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Avîntul în întrecere 
al oamenilor muncii

Sînt zile în întrecere în care, prin îmbinarea avîntului pa
triotic în muncă al maselor largi de muncitori și tehnicieni, cu 
preocuparea neobosită a organelor de conducere pentru crearea 
de condiții cît mai bune de lucru, se obține un avînt cu adevărat 
general. Astfel de zile trăim astăzi, în întrecerea socialistă ce 
se desfășoară în cinstea zilei de 23 August — cea de a 10-a 
aniversare a eliberării patriei noastre.

Oamenii muncii din întreprinderile raionului nostru, conduși 
de organizațiile de partid, dobîndesc în aceste zile succese iot 
mai mari în traducerea în viață a angajamentelor luate în în
trecere, aduc contribuții importante la înfăptuirea programului 
de măsuri economice elaborat de plenara din August 1953 a 
C.C. al P.M.R. Intre 1—12 iulie, colectivul de muncitori, tehni
cieni și ingineri de la mina Aninoșsa — colectiv care în cinstea 
zilei de 23 August s-a angajat să extragă 1500 tone de cărbune 
în plus — a îndeplinit sarcinile de plan la producția de cărbune 
în proporție de 107,9 la sută. Pînă la aceeași dată colectivul mi
nei Petrila a dat patriei cu 2,2 la sută mai mult cărbune decît 
avea planificat, iar colectivul minei Uricani a realizat sarcinile 
de plan în proporție de 100,6 la sută. In actuala etapă de desfă
șurare a întrecerii socialiste sînt fapte care, deși în aparență par 
Obișnuite, constituie adevărate exemple de felul cum oamenii 
muncii pun mai presus de orice interesele colective. Nici o sarcină 
de serviciu nu prevedea ca colectivul sectorului de rambleu de 
la mina Lupeni să extragă cărbune. Totuși, oamenii muncii din 
acest sector în frunte cu tehnicianul Dezideriu Saloni, s-au an
gajat ca în timpul lor liber să extragă prin munci voluntare 
300 tone de cărbune. In scurt timp acest angajament mobilizator 
a fost depășit; colectivul sectorului de rambleu a extras 475 
tone de cărbune prin muncă voluntară.

Lupta pentru îndeplinirea angajamentelor luate în întrecere 
se desfășoară cu intensitate și în alte întreprinderi. Ceferiștii de 
la depoul din Petroșani, care au economisit în luna iunie com
bustibil și lubrefianți în valoare de peste 178.000 lei, depun toată 
străduința pentru ca principalul lor obiectiv în întrecere — rea
lizarea de economii la combustibil în valoare de 340.000 lei —, 
să fie îndeplinit, și depășit __ .....

Răspunzînd chemării la întrecere lansată de cele 13 coî^:" 
tive fruntașe din Capitală, colectivele tuturor întreprinderilor din 
raionul nostru s-au angajat să întîmpine ziua de 23 August cu 
realizări mult mai mari decît cele dobîndite pînă acum. Trebuie 
spus însă că nu toate colectivele depun suficiente eforturi pentru 
ca angajamentele lor să fie traduse în fapte. In primele 12 zile 
din luna iulie colectivul minei Lonea n-a îndeplinit decît 91,4 la 
sută din angajament, iar colectivul minei și a Filaturii Lupeni 
au rămas în urmă cu realizarea sarcinilor de plan.

întrecerea în cinstea zilei de 23 August poate să se desfă
șoare la un nivel din ce în ce mai înalt. Există toate condițiile 
pentru aceasta. Există exemplul mobilizator al colectivelor frun
tașe. In fiecare întreprindere, chiar și în cele care deocamdată 
au rămas în urmă, oamenii muncii dau zi de zi nenumărate exemple 
de muncă entuziastă, de inițiativă creatoare. Trebuie însă ca exem
plele înaintate ale colectivelor fruntașe să fie urmate de către 
toate colectivele, trebuiesc create toate condițiile pentru ca oa
menii muncii să-și poată îndeplini cu succes angajamentele luate.

Conducerile administrative sînt acelea care asigură condi
țiile materiale necesare desfășurării cu avînt a întrecerii socia
liste. Conducerile administrative poartă răspunderea, alături de 
organizațiile de partid, sindicale și de U.T.M., pentru telul cum 
au fost îndeplinite angajamentele. De aceea, conducerile admi
nistrative ale întreprinderilor din Valea Jiului trebuie să aibe 
mereu în atenție (obiectivele din angajamentele colective, să ur
mărească felul cum se îndeplinesc și să creeze la timp condițiile 
necesare îndeplinirii lor ritmice. Aceasta presupune ținetea unei 
evidențe operative" a realizărilor oamenilor muncii, sprijinirea 
muncitorilor și tehnicienilor în aplicarea metodelor avansate de 
muncă, mobilizarea — cu sțSfîjîAul maselor largi — a rezervelor 
interne ale întreprinderii în slujba sporirii productivității muncii 
și a reducerii prețului de cost.

Perioada actuală de desfășurare a întrecerii socialiste oferă 
un minunat prilej pentru organizațiile sindicale și de tineret, sub 
conducerea organizațiilor de partid, de a stimula inițiativa crea
toare a maselor și de a o pune în slujba îndeplinirii planului de 
producție. Organizațiile sindicale trebuie să popularizeze larg 
asemenea inițiative ca aceia a colectivului sectorului de rambleu 
de ia mina Lupeni precum și pe fruntașii actualei etape a între
cerii. Organizațiile de tineret trebuie să stimuleze întrecerea între 
.brigăzile de tinerpt, să militeze pentru întărirea disciplinei în 
muncă și pentru ridicarea nivelului de calificare al tineretului.

Niciodată ca pînă acum ¡agitatorii organizațiilor de partid nu 
au avut atîtea exemple de muncă plină de avînt patriotic caije 
să ie servească în activitatea lor de mobilizare a maselor largi 
la înfăptuirea politicii partidului. Avînd la îndemînă un bogat 
material faptic, organizațiile de partid trebuie să ridice la un 
nivel tot mai înalt conținutul muncii politice de masă, în vederea 
permanentizării și dezvoltării în viitoarele luni a realizărilor do
bîndite în cinstea zilei de 23 August.

Să creăm toate condițiile pentru ca avîntul oamenilor muncii 
în întrecerea socialistă în cinstea zilei de 23 August, să ducă la 
îndeplinirea și depășirea sarcinilor de plan la toți indicii!

Spre noi succese în întrecerea socialistă 
în cinstea zilei de 23 August

Sectoarele fruntașe ale minei Vulcan
încă din primele zile ale 

acestei luni, brigăzile de mi
neri din abatajele sectorului 
IV al minei Vulcan au des
fășurat eu avînt întrecerea 
pentru a întîmpina cea de a 
10-a aniversare a eliberării 
patriei noastre cu succese 
cit mai mari în producție. 
Rezultatul muncii însuflețite 
din această întrecere este 
oglindit de îndeplinirea sar
cinilor de plan pe prima de
cadă a lunii în proporție de

Cum intri în secția de 
strungărie a Uzinei de repa
rat utilaj minier din Pe
troșani, privirile îți sînt atra
se de mașinile mari, greoaie, 
care huruiesc continuu.

Iată un strung pe lîngă 
care nu poți trece fără să te 
oprești. Un steguleț roșu ves
tește că cel care lucrează aici 
întreține în mod exemplar 
atît mașina cît și sculele. In
tr-adevăr. renumele de cel 
mai bun strungar al tov. Si- 
mion Bogariu este pe deplin 
meritat. Tov. Simion Boga- 

vilbrccheneTor, operație ae 
mare precizie, la care a reu
șit să-și depășească planul 
de producție cu peste 100 la 
sută. Tov. Simion Bogariu 
a obținut titlul de fruntaș al 
întrecerii socialiste. El a ima

Ș.i în acest an; muncitorii 
constructori din Valea Jiului 
trebuie să clădească pentru 
mineri un mare număr de 
blocuri de locuințe muncito
rești. De aceea, pentru a pu
tea face față cu succes sar
cinilor ce le revin, construc
torii caută să aplice metode 
înaintate de muncă.

Pînă acum pe șantierele 
din Valea Jiului funcționează 
un număr de 16 brigăzi com
plexe de constructori și 32 
brigăzi specializate. In ca
drul acestor brigăzi, un nu
măr de 503 constructori apli
că metode sovietice de mun
că. Dintre acești construc- 

mei și a responsabilelor de 
circumscripții.

Pînă acum au fost alese

In toate localitățile Văii 
Jiului se desfășoară alegerea 
delegatelor de grupă de fe-

150 la sută de către colecti
vul sectorului IV.

La obținerea acestui suc
ces un aport deosebit au a- 
dus brigăzile conduse de mi
nerii Ludovic Antal, Alexan
dru Cioara, Petru Feher și 
Aurel Ispas, care în perioa
da 1-10 iulie și-au întrecut 
productivitatea planificată cu 
25-43 la sută.

Și-a realizat sarcinile de 
plan în proporție de 104,9 la 
sută și colectivul sectorului 

Un fruntaș al întrecerii socialiste
ginat și construit un dispozi
tiv pentru centrare de vil- 
brochene. Avantajele sînt ca
tegorice. Astfel de unde îna
inte pentru centrare se cereau 
aproximativ 6 ore, acum a- 
ceastă operațiune se poate 
face cu ajutorul dispozitivu
lui în mai puțin de o jumă
tate oră.

In momentul de față acest 
dispozitiv este întrebuințat și 
în alte uzine din țară. Din 
experiența tov. Simion Boga
riu au învățat și abții. Tov. 
orga Geru nu demult a fost 

^calfi ?at de tov. Bogariu. FI 
cel mai bun strungar din 

schimbul său.
Dar eu nu m-am oprit aici 

— ne snune tov. Bogariu. In 
timpul liber citesc mereu. De 
un mve ajutor îmi este car
tea Așchierea rapidă a me

Aplicind metode înaintate ae muncă
tori, un număr de 433 sînt 
fruntași ai întrecerii socia
liste.

Prin aplicarea acestor me
tode înaintate, rezultate deo
sebit de frumoase au obținut 
constructorii de la întreprin
derea 703 Petrila, care și-au 
realizat și depășit sarcinile 
de plan pe prima jumătate, a 
acestui an. Se evidențiază, 
prin aplicarea metodei Orlov, 
brigăzile complexe ale con
structorilor . Ștefan Forșt, lo- 
sif Vereș—prin aplicarea me
todei Malîghin, brigăzile con
duse de tov. loân Kinal și 
Gh. Roteanu — prin apli- 

Femeile își aleg delegatele de grupa

II de la mina Vulcan. In ca
drul acestui sector s-au evi
dențiat brigăzile conduse de 
minerii Marian Laș, Gheorghe 
Sincă, Andrei Bakoș și alții, 
care și-au întrecut sarcinile 
de plan cu 30-35 la sută.

Exemplul acestor două co
lective trebuie să fie urmat 
și de către minerii, și tehni
cienii din sectoarele I și III 
ale minei Vulcan care deo
camdată au rămas în urmă.

talelor“. broșurile editate de 
I.D.T. și cărțile sovietice de 
specialitate.

Lupta pentru însușirea unei 
înalte tehnicități este o preo
cupare de zi cu zi a Iov. Bo
gariu. Faptul că tov. Bogariu 
întrebuințează cu succes me
tode sovietice de lucru (cum 
este metoda de tăiere rapidă 
a metalelor și metoda Kole- 
scv) a dovedit că una din 
condițiile măririi producției 
și productivității muncii este 
și întrebuințarea metodelor 
'e lucru sovietice.

In cinstea Zilei minerului 
și a zilei de 23 August tov. 
Simion Bogariu și-a luat an
gajamentul ca să-și depă
șească planul cu cel puțin 95 
la sută.

MAIER ARON 
corespondent

carea metodei în lanț brigă
zile conduse de tov. An
drei Doboș și Gheorghe Po- 
pescu de la Petrila, care au 
reușit să facă cîte 4,4 m c. 
zidărie de muncitor în loc de 
3 m.c. și 16 m.p. tencuială 
in loc de 8 m.p., obținînd 
depășiri de normă de 40-80 
la sută.

Muncind cu avînt și folo
sind metode înaintate de 
muncă, constructorii din Pe
trila sînt hotărîți ca la data 
de 23 August să lucreze în 
contul zilei de 1 septembrie.

AUREL OLTEANU 
corespondent

numeroase delegate de gru
pă. Astfel, la Petroșani au 
fost alese 260 delegate, la 
Lupeni 232 delegate, la Vul
can 156 delegate, la Aninoa- 
sa 71 delegate, la Uricani 34 
delegate, etc. In total s-au â- 
les 971 delegate de grupă, 
de către 11.000 de femei.

In unele circumscripții au 
fost alese și responsabilele de 
circumscripții. Femeile din 
Lupeni și-au ales 42 respon
sabile. cele din Petroșani 41 
responsabile, la Vulcan 25 
responsabile, iar la Petrila 9 
responsabile de circumscrip
ții. Deputați ca tov. Elisabe- 
ta Bordula, Agnetâ Raczek, 
Remus Marcu. Gheorghe Pop 
și alții au sprijinit efectiv ac
țiunea de alegere.
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Mai multă atenție alegerii delegatelor și comisiilor de femei
Pregătirea și desfășurarea alege

rii delegatelor și comisiilor le fe
meii constituie un bun prilej de an
trenare a maselor largi de femei la 
activitatea sfaturilor populare, la gos
podărirea treburilor obștești.

Organizațiile de bază de cartier, 
precum și comitetele executive ale 
sfaturilor populare s-au preocupat în
deaproape de alegerea delegate
lor și comisiilor de femei. Nu
meroși deputați și membre ale co
misiilor de femei, precum și circa 
400 instructoare voluntare au fost 
antrenate în munca de sprijinire a 
acestor alegeri. Pentru o mai bună 
desfășurare a alegerilor, comitetele 
executive ale sfaturilor populare au 
întocmit planuri de acțiune prin care 
s-au repartizat sarcini concrete depu- 
taților, delegatelor de femei și in
structoarelor voluntare.

Cimoscîndu-și sarcinile ce revin 
și sub îndrumarea permanentă a or
ganizațiilor de bază de cartier și a co
mitetelor executive ale sfaturilor popu
lare, deputății și instructoarele volun
tare au pornit la muncă. Pînă în prezent 
în Ic ditățile din Valea Jiului au 
fost alese 971 delegate de femei. La 
adunările de alegeri a acestor dele
gate au particinat peste 11 mii femei. 
Un fapt pozitiv este că gospodinele 
participante la adunări au dat dovadă 
de spirit de răspundere, alegînd ca 
delegate femei dintre cele mai capa
bile, care au dovedit prin fapte că se 
preocupă de gospodărirea treburilor 
obștești.

In munca de pregătire și desfășu
rare a alegerii delegatelor și comi
siilor de femei, o muncă rodnică au 
depus organizațiile de bază de cartier 
și comitetele executive ale sfaturilor 
populare din comunele Aninoasa, Is- 
croni și Bănița. Ca urmare a muncii 
depuse, în aceste comune au fost ale
se toate delegatele de femei.

Un sprijin prețios în buna orga
nizare și desfășurare a alegerilor 
trebuie să-l aducă deputății sfaturi
lor populare. Ei trebuie să participe la 
alegerile delegatelor de grupă din

CATEGORIA A
Etapa a XlV-a — Duminică 1 august 

1954
C.C.A. București — Flacăra Ploești 
Dinamo București — Știința Cluj 
Locomotiva Tîrgu Mureș — Locomo

tiva București
Dinamo Orașul Stalin — Flamura 

roșie Arad
Minerul Petroșani—Progresul Oradea 
Metalul Cîmpia Turzii — Locomotiva 

Timișoara
Știința Timișoara — Metalul Hune

doara'
Etapa a XV-a — Duminică 8 august 

1954
Metalul Hunedoara — Metalul Cîm

pia Turzii
Progresul Oradea — Dinamo Orașul 

Stalin
C.C.A. București — Locomotiva Tîrgu 

Mureș
Locomotiva Timișoara — Dinamo 

București
Locomotiva București — Minerul Pe

troșani
Flamura roșie Arad—Flacăra Ploești 
Știința Clui — Știința Timișoara 
Etapa a XVI-a — Duminică 15 august 

1954
C.C.A. București , — Locomotiva Bu

curești
Dinamo București — Progresul Ora

dea
Flamura roșie Arad — Metalul Cîm

pia Turzii
Dinamo Orașul Stalin — Metalul 

Hunedoara
Flacăra PJoești — Știința Cluj
Minerul Petroșani — Locomotiva Ti

mișoara
știința Timișoara—Locomotiva Tîrgu 

Mureș
Etapa a XVII — Duminică 26 sep

tembrie 1954
Locomotiva Tîrgu Mureș — Flacăra 

Ploești
Știința Cluj — C.C.A. București
Metalul Hunedoara — Dinamo Bu

curești 

circumscripțiile electorale respective, 
să îndrume și să sprijine în permanen
ță munca de alegeri. Printre depu
tății care s-au străduit în această di
recție se numără Qarol Bredan, Eli- 
sabeta Bordula, Agneta Raczek, Re- 
mus Marcu și Pop Gheorghe din Pe
troșani, loachim Dumbravă de la Pe- 
trila și alții.

Experiența de pînă acum a dovedit 
că acolo unde organizarea și desfă
șurarea alegerilor a constituit o preo
cupare de seamă a organizațiilor de 
bază de cartier, a comitetelor execu
tive, a deputaților și comisiilor de fe
mei, adunările de alegeri s-au desfă
șurat în bune condițiuni, gospodinele 
venind cu propuneri și angajamente 
pentru înfrumusețarea localităților lor, 
pentru o mai bună gospodărire a tre
burilor obștești.

Demnă de menționat este inițiativa 
grupei de femei din strada Grivița 
Roșie Petroșani care în frunte cu res
ponsabila de circumscripție, Maria 
Budai, a lansat chemarea la întrecere 
„Pentru cea mai frumoasă și curată 
stradă”. încă din prima zi după lan
sarea chemării, gospodinele din stra
da Grivița Roșie au început văruirea 
și vopsirea caselor, curățirea străzii. 
Deasemenea, au fost organizate în 
cadrul a două grupe recenzia cărții 
„Mama” de scriitorul sovietic Maxim 
Gorki. Tot cu prilejul alegerilor dele
gatelor de femei, gospodinele din 
Aninoasa și-au luat angajamentul ca 
prin muncă voluntară sa repare dru
murile din localitate. Delegata Maria 
Barabaș din orașul Vulcan și-a luat 
angajamentul ca împreună cu grupa 
sa să amenajeze un parc. Asemenea 
angajamente și-au luat cu prilejul 
alegerilor numeroase femei din Petro
șani, Petrila și Lonea.

Cu toate realizările obținute trebuie 
spus că în alegerea delegatelor și co
misiilor de femei mai dăinuie unele 
lipsuri ce trebuie grabnic înlăturate. 
Astfel, de exemplu tov. Elisabeta Mo- 
goș de la Petrila, în loc să convoace 
ședința de alegeri, a stat de vorbă in
dividual cu fiecare gospodină' în 
parte și apoi s-a prezentat la soția

Programul returului campionatului republican 
de fotbal categoria A

Locomotiva București — Dinamo 
Orașul Stalin

Progresul Oradea — Flamura roșie 
Arad

Metalul Cîmpia Turzii — Minerul 
Petroșani

Știința Timișoara — Locomotiva Timi
șoara

Etapa a XVIII-a — Miercuri 29 sep
tembrie 1954

Știința Cluj — Locomotiva Timișoara 
C.C.A. București—Metalul Hunedoara 
Dinamo Orașul Stalin — Dinamo

București
Metalul Cîmpia Turzii — Locomotiva 

București
Locomotiva Tîrgu Mureș — Flamura 

roșie Arad
Știința Timișoara — Minerul Petro

șani
Flacăra Ploești — Progresul Oradea
Etapa a XlX-a — Duminică 3 oc

tombrie 1954
Flamura Roșie Arad — Locomotiva 

București
Dinamo Orașul Stalin — Metalul 

Cîmpia Turzii
Progresul Oradea — Știința Timi

șoara
Metalul Hunedoara — Știința Cluj 
Minerul Petroșani — Flacăra Ploești 
Locomotiva Timișoara — Locomotiva

Tîrgu Mureș
C.C.A. București — Dinamo București
Etapa a XX-a — Duminică 10 oc

tombrie 195.4
Dinamo București — Știința Timi

șoara
Locomotiva Timișoara — C.C.A. Bu

curești
Minerul Petroșani — Metalul Hune

doara
Locomotiva București — Flacăra 

Ploești 

tov. Aron Oprișa declarînd-o aleasă 
delegată. Cum era și normal tov. O- 
prișa a refuzat o asemenea alegere 
formală. Cazuri asemănătoare s-au 
manifestat și la Petroșani, Vulcan și 
Uricani. Ca urmare a lipsei de spirit 
de răspundere manifestată de deputa
tul Remus Grigorescu, în circumscrip
ția nr. 19 din Petroșani au fost alese 
la o singură ședință două delegate, 
iar în circumscripția nr. 10, strada 
împăratul Traian, au fost alese la o 
singură adunare 2 responsabile de cir
cumscripție și 4 delegate.

Lipsurile existente în alegerea de
legatelor și comisiilor de femei se da- 
toresc în bună măsură faptului că 
unele comitete executive ale sfaturilor 
populare au subapreciat această mun
că. Comitetele executive ale sfaturilor 
populare de la Petrila, Vulcan și Pe
troșani s-au muÎȚumiT să mobilizeze o 
parte din deputății și comisiile de fe
mei Ia această acțiune, fără să exercite 
un control permanent asupra felului 
cum ei muncesc pe teren. O altă lipsă 
este aceea că nu au fost antrenați în 
această muncă decît cca. 45 la sută 
din numărul deputaților din raion. In 
unele cazuri, deputați ca Florica Ia- 
cobescu, Maria Popa, Gheorghe Ghen- 
del și alții, invocînd diferite motive, 
refuză să muncească în această direc
ție.

Organizațiile de bază de cartiere, 
cu excepția celei de la Aninoasa, s-au 
mulțumit la rîndul. lor să traseze sar
cini comuniștilor fără a efectua un 
control permanent asupra felului cum 
ele sînt duse la îndeplinire, fără a tra
ge la răspundere pe membrii de partid 
care nu se achită de sarcinile încre
dințate.

Ducînd o muncă temeinică pentru 
o mai bună desfășurare a alegerilor 
delegatelor si comisiilor de femei, or
ganizațiile de bază de cartier, comite
tele executive ale sfaturilor populare 
trebuie să mobilizeze masele largi de 
femei la acțiunile de folos obștesc, 
contribuind astfel la înfrumusețarea 
localităților Văii Jiului.

ADALBERT MATHE

Știința Cluj — Flamura roșie Arad
Metalul Cîmpia Turzii — Progresul 

Oradea
Locomotiva Tîrgu Mureș — Dinamo 

Orașul Stalin
Etapa a XXl-a — Duminică 17 oc

tombrie 1954
Progresul Oradea — Știința Cluj
Știința Timișoara — Flamura roșie 

Arad
Dinamo Orașul Stalin — C.C.A'. Bu

curești
Dinamo București — Minerul Petro

șani
Locomotiva ’București — Locomotiva 

Timișoara
Flacăra Ploești — Metalul Cîmpia 

Turzii
Metalul Hunedoara — Locomotiva 

Tîrgu Mureș
Etapa a XXII-a — Miercuri 20 oc

tombrie 1954
Metalul Hunedoara — Locomotiva 

București
Locomotiva Timișoara — Dinamo 

Orașul Stalin
Flamura roșie Arad — Minerul Pe

troșani
Flacăra Ploești — Știința Timișoara 
Știința Cluj—Metalul Cîmpia Turzii 
Locomotiva Tîrgu Mureș — Dinamo 

București
C.C.A. București — Progresul Oradea
Etapa a XXIII-a — Duminică 24 oc

tombrie 1954
Dinamo Orașul Stalin — Știința Cluj 
Locomotiva Timișoara —■ Flacăra 

Ploești
Minerul Petroșani — Locomotiva Tîr

gu Mureș
Flamura roșie Arad — C.C.A. Bucu

rești
Metalul Cîmpia Turzii — Știința Ti

mișoara
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Un club fără activitate
In cadrul trustului 7 construcții din 

Petroșani există un club frumos, bine 
amenajat, însă fără activitate. Deși, 
nu de mult a fost ales un nou co
mitet de, conducere activitatea clubu
lui continuă să fie nesatisfăcătoare. 
Ce-i drept, conducerea clubului a în
tocmit un plan de muncă pe lunile 
iunie, iulie și august în care s-au 
prevăzut ținerea de conferințe cu ca
racter tehnic și profesional, precum 
și mobilizarea formațiunilor artistice 
de amatori. Conducerea clubului și-a 
propus de asemenea să formeze trei 
brigăzi de agitație. Aceste obiective 
prevăzute în plan n-au fost însă în
deplinite.

In multe seri, tinerii din echipele 
artistice de amatori vin la repetiții 
pentru a pregăti programe în cinstea 
zilei de 23 August. Insă, de cele mai 
multe ori lipsesc cei care răspund de 
această muncă.

Pentru culturalizarea muncitorilor 
constructori din Petroșani, clubul a 
fost dotat cu un aparat de proiecție. 
Direcția generală a filmelor trimite 
filme cu regularitate, filme care însă 
nu se rulează. Așa s-a întîmplat cu 
filmul „Mitrea Cocor” care în loc să 
se ruleze a fost ținut timp de 5 zile 
în birourile trustului.

Este cazul ca atît conducerile ntre- 
prinderilor de construcții din raionul 
Petroșani, cît și conducerea trustului 
7 construcții, să lichideze lipsurile 
existente și să creeze muncitorilor 
constructori posibilități largi de cul
turalizare.

V. UNGUREANU 
corespondent

Cărți noi apărute în editura C.C.S.
Victor Adrian — După metoda Titov. 

64 pag., 70 bani.
Ion Bălănică, Zsembera Zsombor — 

Dezvoltăm activitatea cooperative
lor noastre. (Colecția „Fruntașii 
planului cincinal”). 68 pag., 75 
bani.

Brenoaia Gh., Csata Ioan, Costna 
Sandru, Ion Adam — Pentru o 
producție sporită în industria lem
nului. (Colecția „Fruntașii planu- 
lui cincinal”). 60 pag., 60 bani.

Dinamo București — Locomotiva Bu
curești

Progresul Oradea — Metalul Hune
doara’

Etapa a XXIV-a — Duminică 31 oc
tombrie 1954

Dinamo București — Flamura roșie 
Arad

Locomotiva Tîrgu Mureș — Progresul 
Oradea

Dinamo Orașul Stalin — Flacăra 
Ploești

Metalul Hunedoara — Locomotiva 
Timișoara

Știința Cluj — Minerul Petroșani
C.C.A. București — Metalul Cîflipia 

Turzii
Știința Timișoara — Locomotiva Bu

curești
Etapa a XXV-a — Duminică 21 no

iembrie 1954
Minerul Petroșani — C.C.A. Bucu

rești
Flacăra Ploești — Dinamo București 
Locomotiva București — Știința Cluj 
Flamura roșie Arad — Metalul Hune-, 

doara
Locomotiva Tîrgu Mureș — Metalul 

Cîmpia Turzii
Progresul Oradea — Locomotiva Ti

mișoara
Știința Timișoara — Dinamo Orașul 

Stalin
Etapa a XXVI-a — Miercuri 24 no

iembrie 1954>
Minerul Petroșani — Dinamo Orașul 

Stalin
Metalul Cîmpia Turzii — Dinamo 

București
Progresul Oradea — Locomotiva Bu

curești
Locomotiva Timișoara — Flamura 

roșie Arad
Metalul Hunedoara — Flacăra Ploești
Știința Cluj — Locomotiva Tîrgu 

Mureș
C.C.A. București — Știința Timișoara
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Să înlăturăm lipsurile care au frînat 
a învățămîntului de partid în anul

De curînd a avut loc încheierea a- 
nuiui școlar în sistemul învățămîn- 
tului de partid. In anul școlar 1953- 
1954, un mare număr de membri și ne
membri de partid din raionul nostru, 
încadrați în diferite cercuri și cursuri, 
au avut posibilitatea să-și însușească 
o parte însemnată din tezele de bază 
ale învățăturii marxist-leniniste, 
să se înarmeze cu învățăminte pre
țioase din experiența Partidului Co
munist al Uniunii Sovietice, să cu
noască sarcinile ce revin organiza
țiilor de partid pentru înfăptuirea 
hotărîrilor partidului și guvernului 
nostru.

învățămîntul de partid s-a desfă
șurat în anul acesta în condiții mult 
mai bune de^'t în anul trecut. Majo
ritatea temelor din program și a con
vorbirilor organizate cu cursanții 
s-au ținut la un nivel corespunzător. 
Unele comitete de partid, cum sînt 
cele de la minele Lonea și Petrila, 
precum și unele birouri aie organi
zațiilor de bază printre care cel de la 
Filatura Lupeni au acordat atenția 
cuvenită problemei ridicării continue 
a nivelului politic și ideologic al mem
brilor și nemembrilor de partid.

Cadrele de propagandiști au fost 
selecționate și pregătite cu mai multă 
exigență. Au fost promovați propa
gandiști din rîndul muncitorilor frun
tași în întrecerea socialistă, tehni
cieni. ingineri, învățători și medici 
cu cunoștințe politice și ideologice 
corespunzătoare. Pentru pregătirea 
cadrelor de propagandiști, Comitetul 
raional de partid a luat din timp mă
suri selecționînd lectori și conducă
tori de seminarii care au corespuns 
cerințelor calitative de pregătire a ca
drelor de propagandiști. In înarma
rea propagandiștilor cu cunoașterea 
temeinică a materialului prevăzut în 
programul de învățămînt un rol im
portant a revenit ^secției de propa
gandă și agitație a comitetului raio
nal de partid. Secția de propagandă 
și agitație a controlat și sprijinit în
deaproape munca de pregătire a pro
pagandiștilor. Activiștii secției de 
propagandă și agitație au predat un 
număr însemnat de lecții și au con
dus cele mai multe seminarii. Majo
ritatea lecțiilor și seminariilor au 
fost la un nivel corespunzător, n-au 
conținut confuzii sau denaturări ideo
logice. S-a dus o luptă permanentă 
împotriva bucherismului și dogma
tismului pentru însușirea creatoare 
de către propagandiști și cursanți a 
tezelor de bază ale învățăturii mar- 
xist-leniniste cu privire la rolul parti
dului în opera de construire a socia
lismului, cu privire la necesitatea 
întăririi continue a unității rînduri- 
lor partidului și a legăturii sale cu 
masele. S-a combătut cu tărie cultul 
personalității — concepție străină și 
dăunătoare muncii de partid —, sco- 
țîndu-se în evidență rolul hotărîtor 
al maselor în lupta pentru înfăptui
rea politicii partidului de dezvoltare 
continuă a economiei naționale și ri
dicarea nivelului de trai al celor ce 
muncesc. In cadrul seminariilor per
manente o atenție deosebită s-a ă- 
cordat îndrumării propagandiștilor de 
a legă în mod just tezele teoretice de

Datorită aplicării pe scara largă a 
metodelor de muncă sovietice, mine
rii de la mina Uricani obțin zi de zi 
noi' succese în lupta pentru traduce
rea în viață a angajamentelor luate 
în cinstea zilei de 23 August.

Fruntași în lupta pentru mai mult 
cărbune sînt minerii din brigada con
dusă de tov. Marin Stoiculescu, care 
folosind metode de lucru sovietice, 
au reușit să întreacă productivitatea

Preocupare mai mare față de concursurile de clasificare la șah
nul nostru au nanifestat însă lipsăIn ultimele două luni, s-au distri

buit de către comisia raională de șah 
peste 30 carnete de clasificare din 
care 8 carnete de clasificare catego
ria H-a iar restul categoria 11 i-a si 
a lV-a.

Unele colective sportive din raio- 

sarcinile și activitatea de zi cu zi ale 
organizațiilor de partid.

Unele comitete de partid, cum sînt 
cele de la minele Petrila și Lonea, 
precum și unele birouri ale organi
zațiilor de bază (Filatura Lupeni, car
tier Petrila, energo-construcție, etc.) 
au condus învățămîntul mai bine de 
cît în anii trecuți, au dat dovadă de 
mai multă grijă pentru asigurarea 
conținutului de idei și a calității pro
pagandei în cercuri și cursuri.

Sprijiniți îndeaproape, numeroși 
propagandiști printre care tcv. Gh. 
Cosina, Dumitru Rîpeanu, Ștefan Viș- 
Idvschi, loan Jurj, loan Karpineț, Vic
toria Rusu, Maria Ghedeon, Adal- 
bert Rerekeș și alții, și-au îmbunătă
țit metodele de expunere a cuvîntu- 
lui introductiv și de conducere a con
vorbirilor. Aceasta a făcut să crească 
interesul cursanților pentru însușirea 
învățăturii marxist-leniniste. In- 
vățămîntul de partid i-a ajutat pe 
cursanți să înțeleagă legătura dintre 
teorie și activitatea practică de zi cu 
zi a membrilor și organizațiilor de 
partid, în lupta pentru realizarea 
sarcinilor economice, pentru ridica
rea nivelului de trai al oamenilor 
muncii. Din rîndurile cursanților au 
fost selecționați ca propagandiști 
pentru noul an școlar 1954-1955 a- 
proape 150 tovarăși.

Cu toate că s-au obținut unele re
zultate pozitive, în desfășurarea în
vățămîntului de partid în anul școlar 
1953-1954 au existat și numeroase 
lipsuri care au frînat buna desfășu
rare a muncii de propagandă în cer
curile și cursurile de partid.

Comitetele de partid de la minele 
Lupeni și Aninoasa, organiza
țiile de bază de la U. R. U. M. P., 
depou și mișcare C.F.R. Petroșani și 
altele, au avut lipsuri de neîngăduit 
în conducerea învățămîntului de par
tid. in locul unei munci sistematice 
cu fiecare curs sau cerc în parte, a- 
ceste organizații au slăbit controlul 
și îndrumarea învățămîntului, ceea 
ce a făcut ca activitatea Unor cercuri 
și cursuri să se desfășoare la un ni
vel nesatisfăcător, atît din punct de 
vedere al calității propagandei, cît și 
a frecvenței cursanților la ședințele 
cercurilor și cursurilor.

In locul unei munci temeinice de 
activizare a propagandiștilor și 
cursanților, comitetele de partid de 
la minele Lupeni și Aninoasa, orga
nizația de bază die la U.R.U.M.P.. au 
practicat în mod nejust metoda con
topirii mai multor cercuri. Acest fapt 
a contribuit la slăbirea simțului de 
răspundere al cursanților membri și 
nemembri de partid, față de sarcina 
ridicării continue a nivelului politic 
și ideologic.

Una din cauzele lipsurilor ce au 
existat în desfășurarea învățămîntu
lui o constituie faptul că unele birouri 
ale organizațiilor de bază, din cau
ză că n-au fost controlate și spriji
nite îndeaproape de către comitetele 
de partid, au condus slab munca de 
propagandă, s-au ocupat sporadic și 
formal de învățămîntul de partid. 
Chiar unii membri ăi birourilor or
ganizațiilor de bază cum sînt tov. 
Iosif Klemencz de la U.R.U.M.P., Pop

Tot mai mult cărbune
planificată cu 202 la sută în primele 
10 zile ale lunii iulie. Nici brigăzile 
conduse de minerii Petru Grass și 
loan Petreanu, din sectorul I al mi
nei, nu s-au lăsat mai prejos. Mun
cind cu însuflețire în cadrul întrece
rii socialiste ei înregistrează zilnic 
depășiri ale sarcinilor de plan de 
48—50 la sută. O contribuție de sea
mă în lupta pentru îndeplinirea sar
cinilor de plan aduc și brigăzile con

de preocupare față de organizarea 
concursurilor pentru clasificarea ju
cătorilor. In această situație se află 
colectivele Minerul Lupeni, Minerul 
Petrila și Flamura Roșie Vulcan.

bună desfășurare 
școlar 1955-1954!
Teodor de la depoul C.F.R., Iosif 
Bonta de la mina Lupeni, Teodor 
Bulea de la mina Aninoasa, înca
drați în învățămînt, n-au frecventat 
ședințele cercurilor dînd astfel un 
exemplu negativ pentru masa membri
lor și nemembrilor de partid cursanți.

Datorită faptului că unele comi
tete de partid și birouri ale organi
zațiilor de bază au promovat ca pro
pagandiști și unele elemente lipsite 
de dragoste față de munca de pro
pagandă, activitatea unor cercuri și 
cursuri s-a desfășurat la un nivel 
scăzut, necorespunzător, iar altele au 
rămas doar pe hîrtie. Așa este cazul 
cercurilor conduse de tov. loan Ne- 
dopaca de la mișcarea C.F.R. Petro
șani, Francisc Szatmari de la mina 
Lupeni, Petru Bălin și Alex. Bem-; 
bea de la mina Aninoasa, care au ma
nifestat dezinteres față de sarcina de 
partid ce le-a fost încredințată. De 

. asemenea, au fost și propagandiști, 
pr.nhe care tov. Alex. Nireșteanu, 
Miiron Diniș de ia mina Aninoasa, 
Sanda Gogonea de la mina Lupeni 
și alții, care n-au frecventat cu regu
laritate serninanile permanente și 
nici nu s-au pregăti* individual, pre- 
zentîndu se în fața cursanților fără 
a stăpîni materialul Din această 
cauză, în cercurile lor, discuțiile s-au 
desfășurat la un nivel scăzut, cu con
fuzii și denaturări teoretice.

Deși au cunoscut aceste lipsuri, 
comitetele de partid și birourile orga
nizațiilor de bază n-au luat măsurile 
corespunzătoare pentru înlăturarea 
lor. Unii activiști, cum sînt de e- 
xemplu tov. Mihai Huda, responsabil 
cu problemele de propagandă și a- 
gitație în comitetul de partid al ora
șului Lupeni. loan Iov, care a răs
puns de aceleași probleme în comi
tetul de partid al minei Aninoasa, au 
manifestat dezinteres față de munca 
de propagandă, au condus nesatisfă
cător învățămîntul de partid, ri-au 
dat un ajutor permanent și calificat 
cadrelor de propagandiști și cursan
ților în studierea și însușirea învă
țăturii marxist-leniniste.

înlăturarea acestor lipsuri trebuie 
să stea în centrul atenției organelor 
și organizațiilor de partid din raio
nul nostru în perioada de pregătire 
a noului an școlar, 1954-1955, în în
vățămîntul de partid.

Pentru buna desfășurare a învăță
mîntului de partid în noul an școlar 
este necesar să se acorde cea mai 
mare atenție selecționării și pregă
tirii cadrelor de propagandiști, înca
drării membrilor și nemembrilor de 
partid în cercuri și cursuri respec- 
tîndu se întocmai principiul liberu
lui consimțămînt.

Succesul întregii munci de ridica
re continuă a nivelului politic și ideo
logic al membrilor de partid depinde 
însă în cea mai mare măsură de fe
lul cum organele și organizațiile de 
partid vor asigura conducerea con
cretă, de zi cu zi, a propagandei de 
partid, pentru ridicarea acesteia la 
nivelul sarcinilor partidului.

I. CERNAIANU
șeful secției de propagandă și agitație 

a Comitetului raional de partid
Petroșani

duse de tov. Niță Burtea, Mihai Hu- 
nedi și alții care au depășit produc
tivitatea planificată, cu 25-35 la sută 
în prima decadă a lunii iulie.

Colectivul de mineri, tehnicieni și 
ingineri de la mina Uricani este ho- 
tărît să extragă zi de zi cantități tot 
mai însemnate de cărbune peste plan.

S. DUMITRU 
corespondent

Este de uorit ca aceste colective 
sportive să desfășoare o activitate 
rodnică pentru a obține noi succese 
în această ramură sportivă.

CIULAVU PETRU 
corespondent

M se semnalează că.,,

...Pină de curînd, la baia mine- ; 
rilor de la Cimpa, din cele 9 du
șuri funcționau 3 dușuri. De cîteva 
zile insă s-au defectat și cele 3 du
șuri. Astfel, in ziua de 8 iulie, mi
nerii din schimbul de noapte, n-au 
mai puiuț face baie l- ieșirea din 
mina.

i De ce nu se iau măsuri de repa- 
J rar ea dușurilor de la. baia minerilor 
' din Cimpa ?

IOAN BĂRAN 
corespondent

★
.. Deși in Uricani există mai 

multe unități comerciale, acestea 
insă nu sînt bine aprovizionate cu 
mărfuri. La Aprozarul de aici nu 
se găsește decit ceapă și fasole 
verde, la măcelărie nu se găsește 
carne decit rar; tot la fel este și cu 
berea de la restaurant.

Această situație oglindește felul 
cum se preocupă secția comercială 
a Sfatului popular raional Petro
șani de problema aprovizionării 
minerilor din Uricani.

1. NICOARĂ 
corespondent

★
.. Unii muncitori de la întreprin

derea 702 construcții din Vulcan, 
la primirea drepturilor bănești ce 
li se cuvin, intimpină greutăți din 

’ partea contabilului șef al întreprin
derii, loan Mocanu.

Astfel, muncitorului Gh. Munteâ- 
nu care a executat diverse lucrări 
gospodărești, nu i s-a achitat din 
suma de 1300 lei, cit i se cuvenea, 
decit 100 lei, contabilul spunind că 
nu este aprobat bugetul pentru 
cheltuieli gospodărești. Tot așa s-a 

1 procedat și cu meșterul Pantei și 
1 cu alții.

Conducerea întreprinderii 702 
construcții din Vulcan trebuie să 
ia măsuri ca toți muncitorii între
prinderii să-și primească drepturile 
cuvenite. In cazul cind anumite lu
crări nu se pot achita să nu se 
programeze executarea lor!

CONSTANTIN PURCOIANU 
corespondent

Unde grija față de om 
nu constituie o preocupare 

temeinică
îmbunătățirea condițiilor de trai . 

ale oamenilor muncii stă în centrul 
preocupării regimului nostru de de
mocrație populară. Această preocu
pare este oglindită și de activitatea 
practică a întreprinderilor din Valea 
Jiului. Totuși, mai sînt conduceri de 
întreprinderi din Valeâ Jiului care 
n-au înțeles pe deplin sarcinile ce 
le revin în această direcție.

Un exemplu în această privință îl 
oferă conducerea întreprinderii Ba
nița. Aici, grija față de om lasă 
mult de dorit. Dormitorul muncitori
lor este mic față de numărul patu
rilor instalate, iar lenjeria de pe pa
turi se schimbă rar. O altă lipsă care 
dăinue este și aceea că nu există du
lapuri pentru hainele muncitorilor.

De asemenea la cantină în repe
tate rînduri mîncarea este de calitate 
slaba și servită în condițiuni neigie
nice; sala de mese este murdară, iar 
bucătăresele n-au halate curate.

'Aceste lipsuri sînt bine cunoscute 
de conducerea întreprinderii respec
tive și de tov. Ilie Gîrbea, adminis
tratorul cantinei. Nimeni însă nu se 
grăbește să ia măsuri de îndreptare.

In afară de aceasta muncitorii, din 
dorința de a-și ridica nivelul politic 
și cultural, au propus în repetate rîn
duri comitetului de întreprindere ca 
în colaborare cu conducerea adminis
trativă a întreprinderii să ia măsuri 
pentru amenajarea clubului, pentru 
ca astfel muncitorii să-și poată pe
trece timpul liber în chip util. Insa, 
conducerea administrativă și comite
tul sindical manifestă nepăsare față 
de sezisările oamenilor muncii.

Conducerea acestei întreprinderi și 
comitetul sindical de întreprindere 
vor trebui să ia grabnice măsuri pen
tru înlăturarea lipsurilor existente.

M. GÎRLEA 
corespondent
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Convorbirea lui V. M. Molotov 
cu primul ministru al Franței, Mendes-France

întrevederea dintre Mendes-France 
și Fam Van Dong

GENEVA (Agerpres). — TASS 
transmite;

La 10 iulie, V. M. Molotov, prim 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S. și ministrul Aface
rilor Externe al U.R.S.S., a avut o 
convorbire cu P. Mendes-France, prim 
ministru și ministru al Afacerilor Ex
terne al Franței, care a sosit în după 
amiaza zilei la Geneva pentru a par
ticipa la conferința miniștrilor Afa
cerilor Externe.

Convorbirea a avut loc la sediul

Forțele populare vietnameze la mai puțin 
de 50 km. de Hanoi

HANOI (Agerpres). — Operațiu
nile militare efectuate de forțele popu
lare vietnameze, care se află la o 
distanță de mai puțin de 50 km. de 
orașul Hanoi, au pus în derută auto
ritățile franceze.

Generalul Paul Ely, comandantul 
șef al trupelor expediționare franceze 
din Indochina, a dat dispoziții să se 
evacueze întreaga populație franceză 
..prin orice mijloc vor avea la dis
poziție“. Se anunță că toate locurile 
avioanelor de pasageri și comerciale,

S. U. A. exercită presiuni asupra Franței și Italiei
NEW YORK (Agerpres).
Ziarele din New York relatează 

despre hotărîrea Comisiei senatoriale 
pentru Afacerile Externe de a reco
manda încetarea de la data de 31 de

PE SCURT
— In cadrul unei operații de repre

siune efectuată în regiunea Embu, tru
pele britanice din Kenya au ucis 6 
patrioți băștinași. De asemenea, în 
cadrul ciocnirii care a avut loc nume
roși patrioți au fost răniți sau arestați.

— Adunarea Națională Franceză a 
hotărît să suspende lucrările pînă la 
20 iulie, dată pînă la care se presu 
pune că primul ministru Mendes-Fran
ce va fi realizat un armistițiu în In- 
dochina sau va demisiona. 

delegației sovietice, unde V. M. Mo
lotov a oferit un dineu în cinstea lui 
P. Mendes-France. La dineu au fost 
de față din partea iranceză : J. Chau- 
vel, ambasadorul Franței în Elveția, 
Guy de la Tournelle, director general 
al departamentului politic din Minis
terul Afacerilor Externe, Georges 
Boris, șeful cancelariei primului mi
nistru. Din partea sovietică au parti
cipat la dineu : V. V. Kuznețov, S. A. 
Vinogradov, F. F. Molocikov, K- V. 
Novikov, A A. Lavrișcev.

precum și ale trenurilor pentru curse
le programate în viitoarele trei săp- 
tămîni, au fost reținute de pe acum 
de cetățenii care vor pleca din oraș.

După cum anunță corespondentul 
din Hanoi al agenției Reuter. consu
lul Statelor Unite la Hanoi, Turner, 
a declarat la 11 iulie că „situația 
este foarte serioasă" și a anunțat că 
a sfătuit pe toți cetățenii americani 
care nu au interese vitale în Hanoi" 

să părăsească orașul „cît mai curînd 
posibil" atît timp cît transporturile 
mai funcționează normal.

cembrie „a ajutorului“ acordat -Fran
ței și Italiei, dacă ele nu vor rati
fica tratatul cu privire la „armata 
europeană".

— Intr-o declarație remisă presei, 
consiliul Camerelor de comerț din 
S.U.A. a cerut ca Congresul sa pro- 

, cedeze la o revizuire a ajutorului ame
rican destinat străinătății.

¡Consiliul cere în mod special Con
gresului să reconsidere ajutorul în 
valoare de 800 milioane dolari pre
văzut pentru Indochina, date fiind 
„numeroasele indicații furnizate de 
francezi în sensul că Franța este pe 
cale de a încheia un aranjament cu 
comuniștii din Indochina.

P/XRIS (Agerpres). — TASS
După cum se anunță din Geneva, 

la 11 iulie a avut loc o întrevedere 
între P. Mendes-France, președintele 
Consiliului de Miniștri și ministrul

Eden a sosit la Geneva
GENEVA (Agerpres). — TASS
La 12 iulie a sosit la Geneva A. 

Eden, ministrul Afacerilor Externe al 
Marii Britanii.

La sosirea pe aerodrom A. Eden a

Paul Robeson fără lucru în S. U. A.
NEW YORK (Agerpres). — După 

cum transmite agenția Associated 
Press, Paul Robeson, al cărui pa
șaport a fost confiscat acum patru 
ani de către autoritățile S.U.A., a ce
rut să i se aprobe plecarea din Sta
tele Unite în Anglia și în alte țări 
europene pe timp de șase luni. Ro

Mesajul lui Ho Și Min adresat poporului vietnamez
PEKIN (Agerpres). —
Agenția Vietnameză de Informații 

transmite mesajul adresat de preșe
dintele Ho Și Min poporului, solda- 
ților și funcționarilor guvernamentali 
din șesul Vietnamului de nord, recent 
eliberat, în care îi cheamă la o și mai 
strînsă unitate.

Mesajul salută populația care a 
îndurat grele suferințe în cei opt ani 
de ocupație franceză din timpul răz
boiului de rezistență și al cărei pa
triotism și spirit de luptă au crescut 
necontenit.

„Teroare Ia sate“
ATENA (Agerpres). j-
Sub titlul „Teroare la sate”, ziarul 

grec „Elefteria” publică scrisoarea fos
tului deputat A. Tanujas, reprezentare 
al partidului agrar de dreapta. In scri
soare se subliniază că după ultimele 
alegeri parlamentare, teroarea la care 
sînt supuși țăranii din regiunea Sa
lonic a crescut considerabil. Țăranii 
sînt aduși în mod sistematic în fața 
comisariatelor de poliție, sînt intero- 
gați, amenințați cu deportarea și siliți 
să semneze declarații de „renunțare 
ia comunism”.

Afacerilor Externe al Franței, și 
Fam Van Dong, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al Re'publicii 
Democrate Vietnam.

declarat următoarele: „Sînt bucuros 
că m-am întors la conferința de la 
Geneva. Desigur că sînt multe de 
făcut“.

beson își motivează cererea prin ne
cesitatea de a practica meseria de ac
tor și de a-și cîștiga existența, de
oarece proprietarii teatrelor, cinema
tografelor, radioului și televiziunii 
din America l-au trecut pe Robeson 
pe „lista neagră" pentru vederile sale 
pol itice.

In mesaj se cere oamenilor muncii 
să se ajute reciproc, să mărească pro
ducția pentru a-și îmbunătăți condi
țiile de viață. Poporul vietnamez, se 
spune în mesaj, „trebuie să-și mențină 
vigilența permanent trează”.

In încheierea mesajului său, preșe
dintele Ho Și Min declară : „In cazul 
în care foști funcționari, ofițeri și sol
dați ai colonialiștilor francezi vor spri
jini și vor fi alături de autoritățile 
populare, guvernul și poporul vietna
mez vor manifesta îngăduință față 
de ei”.

In scrisoare se spune în continuare 
că toate aceste măsuri de teroare fă
țișă sînt folosite nu numai împotriva 
patizanilor „Uniunii democrate de 
stînga” (E.D.A.) ci și a țăranilor care 
nu fac parte din nici un partid politic.

La comisariatul de poliție din satul 
Trilofos au fost aduși într-o singură 
zi 80 de persoane.

In încheierea scrisorii se arată că 
actualul parlament grec servește drept 
paravan pentru camuflarea statului 
polițist în care teroarea ia proporții.

MOSCOVA (Agerpres).
„Pravda“ publică sub semnătura 

lui V. Mihailov următorul articol in
titulat „Revanșarzii vest-germani a- 
menință independența Austriei“.

Recent, în orașul Regensburg din 
Germania occidentală a avut loc o 
întîlnire între organizațiile studen
țești catolice, la care au participat 
și „reprezentanți" ai tineretului uni
versitar din Austria. Această întîl
nire nu a fost cîtuși de puțin folo
sită pentru dezvoltarea legăturilor 
culturale între cele două țări vecine. 
Ea a fost o demonstrație politică or
ganizată de adepții Anschlussului. 
După cum relata revista vest-germa- 
nă „Münchener Illustrierte“, una din 
căpeteniile delegației austriace la a- 
ceastă adunare a ținut un discurs în 
care a cerut lui Adenauer „să nu uite 
(!) cei șapte milioane de germani din 
Austria".

Curînd după această acțiune pro
vocatoare s-a organizat în Austria 
o demonstrații’ similară. Potrivit re
latărilor ziarului burghez „Salzbur
ger Nachrichten“. în castelul Eggen- 
burg, în apropiere de orașul Graz, a 
avut loc o întîlnire între uniunile 
studențești din Austria cu participa
rea unor ..numeroase delegații din 
München. Erlangen, Heidelberg, Frei
burg și Berlinul occidental“. După 
cum arată ziarul, ideea întîlnirii a 
fost exprimată în următoarea lozincă: 
„Să ținem minte trecutul și oonșiienți 
de sarcinile ce ne revin pe viitor, să 
vedem calea atît în prezent cît și în 
viitor". Sensul acestei lozinci l-a ex
plicat un oarecare doctor Ibler, care 
în cuvîntareă sa a chemat în mod

„Revanșarzii vest-germani 
amenință independența Austriei14

fățiș la pregătiri în vederea unui nou 
Anschluss în cadrul planului ameri
can ai așa numitei „Europe unite".

După discursul lui Ibler s-a dat ci
tire scrisorii lui Kreirier, șeful guver
nământului provincial al Stiriei, unul 
din liderii partidului populist aus
triac, care a sprijinit în mod fățiș 
ideea Anschlussului, calificînd-o drept 
„misiunea specială a luptătorilor 
pentru ideea europeană".

Această declarație a lui Kreiner nu 
este rntîmplătoare. Foarte recent, ca 
șef al guvernămîntului Stiriei, el a 
oferit o recepție oficială în cinstea 
criminalului de război hitlerist Kes
selring care venise în Austria occi
dentală pentru a inspecta organiza
țiile paramilitare austriace.

In ultima vreme, asemenea fapte 
devin din ce în ce mai frecvente. Re
cent, „Uniunea independenților“, or
ganizație neofascistă, a convocat în 
orășelul Wörgl din Tirol un miting 
care s-a desfășurat de asemenea sub 
lozinca includerii Austriei în compo
nența Germaniei occidentale.

Presa democrată din Austria subli
niază că în ultima vreme își inten
sifică activitatea forțele care împing 
țara pe o cale nefastă pentru suvera
nitatea națională â Austriei, — calea 
politicii de sprijinire a unui nou 
Anschluss.

In scopul pregătirii“ Anschlussului, 
revanșarzii de la Bonn folosesc larg 
tot felul de „uniuni și asociații sol

dățești“, care se creează în Austria 
occidentală. La 29 iunie, ziarul „Der 
Abend“ a publicat materiale docu 
mentare care dovedesc că militariștii 
de la Bonn desfășoară în Austria oc
cidentală o largă activitate pentru 
reînvierea fostelor asociații S.S.-iste.

„Organizația S.S.-istă din Germa
nia occidentală, scrie „Der Abend“. 
a inclus in domeniul activității sale 
și Austria. Foștii S.S.-iști nici nu 
consideră necesar să se camufleze. 
La Linz, (mare oraș din Austria Su
perioară. zona americană de ocupa
ție — V.M.) ei și-au deschis o filială 
de unde se difuzează ziarul „Wiking- 
Ruf", organul S.S.-iștilor vest-ger- 
măni.

Intensificarea activității revanșarde 
a agenturii de la Bonn în Austria oc
cidentală se exnlică nu numai' prin 
sprijinul cercurilor guvernante din 
Austria. Se știe că partizanii An
schlussului sînt protejați de Washing
ton și de oligarhia din Vatican. O 
mărturie grăitoare a acestui fant este 
planul așă-numitei „apărări a Occi
dentului" publicat de ziarul „New 
York Tirnes“. In zona acestei ..apă
rări“, alături de Germania’ occiden
tală este inclusă și Austria occiden
tală totul formînd o singură bază 
strategică.

Asemenea fapte dovedesc încă oda
tă că cercurile guvernante din Aus
tria. continuînd să nege în vorbe pe
ricolul unui nou Anschluss, în fapte 

nu numai că nu iau nici o măsură 
împotriva activității forțelor antina
ționale care subminează bazele exis
tenței independente a statului aus
triac ci, dimpotrivă, sprijină și pro
tejează în fel și chip aceste forțe.

In Austria se intensifică mișcarea 
de protest împotriva politicii de pre
gătire a unui nou război și a An
schlussului. Recent, Ia Ămstetten 
(Austria Inferioară) a avut loc un 
miting la care au participat foști 
luptători din mișcarea de rezistență 
și foști deținuți din lagărele de con
centrare — comuniști, socialiști și 
membri ai partidului populist. Luînd 
cuvîntul la miting, Steinef. președin
tele „Uniunii luptătorilor din rezis- 
tență, victimelor și deținuților fas- 
cișmulifi"; a declarat că Austria este 
amenințată de un nou Anschluss. A- 
depții Anschlussului, â spus el, spri
jiniți de imperialiștii • vest-germani, 
exercită o influență tot mai mare a- 
supra vieții din țară.

Steiner a chemat la intensificarea 
luptei împotriva activității militariste 
a „uniunilor soldățești" și a altor or
ganizații militariste, împotriva „în
trunirilor" și „întîlnirilor“ ale foști
lor soldați și ofițeri din armata hitle- 
ristă, la care se face o propagandă 
deșănțată în favoarea Anschlussului 
și a unui nou război. El a cerut să 
se interzică intrarea în Austria a cri
minalilor de război de teapa lui 
Kesselring și să se împiedice difuza
rea literaturii fasciste și militariste.

Larga opinie publică din Austria 
cere tot mai insistent să se pună ca
păt politicii americano-bonniste în
dreptată împotriva independenței na
ționale și securității Austriei.
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