes tratativele dintre Ciu 
En-lai și Nehru cu orivire la proble
ma indochineză. Se știe că în ore* 
zent această problemă se discută încă

La ordinea zilei

Toată atenția bunei cazări 
a muncitorilor constructori

in ultimii ani, muncitorii construc
tori din Valea Jiului au clădit pen
tru mineri aproape 2.000 apartamen
te confortabile, cluburi, școli, etc.

Pentru îmbunătățirea condițiilor de 
cazare a muncitorilor constructori 
s-au clădit baracamente și locuințe, 
dispensare, cluburi, cantine, etc. Ast
fel, numai pentru constructorii de la 
Vulcan și Lupeni, în cursul anului 
trecut au fost construite peste 30 a- 
partamente confortabile dotate cu mo
bilier, 40 camere pentru muncitorii 
evidențiați și mai multe dormitoare 
comune pentru 300 persoane. De ase
meni, muncitorii de la întreprinderea 
702 construcții Vulcan, au mai primit 
în folosință două cluburi, un stațio
nar medical cu 13 paturi, 3 cantine 
cu o capacitate totală de peste 1200 
persoane, etc.

Și în cadrul altor întreprinderi de 
construcții ca cele din Uricani și Pe
trila, s-au executat lucrări de con
strucții necesare cazării în bune 
condițiuni a muncitorilor. Cu toate 
acestea, mai sînt întreprinderi de con
strucții în Valea Jiului care nu se 
preocupă de realizarea la timp ,a ba- 
răcamentelor, tărăgănează luni de 
zile terminarea lucrărilor începute 
sau execută lucrări de proastă cali
tate.

Pe șantierul Organizare al între
prinderii 701 construcții Petroșani, 
la capătul dinspre Livezeni al ora
șului Petroșani, trebuie să se con
struiască încă 10 baracamente pen
tru constructori. Lucrările au fost în
cepute încă de anul trecut. Fostul șef 
de șantier, ing. Ștefan Fira, ca și in
ginerul șef al întreprinderii 701 con
strucții, tov. Carol Auner, n-au dat 
însă nici o atenție calității lucrărilor

Manifestări sportive
In ziua de 4 iu

lie a. c. a avut loc 
pe stadionul Mine
rul din Petroșani 
un concurs de box 
pentru selecționa
rea jucătorilor în 
vederea campiona 
tului republican de 
box.

IN CLIȘEU : Ti
nerii Gh. Georges
cu și C. Mierlăcio- 
iu din colectivul 
Minerul Petroșani 
în timpul meciului.

R P. Chineză, un puternic factor de pace 
în Asia și în lumea întreagă

la Geneva și în urma propunerilor 
rezonabile alé delegațiilor Uniunii So
vietice, R, P. Chineze și R. D. Viet
nam s-au realizat unele progrese pe 
calea reglementării pașnice în Indo
china. Este de asemenea bine cunos
cut faptul că în timpul Conferinței 
de la Geneva, deși India n-a putut 
participa la această conferință în 
urma opoziției delegației americane, 
Krișna Menon delegatul permanent 
al Indiei la O.N.U. a depus o fe
brilă activitate diplomatică pentru 
încheierea păcii în Indochina. De aici 
și marele interes cu care popoarele 
asiatice au privit eforturile chino-in- 
diene în vederea reglementării paș
nice în Indochina.

Conferința miniștrilor afacerilor ex
terne de la Geneva a arătat fără pu
tință de tăgadă că încercarea diplo
mației americane de a înăbuși glasul 
popoarelor asiatice și* de a ignora Re
publica Populară Chineză, a suferit 
un eșec lamentabil.

La conferința de la Geneva a ră
sunat pentru prima oară în cadrul 
unei largi conferințe internaționale 
glasul Republicii Populare Chineze 
— mare putere de care nu pot să nu 
țină seama dușmanii păcii și demo
crației. 

executate. Din această cauză, o clă
dire s-a dărîmat încă înainte de a fi 
terminată, iar alte clădiri au zidurile 
strîmbe.

Tot aici se găsesc și alte clădiri 
care oglindesc nepăsarea tehnicieni
lor care au condus lucrările. Astfel, 
unele clădiri în loc de fundația nor
mală de beton au un singur rînd de 
cărămidă așezat într-un șănțuleț a- 
dînc de 15 cm.; alte clădiri au1 po
deaua mai jos decît terenul încît în 
caz de ploaie sînt inundate de apă.

Dar ce este și mai trist — pe șan
tier se lucrează și acum în aceleași 
condiții. Conducerea întreprinderii 
701 construcții Petroșani în frunte 
cu inginerul șef Carol Auner, nu ia 
măsuri de lichidarea lipsurilor.

O situație asemănătoare este și pe 
șantierul Livezeni unde se clădesc 3 
baracamente, un magazin alimentar 
și un dispensar pentru muncitorii 
constructori. La aceste construcții se 
lucrează de mai bine de un an de! 
zile și nu se mai termină. De aseme
nea, pe șantierul Organizare din Pe
trila, lucrările de locuințe pentru con
structori se desfășoară încet.

Constructorii, ca și minerii, au ne
voie de locuințe bune, confortabile. 
De aceea, conducerile întreprinderi
lor de construcții din Valea Jiului 
trebuie să dea toață atenția termi
nării la timp și în bune condițiuni 
a baracamenteior pentru muncitori. 
Conducerea trustului 7 construcții și 
în special conducerea tehnică (ingi
ner șef Aurel Piso) trebuie să în
drume și să supravegheze cu mai 
multă răspundere executarea la timp 
și în bune condițiuni a acestor lu
crări.

Să acordăm toată atenția bunei ca
zări a muncitorilor constructori !

La Conferința de la Geneva Repu
blica Populară Chineză și-a ocupat 
locul ce i se cuvenea ca una din cele 
cinci mari puteri ale lumii. Aceasta 
constituie fără doar și poate o uriașă 
victorie a întregului lagăr democra
tic. Republica Populară Chineză tre
buie însă să-și ocupe locul ce i se 
cuvine pe drept în Organizația Na
țiunilor Unite. In prezent, la O.N.U., 
fotoliile rezervate delegației Chinei 
sînt ocupate de trimișii marionetei 
Cian Kai-și tras de sfori de stăpînii 
americani.

Dar înlăturarea marionetelor guo- 
mindaniste de la O.N.U. ar însemna 
pentru cercurile guvernante ameri
cane să se afle în Consiliul de Se
curitate și în celelalte organe ale 
O.N.U. față în față cu reprezentanții 
încă a unei mari puteri iubitoare de 
pace, ceea ce ar constitui o nouă lo
vitură dată planurilor lor războinice. 
Restabilirea drepturilor Chinei la 
O.N.U. după cum s-a exprimat sena
torul Ferguson, cunoscut adept al 
politicii „de pe poziții de forța“ va 
însemna — „apariția aci a unei noî 
țări care ocupă aceeași poziție, ca și 
Rusia“. Cu alte cuvinte pe senatorul 
Ferguson și pe cei de-o seamă cu el 
îi sperie prezența Chinei la O.N.U.

V. I. LENIN

Tezele din Aprilie
Editura pentru literatură politică
in „Tezele din aprilie“, scrise în 

1917, Lenin face o adîncă analiză a 
situației create in Rusia în urma do- 
borîrii țarismului. Pe baza acestei a- 
nalizè, Lenin a dat partidului și pro
letariatului un program concret, teo- 
reticește fundamentat, de luptă pen
tru trecerea de la revoluția burghezo- 
democratică la revoluția socialistă și 
a formulat lozinca organizării Repu
blicii Sovietelor, ca cea mai bună for
mă politică a dictaturii proletariatu
lui.

Programul de transformare socia
listă a Rusiei, expus de Lenin în ce
lebrele sale teze, reprezintă o uriașă 
contribuție la tezaurul marxismului. 
El arată oamenilor muncii din toate 
țările căile și metodele de luptă pen
tru socialism, împotriva robiei capi
taliste.

P. TROFIN

Partidul — conducătorul 
Uniunii Tineretului Muncitor

Editura pentru literatură politică
Lucrarea „Partidul — conducăto

rul Uniunii Tineretului Muncitor“ se 
adresează organelor și organizațiilor 
de partid pentru a le clarifica proble
mele și metodele conducerii de către 
partid a organizației U.T.M.

Ea face o scurtă expunere a învă
țăturii marxist-leniniste despre tine
ret; arată felul în care P.C.U.S. a re
zolvat problema tineretului creînd 
Comsomolul; vorbește despre Parti
dul Comunist din Romînia — făuri
torul organizației de tineret din țara 
noastră; despre Partidul Muncitoresc 
Romîn — creatorul și conducătorul 
organizației unice a tineretului revo
luționar din R.P.R. — și analizează 
rezultatele muncii de partid în rîn- 
durjle tineretului pe baza rezoluției 
ședinței plenare a C.C. al P.M.R. din 
22-24 decembrie 1948 asupra activi
tății partidului în rîndurile tineretu
lui. Lucrarea subliniază necesitatea 
și importanța conducerii de către 
partid a U.T.M.-ului, conducere care 
trebuie înțeleasă ca necesitate vitală 
a organizației de tineret.

In continuare lucrarea arată ce 
succese deosebite în munca cu tinere
tul se obțin acolo unde organele și 
organizațiile de partid consideră con
ducerea organizației U.T.M. ca parte 
componentă și importantă a muncii 
de partid.

Din cuprinsul acestei lucrări acti
viștii de partid și U.T.M. învață cum 
trebuie înțeleasă conducerea de partid 
a U.T.M.-ului și cum se exercită ea.

care va constitui în această organi
zație încă un glas puternic în apăra
rea păcii. Popoarele lumii întregi și 
mai ales popoarele asiatice nu pot 
trece ușor cu vederea faptul că sub 
presiunea S.U.A. se refuză intrarea 
în O.N.U. unei mari națiuni care for
mează un sfert din întreaga popu
lație a globului. Presa indiană arată 
că în acest caz, O.N.U. nu numai 
că se lipsește de dreptul de a se numi 
Organizația Națiunilor Unite, dar se 
condamnă la sterilitate și își submi
nează propria ei autoritate și influ
ență.

Desfășurarea evenimentelor inter
naționale arată că nici o problemă 
mai importantă privind Asia nu poate 
fi rezolvată fără participarea Chinei, 
fără a se ține seama de punctul ei de 
vedere și de voința ei. Desfășurarea 
Conferinței de la Geneva și vizitele 
Iui Ciu En-lai în Birmania și India 
au confirmat pe deplin aceasta. China 
Populară constituie astăzi o viguroa
să realitate în Asia, un mare stat care 
pășește pe drumul construirii socia
lismului. Alături de Uniunea Sovie
tică și împreună cu țările de demo
crație populară din Europa, R. P. 
Chineză este un factor activ pe arena 
internațională pentru menținerea și 
consolidarea păcii și destinderii în
cordării internaționale. (Agerpres).
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Cum au fost pregătite condițiile pentru extinderea 
metodei graficului ciclic la mina Petrila

In cursul celei de a doua jumătăți 
a lunii iunie realizările brigăzilor de 
mineri de la mina Petrila care lu
crează după metoda graficului ciclic 
au crescut simțitor. Dacă la 12 iunie 
numai 4 brigăzi aveau ciclurile în
deplinite, pînă la sfîrșitul lunii numă
rul brigăzilor care și-au întrecut sar
cinile de plan prevăzute în ciclogra- 
me a crescut la 8. Sînt demne de re
marcat realizările brigăzilor ciclice 
conduse de minerii Toma Sima, iuliu 
Haidu, ion Reisz, Gheorghe Croitoru 
și Petru Bexa. Spre exemplu, briga
da tov. Toma Sima a depășit prograr 
mul de înaintare în suitor cu 55 la 
sută. Brigada tov. Gheorghe Croito
ru, care pînă la 12 iunie își îndepli
nise numărul de cicluri programat 
numai in proporție de 75 la șută, a 
încheiat luna cu o realizare de 121 
la sută.

Creșterea realizărilor brigăzilor ci
clice de la mina Petrila în ultimul 
timp, arată că la această mină a fost 
lichidată în bună parte subaprecierea 
față de această valoroasă metodă 
(manifestată de conducerile unor sec
toare), că brigăzile ciclice sînt spri
jinite acum mai mult în munca lor. 
Acestea mai sînt însă oglindite și de 
faptul că în luna iulie numărul ¡ocu- 
rilor de muncă ciclizate a crescut 
la mina Petrila cu două, precum și 
de felul în care s-au făcut pregăti
rile în vederea extinderii metodei.

Spre deosebire de lunile anterioa
re, la începutul lunii iulie pentru toate

Lucrez la o înaintare în steril la 
orizontul 7, pentru deschiderea stra
tului principal la sectorul Priboi. Bri
gada mea este compusă din 12 oa
meni, cîte patru pe fiecare schimb. 
Profilul de săpare este de 7,80 m.p. 
De la ora 6 pînă la șase jumătate 
pregătim sculele și controlăm frontul 
de lucru de copturi. Apoi urmează 
controlul lucrării din punct de vedere 
tehnic, controlăm panta și direcția. 
In acest timp doi muncitori pregă
tesc cele două mașini de perforat.

La ora șase jumătate începe per
forarea cu două mașini: întîi se per
forează găurile de la sîmbure, apoi 
cu o mașină se perforează de pe pod 
găurile ia tavan iar cu alta găurile 
la lărgire, profilare și vatra. La ora 
9 jumătate sînt perforate toate gău
rile, avînd fiecare o lungime de cel 
puțin 1,20 metri. Timp de o oră și 
jumătate se încarcă găurile, se bu
rează, se pușcă și se face aerisirea 
locului de muncă.

De Ia ora 11 și pînă la 14 se în-

La mina Lonea, metoda graficului ciclic nu
In mai toate întreprinderile car

bonifere din raionul nostru s-au luat 
măsuri pentru ca Ia începutul lunii 
iulie noi brigăzi de mineri să treacă 
la aplicarea metodei de organizare a 
muncii după graficul ciclic. La mina 
Lonea însă, conducerea minei și con
ducerile sectoarelor dovedesc o inad
misibilă subapreciere a acestei me
tode. lucru care este oglindit de ră- 
mînerea la același număr de brigăzi 
(4 brigăzi) și în cursul acestei luni. 
Trebuie arătat că actualul număr de 
brigăzi ciclice de la mina Lonea nu 
numai că este necorespunzător con
dițiilor care există aici pentru extin
derea metodei graficului ciclic, dar 
este mult mai scăzut și de cît cel din 
anii trecuți.

La celelalte mine din Valea Jiului 
în cadrul serviciilor de producție e-

Pregătiri în
încă din primele zile ale acestei 

luni, secția de învățămînt împreună 
cu Comitetul executiv al Sfatului 
popular raional Petroșani, au pornit 
o acțiune de renovare a școlilor me
dii și elementare din Valea Jiului.

In ziua de 5 iunie a. ,c. secția de 
învățămînt a organizat o ședință în 
cadrul căreia s-a discutat problema 
pregătirii deschiderii viitorului an 
școlar.

la întreprinderile din raionul nostru

brigăzile ciclice de la mina Petrila 
au fost întocmite din timp ciclogra- 
mele (bineînțeles pentru acele bri
găzi la care li s-au schimbat condițiile 
de muncă sau care au trecut pentru 
prima dată la aplicarea acestei me
tode). Acest lucru a dat posibilitate 
să se prelucreze din timp ciclogra- 
mele cu minerii și tehnicienii (înainte 
de începerea lunii), iar ca unele ci- 
clograme care au fost găsite de or
ganele Direcțiunii Generale a Mine
lor ca necorespunzătoare să fie refă
cute și îmbunătățite.

Un fapt foarte pozitiv la mina Pe
trila este darea în conducerea unor 
brigadieri pricepuți a cîte două locuri 
de muncă. Brigadierul Adalbert Ki- 
bedi, spre exemplu, conduce lucrările 
în doua galerii ciclizate, iar brigada 
minerului loan Tecan lucrează într-o 
galerie după metoda graficului ciclic, 
iar în a doua, unde condițiile geo
logice nu permit, după vechile me
tode de organizare a muncii, urmînd 
să treacă la munca după grafic și 
aici cînd aceste condiții se vor îm
bunătăți.

La extinderea metodei graficului 
ciclic s-a ținut cont de dorința ma
nifestată de mineri pentru a lucra 
după această metodă. Astfel, pentru 
brigada tov. loan Fila, brigadă care 
în repetate rînduri a cerut să lucreze 
după grafic, conducerea sectorului 
III și tov. inginer Nicolae Spuderca, 
responsabilul pe mină cu metoda gra

Experiența brigăzii noastre
cârcă materialul rezultat de la puș- 
care cu ajutorul unei mașini de în
cărcat acționată electric, mașină so
sită din Uniunea Sovietică.

Un vagonet este încărcat cu a- 
ceastă mașină în numai 2 minute. 
Cel mai mult timp se pierde la mane
vrarea vagonetelor pline și goale. 
Dintr-o pușcătură, adică de la o îna
intare,de un metru se încarcă 17-19 
vagonete.

In schimbul II de la ora 14 la 14 
și 30 de minute se face copturirea 
frontului precum și pregătirea scule
lor. La ora 14 și 30 minute începe 
armarea. Doi tovarăși sapă pilugile 
iar alți doi pregătesc lemnul pentru 
armătură, operații care durează pînă 
la ora 16 și jumătate. De la această 
oră se începe baterea găurilor cu 
două mașini, se încarcă găurile, se 
burează, se pușcă și se aerisește locul 
de muncă pînă la ora 21. In ultima 
oră din schimbul II se face copturi
rea tavanului, bandajarea lui și se

xistă un tehnician sau inginer care 
răspunde de aplicarea și extinderea 
metodei graficului ciclic. Acest res
ponsabil pe întreprindere, cu toate că 
de multe ori mai cumulează și alte 
funcțiuni, acordă un prețios sprijin 
brigăzilor ciclice, participă la întoc
mirea ciclogramelor, trage la răs
pundere, în cunoștință de cauză, pe 
acele conduceri de sectoare care ma
nifestă dezinteres. La mina Lonea a- 
cest responsabil nu există și sarcina 
de a se „ocupa“ de aplicarea metodei 
graficului ciclic a fost încredințată 
dispecerilor, care din birou, de pe 
scaun, controlează „în teren“ aplica
rea metodei graficului ciclic.

Faptul că la mina Lonea metoda 
graficului ciclic se aplică astăzi .nu
mai în cadrul a 4 brigăzi de mineri'

vederea deschiderii noului an
Cu acest prilej, ^conducerea între

prinderii „6 August“ din Petroșani 
s-a angajat să dea o cantitate de 
300 kg. var bulgăr, iar cooperativa 
„Higiena“ s-a angajat să dea lucră
tori necesari pentru repararea Școlii 
medii tehnice de cărbune din Lupeni 
și a școlii de 10 ani din Petroșani. 
La fel, comisia de femei va mobiliza 
femeile din raionul nostru la munci 

ficului ciclic, au satisfăcut această 
cerere, cu toate că lucrările pe care 
brigada le va executa sînt complexe 
și ca atare cer întocmirea mai multor 
ciclograme. De asemenea, acele bri
găzi care în luna iunie nu au ma
nifestat interes pentru aplicarea justă 
a metodei graficului ciclic, au fost 
înlocuite cu altele sau reorganizate.

Pentru remedierea lipsurilor care 
au stînjenit în luna iunie' aplicarea 
justă a metodei graficului ciclic s-au 
luat și unele măsuri tehnico-organi- 
zatorice a căror înfăptuire cu sigu- 
rință că va duce la rezultate bune. 
De pildă, pentru aprovizionarea bună 
a brigăzii tov. Adalbert Kibedi s-a 
pus la punct transportul în acea parte 
a sectorului I. La fel s-a luat hotă- 
rîrea de a se curma o practică foarte 
dăunătoare: aceea de a lipsi brigă
zile de la pregătiri în steril de vago- 
nete goale cu prilejul zilelor de pro
ducție record. (In aceste zile se o- 
bișnuia la mina Petrila să se opreas
că înaintările și să se dea „rucăl“ 
la cărbune).

Măsurile luate ia mina Petrila în 
vederaa asigurării unei bune desfă
șurări a muncii în cadrul brigăzilor 
ciclice și a extinderii acestei valoroa
se metode au și dat unele roade. 
Noile brigăzi ciclise conduse de mi
nerii Viorel Molodeț și Vasile Sido- 
rov și-au îndeplinit ciclurile progra
mate în primele două zile din luna 
iulie.

trece la încărcarea materialului re
zultat din pușcătură. Încărcarea du
rează pînă la ora 1 (schimbul III).

In schimbul III de la ora 1 la 3 
jumătate, se armează. De la ora 3 ju
mătate, minerul și un vagonetar mon
tează linia ferată, iar ajutor-minerul 
și un vagonetar bandajează.

Am reușit să obțin 7 cicluri de 
înaintare în plus în luna iunie dato
rită aprovizionării cu cele necesare 
de către conducerea sectorului IV, 
precum și prin respectarea întocmai 
a planogramei de lucru. Pentru a ob
ține acest spor de înaintare brigada 
a perforat în loc de găuri de 1,20 
metri, găuri de 1,40 și astfel la fie
care pușcătură s-a obținut o mică 
înaintare în plus.

Mulțumim oamenilor sovietici pen
tru mașina de încărcat electrică care 
ne ajută nespus de mult la ușurarea: 
muncii.

(Din expunerea făcută Ia stația de 
radioficare de către brigadierul Con
stantin Hoțea de la mina Aninoasa).

este la loc de cinste
dintre care una, aceea a tov. Toma 
Nyulași se izbește de tot felul de greu
tăți, nu poate să mulțumească pe ni
meni. Conducerea minei, în frunte 
cu tov. director Constantin Băbălău 
și tov. inginer șef Gheorghe Caloianu, 
conducerile sectoarelor (care în ma
joritatea lor sînt formate din ele
mente tinere și capabile), trebuie să 
lichideze cu subaprecierea manifes
tată față de metoda graficului ciclic 
și să creeze toate condițiile pentru 
extinderea ei.

La mina Lonea prin mai multă 
strădanie din partea conducerii ad
ministrative, prin sprijinul și ajuto
rul neprecupețit al organizațiilor de 
partid și sindicale, metoda graficu
lui ciclic poate și trebuie să fie ex
tinsă.

școlar
voluntare pentru înfrumusețarea' și a- 
tnenajarea școlilor.

Comitetul executiv al sfatului popu
lar raional a luat măsuri în scopul 
aprovizionării școlilor cu lemne pen
tru iarnă. De asemenea s-au luat 
măsuri ca în timpul cel mai scurt 
să se repare mobilierul de la școlile 
nr. 1, nr. 2 și liceul maghiar din Pe-' 
troșani.

Se îmbunătățesc măsurile 
de protecție a muncii 

minerilor
Regimul nostru democrat-popular 

acordă mare atenție măsurilor de 
protecție a muncii minerilor. Astfel, 
în ultimii ani, numai la mina Lupeni 
au fost montate sute de ventilatoare 
noi, s-au deschis galerii și suitori de 
aeraj, a fost distribuită o mare can
titate de echipament de protecție.

In prima jumătate a acestui an, 
minerii din Lupeni au primit 2700 
buc. salopete, 170 buc. combinezoa
ne, 1000 pereclu bocanci, 200 perechi 
cizme de cauciuc, 1700 buc. căști, 
250 buc. măști contra prafului, etc. 
In același timp, la mina Lupeni au 
fost executate și o serie de lucrări 
miniere în scopul îmbunătățirii pro
tecției muncii minerilor. Astfel, s-au 
făcut 7 diguri de beton, 10 uși me
talice; în cadrul sectoarelor II și III 
la stratele de cărbune 3-4-5, au fost 
instalate conducte de apă pentru stro
pirea cărbunelui prăfos; în sectorul 1 
s-a deschis prin forare un suitor de 
aeraj care va contribui la eliminarea 
gazului metan din stratul de cărbu
ne, etc. S-au mai făcut 5 recipienți 
necesari extinderii metodei perforaju- 
lui umed, s-au construit 42 recipienți 
pentru transportul apei carbo-gazoa- 
se necesară minerilor, etc.

Posturi utemiste de control 
fără activitate

Cu cîteva luni în urmă în majori
tatea secțiilor Uzinei de reparat utilaj, 
minier din Petroșani au luat ființă! 
posturi utemiste de control. Dacă lai 
început aceste posturi utemiste de! 
control du desfășurat o activitate rod
nică popularizînd succesele obținute! 
de tinerii utemiști în producție și cri-' 
ticînd cu curaj lipsurile, în ultimulf 

’ timp însă, această activitate a înce
tat. Și aceasta din cauză că organi-: 
zația U.T.M. din cadrul uzinei a dat 
dovadă de dezinteres în ceea ce pri
vește activitatea posturilor utemiste 
de control.

lîtemiștii din cadrul Uzinei de re
parat utilaj minier din Petroșani cer. 
organizației U.T.M. să ia măsuri ur
gente pentru ca posturile utemiste 
de control să-și trăiască cu adevărat 
viața.

VIOREL VASU 
corespondent

In sprijinul minerilor
Printre echipele care lucrează lai 

repararea și alimentarea lămpilor cu 
benzină la mina Lupeni se numără: 
și aceea condusă de utemistul Ru- 
dolf Rusu. Zi de zi, tinerii din această; 
echipă își depășesc sarcinile de plan 
cu 45 la sută.

Fruntași în întrecerea socialistă 
sînt și tinerii Ștefan Latcu, Iuliu! 
Nggy, Vasile Demian, Gheorghe Mol- 
dovan, Ludovic Nagy și alții care își! 
întrec cu 40-45 lâ sută sarcinile de 
plan.

GH. RUSU, N. TUDOR 
corespondenți

PE URMELE MATERIALELOR
PUBLICATE IN „STEAGUL ROȘU“

5-au luat măsuri de 
îndreptare

In ziarul „Steagul Roșu“ nr. 1458 
din 28 mai 1954 la rubrica „Ni se 
semnalează că...“ a apărut o scrisoa
re semnată de tov. N. Gîlcă și I. 
Laslo în care se arată că în localita
tea Petrila nu există nici un magazin 
unde să se vîndă pîine raționată din 
care cauză cetățenii se deplasează la 
Petroșani pentru a cumpăra pîine.

In răspunsul trimis ziarului nos
tru conducerea O.C.L. Petroșani ne 
informează că cele semnalate în scri
soare sînt juste. Incepînd de la data 
de 25 iunie s-a deschis în localita
tea Petrila un chioșc unde se vinde 
pîine raționată.
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Ecouri la comunicatul
cu privire la punerea în funcțiune în U.R.S.S. 

a primei centrale electrice pe bază de energie atomică

Tratativele olandezo-indoneziene 
cu privire la Noua Guinee

PEKIN (Agerpres). — China nouă 
transmite-: ■

întreaga presă chineză continuă să 
acorde o deosebită atenție comunica
tului cu privire la punerea în func
țiune în Uniunea Sovietică a primei 
centrale electrice din lume pe bază 
de energie atomică. Referindu-se la 
acest eveniment, ziarul „Jenminji- 
bau“ arată într-un articol de fond că 
acesta este primul caz în istoria o- 
menirii, cînd energia atomică este 
folosită în scopuri industriale. In timp 
ce știința atomică din S.U.A., scrie 
„Jenminjibao", creează pericolul de 
exterminare a omenirii, știința ato
mică din LLR.S.S. deschide în fața 
omenirii perspective strălucite și ne- 
lim tate de fericire și prosperitate.

Poporul chinez de 600.000.000 de 
oameni, arată ziarul, salută călduros 
succesele obținute în Uniunea Sovie
tică în domeniul folosirii pașnice a

Tratative între reprezentanții 
celor două comandamente în Vietnam

PEKIN (Agerpres). — China nouă 
transmite :

După cum a anunțat Agenția Viet
nameză de Informații, la 4 iulie au 
început la Tung Jia tratative între 
reprezentanții înaltului comandament 
al Armatei Populare Vietnameze și 
ai comandamentului corpului expedi- 
ționar francez.

Evenimentele din Guatemala
NEW YORK (Agerpres). — Potri

vit relatărilor corespondentului din 
Guatemala al agenției United Press, 
detașamente de țărani guatemalezi 
înarmați atacă trenuri, ■ vehicule, șo
sele și sate mici. „Junta militară, 
scrie corespondentul, a dat ordin sol-

Conferința delegaților căilor ferate romíné și iugoslave
Luni 5 iulie a. c., au început la 

Belgrad lucrările conferinței delega
ților căilor ferate romîne și iugoslave 

energiei atomice, care dovedesc avîn- 
tul continuu al științei și tehnicii U- 
niunii Sovietice — țara care constru
iește comunismul.

★
PHENIAN (Agerpres). — TASS
Opinia publică coreeană a primit 

cu multă bucurie știrea despre pune
rea în funcțiune în Uniunea Sovie
tică a primei centrale electrice care 
funcționează pe bază de energie ato
mică. Savantul Do San Nok a decla
rat că uriașele succese realizate în 
U.R.S.S. dovedesc odată mai mult 
caracterul progresist și umanist al 
științei sovietice. Succesele științei 
sovietice, a spus el, se explică prin 
politica de pace a guvernului sovie
tic care este preocupat de pacea și 
securitatea omenirii, de îmbunătăți
rea vieții materiale și culturale a po
porului său.

Delegația reprezentanților Înaltului 
comandament al Armatei Populare 
Vietnameze, alcătuită din cinci ofi
țeri, este condusă de generalul de 
brigadă Van Tien Dung. Delegația 
reprezentanților comandamentului su
prem al corpului expediționar fran
cez. alcătuită din opt ofițeri, este 
condusă de colonelul Lennuyeux.

daților să aresteze și să dezarmeze 
pe țăranii asupra cărora vor fi gă
site arme în districtele în care au loc 
atacurile'’. O activitate deosebit de 
intensă a partizanilor se observă în 
regiunea Puerto Barrios.

în vederea încheierii unei convenții 
feroviare de frontieră între R.P.R. și 
R.P.F. Iugoslavă.

HAGA (Agerpres).
De curînd s-au deschis la Haga 

tratativele olandezo-indoneziene cu 
privire la Noua Guinee. La aceste tra
tative, delegația Indoneziei este con
dusă de ministrul Afacerilor Externe, 
Sunarjo, iar Olanda este reprezentată 
de ministrul Afacerilor Externe, Luns. 

• Această conferință a fost convocată 
în urma presiunii opiniei publice in
doneziene care cere desființarea U- 
niunii olandezo-indoneziene. Poporul 
indonezian cere de asemenea alipirea 
regiunii de vest a insulei Noua Guinee 
—■ teritoriu indonezian cunoscut sub 
numele de Irianul de vest. 30 de 
partide și organizații indoneziene au 
dat recent publicității o declarație în 
care cer să se pună capăt statutului 
Uniunii olandezo-indoneziene și să se 
anuleze hotărîrile conferinței „mesei 
rotunde" care a avut loc la Haga în 
1949 în această privință.

Se știe că organizatoarea conferinței 
„mesei rotunde“ de la Haga a fost 
diplomația americană. Conferința care 
a fost condusă din culise de către

PE SCURT
— După cum anunță ziarul „In

dian Express“, primul ministru Neh- 
ru, luînd cuvîntul la un miting de 
masă în regiunea frontierei indo-ti- 
betane, a chemat poporul indian să 
contribuie la reconstrucția națională. 
„Noi, a spus Nehru, nu sîntem cer
șetori ca să depindem de ajutorul fi
nanciar al unor state străine".

— Din Tokio se anunță că în ca
drul unei conferințe care a avut loc 
la sfîrșitul lunii iunie în Japonia și 
la care au participat aproximativ 
1.000 de studenți japonezi, a fost â- 
doptată o rezoluție care condamnă 
programul de remilitarizare a țării 
inițiat de guvernul Ioșida.

— După cum anunță Agenția Viet
nameză de Informații, după retrage
rea Ia 30 iunie a trupelor franceze 
forțele populare vietnameze au intrat 
în orașele Nam Din, Nin Bin, Bui 
Su, Fat Diem, Tai Bin, fiind întîm- 
pinați cu entuziasm de populația lo
cală.

— Din relatările presei din Ran- 
goon reiese că în ultimul timp în Bir
mania își intensifică activitatea ban- 

diplomația americană a pus la cale 
prin statutul Uniunii olandezo-indo
neziene permanentizarea dominației 
asupra Indoneziei.

Exprimînd voința poporului indo
nezian, Sunarjo, ministrul de Exter
ne al Indoneziei a declarat în cur 
vîntarea rostită la deschiderea confe
rinței de la Haga că Uniunea olan- 
dezo-indoneziană trebuie anulată și 
înlocuită prin relații diplomatice nor
male între cele două țări. De aseme
nea, Sunarjo s-a pronunțat împotri
va acordurilor încheiate la conferin
ța „mesei rotunde" din 1949, decla- 
rînd că ele trebuie revizuite.

Totodată, Sunarjo a insistat asu
pra faptului că, odată ce chestiunea 
Noii Guinee va fi rezolvată în con
formitate cu dorința Indoneziei, țara 
sa va fi în măsură să contribuie la 
stabilirea unei păci trainice în Asia 
de sud-est. Ministrul de externe in
donezian a ținut să mai precizeze că 
„atîta timp cît problema Irianului de 
vest rămîne în suspensie, pacea în 
Asia, Australia și regiunea apusea
nă a Pacificului rămîne în pericol“.

dele armate ciancaișiste. După cum 
anunță ziarul „Hindustan Times", 
bandele au ocupat în Birmania de 
nord orașul Mong Hang, precum și 
Mong Pauk, situat la 35 miie nord 
de Keng Tung.

— La Varșovia s-a semnat un pro- 
tocbl cu privire la schimbul de măr
furi între Republica Populară Polonă 
și Republica Indoneziană, valabil 
pînă la 30 aprilie 1955. Indonezia va 
livra Poloniei cositor, cauciuc, copra, 
ceai, cafea, cacao, piper și alte măr
furi și va importa din Polonia măr
furi textile, chimicale, articole meta
lice. mașini, utilaj, automobile și alte 
mărfuri.

— La Kopenhaga s-a semnat un nou 
acord comercial între Cehoslovacia 
și Danemarca pe anul viitor. Acordul 
prevede dublarea volumului actualu
lui schimb de mărfuri. Cehoslovacia 
va livra Danemarcei mai ales textile, 
laminate, automobile, motociclete, 
sticlă, porțelan și mașini. Danemar
ca va eporta în Cehoslovacia în pri
mul rînd carne, grăsimi, brînzeturi, 
pește și alte produse agricole.

Dacă în urmă cu cîtăva vreme, 
presa americană publica coloane în
tregi pentru a înfățișa exclusiv pros
peritatea, ulterior au început să a- 
pară numeroase recunoașteri ale e- 
xistenței simptomelor de criză. De a- 
cest lucru au trebuit să țină seamă 
chiar și persoanele oficiale de la Was
hington, care s-au grăbit să dea asi
gurări că aceste simptome au un ca
racter cu totul trecător și că prospe
ritatea va reveni de îndată. Jocul cu 
vorbele despre prosperitate nu a pu- 

H tut însă să acopere evidentele feno
mene de criză care se manifestă în 
economia Statelor Unite. Presa ame
ricană relata că cercurile oficiale vor
besc despre „o acțiune drastică pen
tru a pune capăt crizei economice 
care este acum considerată ca inevi
tabilă“. Revista „United States News 
and World Report“ dezvăluie existen
ța unui miraculos plan al președin
telui Eisenhower „pentru a pune ca
păt crizei", în timp ce ministrul co
merțului al Statelor Unite, Sinclair 
Weeks, recunoaște într-un noian de 
laude la adresa unei viitoare pros
perități, „unele elemente care arată 
un declin moderat al activității eco
nomice“.

Intr-adevăr, fenomenele de criză 
care se manifestă în economia ame
ricană nu mai pot fi tăgăduite de ni
meni. Indicii folosirii capacității in
dustriei scad neîncetat și afectează 
în actualul stadiu industria grea; 
stocurile de produse textile și ali
mentare sporesc necontenit și în ciu
da eforturilor cercurilor conducătoa
re de a exporta forțat din ele, se a- 
dună mereu altele noi; scăderea pu
terii de cumpărare și creșterea dato
riei de consum este un fapt care nu

Fenomenele de criză provoacă neliniște 
ín S. U. A.

poate fi măsluit nici de cei mai năs
trușnici statisticieni burghezi; numă
rul falimentelor care a crescut în chip 
impresionant în ultimele luni și a dus 
la înghițirea a nenumărate întreprin
deri mici de către marile monopo
luri și nestabilitatea bursei, vădesc 
accentuarea fenomenelor de criză. In 
sfîrșit creșterea necontenită a arma
tei șomerilor despre care cifrele ofi
ciale indică că a atins 3,7 milioane, 
iar c.le ale sindicatelor galbene in
dică 5 milioane, pentru ca în realitate 
numărul lor să fie cu mult mai mare, 
precum și încercările capitaliștilor de 
a arunca pe umerii maselor de oa
meni ai muncii povara crizei arată 
actuala stare a economiei americane. 
Sporirea șomajului nu este surprin
zătoare dacă se ține seama de pildă 
că oțelăriile din Statele Unite au a- 
juns să lucreze cu numai 68,9 la sută 
din capacitatea lor de producție, iar 
potrivit datelbr furnizate de Minis
terul Comerțului pe baza rapoartelor 
a 5 000 de societăți, s-a calculat că 
în acest an investițiile industriale 
vor fi cu 4 la sută mai mici decît în 
anul precedent. Dealtfel, chiar Biroul 
Federal de rezerve a dat publicității 
un râport care menționa că în 1954 
consumatorii amejicani vor cheltui 
mai puțin decît în 1953. Cît privește 
obiectele ca răcitoare, aparate de te
leviziune și altele, vînzarea lor scade 
într-o asemenea măsură încît Minis
terul Comerțului și-a manifestat ne
liniștea pentru greutățile întîmpinate 
în desfacerea stocurilor. Aceasta o- 
glindește concludent scăderea puterii 

de cumpărare a populației.
Indicele producției industriale, pu

blicat de sistemul federal de rezerve, 
fără a ține seama de factorii sezo
nieri, a scăzut neîncetat de la 136 
în mai 1953 la 125 în martie 1954. 
In aprilie a, scăzut pînă la 123 și a 
rămas la acest nivel în cursul lunii 
mai. Indicele sistemului federal de 
rezerve, care ține seama de schim
bările sezoniere, a fost stabilit în 
martie și aprilie, dar a crescut în- 
trucîtva în luna mai — anume de la 
123 la 125.

Teama de înrăutățire continuă a 
situației economiei și încercarea ilu
zorie de salvare în fața catastrofei 
prin intensificarea pregătirilor de 
război se vădește dealtfel și în tor
pilarea la Geneva, de către delegația 
americană a oricărei înțelegeri în pro
blema coreeană.

Fluctuația înregistrată în ultimul 
timp la bursa din New York, care 
după cum s-a anunțat a atins într-o 
singură zi o scădere de 3 miliarde de 
dolari, a produs neliniște în Statele 
Unite. Nestabilitatea manifestată în 
ultima vreme la bursa din New York 
oglindește sensibilitatea cursului va
lorilor față de evenimentele care se 
succed cu repeziciune și totodată lip
sa de încredere a deținătorilor de ac
țiuni care la fiece manevră specula
tivă își aruncă nebunește stocurile pe 
piață. Pentru a aprecia panica pro
dusă de oscilațiile de la bursă în viața 
economică americană, trebuie amintit 
că agenția Associated Press relata la 
14 iunie că acțiunile a 60 dintre cele 

mai mari societăți au înregistrat se
rioase oscilații.

Este mai presus de orice îndoială 
că nestabilitatea bursei care este fo
losită de rechinii financiari pentru 
diferite mașinațiuni speculative nu 
reprezintă un simptom al trăiniciei 
economiei americane și unii econo
miști occidentali le compară cu cele 
petrecute la izbucnirea crizei din * 
1929.

Aceasta determină o vie îngrijorare 
și în cercurile guvernamentale din 
Occident. In presa vest-europeană a- 
par tot mai numeroase articole care 
avertizează cercurile conducătoare 
de pe malurile europene ale Atlanti- 1 
cului- să caute să scape din mrejele 
Washingtonului care, precum se știe, 
face tot posibilul pentru a exporta 
criza „prietenilor" vest-europeni.

Influentul ziar englez „Financial 
Times“ scria că „In prezent se întă
resc tot mai mult convingerile că vor 
trebui să treacă mulți ani pentru ca 
o tendință de redresare să fie evi
denta“. Deasemenea ziarul francez 
„Paris Match“ scria: „4.000 de eco
nomiști sînt unanimi: America e în 
criză fantoma din 1929 urmărește 
Wall-Streetul. Un american din 20 
e șomer". Asemenea mărturisiri pun 
în grea încurcătură pe lăudăroșii 
scribi ai ziarelor americane de mare 
tiraj care vorbesc de neîntrerupta 
prosperitate, deoarece după cum se 
vede ci sînt dezmințiți chiar de presa 
occidentală. Fenomenele de criză se 
manifestă cu o ascuțime din ce în ce 
mai mare și ele sînt confirmate de 
neliniștea care stăpînește cercurile de 
afaceri din Statele Unite și pe cele 
vest-europene care și-au legat soarta 
de ele.
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