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Calitatea produselor — 
un indice de plan oara trebuie respectat r 

■> /
Pe întreg cuprinsul patriei, oamenii țnuncii din industrie 

desfășoară în prezent întrecerea socialistă pentru a întîmpina ziua 
de 23 August — cea de a 10-ă aniversare a eliberării țării noas
tre de către glorioasa Armată Sovietică —, cu noi victorii Jn 
construirea unei vieți tot mai îmbelșugate. O caracteristica de 
seamă a actaatei etape de desfășurare a întrecerii socialiste este 
aceea că oamenii muncii din industrie își sporesc eforturile nu 
numai în direcția îndeplinirii sarcinilor de plan cantitative, ci 
și în direcția îmbunătățirii neîncetate a calității produselor.

Oamenii muncii din Valea Jiului își manifestă și ei hotă- 
rîrea de a acorda o atenție mereu crescîndă calității produselor 
lor. Doxadă sînt obiectivele care privesc calitatea producției în
scrise în angajamentele luate de oamenii muncii în cinstea zilei 
de 23 August. Astfel, colectivul Filaturii Lupeni s-a angajat să' 
îmbunătățească calitatea produselor cu 2 la sută, colectivul mi
nei Lupeni și-a propus să reducă procentajul de șist din cărbu
nele extras cu 1 la sută față de normativ, iar colectivul întreprin
derii de industrie locală „6 August’’ a hotărît să înființeze 9 bri
găzi de calitate. Asemenea angajamente și-au luat și colectivele 
altor întreprinderi.

Jn unele întreprinderi din raionul nostru s-au și obținut deja 
succese îr: ceea ce privește respectarea indicilor de calitate. 
Oamenii muncii de la Filatura Lupeni, de exemplu, au făcut pro
grese simțitoare în direcția îmbunătățirii calității firelor de mă- 
tasă artificială. In prima decadă a acestei luni indicele de plan 
privitor la calitate a fost îndeplinit în proporție de 100,1 la sută. 
Respectarea indicelui de calitate de către colectivul acestei între
prinderi, a fost posibil datorită folosirii pe scară largă a' metodei 
sovietice Ciutchih.

Colectivele majorității întreprinderilor carbonifere din Valea 
Jiului sînt însă rămase în urmă în ceea ce privește calitatea 
produselor. In luna iunie chiar unele colective fruntașe, ca acelea 
ale minelor Petrila și Aninoasa, au avut ser ¡oaste lipsuri în ceea 
ce plivește cațjtateâ cărbunelui extras. Pentru faptul că procen
tajul de șist în cărbunele produs a fost eij 1,6.1a sută, mai mare 
decît cel admis, iar procentaj«!'de cărbune^fnăhihra''crescut'și 
el la 4,2 la sută în dauna cărbunelui bulgăros, mina Petrila a 
avut în luna iunie penalizări către preparație în valoare de peste 
280 000 leL Penalizări de 260.000 lei și respectiv 200.000 lei 
pentru depășirea normativului de cenușă din cărbunele extras 
au avut în luna iunie și colectivele minelor Aninoasa și Lupem.

Nerespectarea indicilor de calitate de către colectivele mi
nelor în cursul lumi iunie și chiar și acum în luna' iulie, are loc 
ca urmare a neglijării de către conducerile 'administrative, ingi
neri, tehnicieni și brigadieri a organizării unei lupte susținute| 
pentru alegerea șistului din cărbune la locul de muncă, pentru 
îmbunătățirea granulației. La’ mine sînt create nu prea de mult 
timp servicii ale calității cărbunelui. Situația calității cărbunelui, 
situație care nu s-a schimbat cu nimic în urma numirii respon
sabililor cu calitatea, arată că aceștia nu-și prea justifică exis
tența prin fapte. Expozițiile de șist care mai înainte se organizau 
la mine, acum sînt neglijate.

Lupta' pentru obținerea de produse de calitate, pentru respec
tarea angajamentelor luate în această direcție în întrecerea so
cialistă, trebuie să stea în centrul atenției organizațiilor de partid, 
organizațiilor sindicale și conducerilor administrative. Conduce
rile administrative, și în special cele de la mine, au datoria de 
a organiza un control eficace al calității producției. Un asemenea 
control nu se organizează însă numai la gura minelor, ci, în 
primul rînd, la locul de producție, în fiecare abataj, de către toți 
tehnicienii, brigadierii și muncitorii calificați. Așa după cum sînt 
combătuți chiulangiii, cei care absentează nemotivat sau cei care 
dezorganizează producția, conducerile administrative cu spriji
nul organizațiilor sindicale trebuie să combată lipsurile în ceea 
ce privește calitatea producției prin organizarea de vitrine de 
calitate, expoziții de șist, etc.

Nu trebuie uitat nici o clipă că produse de calitate obțin 
numai acei muncitori care au o calificare corespunzătoare. Deci 
lupta pentru îmbunătățirea calității produselor trebuie începută 
cu o acțiune din ce în ce mai susținută pentru ridicarea nivelului 
de calificare al muncitorilor și tehnicienilor, acțiune la care tre
buie să-și dea tot concursul conducerile administrative, organi
zațiile sindicale, U.T.M. și cercurile A.S.I.T.

Succesul în lupta pentru o permanentă îmbunătățire a cali
tății produselor; nu poate fi asigurat decît prin atragerea celor 
mai largi mase de oameni ai muncii în această acțiune. Orga
nizațiile de partid din întreprinderi au în această direcție un rol 
hotărîtor. Prin agitatori, organizațiile de partid trebuie să ex
plice muncitorilor și tehnicienilor că. a da produse de calitate 
este o sarcină de mare cinste, strîns legată de cerințele nivelului 
de trai ale celor ce muncesc. Agitatorii trebuie să arate muncito
rilor și tehnicienilor ce pagube aduc întreprinderilor, economiei 
noastre naționale, rebuturile și nerespectarea indicilor de calitate. 
Se poate arăta că, de exemplu, cu banii plătiți ca penalizări în luna 
iunie de mina Petrila pentru nerespectarea indicilor de calitate se 
pot construi 16 locuințe individuale pentru muncitori, cu cai plă
tiți de minele Aninoasa și Lupeni încă 15 și respectiv 11 locuințe 
individuale.

Respectarea indicilor de calitate este o îndatorire patriotică 
a fiecărui om al muncii!

kt îrrtrecerg^socialistă 
în cinstea zilei de 23 August

Minerii de la Petrila
Perioadă care s-a scurs de 

la începutul lunii iulie și 
pînă în prezent a fost o peri
oadă în care muncitorii mi
neri din Petrila și-au, demon
strat, prin ăvîntul cu care 
au desfășurat întrecerea so
cialistă, hotărîrea de a întîm
pina Ziua minerului și ziua 
de 23 August cu realizări cît 
mai rodnice în producție.

Muncitorii și tehnicienii 
sectorului I de la -mina Pe
trila se află, ca și luna tre
cută, în fruntea întrecerii so
cialiste. Prin folosirea rezer
velor interne ale producției 
și în primul ■ rînd a timpului 
de lucru, colectivul secioru-

Succesele constructorilor
Echipele de dulgheri con

duse de tov. Vasile Păgilă, 
Dioni^ie Covaci, loan Mihai. 
Ioan Vinisar, Iosif Siser și 
Nicolae Olanciuc de la gos
podăria de locuințe muncito
rești din Petrila muncesc cu 
însuflețire pentru îndeplini
rea și depășirea 'sarcinilor 
•de. plan Z nic ecfejB^
întrec productivitatea planifi
cată cu 30-68 la sută. Frun
tași în obținerea de succese 
sporite x în producție sînt și 
muncitorii de la atelierul de 
tîmplărie, care executînd di
ferite lucrări pentru locuin

Mai sînt 10 minute pînă 
La începerea lucrului. Mun
citoarele din secțiile țesăto- 
riei Vulcan, controlează 
starea războaielor, șterg 
casetele și ung vergelele pen
tru ca suveicile să alunece 
cît mai bine, cele care au 
terminat aceste treburi se în
dreaptă cu pași grăbiți spre 
a lua în primire materia 
primă.

lat-o printre aceste munci
toare și pe fruntașa întrece
rii socialiste Ana losip care 

■ e grăbită să-și aducă mate
ria primă pentru d pune în 
funcțiune cele 4 războaie la 
care lucrează.

— Dă-mi și mie, tovarășă, 
casele — se aude, printre 
alte glasuri, vocea țesătoa
rei Ana losip.

— Stai, nu te grăbi, tova
rășă. Încă nu-i ora 6...
• — Nu face nimic. Dacă eu 
vreau să-mi pregătesc din 
timp materia primă necesară 
pentru cele 8 ore, cine mă 
poate opri? Doar sînt în în
trecere și vreau să-mi res
pect angajamentul...

A început ziua de muncă
Privirile țesătoarei Ana lo

sip alergau de la un război 
la altul. Ctnd la unul din 
ele. se rupea cîte un fir Ana 
losip alerga sprintenă in
tr-acolo. oprea repede răz
boiul și lega firul. Suveica 
își continua drumul și odată 
cu fiecare drum al ei un nou 
fir se ădăugd Id pinză. 

lui I a realizat sarcinile plá
nul ui producției de cărbune 
pe prima jumătate a lunii în 
proporție de 115 la sută.

Brigăzi fruntașe în acest 
sector sînt cete conduse de 
minerii Toma Sima și loan 
Poenaru. Lucrînd la pregătiri 
cele două brigăzi au încheiat 
prima decadă a lunii iulie eu 
sarcinile dé plan depășite cu 
86 și respectiv 58 la sută. 
Brigada condusă de minerul 
Gavrilă Gristea, care la în
ceputul lunii iulie abia1 își 
îndeplinea' sarcinile de plan 
și-a sporit neîncetat realiză
rile încheind primă decadă 
cu o depășire de 75 la sută.

țele muncitorilor din orașul 
Petrila realizează succese 
frumoase. Echipele conduse 
de tîmplarii Petru Nica, E- 
mil Lupa, Simion Ienciu și 
alții organizîndu-și bine mun
ca au reușit să-și depășească 
sarcinilețde pla’n cu 40-60 la 

■ sută. »
, J..Q».rratU elan muncesc și 

zidarii Balaj Ciorgy. Aftdrei 
Dolamia, Dumitru Bușe și 
Mihai Stap care depășesc 
sarcinile de plan cu 40—56 
la sută.

M. GIRLEA 
corespondent

O zi de muncă la țesătoria
Așa se scurg cele 8 ore de 

muncă ale unei țesătoare. 
Războaiele funcționează con
tinuu și trebuie supraveghia- 
te. Trebuie controlate casetele 
cu fire, trebuiesc înnodate fi
rele rupte, îndepărtate sca
mele.

...Orele se scurg repede. 
Tot așa de repede își conti
nuă drumul și suveica, pe sul 
infășurîndu-se tot mai multă 
pinză. Țesătoarea Ană losip 
pripește sulul pe care se în
fășoară pînza, și-și pune în
trebarea : ■

— Oare citi metri de pin
ză am produs eu astăzi ?

Eleonora Dănescu care lu
crează alături de ea, văzînd-o 
atit de ingîndurătă o în
treabă :

— Ce stai așa pe gînduri, 
tovarășă losip ? Văd că răz- 
boăiele-ți merg strună.

— Merg, merg, dar mă 
frămintă gîndul să știu cită 
pinză am produs eu astăzi 
peste plăn.

— E greu de aflat1 Știi 
foarte bine că la noi pînza 
nu se scoate zilnic din răz
boaie, așa că... Dâr pînă în 
prezent cîți metri de pinză ai 
dat peste plan ?

— Pînă în ziuă de 6 iulie 
am produs cu 90 de metri 
mai multă pinză peste plan.

— Atunci poți fi Sigură că 
și astăzi ai produs cu 5-10 
metri pinză peste plan și 
pînă la sfirșitul lunii mai e 
mult...

Maaifestări consacrate 
comemorării morții 

lui A, P. Cehov
Uniunea Scriitorilor din 

R. P. R., împreună cu 
A.R.L.U.S. și cu Comitetul 
Permanent pentru Apărarea 
Păcii din R.P.R., a organizat i 
o serie de manifestări cu pri- 
lejul împlinirii a 50 de ani 
de la moartea marelui scri
itor rus Anton Pavlovici 
Cehov.

Scriitorii din Capitală âu 
icomemorat miercuri seară la 
„Casa Scriitorilor“. în ca
drul unei adunări. împlinirea 
a 50 de ani de la moartea 
marelui scriitor.

Adunarea a fost deschisă 
de. scriitorul Cezar Petrescu.

A vorbit apoi scriitorul 
i Euse.biu Camilar despre via
ța și opera lui A. P. Cehov.

*
Cu prilejul comemorării a

50 de ani de la moartea ma
relui scriitor rus A. P. Cehov, 
a avut loc joi seara în Capi
tală, la Casa Prieteniei Ro- 
mîno-Sovietice, o adunare so- 
lemnă organizată de Comite
tul Permanent pentru Apă
rarea Păcii din R.P.R., de 
Consiliul General A.R.L.U.S. 
si de Uniunea Scriitorilor ditl ■ 
R.P.R.

Cu acest prilej a fost deș- 
efiisă, în holul Casei Priete
niei Romîno-Sovietice, o ex
poziție închinată vieții și ope
rei lui Cehov, care a fost cer
cetat^ cu viu interes de către 
participanții Ia adunare/

Vulcan ------------
Un angajament mobilizatei i

Ca și In alte întreprinderi, 
oamenii muncii de la Țesă- 1
torta Vulcan și-au luat an
gajamente sporite în cinstea 
zilei de 23 August. Țesătoă- 
rea Eleonora Dănescu s-a 
angajat să producă 3320 me
tri de pinză, Ileana Fior — 
2770, Filofteia Dănescu — 
28j5, Alexandra Brăete , 
2400, Ana losip — 2420.

Toate acestea sini angaja- V 
mente sporite, mobilizatoare. 
Dar cel mai mobilizator an
gajament este considerat o 
cela al țesătoarei Emilia Bai
doc, ucenica țesătoarei Ana 
losip. Ea s-a angajat să pro
ducă 1200 metri de pinză. 
Emilia Baidoc lucrează la - 
Țesătoria Vulcan numai din 
luna mai, anul acesta. A în
vățat totuși in acest scurt 
răstimp de la Ana losip cum 
să muncească și încă bine. 
Luna iunie țesătoarea Emilia 
Baidoc a încheiat-o cu o de
pășire de plan de 5 la sută, 
lucru de care este mindră 
„profesoara“ sa.-k

Ziua de muncă s-a înche
iat. In această zi țesătoarele 
din Vulcan Ileana Fior, Ana 
Bodeanu, Filofteia Dănescu, 
Ana losip, Alexandra Brăete, 
Maria Popa, Cătălia Rakoczi, 
Aurora Ursu și multe altele 
au mai adăugat cîtiva metri 
de pinză în plus la' cei 40- 
168 metri pinză produsă pînă ( 
acum peste plan.

E. CHUDA
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Amploarea construcției 
de locuințe în Letonia 

Sovietică
Guvernul Sovietic sporește an de 

an alocările bugetare pentru con
strucția caselor de locuit.

In R.S.S. Letonă, cuantumul aces
tor alocări a sporit în anul curent cu 

1 18 Ia sută față de anul 1953.
In cursul anului, organizațiile de 

construcții de stat vor pune la dispo
ziția populației din orașele republicii 
alte cîteva inii de apartamente.

In afară de aceasta, muncitorilor și 
funcționarilor care doresc să-și con
struiască case proprii, statul le acor
dă mari credite. Anul acesta, în Le
tonia Sovietică au fost alocate apro
ximativ 15.000.000 ruble pentru acor
darea de credite celor ce-și constru- 

i iese case individuale. Totodată, aceștia 
obțin ajutor tehnic și li se pun Ia 
dispoziție materiale de construcții și 
mijloace de transport. Datorită aces
tor măsuri, în ultimul timp s-au mu
tat în case proprii, confortabile, mii 
de muncitori și funcționari letoni.

Alocările pentru asigurări 
sociale ale lucrătorilor 

din industria ușoară
Plenara Comitetului Central al Sin

dicatului lucrătorilor din industria 
mărfurilor de larg consum a aprobat' 
bugetul asigurărilor sociale pe 1954.

Alocările pentru nevoile asigurări
lor sociale se cifrează la suma de 
1.175.000.000 ruble — sumă care este 
considerabil mai mare față de anul 
trecut. Sindicatul alocă aceste mij
loace pentru ajutoarele acordate fe
meilor gravide și marotelor care alăp
tează, pentru plata ajutoarelor de 
boală acordate muncitorilor care și-au 
pierdut temporar capacitatea de 
muncă.

O parte considerabilă a alocărilor 
prevăzute în buget se cheltuiește pen
tru- întărirea sănătății lucrătorilor din 
întreprinderile industriei ușoare. La 

' sanatoriile și casele de odihnă apar- 
iținînd Sindicatului lucrătorilor din 
industria mărfurilor de larg consum 

, vor fi trimiși anul acesta 200.000 
muncitori din industria de confecții, 
țesători, muncitori din industria de 
încălțăminte etc.

Punerea în funcțiune 
a combinatului de construcții 

•de case
In orașul Enakievo din Donbas â! 

fost construit un combinat pentru 
construcția de case. In atelierele a- 
cestui combinat a început producția' 
de piese prefabricate pentru clădiri 
cu mai multe etaje. Combinatul este 
utilat cu o tehnică de prim rang. 
Toate operațiunile de producție sînt 
îndeplinite aici de mașini și mecanis
me comandate automat.

Combinatul va produce anual case 
pentru mineri cu o suprafață totală 
de 160.000 m.p.- Din totalul lucrări
lor de construcție a unei case cu 
multe etaje, construită de combinat, 
4/5 vor fi efectuate prin montarea 
pieselor prefabricate. Asamblarea u- 
nei clădiri de acest fel cu o suprar 
față de 2.000 m.p. va fi efectuată în 
30-40 zile.

Sanatorii pentru eopiii 
colhoznicilor ucraineni

In colhozul „Șevcenko“ din raionul 
Șpolianski (R.S.S. Ucraineană), s-a' 
deschis un sanatoriu pentru copii, 
unde se odihnesc și-și fortifică să- 

. nătatea aproximativ 50 copii âi col
hoznicilor din acest artei.

Sanatoriul pentru copii, construit 
în mijlocul unei păduri dese, vă func
ționa pînă la terminarea muncilor a- 
gricole din colhoz.

Sanatorii pentru copii vor deschide 
și alte colhozuri din raionul Șpoli
anski.

Succesele mecanicilor de pe căile ferate 
sovietice

Mișcarea mecanicilor de pe căile 
ferate sovietice pentru transportarea 
rapidă a unei cît mai mari cantități 
de încărcături cu un număr cît mai 
mic de locomotive ia o amploare tot 
mai largă.

De, la începutul anului curent, pe 
calea ferată de sud au fost marșruti- 
zate peste 13.000 de trenuri de mare 
tonaj, în care au fost transportate 
suplimentar atîtea încărcături pentru 
ă căror transportare în trenuri cu 
greutate obișnuită ar fi fost nevoie 
de peste 3000 garnituri de cale ferată.

Lucrătorii de pe magistrala trans- 
siberiană sporesc tonajul la aproape 
fiecare tren. Gel mai bătrîn mecanic 
de pe calea ferată Omsk, Pervenenko, 
a dat recent dovadă de o mare mă- 
estrie. El a condus cu succes un eșa
lon care a depășit tonajul prevăzut 
de normă cu 1.900 tone.

Succese importante în întrecerea

Feroviarii își construiesc locuințe individuale
Familia mecanicului Zolotarev din 

Rostov pe Don, care lucrează la de
poul de locomotive din Caucaz, a 
sărbătorit recent instalarea sa în lo
cuință proprie. Casa a fost construită 
cu ajutorul unui împrumut acordat 
de stat.

In curînd vor termina construirea 
locuințelor proprii cîțiva mecanici de 
la depourile Tuapse, Ramenolomnîi 
și altele.

Preocupîndu-se de ridicarea per
manentă a bunăstării materiale a oa
menilor muncii, statul a alocat pen
tru lucrătorii secțiilor feroviare 
Tuapse, Krasnodar și altele, de 1,5 
ori mai multe fonduri decît anul tre-

La odihnă minerul I. I. Mafomăn iuc s-a intilnit cu fosta partizană 
A. N. Cernooa. Ei se fotografiază pentru a păstra amintire.

In vilele petroliștilor din Baku
Mii de familii de muncitori și func

ționari din Baku — capitala Azer
baidjanului Sovietic — au plecat în 
aceste zile călduroase de vară lâ vi
lele* situate pe litoralul Mării Caspice. 
Aceste vile le sînt puse la dispoziție 
în condiții avantajoase de către So
vietul orășenesc de deputați ai oa
menilor muncii.

Lăcătușul Halîk Aii Djafarov, de 
la o rafinărie de petrol din Baku, a 
închiriat o astfel de vilă pe termen 
de 10 ani. Situată pe un teren mai 
mare de o jumătate de hectar, el și-a 
plantat o grădină de legume, o vie

La Kuibîșev au început
In iunie constructorii giganticei 

hidrocentrale de la Kuibîșev au în
ceput lucrările pentru a bara cursul 
apelor Volgăi. Din șlepuri au fost de
șertate pe fundul fluviului primele 
sute de metri cubi de piatră, Șe creea- 

pentru sporirea traficului de mărfuri 
au fost dobînditie și pe alte linii de 
cale ferată. Astfel, în luna mai, pe 
linia ferată Kuibîșev au eirculat pes
te 3.000 de trenuri de mare tonaj, 
care au transportat aproximativ 
1.200.000 tone de încărcături peste 
plan. Garnituri de trenuri mărfare, 
cu norma de tonaj sporită, circulă 
pe itinerarul Tallin-Leningrad și re
tur. Mecanicii trenurilor de mare to
naj din Siberia și-au însușit cu suc
ces arta conducerii eșaloanelor de 
mare tonaj prin lanțul munților la- 
blonovo.

Mișcarea inovatorilor din transpor
tul feroviar dă un considerabil ran
dament economic. Numai anul trecut, 
pe căile ferate sovietice au fost ex
pediate peste 1.000.000 trenuri, al că
ror tonaj a depășit normele. In aces
te' trenuri au fost transportate 334 
milioane tone de încărcături peste 
plan.

cut, în vederea construirii de locuințe 
individuale.

In ultimii ani, la nodurile Kameno- 
lomnîi, Caucaz, Tihoreț, Tuapse și 
altele au luat ființă întregi așezări 
muncitorești. Locuințele individuale 
ale feroviarilor de la depoul Caucaz 
sînt din punct de vedere al arhitec
turii cete mai frumoase din oraș. Ele 
sînt prevăzute cu instalații de cana
lizare, electricitate și radio.

Organizațiile economice și obștești 
acordă un substanțial ajutor celor 
ce-și construiesc locuințe individuale. 
Anul acesta, 200 de feroviari ai Căii 
din nordul Catrcazului se vor muta 
în locuințe proprii.

cu aproximativ 300 de butuci, pomi 
fructiferi. Legumele, strugurii și fruc
tele nu numai că vor ajunge cu pri
sosință întregii sale familii pe tot 
cursul verii, dar chiar se vor putea 
face rezerve și pentru iarnă.

Chiria anuală a vilei nu depășește 
cîștigul pe două săptămîni.

Toți muncitorii și funcționarii din 
Baku, care închiriază vile, se bucură 
de aceleași avantaje zea și lăcătușul 
Halîk Aii’Djafarov.'Anul acesta, vor 
închiria vile 2.600 oameni ai muncii 
din Baku din care mai mult de jumă
tate lucrează la exploatările petroli
fere..z

lucrările de baraj
ză astfel o banchetă de piatră cu o 
lungime de 200 metri care va face 
parte din baraj.

Din șlepuri piatra S se descarcă cu 
ajuțorul buldozerelor, iar încărcarea 
lor se face cu excavatoarele.

Odihna de vară'a elevilor 
din școlile rezervelor 

de muncă
Elevii școlilor profesionale, minie

re și feroviare au obținut concedii 
pentru vacanța de vară. In localită
țile pitorești ale U.R.S.S. au fost des
chise pentru ei peste 300 tabere de 
vară unde își vor petrece vacanța 
55.000 tineri și tinere — elevi ai șco
lilor rezervelor' de muncă. Mulți din
tre ei vor pleca la sanatoriile sau 
casele de odihnă din stațiunile balneo
climaterice, situate pe litoralul Mării 
Negre, în Crimeea și Caucaz. La ex
cursiile ce se vor face în diverse re
giuni ale U.R.S.S. vor lua parte peste 
30.000 perso'ane.

In timpul vacanței de vară vor fi 
organizate reuniuni și competiții spor
tive între elevii școlilor rezervelor de 
muncă. In zeci de orașe ale țării au 
ioc în prezent competiții de atletică 
ușoară, gimnastică, natație.

Cîteva mii de tineri și tinere vor 
participa la spartachiada unională a 
elevilor, care va avea loc în luna au
gust la Leningrad.

Pentru micii călători
Trenul intră lin pe peron, unde 

printre călători și printre persoanele 
care au venit să-și întîmpine rudele 
sau prietenii se afla o femeie între 
două vîrste, îmbrăcată într-un halat 
alb și ținînd în mînă un coșuleț aco
perit cu tifon. Intrînd în vagonul re
zervat mamei și copilului, ea desface 
coșulețul, plin pînă la refuz cu sti
cluțe conținînd diferite produse lac
tate.

— Acesta e pentru sugari, iar a- 
ctesta pentru cei mai mărișori, — ex
plică ea mamelor.

In scurt timp coșulețul s-a golit.
Lidia Pavlovna Piniâghina — în

grijitoare de copii în camera mamei 
și copilului din gara Sverdlovsk — 
aduce zilnic în trenurile în trecere 
prin gară, hrană pentru călătorii cei 
mai mici. încă în cursul călătoriei 
mamele sînt informate de către con
ductori despre vînzarea de preparate 
lactate, chefir și griș, în gara Sverd
lovsk. Adesea șefii de tren fac prin 
telegraf comenzi pentru aceste pro
duse și pasagerii sînt integral sâtis- 
făcuți.

Camera mamei și copilului din gară 
Sverdlovsk este una din cele mai 
bune de pe linia Ural-Siberia.

Viata civilizată a populației 
satelor din Armenia Sovietică

*în orice sat din R.S.S. Armeană 
există în prezent un club, o școală, 
o bibliotecă.

In sătul de munte Gamzâciman în 
fiecare seară, cînd străzile sale sînt 
scăldate de lumina puternică â becu
rilor electrice, țăranii se adună lâ 
clubul lor, unde vizionează un film,: 
citesc sau ascultă o conferință pe di
ferite teme. Pe scena clubului dau 
spectacole membrii formațiilor artis
tice de amatori — cîntăreți, dansa
tori, actori. O. mare animație dom- 
nește în cele trei biblioteci ale satu-' 
lui, unde cititorii au ia dispoziție cî
teva mii de volume de literatură be
letristică, agricolă etc.

înainte de instaurarea Puterii So
vietice, în acest sat de munte știu« 
torii de carte puteau fi numărați pe 
degete. Iri ultimii ani, 150 locuitori 
ai șătului au absolvit școli superioa
re și activează în prezent ca învăță- 
tort agronomi, ingineri, medici. La 
școala medie din acest sat învață în 
prezent 600 copii ai colhoznicilor, iar 
aproximativ 200 tineri și tinere stu
diază la institutele și școlile medii 
tehnice din Erevan, Tbilisi, Moscova' 
și din alte orașe ale U.R.S.S.
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Activul — sprijin de nădejde 
in munca organizațiilor de partid

Iii. perioada actuală, cînd oamenii 
muncii de pe întreg întjfisul patriei 
noastre desfășoară larg steagul intre 
cerii socialiste în întîmpinarea zilei de 
23 August, în fața organizațiilor de 
partid stau sarcini de mare răspun
dere. Ele trebuie să fie conducătorul 
politic al întrecerii socialiste, să îm
bine munca politici cu sarcinile eco
nomice. Rezolvarea la timp și în mo
dul cel mai just a acestor sarcini cere 
organizațiilor de bază să muncească 
temeinic cu activele de partid și fără 
de partid și să se sprijine pe activ.

Preocupat de îmbunătățirea activi
tății organizațiilor de bază, comite
tul de partid de la mina Lonea a în
drumat birourile organizațiilor de ba
ză în formarea activelor de partid și 
fără de partid. In acest scop, comitetul 
de partid a arătat importanța pe care 
o au activele de partid și fără de par
tid în îmbunătățirea activității de zi 
cu zi a organizațiilor de bază. Comi
tetul de partid a indicat birourilor or
ganizațiilor de bază să atragă în acti
vele de partid pe cei mai buni comu
niști, iar în activele fără de partid 
mineri și tehnicieni înaintați care au 
dovedit prin munca lor dragoste și 
atașament față de regimul nostru 
democrat-popular.

Majoritatea organizațiilor de bază 
de Ia' mina Lonea au active de partid 
și fără de partid. In aceste active de 
partid au fost atrași tovarăși de 
frunte, între care minerul fruntaș al 
întrecerii socialiste Viorel Cristea, teh
nicianul fruntaș Francise Vasita, pro
pagandistul Alexandru Koloșvari și 
alți zeci de membri de partie). In acti
vele fără de partid au fost atrași, de 
asemenea, minerul fruntaș Mircea 
Costinaș, mecanicul de sector Fran
cise Mihalak, normatorul Ioslf Crai- 
bic și alții.

In activitatea lor, organizațiile de 
bază se consultă în preblemele cele 
mai importante cu activele de partid 
și fără de partid. Aceste consultații nu 
se fac la întîmplare. Dacă, dg exem
plu, se discută probleme legate de 
creșterea producției și productivității

Știri sportive
★

„S apt amina G. M. A.“
In scopul îndeplinirii cifrelor de- 

plan la G.M.A. și clasificărilor spor
tive, din inițiativa colectivului sportiv 
Flamura roșie Petroșani, în Valea Jiu
lui se organizează „Săptămîna 
G.M.A.”. In cadrul acestei săptămîni, 
sportivii diferitelor colective își vor 
putea trece normele G.M.A. In acest 
sepp s-a stabilit următorul program :

luni 19 iulie, pe stadionul Minerul 
Petroșani, orele 17—20 — atletism ;

marți 20 iulie, pe stadionuț Minerul 
Petroșani, orele 16—20 — gimnas
tică ;

miercuri 21 iulie, pe stadionul Mi
nerul Petroșani, orele 17—20 —■ a- 
tletism ;

joi 22 iulie, la poligonul Construc
torul Petroșani, orele 16—19 — tir;

vineri 23 iulie, pe stadionul Minerul 
Petroșani, orele 17—20 — atletism;

sîmbătă 24 iulie, la bazinul de înot 
Petrila, orele 16—18 — natație ;

duminică 25 iulie, la bazinul de înot 
Petrila, orele 15—18 — natație.

Colectivelor sportive le revine sar
cina de a delega 1—2 tovarăși care 
să facă parte din comisia GM.A.

Colectivului sportiv cu cea mai bu
nă mobilizare i se va acordă o pla
chetă, iar celor clasate pe locurile II 
și III li se vor conferi diplome.

Noi baze sportive
Din inițiativa comitetului local 

U.T.M. Petroșani și Comitetului raio
nal C.F.S. au început zilele trecute 
lucrările pentru construirea unui teren 
de volei și baschet, în curtea Sfatului 
popular ¿1 orașului Petroșani. La ame
najarea terenului muncesc voluntar 
tinferi litemiști din întreprinderile și 
instituțiile orașului Petroșani.

AL. NEGUȚ I 

muncii, biroul organizației de bază 
se consultă cu tovarăși din activ care 
sînt cei mai competenți în această di
recție. Pînă nu de mult în sectorul 
de investiții al minei erau greutăți 
care frînau îndeplinirea și depășirea 
ritmică a sarcinilor de plan. Acest lu
cru a făcut ca organizația de bază 
din sector să analizeze într-o ședință 
cu activele de partid și fără de partid 
cauzele rămînerii în urmă. Din cele 
discutate a reieșit că una din cauzele 
rămînerii în urmă o constituie faptul 
că nu totdeauna brigăzile de mineri 
din sector au asigurate condiții opti
me de muncă. O altă lipsă scoasă la 
iveală a fost repartizarea nejustă a 
brațelor de muncă. Pentru remedierea 
acestor lipsuri tov. Francisc Vasita, 
Petru Mihai, Aurel Florea și Luca 
BoaTită au . propus ca transportul la 
orizontul 220 să fie schimbat pe o alta 
galerie. La rîndul său, tov. Gheorghe 
Cigmăian a propus măsuri concrete 
pentru repartizarea din timp a mate
rialelor necesare brigăzilor de mineri, 
precum și pentru plasarea justă a bra
țelor de muncă. Rezolvarea probleme
lor de producție care au fost discutate 
cu activul de partid și fără de partid 
au contribuit în bună măsură la spori
rea' realizărilor în sector. In prezent, 
colectivul sectorului VI investiții se si
tuează la loc de cinste,în întrecerea 
socialistă ce se desfășoară în cinstea 
zilei de 23 August. Tot ca urmare a 
faptului că organizațiile de bază nr. 
4, 5, 8 au desbătut problemele cele 
mai importante împreună cu activele, 
problemele importante de care depin
dea buna desfășurare a muncii în ca
drul sectorului au fost rezolvate în 
mod operativ. •

Cu toate acestea, la mina Lonea 
mai sînt și acum birouri ale organiza
țiilor de bază care nu acordă atenția 
cuvenită activelor de partid și fără de 
partid. Astfel, biroul organizației de 
bază nr. 7 s-a mulțumit cu faptul că a 
întocmit un tabel cu tovarăși care 
formează activul de partid și fără de 
partid și în rest, el n-a mai făcut ni

Constructorii 
își realizează

Urmînd exemplul munci corilor și 
tehnicienilor din cele 13 întreprinderi 
din Capitală, colectivele de construc
tori din Valea Jiului șL-au luat an
gajamente sporite în întrecerea socia
listă în cinstea celei de a 10-a aniver
sări a eliberării patriei noastre.

Aceste angajamente, precum și mă 
șurile ce trebuie luate pentru 'înde 
plinirea lor, au fost discutate într-o 
consfătuire inițiată de comitetul raio 
nai al sindicatului muncitorilor con
structori în colaborare cu conducerea' 
trustului 7 construcții, la caie au par 
țicipat președinții comitetelor de în
treprindere, responsabilii serviciilor 

de organizare a muncii, ingineri, teh
nicieni și fruntași ai întrecerii socia
liste.

In urma acestei consfătuiri, unele 
conduceri de întreprinderi și șantiere 
cum sînt cele ale întreprinderii 701, 
șantierului de construcție a căminului 
institutului de Mine din Petroșani și 
altele au organizat mai bine desfă
șurarea muncii pe șantiere.

Lupta constructorilor pentru reali 
zarea angajamentelor este susținută 
de asemenea prin agitația politică de ■ 
masă desfășurată de organizațiile de 
partid și sindicale. Pe unele șantiere 
au fost expuse lozincii mooilizatoare, 
grafice care arată realizările brigăzi
lor de constructori în întrecere. Și-au 
îmbunătățit activitatea și unele ga
zete de perete cum este aceea de la în-- 
treprinderea 701 Petroșani.

Pe șantierul de construcție a cămi
nului Institutului de Mine sînt în în
trecere brigăzile de tencuitori conduse 
de fruntașii întrecerii socialiste Marin 
Mustață și Ioan Kinal care s-au an
gajat să realizeze sarcinile de plan 

mic. Or, este știut că munca cu acti
vul nu trebuie să se rezume la întocmi
rea de tabele. Birourile organizațiilor 
de bază ttebuie să ducă o muncă vie, 
concretă cu activul, să-l atragă la în
deplinirea sarcinilor ce-i stau în față. 
Asemenea lipsuri în munca cu activul 
de partid și fără de partid manifestă 
și biroul organizației de bază nr. 1. 
Cu toate că a fost criticat pentru ne
păsarea manifestată față de această 
problemă, tov. Dezideriu Kuron, se
cretarul organizației de bază nr. 1 nu 
a căutat să ia măsuri pentru îmbună
tățirea muncii cu activul.

De aceste lipsuri se face vinovat și 
comitetul de partid al minei care nu 
și-a îndreptat în suficientă măsură a- 
țenția spr.e organizațiile de bază cu 
mai puțină experiență în această di
recție. Deasemenea, comitetul de par
tid n-a controlat pe membrii comite
tului care au fost repartizați pe lîngă 
organizațiile de bază, de feiul cum se 
achită de sarcinile încredințate.

Pentru a remedia lipsurile ce mai 
dăinuie în munca cu activul, comite
tul de partid al minei Lonea și-a pro
pus printre altele să țină periodic șe
dințe lărgite cu birourile a 1'—2 orga
nizații de bază* în cadrul cărora se
cretarii organizațiilor de bază să pre
zinte rapoarte de felul cum luciează 
cu activul. De asemenea, comitetul de 
partid va studia și răspîndi expe
riența înaintată a birourilor organi
zațiilor de bază în munca cu activul.

Sprijinindu-se în munca lor de zi 
cu zi pe activul de partid și fără de 
partid, organizațiile de bâză de la mi
na Lonea vor putea rezolva la timp 
problemele legate de îndeplinirea rit
mică și la toți indicii a sarcinilor de 
plan, își vor spori capacitatea ior de 
mobilizare a maselor în lupta pentru 
construirea -vieții noi. -■ ..m—

ANTON SCOLNIC 
secretarul comitetului de partid 

ăl minei Lonea

din Petroșani 
angajamentele
cu 7 zile înainte de termenul fixat, 
efectuînd luqru de bună calitate. Gra
ficul cu rezultatele întrecerii arată că 
aceste două brigăzi obțin zilnic de
pășiri de normă de 60 la sută. Frun
tașul în întrecerea socialistă Marin 
Mustață se ocupă cu dragoste de ca
lificarea tinerilor din brigada sa. El 
califică la locul de muncă pe tinerii 
Constantin Barbu, Ioan Vițegă, Ileș 
Dionisie și Constantin Dragomir

Graficul de întrecere arată, de ase
menea, că echipa de zugravi condusă 
de tov. Iosif Madaraș de pe același 
șantier depășește norma zilnică cu 
90 la sută, iar echipa de dulgheri con
dusă de tov. Ioan Huber realizează 
depășiri de normă de 60 la sută.

Rezultate remarcabile obțin in în
trecerea în cinstea zilei de 23 August 
brigăzile complexe conduse de tov. 
Friderich Kraus și Ioan Ber de pe șan
tierul „3 Blocuri”. Aceste brigăzi ob
țin zilnic depășiri de normă de 39-42 
la sută. Cu depășiri de norme cuprinse 
între 37—72 la sută întîmpină ziua de 
23 August și echipele de ferari-beton 
ș> dulgheri conduse de tov. Marin 
Ciungulescu și Mihai Schuler pe 
șantierul „3 blocuri”.

La baza succeselor obținute de 
constructorii de pe aceste șantiere stă, 
pe de o parte, buna organizare a 
muncii, iar pe de altă parte, munca 
politică de masă dusă de organiza
țiile de partid, sindicale și de U.T.M., 
care însuflețește colectivele de mun
citori și tehnicieni constructori în 
lupta pentru realizarea angajamente
lor luate în cinstea zilei de 23 August

V. UNGUREANU 
corespondent

3

Seară literară
Era o după-amiază călduroasă de 

iulie, cînd un tovarăș instructor i-a 
anunțat pe pionieri, că la Casa Pionie
rului din Petroșani se va organiza 
prima seară literară din anul acesta.

Iată-i pe pionieri adunați pe cîmpia 
din apropierea Casei Pionierului. Aici, 
ei au format țm cerc în mijlocul că
ruia a luat loc tov. profesoară Lidia 
Păcuraru. Ea citește pionierilor un 
basm ; „Povestea cîntului”. Pionierii 
ascultă cu multă atenție. In basm este 
vorba de o pionieră ce cu priceperea 
și înțelepciunea ei îi uimește pe toți. 
O cheamă Rusalca.

— Ce nume frumos 1 — șoptesc pio
nierii.

Privirile pionierilor sînt ațintite 
asupra profesoarei ce, cu voce blîn- 
dă, citește fără întrerupere.

...Basmul s-a terminat. Pionierii ra- 
mîn însă nemișcați pe locurile lor. 
Intr-un iîrziu tăcerea este întreruptă 
de un plîns înăbușit. O pionieră' a în- . 
ceput să plîngă. E cea mai mică din
tre toți. Pionierii o înconjoară.

< —■ De ce plîngi, Pușa ?
—- Basmul..., a fost foarte frumos ! 

— spune Pușa. Și iar hohote de plîns.
— Da, a fost foarte frumos ! a ros

tit încetișor pioniera Maria' JPinghert.
...Seara literară nu s-a terminat. Ur

mează cîntece și recitări, Pioniera Ma
ria Pinghert, de pildă, își distrează 
colegii cîntînd din acordeon. La' reu
șita programului au contribuit și pio
nierii Elisăbeta Șandor, Iuliana Mar* i. 
ton, Elisabeta Mike și alții.

Așa decurg serile literare în cadrul 
taberelor orășenești de la Casa Pio
nierului din orașul Petroșani.

.ȘT. DICHER

Spectacolul echipei de artiști 
amatori de la U.R.U.M.P.
Zilele trecute, echipa artistică de 

amatori a Uzinei de reparat utilajul 
minier a prezentat în sala Teatrului 
de Stat din Petroșani comedia „Tîrîie 
brîu” de Tudor Mușatescu. La specta
col au participat numeroși qameni ai 
muncii din orașul Petroșani.

La reușita spectacolului au contri
buit tov. Âna Colda și Alexandru Jeles 
actori ai Teatrului de Start din Petro
șani care au dat artiștilor amatori un 
ajutor prețios la punerea în scenă a 
piesei.

Echipa artistică de la U.R.U.M.P. 
a început pregătirea unui nou program. 
în cinstea zilei de 23 August.

VIOREL VASU 
corespondent

Alături de mineri
La suprafața minei Lupeni lucrează 

zeci de brigăzi de muncitori vîrstnici 
și tineri care prin munca lor, sprijină 
activ lupta minerilor pentru a da pa
triei cît mai mult cărbune.

Un astfel de exemplu îl constituie 
brigăzile de muncitori de la magazia 
de materiale care, obțin succese însem- ■ 
nate în producție. Aceștia cat ă să a- 
provizioneze continuu pe mineti cu 
toate materialele de care au nevoie, 
ca munca' lor să nu sufere nici o clipă. 
Și în această direcție, contribuția a- 
cestor muncitori este prețioasă pentru 
munca minerilor.

Brigada de muncitori condusă de 
tînărul Vasile Prună din care fac par
te tov. Alexandru Mercută, Iacob Co- 
zilă, Gheorghe Popescu,' Alexandru 
Drăguț și alții a reușit să-și întreacă 
productivitâtea planificată pe prima 
jumătate a lunii iulie cu 60 la sută., .

Rezultate frumoase în muncă au ob
ținut pe același interval de timp și 
muncitorii din brigăzile conduse de 
tov. Florea Văleanu și Gheorghe Sorb 
care lucrează la repararea liniei ferate 
de la depoul de locomotive al mine;. 
Membri acestor brigăzi și-au întrecut 
productivitatea planificată cu peste 
40 la sută.

Aceste brigăzi sînt hotărîte șă în- . 
tîmpine ziua de 23 August cu anga
jamentele îndeplinite.

GH. RUSU 
, corespondent
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In legătură cu conferința de la Geneva ,,S. U. A. transformă Japonia într-o forță de șoc
GENEVA (Agerpres). — TASS
La 14 iulie, V.M. Molotov, ministrul 

Afacerilor Externe al U.R.S.S., a avut 
o convorbire la sediul delegației so
vietice cu A. Eden, ministrul Aface
rilor Externe al Marii Britanii, care 
s-a înapoiat în această zi de la Paris.

Convorbirea s-a referit la proble
me legate de continuarea lucrărilor 
conferinței de la Geneva.

PEKIN (Agerpres). — Corespon
dentul din Geneva al agenției China 
nouă anunță că la 14 iulie, Ciu En-lai, 
premierul Consiliului Administrativ de 
Stat și ministrul Afacerilor Externe 
al Republicii Populare Chineze, l-a vi-

Tratativele militare de la Tung Jia
A începui schimbul prizonierilor de război bolnavi și răniți

HANOI (Agerpres). — In urma 
acordului realizat în cadrul tratative
lor militare de la Tung Jia, la 14 iulie 
a început schimbul de prizonieri bol
navi și răniți aparținînd corpului ex- 
nediționar francez și armatei popu- 
h're vietnameze.

Agenția France Presse anunță că 
primul lot de 100 prizonieri francezi 
deținuți de armata populară au fost 
predați autorităților franceze în punc
tul de schimb stabilit în regiunea Fan 
Hoa’. In același timp autoritățile mi

Declarația lui Eisenhower
WASHINGTON (Agerpres). — tre principalii abați ai americanilor 

TASS și S.U.A. au inspirat temeri. Potrivit
« La ultima sa conferință de presă, declarației lui Eisenhower, Dulles se 
președintele Eisenhower a declarat că va înapoia în curînd la Washington 
plecarea lui Dulles la Paris a fost pentru a' raporta despre tratativele de 
determinată de faptul că relațiile din- la Paris.

Un business înfloritor“
MOSCOVA (Agerpres). —
Ziarul „Literaturnaia Gazeta” din 

8 iulie publică următorul articol inti
tulat „Un business înfloritor”.

Potrivit relatărilor ziarului ameri
can „Wall Sfreet Journal”, profesiu
nea de „detectiv particular” (cu alte 
cuvinte agent secret) a devenit în 
S.U.A. un business extrem de respec
tabil și chiar rentabil. Acesta este 
un business înfloritor, deoare
ce actuala campanie antimuncitoreas- 
că a monopolurilor și dezmățul mc- 
carthysmului în țară reclamă serviciile 
unei întregi armate de spioni, detec
tivi și denunțători. Proporțiile aces
tui business sînt dovedite de cifra ci
tată de ziar.

In S.U.A. funcționează 5.000 agen
ții secrete. După exemplul „lumii de 
afaceri”, ele sînt grupate în cîteva 
monopoluri care controlează, educă 
și furnizează capitaliștilor cadre de 
spioni experimentați. Printre ele un 
rol important îl au firmele ca agenția 
lui Pinkerton și agenția de detectivi 
a lui William Byrnes care participă 
de mult și activ la înăbușirea mișcă
rii muncitorești.

Acum cînd monopoliștii încearcă să 
folosească situația crizei care se apro
pie pentru a-și spori profiturile pe sea
ma oamenilor muncii, ei alocă deosebit 
de generos fonduri pentru urmărirea 
muncitorilor. Intrucît intenționează să 
reducă sal'ariile existente, să intensifi
ce exploatarea și caută să desființeze 
sindicatele ei cer : să fie descoperiți, 
urmăriți și izgoniți cei care îndrăz
nesc să lupte pentru drepturile oa
menilor muncii, cei care se pronunță 
împotriva cursei înarmărilor, pentru 
pace în întreaga lume.

John Kamden, vicepreședinte al a- 
genției lui Pinkerton, a vorbit des
chis despre sistemul de spionaj în în
treaga Americă, chestiune pe care o 

zitat pe Phui Sananikone, ministrul 
Afacerilor Externe al Laosului.

In după amiaza aceleeași zile, Ciu 
En-lai l-a vizitat pe Tep Fan, minis
trul Afacerilor Externe al Cainbodgiei.

PEKIN (Agerpres). — China nouă
In dimineața zilei de 15 iulie, șeful 

delegației vietnameze la Geneva, Fam 
Van Dong, vicepreședintele Consiliu
lui de Miniștri al R. D. Vietnam, a 
avut c a doua întrevedere cu Tran Van 
Do, ministrul de Externe al guvernu
lui Bao Dai.

La amiază. Fam Van Dong a primit 
din nou pe Tran Van Do, precum și 
pe Van Tuu, fost prim ministru al gu
vernului Bao Dai.

litare franceze ău predat reprezentan
ților armatei populare vietnameze-100 
prizonieri vietnamezi.

ȘANHAI (Agerpres). — După cum 
transmite agenția vietnameză de in
formații, la 13 iulie au avut^loc la 
Tung Jia două ședințe ale reprezen
tanților comandamentelor militare ale 
celor două părți, consacrate problemei 
încetării focului. La 14 iulie nu a avut 
ioc nici o ședință. Conferința își con
tinuă lucrările.

cunoaște la perfecție. Intr-un interviu 
acordat corespondentului ziarului 
„Wall Street Journal”, Kamden a de
clarat într-un stil absolut mccarthyst 
că în ultima vreme această agenție 
este ocupată îndeosebi cu „descoperi
rea comuniștilor care se ocupă cu ac
tivitate subversivă în uzine și între
prinderi”.

xIn acelaș număr ziarul „Wall Street 
Journal” publică interviul unui agent 
secret de importanță mai mică, care 
conduce un birou de detectivi și care 
a preferat să rămînă anonim. El a de
clarat (cităm cele publicate de ziarul 
american „Worker”): „Timp de cinci 
ani îi mențin pe agenții mei în posturî- 
cheie într-o societate din Brooklin. 
Ei urmăresc pe roșii”. Despre ,,bo- 
om-ul” care se observă în „businessul 
cu a genți secreți” el a declarat cu sa
tisfacție : „Numai luna aceasta am în
cheiat un contract cu un mare indus
triaș pentru repartizarea agenților 
mei în întreprinderea lui din Tennes- 
see...”

Există o legătură strînsă între a- 
genții secreți și Biroul federal de in
vestigații (poliția secretă americană), 
despre care scrie fără jenă „Wall 
Street Journal”. „Detectivii particu
lari ai agenției comunică — declară 
ziarul — că ei îndeplinesc funcțiuni 
importante în cazul cînd există doar ' 
suspiciuni. Iar cînd suspiciunile cu i 
privire la activitatea „roșilor” se con-' 
firmă, agenții biroului de detectivi in-, 
formează imediat Biroul federal de 
investigații”. *

Iată cum funcționează în „țara li
bertății” un sistem organizat de spio
naj și urmăriri polițienești împotriva 
muncitorilor. El constituie una din 
trăsăturile caracteristice ale „demo
crației” americane în actuala eră a 
mccarthysmului.

a agresiunii
MOSCOVA (Agerpres).
Ziarul „Krasnaia Zvezda” publică 

sub semnătura lui G. Juikov urmă
torul articol intitulat „S.U.A. trans
formă Japonia într-o forță de șoc a 
agresiunii lor în Asia“. In articol se 
spune printre altele :

încă cu mult timp în urmă, în Ja
ponia a fost creeată o armată, ceea 
ce a constituit o încălcare a consti
tuției. Acest lucru este dovedit de in
trarea în vigoare cu începere de la 
1 iulie a două proiecte de lege care 
legalizează reînvierea forțelor ar
mate japoneze.

Potrivit unor date oficiale, în 
cursul anului, efectivul forțelor te
restre japoneze va crește cu 20.000 
de oameni. Efectivul forțelor milita
re navale va fi de 15.000 de oameni. 
O serie de vase de război, incltisiv 
submarine, urmează să fie construite 
în țară.

Efectivul aviației va fi sporit în 
cursul anului acesta pînă la 6.200 de 
oameni. Presa relatează că aviația 
japoneză va dispune de 1.300-1.400 
avioane.

Efectivul total ăl forțelor armate 
japoneze se va ridica în cursul anu
lui acesta la 164.500 oameni.

Cercurile guvernante ale S.U.A 
consideră Japonia ca o țară depen
dentă. Comanda și instruirea practi
că a forțelor armate japoneze, în 
curs de reconstituire, sînt asumate 
de Pentagoiy In armata japoneză se 
află un nuttiăr uriaș de consilieri și 
instructori americani. Presa străină 
relatează că un grup de 650 de con
silieri americani își vor începe în 
curînd activitatea’ în cadrul orgănu-

PE S
— Potrivit ăgențtei France Pres

se, Departamentul de stat a anunțat 
marți seara că Statele Unite au re
cunoscut noul guvern din Guatema
la, condus de Castillo Armas, con
ducătorul mercenarilor subvenționați 
și înarmați de americani.

— După cum se anunță din Was
hington, comisia pentru Afacerile 
Externe a Camerei Reprezentanților 
din S.U.A. a adoptat o rezoluție

Texas
Recent, ziarul „Neues Deutschlănd" 

a publicat o fotografie care înfățișa 
un oraș alcătuit din clădiri identice 
de tip cazarmă. Inscripția de sub cli
șeu indica că „aceasta este o parte 
a orașului american Vogelwe, situat 
în apropiere de Keiserslautern. Îna
inte locuiau aici, în micile lor sătu-i 
lețe, țărani germani. In prezent, 
viața ’ de aici amintește de Texas. 
Acest lucru este într-adevăr așa”.

Ziarele germane au publicat recent 
o știre laconică: între guvernul de la 
Ecnn și guvernul S.U.A. au loc tra
tative cu privire la darea în arendă 
americanilor, pe termen de 99 ani, a 
unei mari regiuni din landul Pala
tinat, între hotarele căruia se află 
orașele Keiserslautern, Baumgolder 
și altele. Această știre a.fost confir
mată de agenția vest-germană D.M.T. 
S au aflat unele amănunte în legă
tură cu această tranzacție necinstită 
— vînzarea către ocupanți a unui te
ritoriu german.

Autoritățile americane intenționea
ză să transforme regiunea Keiserslau- 
tern-Baumgolder în cea mai mare 
bază militară a S.U.A. din Europă. 
Această bază va sta exclusiv la dis
poziția forțelor armate americane, și 
nu va fi inclusă în sistemul așa-zisei 
„comunități defensive europene“. Re
giunea unde va fi situată baza se vă 
transforma într-un teritoriu ameri
can.

Cu patru ani în urmă, trupele â- 
mericâne au intrat în Palatinat, care 
este o parte a zonei franceze de ocu
pație din Germania, și au început să 
se instaleze acolo „ca la ei acasă“. 
Comandamentul american a plănuit 
crearea unor mari obiective militare

lor în Asia“
lui suprem de supraveghere și con
trolare a reînarmării Japoniei. Chel
tuielile legate de activitatea acestui 
grup vor fi suportate de japonezi. .

In eursul acestui an, Japonia ur
mează să primească din partea Sta
telor Unite un „ajutor“ militar în va
loare totală de 100.000.000 de do
lari. In realitate însă, sumele chel
tuite de Statele Uăite pentru reînvie
rea militarismului? japonez sînt mult 
mai inari. Este suficient să arătăm 
că la 30 iunie, Camera reprezentan
ților a alocat pentru Japonia peste 
500.000.000 de dolari în vederea' ă- 
chiz/ționării de echipament militar.

Subliniind că Statele Unite inten
ționează să folosească forțele armate 
japoneze în afara țării, Juikov scrie i

Reînvierea fățișă a forțelor armate 
japoneze coincide cu intensificarea! 
eforturilor depuse de cercurile gu
vernante ale Statelor Unite în vede
rea înjghebării unui bloc agresiv în 
Asia de sud-est. Problema creării 
unui asemenea bloc a fost analizată 
recent în cursul tratativelor anglo- 
ămericâne de la Washington. Japo
nia este una din țările pe care Sta
tele Unite intenționează s-o includă 
în acest bloc agresiv din Asia.

In încheiere, Juikov scoate în evi
dență mișcarea' împotriva pregătiri
lor de război america'ne, care crește 
în Japonia' și în alte țări din Asia.

Popoarele Asiei ău pășit pe caleă 
dezvoltării independente, democra
tice, și nici un fel de subterfugii ale 
agresorilor imperialiști nu pot opri 
mișcarea lor spre libertate și inde
pendență. '

CURT
ț

prin care se pronunță împotrivă res
tabilirii drepturilor legitime ale Re
publicii Populare Chineze în Organi
zația Națiunilor Unite.

— Prezidiul Sovietului Suprem âl 
R.S.S. Ucrainene a ratificat conven
țiile de la Geneva cu privire la apă
rarea victimelor războiului, elaborate 
la conferința de la Geneva în anul 
1949 și semnate de reprezentantul 
R.S.S. Ucrainene la 12 deceinbrie 
1949.

pe Rin
în așă-zisul triunghi din Palatinat, 
pe teritoriul dintre fluviile Saar, Mo- 
sela și Rin.

întreagă regiune ă fost americani
zată. Ziarele publică știri intere
sante cu privire la noile orașe, desti
nate exclusiv americanilor. Orașul 
Vogelwe numără în prezent 12.500 
„locuitori“. Intr-o altă colonie ame
ricană, situată în apropiere de Baum
golder, la 3.000 de locuitori revin 
cîte 30.000 soldați, iar la Langstul 
au fost construite 6.000 de aparta
mente pentru americani.

In vederea construirii „orașelor” 
americane, țăranii sînt izgoniți cu 
forța de pe părnîntul lor. Acolo unde 
pînă nu de mult se întindeau lanuri 
fertile, acum sînt instalate pe plat
forme betonate avioane americane.

După cum relatează presa progre
sistă germană. în Palatinat sînt can
tonate tunuri atomice americane, căre 
au început să sosească în Germania 
occidentală încă din octombrie anul 
trecut. In prima jumătate a lunii mai 
ă. c„ în regiunea dintre Kusel șl 
Anzbăch (Palatinat și Bavaria) ău 
avut loc manevre la căre a participat 
și artileria atomică.

Crearea unor baze militare ameri
cane, care constituie o' amenințare 
pentru pacea și securitatea țării, stîr- 
nește indignarea profundă a tuturor 
germanilor cinstiți. Pe tot cuprinsul 
Germaniei- se intensifică mișcarea de 
protest împotrivă politicii criminale 
a lui Adenăuer. Opinia publică ger
mană apreciază just ..darea în aren
dă“ a Palatinatului ca un act sim
bolic, însemnîna transformarea .în
tregii Germanii occidentale într-o 
moșie a imperialismului american.
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