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Comisiile de femei — sprijin prețios 
al sfaturilor populare

Cu fiecare zi care trece, oamenii miincii de pe întreg întinsul 
patriei noastre obțin noi și însemnate succese în întrecerea so
cialistă ce se desfășoară în întîmpinarea zilei de 23 August, cea 
de a 10-a aniversare a eliberării patriei noastre. Avîntul muncii 
creatoare a cuprins, alături de bărbați, mii și mii de femei care 
nu precupețesc niciun efort pentru a dovedi că sînt demne de 
marile drepturi și libertăți ce le-au fost asigurate de regimul nos
tru democrat-popular. Prețuirea de care se bucură femeia în țara 
noastră este oglindită de faptul că 66 femei sînt deputate în 
Marea Adunare Națională, 33.000 sînt deputate în sfaturile popu
lare, peste 3500 femei au fost distinse cu ordine și medalii, etc.

Eliberate de sub jugul nemilos al exploatării capitaliste, 
femeile din patria noastră sînt o forță uriașă în lupta pentru 
îndeplinirea sarcinilor de plan, pentru traducerea în viață a pro
gramului de măsuri elaborat de partid și guvern privitor la ri
dicarea bunăstării poporului muncitor. Numai în Valea Jiului 
mii de femei sînt antrenate în producție iar numeroase gospo
dine participă efectiv la gospodărirea treburilor obștești.

In această perioadă, cînd în mine, fabrici și șantiere între
cerea socialistă în întîmpinarea zilei de 23 August cunoaște un 
mare avînt numeroase gospodine din Valea Jiului și-au luat 
la rîndul lor angajamentul să întîmpine cea de a 10-a aniversare 
a eliberării patriei de către glorioasa Armată Sovietică muncind 
voluntar pentru înfrumusețarea localităților, pentru o mai bună 
gospodărire a treburilor obștești. Comisia de femei de pe lîngă 
Comitetul executiv al sfatului popular al orașului Vulcan a mo
bilizat zeci de gospodine la muncă voluntară pentru confecțio
narea lengeriei necesare noii creșe din Vulcan. Gospodinele Lu- 
creția Magvary, iuliana Truță, Elisabeta Kulik și altele au con
fecționat 356 cămășuțe pentru copii. De asemenea, gospodinele 
din Vulcan în frunte cu tov. Valeria Jura, Elisabeta Rokoy și 
Eleonora Șicomaș și-au luat angajamentul sa efectueze în cinstea, 
zilei eliberării 700 ore muncă voi uniată pSrftru curățirea*și  înfru
musețarea școlilor, străzilor și parcurilor din localitate.

O inițiativă prețioasă în munca de folos obștesc au avut 
și gospodinele din grupa de femei din strada Grîvița Roșie din 
Petroșani, care împreună cu responsabila de circumscripție, Ma- 
ria Budai, au lansat chemarea la întrecere „Pentru cea mai 
frumoasă și curată stradă”. Asemenea acțiuni de folos obștesc 
organizează și gospodinele din Aninoasa, Lupeni și alte locali
tăți din Valea Jiului.

Succesele obținute pînă acum de femei în munca de folos 
obștesc, dovedesc că acolo unde comitetele executive ale sfatu
rilor populare, organizațiile de partid și de masă s-au preocupat 
cu simț de răspundere de antrenarea maselor largi de femei 
la gospodărirea treburilor obștești, rezultatele sînt din cele mai 
frumoase.

Trebuie spus însă că în Valea Jiului mai sînt încă unele 
comitete executive care privesc în mod superficial, birocratic 
atragerea femeilor la gospodărirea bunurilor obștești, duc o 
muncă sectară lipsită de perspectivă. Comitetul executiv al sfa
tului popular orășenesc din Petrila a subapreciat atragerea fe
meilor la gospodărirea treburilor obștești, nu se preocupă de în
drumarea concretă pe diferite probleme a comisiei de femei de 
pe lîngă sfatul popular. Rezultatul acestei slăbiciuni e oglindit 
de faptul că în multe localități ca Iscroni și altele nu sînt an
trenate în acțiuni de folos obștesc decît un număr restrîns de 
femei.

Aceasta se datorește și slabei munci politice depusă de or
ganizațiile de bază. Ele n-au dus o intensă muncă politică de 
masă pentru atragerea femeilor la acțiuni obștești, n-au tras la 
răspundere membrele de partid din comisiile de femei care n-au 
depus activitate în această direcție.

Trebuie îmbunătățită munca de atragere a femeilor la gospo
dărirea treburilor obștești. Comitetele executive ale sfaturilor 
populare trebuie să îndrume în permanență activitatea delegatelor 
și comisiilor de femei nou alese, să mobilizeze masele de femei 
la toate acțiunile întreprinse de sfaturile populare. Comitetele 
executive au datoria să ajute comisiile de femei la întocmirea 
planurilor de muncă, să le arate problemele cele mai arză
toare, ce stau în fața sfaturilor populare spre a fi duse la în
deplinire cu ajutorul femeilor. La rîndul lor, delegatele și comi
siile de femei de pe lîngă sfaturile populare trebuie să atragă 
cit mai multe femei la munca de înfrumusețare a localităților, 
la dezvoltarea gospodăriilor anexe de pe lîngă sfaturile populare 
și întreprinderile din localitate, la activitatea comisiilor de control 
obștesc, etc.

Sarcini însemnate în această direcție revin organizațiilor de 
bază și mai ales celor de cartier. Organizațiile de bază dd car
tier trebuie să traseze sarcini concrete delegatelor și membrelor 
comisiilor de femei membre de partid, să urmărească îndea
proape felul cum se achită de sarcinile încredințate în legătură 
cu atragerea maselor largi de femei la sprijinirea muncii sfa
turilor populare. Munca politică de la om la om, agitația vizuală, 
trebuie folosită din plin pentru atragerea femeilor la acțiunile 
de folos obștesc întreprinse de sfaturile populare.

Antrenînd în acțiunile de folos obștesc mase cît mai largi 
de femei, comitetele executive ale sfaturilor populare vor reuși 
să se achite cu succes de sarcinile multiple ce le stau în față.

Crește avîntul întrecerii socialiste 
în cinstea zilei de 23 August

In contul luniior viitoare
Brigăzile de mineri de la 

mina Vulcan luptă cu puteri 
sporite pentru traducerea în 
viață a angajamentelor luate 
în cinstea celei de a 10-a ani
versări a eliberării patriei 
noastre.

Exemple grăitoare în a- 
ceastă privință dau brigăzile 
de mineri care aplică pe sca
ră largă metodele de muncă 
sovietice și folosesc din plin 
utilajele de la locul de mun
că. In felul acesta, tot mai 
multe brigăzi reușesc să Iu-

Intr-unul din preabatajele 
sectorului 1 al minei Aninoa
sa lucrează brigada mineru
lui Vasile Mănăilă. Datorită 
organizării lucrului după me
todele Voroșin și Jandarova, 
această brigadă a încheiat 
prima jumătate a lunii iulie 
cu o depășire de plan de 54 
la sută.

La loc de cinste se situea
ză și brigada condusă de

In toate secțiile Filaturii 
Lupeni se desfășoară cu avînt 
întrecerea socialistă pentru 
îndeplinirea și depășirea cu 
succes a angajamentelor luate 
în cinstea celei de a 10-a a- 
niversări a eliberării patriei 
noastre de către glorioasa 
Armată Sovietică.

Cele mai frumoase succese 
au înregistrat pînă în pre
zent muncitoarele din secția 
bobinaj. Bobinatoarele Ma-

creze în contul lunilor vii
toare.

Printre brigăzile de mineri 
care lucrează în contul luni
lor viitoare se numără acelea 
conduse de fruntașii întrece
rii socialiste Andrei Vizi, An- 
dronic Iovan, Pavel Boytie, 
Octavian lancu și Traian Pă
curar. In cea de a doua ju
mătate a lunii iulie aceste 
brigăzi și-au întrecut produc
tivitatea planificată cu 35- 
82 la sută, lucrînd astfel de 
pe acum în contul lunilor

La mina Aninoasa
fruntașul în întrecerea so
cialistă Ioan Oneasă care 
muncește la adîncirea puțu
lui orb nr. 4 Piscu. Brigadă 
și-a depășit sarcinile de plan 
pe prima decadă a acestei 
luni cu 35 la sută.

Succese asemănătoare au 
obținut și brigăzile de .mineri 
conduse de tov. Carol Nagy, 
Ioan Hoțea, Nicolae lordă-

Fire peste plan
ria Crăiniceanu, Diția Ciucur, 
Irina Gothard, Elisabeta 
Lucaci și Paraschiva Gothard 
i-au întrecut pînă acum pro- 

ctivitatea planificată cu 
50-1.10 la sută.

Exemplul acestor harnice 
bobinatoare este urmat și de 
muncitoarele Lidia Techereș, 
Ana Hataș, Ana Barbura, 
Valeria Balint, Raveca Suciu 
și altele din secția răsucit, 
care își întrec productivita--

octombrie și noiembrie a. c.
In contul lunilor august 

și septembrie din acest an 
lucrează și brigăzile condu
se de minerii Ioan Nachbar, 
Tache Vatman, Petru Feher, 
Ștefan Taiber, Rudolf Ka
rácsom, Alexandru Cioară, 
Nicolae Prisăcaru, Ludovic 
Antal și Ioan Rapolteanu. Ei 
au realizat în perioada 1-16 
iulie depășiri de plan de 45- 
81 la sută.

A. PANIȘ 
corespondent

nescu, Gligor Gălăbuț, Nico
lae Breda, care și-au depășit 
sarcinile de plan între 1-15 
iulie cu 23-40 la sută. Mine
rii din brigăzile conduse de 
tov. Augustin Jula, Iosif 
Bonk și alții din sectorul V 
și-au întrecut în aceiași pe
rioadă normele cu 7-10%.

LUCIA LIC1U 
corespondent

tea planificată cu 70-100 la 
sută. Cu 60-90 la sută și-au 
întrecut sarcinile de plan și 
depănătoarele Maria Liszka, 
Olivia Belovan, Maria Baco, 
Irina Molnar, Ana Fosto și 
altele din secția depănat.

Pînă la sfîrșitui acestei 
luni, muncitoarele din secțiile 
Filaturii Lupeni sînt hotărîte 
să trimită fabricilor prelu
crătoare fire tot mai multe 
și de bună calitate.

1 - Scrisoare de la un părinte ----------

Cu g indul la viitorul copiilor noștri
'De curînd, Andrei, fiul 

meu, mi-a scris de la Orașul 
Stalin. EL a terminat cu suc
ces anul III la Institutul de 
Mecanică. Cum să nu te bu
curi cînd afli o așa veste fru
moasă de la un copil ? 
Mi-amintesc cu cîtă greu- 

! tate 1-atn crescut și nu pot 
uita cuvintele pe care mi le-a 
aruncat odată un inspector 
școlar: „Degeaba învață co
pilul dumneataje bine și um- 

. blă la școala romînă, că-i 
: maghiar și n-are să ți-1 pri- 
i mească nici ucenic“.

La amintirea acestor cu
vinte. o ură fără margini clo
cotește în mine, lată cît e- 
ram de’ disprețuiți de capita
liști noi, oamenii muncii de 
naționalitate maghiară și cei 
aparținînd altor minorități 
naționale. Au venit însă și 
vremurile acestea noi, cînd 
fiii oamenilor muncii, fără 
deosebire de naționalitate, se 
bucură în țara noastră de 
dreptul la învățătură. Peste 
un an, doi, Andrei va deveni 
inginer.

Al doilea băiat, Ladislau, 
învață și el pe cheltuiala sta
tului la școala medie milita

ră „Dimitrie Cantemir" de la 
Predeal. Recent, am primit 
și de .’a el o scrisoare. Ne am 
bucurat foarte mult atît eu 
cît și soția că a absolvit a- 
ceastă școală, iar în prezent 
se află cu ceilalți colegi ai 
săi în stațiunea balneară 
Mangalia :unde-și petrece o 
parte din vacanță. La toam
nă se va înscrie la școala de 
ofițeri.

Trebuie să mai spun că am 
și-o fetiță în vîrstă de 13 ani 
pe care o cheamă Maria. Ea 
a absolvit clasa 7-a. Visul 
ei este să ajungă artistă. Am 
credința că-și va vedea rea
lizat acest vis.

Dar coniii. mei nu sînt o 
excepție. In țara noastră în- 
vățămîntul este accesibil tu
turor celor dornici de învă
țătură. fie tineri, fie vîrstnici. 
Trăim doar vremuri cînd vi
surile cele mai îndrăznețe ale 
copiilor noștri se pot înfăptui, 
fără ca noi părinții să fim 
nevoiți a ne rupe bucătura de 
la gură pentru a plăti tot fe
lul de taxe școlare. Inafară 
de aceasta, mulți dintre ei 
primesc burse de la stat. Sta
tul a avut grijă să constru-

iască pentru copi" noștri 
școli, cămine, cant.ne, clu
buri. dispensare, să-i trimită 
în timpul verii la odihnă în 
cele mai frumoase stațiuni 
balneo-climaterice.

Asemenea condiții optime 
de învățătură n-au existat și 
nici nu puteau să existe pe 
vremea capitaliștilor pentru 
fiii oamenilor muncii.

Eu sînt mîndru și fericit 
de faptul că copiii mei în
vață în școli, spre a deveni 
constructori pregătiți ai vie
ții noi pe care poporul nos
tru și-o făurește sub condu
cerea partidului, Cu gîndul 
mereu la viața nouă care în
florește în familiile de mun
citori, la fericirea și viitorul 
însorit al copiilor noștri, eu 
voi lupta cu puteri sporite 
pentru a contribui, alături 
de ceilalți constructori ai so
cialismului din patria noas
tră, la apărarea și consolida
rea cuceririlor poporului nos
tru muncitor și a cauzei păcii 
în lumea întreagă.

ANDREI SCHMIDKO 
muncitor tîmplar 

mina Vulcan ■



STEAGUL ROȘU

Pe bătrînul miner Țura 
îl caută poștașul...

SFAT MEDICAL

Cum să ne ferim de gripă
Mfnerlî din schimbul doi începu

seră de mult munca în abataj. Ter
minaseră curățenia vetrei și se pre-, 
găteau să bată gătirile de pușcare. 
Bătrînul Țura nici gînd n-avea de 
plecare. El se grăbea să arunce pe 
crater movilita de cărbune ce rămă
sese la mijlocul frontalului.

— E timpul să pleci și dumneata 
acasă Țura-baci — îi spuse un ortac. 
E destul cît ai lucrat astăzi.

— Să mai .arunc și cărbunele ăsta 
și p-lec — răspunse el. Nu știți cît o 
fi ceasul ?

— E patru și-un sfert.
— Mai am timp — spuse el și-și 

văzu mai departe de lucru.
După ce termină de lopătat căr

bunele, așeză lopata într-un colț al 
abatajului și dădu cîteva sfaturi or
tacilor. La despărțire le spuse gri
juliu

— Da ți zor cu perforatul că acuș 
trebuie să sosească artificierul la 
pușcat. Peste-o oră e aici.

Mai spuse ceva, dar tovarășii Iui 
n-au putut înțelege din cauza perfo
ratoarelor care au și început să-și 
înfigă sfredelele în peretele gros de 
cărbune.

...De la baie bătrînul Țura o luă 
încetișor spre casă. De 46 de ani face 
acest drum. Gea mai mare parte a 
timpului și-o petrece printre tovară
șii săi de muncă, băieți tineri, har
nici și pricepuți, alături de care se 
simte întinerit.

— Ce mult s-au schimbat oamenii 
acum 1 — gîndi el. Și maiștrii și in
ginerii nu mai sînt cei de pe timpuri. 
Mina și-a schimbat și ea înfățișarea. 
Peste tot mașini și mecanizme care 
execută cele mai grele operațiuni.

De cîte ori Țura-baci povestește 
ortacilor săi despre munca grea a 
minerilor din timpul capitaliștilor, ei 
rămîn duși pe gînduri. Pe atunci cînd 
începuse Țura-baci să lucreze în mină, 
găurile se băteau cu mînă. Acciden
tele se țineau lanț. Plată era puțină, 
iar exploatarea capitalistă tot mai 
crîncenă.

Rătăcind cu gîndul în trecutul în
depărtat își aminti multe scene ale 
mizeriei și greutăților pe care le 
trăiau minerii. Prin anul 1920, fra
tele său, un miner înalt și spătos, a 
fost bătut crunt de jandarmi pentru 
că participase la o grevă. Ii măi trecu 
apoi prin minte măcelul din 1929 cînd 
au fost uciși în fața uzinei electrice 
peste 20 de mineri. De cîte ori n-a 
fost și el suspectat pentru că luptase 
împotriva acelora care jefuiau munca 
minerilor.

— Așa arăta viața de miner pe 
vremea’ stăpînirii capitaliste — își 
spuse bătrînul Țura.

O voce venită din cealaltă parte a 
străzii, îi curmă gîndurile.

— Noroc bun, tovarășe Țura 1
— Noroc bun I
Cel care se afla în fața bătrînului; 

miner nu era altul decît poștașul. II 
căutase mai înainte acasă cu banii de 
pensie și văzînd că nu mai vine, îi 
ieșise în întîmpinare.

’— Mi-ai adus poate vreo scrisoare 
de undeva ? — începu să-l descoasă 
pe poștaș.

— Pentru dumneata n-am acum 
scrisori. Am altceva mai bun. — Poș
tașul scoase un creion și i-1 întinse 
împreună cu mandatul poștal.

— Iscălește că mă grăbesc.
— O clipă numai să-mi scot oche

larii. Se căută prin buzunare, dar 
riu-i găsi. — Ei, bată-i să-i bată, i-am 
uitat acasă. Te rog vino cu mine. 
Știi doar că stau în apropiere.

Acasă, poștașul numără bătrînului 
miner în palmă 516 lei. Atît îi aduce 
în fiecare lună. Sînt banii lui de pen
sie. Statul are grijă de oamenii care 
au muncit o viață întreagă, asigu- 
rîndu-le un trai bun la bătrînețe.

In drumul său, poștașul trecu pe 
Ia Andrei Mikula, Valentin Koloși, 
Florian Borzoș, Ilie Șerban, loan 
Gaiovski și la alte zeci de mineri pen
sionari, achitîndu-le cîte 500-700 lei 
la fiecare.

Tov. Nicolae Țura nu s-a despărțit 
încă de mină. El lucrează pe mai de
parte, știind cîtă prețuire acordă sta
tul nostru democrat-popular minerilor 
din patria noastră. Inafară de banii 
de pensie, el mai cîștigă pentru mun
ca depusă în mină un salariu lunar 
de 1400-1800 lei.

— Mă bucur de o bătrînețe fără 
griji — spune el. In trecut pensionarii 
erau sortiți foamei și mizeriei.

In zilele de sărbătoare, sau cînd 
este chemat la vreo adunare, bătrî
nul Nicolae Țura îmbracă uniforma 
sâ de miner pe care strălucesc Ordi
nul Muncii cl. 11-a și a IlI-a, Medalia 
Muncii, A cincea aniversare a Repu
blicii Populare Romîne. Printre ele 
este și una mică, pe care a dobîndit-o 
desfășurînd larg întrecerea socialistă 
pentru mai mult cărbune: insigna de 
miner fruntaș. Toate acestea arată de 
cîtă prețuire se bucură azi minerii în 
patria noastră liberă. Bătrînul miner 
Nicolae Țura răspunde înaltei pre
țuiri de care se bucură muncind în 
adîncul minei cu avînt tineresc.

E. FAGURE L

Gripa este o boală molipsitoare care 
se răspîndește cu mare ușurință din 
om în om.

Ca să ne apărăm contra gripei și 
urmărilor ei, ca să împiedicăm răs- 
pîndirea bolii chiar de Ia apariția 
primelor ei semne (frisonul, durerea 
de eap, temperatura) bolnavul e bine 
să stea la pat, evitînd pe cît posibil 
persoanele și mai ales copiii care tră
iesc cu el.

Bolnavul va pune la gură cînd 
strănută, tușește sau vorbește, o ba
tistă, căci picăturile de salivă se răs- 
pîndesc ușor și molipsesc astfel pe 
cei din jur. Se va anunța imediat 
medicul de circumscripție, de întreprin
dere, școală, etc., care va lua măsuri 
de la caz la caz și ale cărui sfaturi 
trebuie urmate întocmai, evitîndu-se 
astfel complicațiile. In general, boala 
aceasta nu este prea grea. Fricțiu
nile cu spirt medicinal sau oțet aro
matic, administrarea aspirinei, chini
nei, antinevralgicelor, în cantitate de 
1-2 buc ue zi, repausul la pat, bău
turile calde (ceaiuri), o alimentație 
ușoară și aerisire bună a camerii. sînt 
de cele mai multe ori suficiente. Pen
tru complicații, medicul poate reco
manda sulfamide, penicilină, etc.

De aceea, cel mai indicat lucru este 
să chemăm medicul de la început. El

Car fi noi
F. M. Reșetnicov — „Oameni 

din Podlipnaia“
Povestirea scriitorului clasic rus 

Reșetnicov intitulată 7,Oameni din 
Podlipnaia“, are o temă originală și 
deosebit de interesantă: viața de 
cumplită mizerie, de chinuri, a ede- 
carilor de pe rîurile din Nordul Ru
siei, în timpul regimului țarist. Au
torul ilustrează această temă rela- 
tînd episoade zguduitoare, fapte și 
stări de lucruri de neimaginat.

191 pag., 4,12 lei

S. Antonov — „Prima slujbă“
In figura tinerei inginere Nina 

Gravțova, — eroina nuvelei — Ser 
gliei Antonov a zugrăvit un reușit 
portret de femeie sovietică a cărei 
aragoste de muncă, hotărâre și con
știință '• datoriei se împletesc armo
nios cu gingășie și sensibilitate fe
minină.

(Colecția „Literatura pentru toți“) 
80 pag., 83 bani

Al. Malîșchin — „Oameni 
dintr-un fund de țară“

In romanul „Oameni dintr-un fund 
de țară“ — a cărui acțiune se petrece 

ne va spune cum și în ce cantitate 
să luăm medicamentele; ne va arăta 
doza pe care trebuie să o ia un copil, 
doza pentru adulți, etc.

izolarea bolnavului la domiciliu pe 
toată durata febrei este absolut ne
cesară.

Bolnavul va face continuu gargară 
cu soluții antiseptice, își va desinfecta 
nasul după cum îi va recomanda me
dicul, iar obiectele murdărite de el 
se vor spăla și curați prin fierbere.

Cei care au venit în contact cu 
bolnavul vor sta sub supraveghere 
medicală pe cît este, posibil, vor face 
gargară, vor păstra igiena indivi
duală și vor evita eforturile.

Este necesar să se evite aglomera
țiile pe timpul epidemiilor (autobuse, 
săli de spectacol, etc.). Populația tre
buie să țină seamă că factorii pro
pice pentru răspândirea acestei boli 
sînt în primul rînd: aglomerația, fri
gul, oboseala și că este absolut ne
cesar ca bolnavul să se așeze ime
diat ia pat unde va rămîne tot timpul 
cît are febră (călduri), spre a înlă
tura complicațiile. Este de asemenea 
foarte important să se aerisească cît 
mai bine camerele de locuit, sălile 
de spectacole, etc.
I

Dr. EUGEN STĂNCESCU 

în perioada primului plan cincinal — 
autorul relevă „procesul dramatic al 
formării omului nou“ ca urmare a 
condițiilor noi de viață intervenite.

386 pag., 9,58 lei

V. Ovecichin și C. Fiș — 
Agrotehnicianul colhozului 

„Poruncile lui Lemn“
Autorii broșurii arată aci contribu

ția agrotehnicianului—savant Terenti 
Semionovici Malțev din colhozul „Po
runcile lui Lenin“, la crearea unor 
noi soiuri de semințe de grîu adapta
bile condițiilor speciale ale • climei 
Transuralului.

68 pag., 84 bani
Editura „Cartea Rusă“

Cărți noi din Literatura Clasică 
Universală

Editura Cartea rusă
1. S. Turghenteu — Opere — Vo

lumul I. 348 pag., 13,14 lei.
V. Maiakovski — Poeme alese, 304 

pag., 10 lei.
/I. 1. Kuprin — Opere alese. 612 

pag., 13,73 lei.
Editura de stat pentru literatură și artă

V. Hugo — Mizerabilii. Volumul 
1. 384 pag., 6,55 Iei. Volumul II. 328 
pag., 5,60 lei.

Colectivul sectorului 1 de la mina 
„Kirov“ a Trustului „Sovietskugol“ 
din Donbas lucra de doi ani după 
metoda graficului ciclic. De avanta
jele acestui sistem de organizare a 
muncii minerii s-au convins chiar din 
primele zile: extracția zilnică de căr
bune s-a ridicat la 40 de tone, folosi
rea mecanismelor s-a îmbunătățit, 
iar cîștigul muncitorilor a crescut.

Ce a contribuit la o îmbunătățire 
atît de simțitoare a indicilor tehnico- 
economici? In primul rînd, precizia 
în muncă a tuturor verigilor între
prinderii. In graficul întocmit de in
ginerii și tehnicienii minei, au fost 
fixate cu precizie termenele de înce
pere și terminare a fiecărei operații 
de producție, au fost indicate func
țiile brigăzilor, a fost prevăzută so
sirea la ore fixe a vagoanelor pentru 
încărcarea cărbunilor extrași etc.

Graficul a avut o însemnătate ho- 
tărîtoare în întărirea disciplinei și în 
sudarea^ întregului colectiv. Înainte, 
de pildă, brigăzile lucrau rupte una 
de alta, după principiul: totul este 
să ne fie nouă cît mai ușor să ex
tragem cărbunele, ceilalți — treaba 
lor. In sectoare adesea nu se respecta 
ritmul de muncă, extracția se făcea 
în salturi, unele brigăzi depășeau 
sarcinile în timp ce altele nu le în
deplineau.

După ce s-a trecut la munca după

Din experiența minerilor sovietici

de A. PANKEVICK 
de sector la mina „Kirov“ 

din Stalino

In fiecare zi
grafic, aceste lip
suri au fost repede 
lichidate. Fiecare a sef 
început să-și în
deplinească îndato
ririle în termenul 
stabilit, știind că dacă va întîrzia fie 
chiar numai cu cîteva minute, va 
dezorganiza munca întregului colec
tiv și că deci acest lucru nu i se va 
ierta.

Trebuie subliniat că. schimbările 
intervenite în mentalitatea oamenilor, 
profundul lor interes pentru succesul 
comun nu au venit de la sine, ci sînt 
urmarea unei intense munci politice 
de masă, dusă de organizațiile de 
partid și de comsomol. Tuturor mine
rilor li s-a explicat în mod amănunțit 
în ce constă graficul, iar în sector 
s-au făcut pregătiri minuțioase pen
tru trecerea- la noui sistem de orga
nizare a muncii.

In cursul ultimelor cinci luni ale 
anului 1952 am extras în abatajul 
dinspre răsărit, cu un strat de 1,1 
metri, 5,600 tone de cărbune cocsi
ficabil peste plan. Zilnic s-a extras 
în medie 212 tone față de planul care 
prevedea 175 tone.

un ciclu de producție
Anul trecut, da

torită sistemului de 
muncă după grafi
cul ciclic, colectivul 
nostru a obținut 
succese și mai în

semnate, depășind cu regularitate în 
fiecare lună normele stabilite. Sarci
na anuală a fost îndeplinită în pro
porție de 109 la sută, am dat Patriei 
8.534 tone de combustibil peste plan. 
Respectarea strictă a graficului ne-a 
îngăduit să sporim considerabil pro
ducția de cărbune. Anul trecut am ex
tras din același abataj, în medie cîte 
292 tone de cărbune pe zi.

Unii mecanici ai combinei „Don
bas“ au ridicat producția la 8.700 tone 
pe lună, față de planul care preve
dea 7.850 tone. In decurs de un an 
productivitatea muncii în sectorul 
nostru a crescut cu peste 10 la sută.

In prezent, în abatajul nostru, pro
ducția pe cap de muncitor este în me
die de 71,5 tone cărbune pe lună.

Noi am organizat muncă în felul 
următor: două schimburi dau cărbu
ne, în timp ce al treilea schimb se 
ocupă cu reparațiile și cu pregăti
rile pentru ziua următoare — coboa

ră combina la capătul de jos al aba
tajului, îi face revizia, o unge, mută 
transportorul pe linia nouă, aduce 
materialele de susținere, umple cu 
piatră spartă golurile lucrate. Toate 
brigăzile se’schimbă numai în aba
taj. Fiecare predă locul de muncă 
schimbului următor. Maistrul de mină 
exercită conducerea generală a lu
crărilor.

In sectorul nostru domnește o or
dine perfectă: fiecare se străduiește 
să muncească cît mai bine și dacă 
este cazul — ajută pe tovarășul său^ 
astfel încît să nu rămînă nici un spa
țiu nelucrat.

In prezent au trecut la sistemul de 
muncă după graficul ciclic alte trei 
sectoare și toate îndeplinesc normele 
prevăzute de plan. Capacitatea pro-< 
iectată a minei a fost de mult depăi 
șită. Dar minerii nu se mulțumesc 
cu ceea ce au realizat, ei caută re
zerve noi pentru sporirea continuă 
a producției de cărbune. Colectivul 
sectorului nostru a îndeplinit sarcină 
pe trimestrul întîi al anului curent 
în proporție de 105 la sută, dînd 
1.825 de tone de cărbune peste plan. 
Noi luptăm pentru a extrage anul a1- 
cesta peste plan 10.000 tone de căr
bune cocsificabil de calitate superi
oară. Avem toate temeiurile șă afir
măm cu certitudine că acest angaja
ment va fi îndeplinit (Agerpres).
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Mineri care-și respectă angajamentul
Cifre semnificative

Oamenii așteaptă cu nerăbdare. 
Dispeceru-l își întocmește ultimele cal
cule. Peste puțin fețele tehnicienilor 
și inginerilor care așteaptă se vor 
lumina de bucuria izbînzii, după o 
zi de muncă rodnică. Peste puțin, 
de-a lungul firelor telefonice ce împîn- 
zesc Valea Jiului ca un uriaș sistem, 
nervos de oțel, vor călători cifre, cifre 
care concretizează munca minerilor 
din Aninoasa. Cilre care sînt comen
tate, răstălmăcite de mii de oameni. 
Gata 1 Dispecerul ar vrea să mai con
troleze încăodată cifrele, dar oamenii 
care așteaptă aici în biroul său sau 
la capătul firelor telefonice îi dau 
ghes.

—• Ce realizare are pînă astăzi sec
torul patru ?

— 129,1 la sută. i ,
— Cum stă sectorul doi ?

; —- 110,6 la sută...
— Cît avem peste sarcinile de plan 

noi, cei de la al treilea ?
— 5.1 la sută...
— Dar mina, pe mină cît avem ?
— 106,9 la sută...
— Și la investiții ?

' — 106 la sută la săpări, 139 la 
sută la betonări...

Cei din birou pleacă, mai mult sau 
mai puțin mulțumiți, pentru a trans
mite colectivelor lor rezultatele mun
cii, ale întrecerii. In incinta minei, 
la intrarea în clădirea administrației 
5 becuri ard. Ele indică faptul că pa
tru sectoare din cele cinci ale minei 
și mina în ansamblul ei, au îndepli
nit și depășit sarcinile die plan. Un 
singur bec nu arde: acela al secto
rului 1. Peste cîteva zile se va aprinde 
și acest bec, căci realizările sectoru
lui I cresc vertiginos. In primele 14 
zile ale acestei luni graficul produc
ției a urcat cu mai mult de 20 pro
cente.

Telefoanele sună prelung. Alți oa
meni, cei de la capetele firelor, aș
teaptă rezultatele. Dispecerul le îm
prăștie cu dărnicie.

— Mina: 106,9 la sută; sectorul 
IV: 129,1 Ia sută; sectorul II: 110,6 
la sută; sectorul...

Sínt numai cifre, procentaje. Ele 
sînt însă urmărite cu atîta interes 
pentru că în spatele lor se află mun
ca vie, plină de avînt. a unui colectiv 
de mineri și tehnicieni harnici, colec
tivul minei Aninoasa. Cifrele sînt ba
rometrul activității colectivului, a e- 
forturilor depuse de el în marea în
trecere ce se desfășoară în cinstea zi
lei de 23 August. Totuși un bairorrie- 
tru imperfect pentrucă aceste cifre 
nu pot să-ți facă o imagine fidelă a 
muncii vii, a piedicilor și greutăților 
pe care oamenii le biruie.

Vrei să zugrăvești munca colecti 
vuhii minei Aninoasa în actuala eta
pă de întrecere? Te cufunzi în cifre 
și constați că producția medie pe 
'mină a crescut între 1-14 iulie cu 
23,9 la sută, că producția în sec
torul IV a crescut cu 27,2 la sută, în 
sectorul II cu 33,1 Ia sută, iar în ce

r Colectivul de mineri și tehnicieni 
din ■ sectorul IV al minei Jieț-Lonea 
desfășoară cu tot mai multă însufle
țire întrecerea socialistă în cinstea 
zilei de 23 August. Datorită acestui 
fapt, minerii și tehnicienii din secto
rul IV au reușit să-și realizeze sar
cinile de plan pe primele 15 zile din 
luna iulie în proporție de 115 la sută.

Contribuții de seamă la realizarea 
acestui succes a adus brigada de ti-

Cu fiecare zi ce'trece, muncitorii 
de pe șantierul de construcții din Vul
can obțin noi realizări în întrecerea 
socialistă ce se desfășoară în cinstea 
zilei de 23 August.

In fruntea întrecerii se află brigada 
complexă condusă de tov. Sandu Tu- 
dor. Membrii acestei brigăzi au ter
minat construirea blocului D cu două 
zile înainte de iermen.

Trecînd la construirea unui cămin 
cu 351 locuri, brigada tov. Sandu Tu- 
dor a obținut indici tot atît de buni 

lelalte sectoare cu peste 20 la sută: 
Ce arată aceste cifre? Ara.tă că la 
această mină este un continuu avînt 
în muncă, că întrecerea este cu ade
vărat întrecere. Greutățile nu le-ai 
descoperit însă. Și de aceea te mai 
agăți încă de o cifră: producția pier
dută din cauza ava'riilor a scăzut la 
mina Aninoasa în trimestrul 11 cu 
65,8 la sută față de trimestrul I. De 
aici descoperi că mai sînt greutăți 
și că oamenii le biruie. Cum le bi
ruie asta o arată munca a zeci de bri
găzi de la mina Aninoasa, viața.

Totuși cifrele care indică evoluția 
producției de cărbune la mina Ani
noasa în cursul lunii iulie sînt mai 
semnificative decît la oricare mină 
din Valea Jiului.

Oamenii biruie greutățile

Francisc Bodo, vechi miner frun
taș de la mina Aninoasa, era în con
cediu, Locul de muncă al brigăzii 
sale, un abataj cameră cocoțat sus pe 
un pilier rămas între două cîmpuri 
de abataj frontal, nu este de loc ușor. 
Presiunea și căldura îngreunează 
mult munca minerilor. Pilierul tre
buie însă scos și cît mai repede. Dar 
odată cu plecarea în concediu a ^bri
gadierului, oamenii din brigadă au 
cam dat înapoi. Sînt de altfel situații 
cînd dacă o brigadă nu este strunitsi 
bine, slăbește munca. Conducerea 
sectorului I și-a dat seama de aceasta 
și a deplasat spre acest important 
punct de lucru încă o" brigadă de mi
neri: cea condusă de Vicențiu Ignă- 
tescu. Acum lucrările din abatajul nr. 
12 sînt conduse de doi mineri des
toinici — Francisc Bodo și Vicențiu 
lgnătescu. Luptînd cu greutățile, iu- 
îndu-le pieptiș, membrii celor două 
brigăzi n-au uitat că principalul o- 
biectiv în întrecere este sporirea pro
ducției de cărbune. Din abatajul lor, 
uzinele și fabricile de pe întinsul pa
triei noastre primesc zilnic cu 30-40 
tone de cărbune mai mult ca înainte.

Mulți mineri și tehnicieni, foarte 
mulți chiar, sînt’ de părere că locul 
de muncă este hotărîtor în obținerea 
succeselor. Ai loc de muncă bun — 
ești fruntaș. Nu-1 ai — ești codaș. 
Toți aceștia ar primi o lecție biner 
meritată dacă ar vizita locul de mun
că al brigăzii conduse de minerul 
Aurel Cristea. In acel abataj, în care 
cei care așteaptă totul de la locul de 
muncă n-ar face mare ispravă, bri
gada tov. Cristea a obținut în prima 
decadă a acestei luni cea mai înaltă 
productivitate pe mină: cîte două nor
me si jumătate de cărbune în fiecare 
zi. Și asta într-un abataj în care ae
rul e cald ca-n amiezile zilelor de 
vară. Minerii din brigada de tineret 
condusă de Aurel Cristea pot spune 
cu competență:

— Nu'locul de muncă bun face pe 
miner bun, ci minerul bun face locul 
de muncă bun.

Augustin Gurăn și ortacii săi s-âu 
izbit și ei de greutăți la începutul â'- 
cestei’ luni. Greutățile lor decurgeau

Din întreprinderile raion «lui nostru

Un sector fruntaș 
neri mineri din care fac parte Con
stantin Mogîldea, Crăciun Bujor, Au
rel Bălășel, Valentin Butuza, Gheor- 
ghe Polici și alții care au extras zil
nic cu 70 la sută mai mult cărbune 
peste plan.

Succese grăitoare în muncă au ob
ținut de asemenea și tinerii mineri 
din brigăzile conduse de Nicolae 
Ivescu, Viorel Dohotaru, Nicolae Uă- 
bian și alții din sectorul IV. Folo

Noi realizări ale constructorilor din Vulcan
ca și la cqnstruirea apartamentelor, 
deși de data aceasta au lucrat cu piese 
prefabricate noi și de< dimensiuni mai 
mari decît cele folosite la lucrările 
executate pînă acum. Succesele deo
sebite pe-care Ie obține această bri
gadă se datoresc folosirii metodei de 
zidărie în lanț.

Brigada de specialitate condusă de 
tov. loan Moga, cu toate că este for
mată din tineri absolvenți al școlii 
S.F.U., execută lucrări de calitate. 
Prin executarea zidăriei despărțitoa- 

din aceea că au trecut pentru prima 
dată la organizarea muncii pe bază 
de grafic ciclic, într-un abataj came
ră. Greutăți de organizare. înainte 
ca oamenii din brigadă să se de
prindă cu noul mod de organizarea! 
muncii, să-l însușească, a trebuit, de
sigur, multă muncă. Nimeni n-a pre
cupețit-o însă. Că greutățile au fost 
în mare parte biruite, o confirmă cele 
356 tone de cărbune extrase peste 
plan de brigada fruntașului întrecerii 
socialiste Augustin Guran în prima 
jumătate a lunii iulie.

Se pot da zeci de exemple de mi
neri de la Aninoasa care biruie cu 
succes greutățile. O astfel de briga
dă este cea condusă de minerui Ștefan 
Biro, alta — cea condusă de Vasile 
Moldovan, a treia — cea condusă de 
Alihai Tucaciuc. Greutățile' sînt felu
rite. De pildă, locul de muncă pe care 
pînă nu de mult l-a avut brigada tov. 
Ștefan Biro, era călduros. Totuși bri
gada a încheiat luna iunie cu o de-- 
pășire de plan de 72 la sută. Acolo! 
unde lucrează brigada tov. Vasile 
Moldovan s-au adunat parcă toate 
apele subterane din sector. Brigada a 
extras în prima jumătate a acestei 
luni 181 tone de cărbune peste plan. 
Abatajul tov. Mihai Tucaciuc este 
mult mai mare decît posibilitățile de 
plasare ale sectorului. Și-atunci fie
care tăietor din brigadă s-a hotărît 
să-și sporească productivitatea mun
cii cu cel puțin 50 la sută. Această 
suplinește și lipsa de brațe de mun
că din abataj și necesitățile de căr
bune ale sectorului.

De felurite greutăți se lovesc în 
munca lor de zi cu zi colectivele sec
toarelor de la Aninoasa. La sectorul 
1 mai există și chiulangii ca Ladis- 
lau Schepler, Alexandru Erdel, Ioan 
Slincu care nu răspund la chemările 
sectorului, blaunneșteri ca Paraschiv 
Melciu, Marin și Constantin Mătules- 
cu, Petru Ardelean, Ion Pantelimon 
și alții. Cu aceștia trebuie multă 
muncă, trebuiesc educați. Muncă cu. 
ei nu este deloc ușoară.

Greutăți sînt la Aninoasa ca la ori
care altă mină. Dar rînd pe rînd acest 
colectiv harnic le biruie, pentru că 
în primele rînduri ale luptei pentru 
mai mult cărbune sînt comuniștii care 
iau pieptiș greutățile.

★
La mina Aninoasa întrecerea socia

listă în cinstea celei de a 10-a ani
versări a eliberării patriei noastre de 
către glorioasa Armată Sovietică ă 
mobilizat toate forțele creatoare ale 
colectivului. Cu toții: mineri și tehni
cieni, muncitori din serviciile auxi
liare și ingineri urmăresc un singur 
obiectiv: depășirea angajamentelor 
luate în întrecere. Și pentru ca a- 
ceasta să devină un fapt există des
tule garanții. Una din ele este linia 
ascendentă a realizărilor din lună 
iulie, înfăptuite prin învingerea a tot 
felul de greutăți și lipsuri.

Colectivul minei Aninoasa e un co
lectiv harnic,

1. MIRZA

sind metodele sovietice de lucru, mi
nerii din aceste brigăzi și-au întrecut 
zilnic sarcinile de plan cu 45-60 lă 
sută.

In prezent brigăzile de mineri din 
sectorul IV al minei Jieț-Lonea luptă 
cu puteri sporite pentru îndeplinirea 
și depășirea angajamentelor luate în 
cinstea zilei de 23 August.

AURELIAN BRINZEA 
corespondent

re această brigadă a reușit ca pe 
lîngă calitatea superioară a lucrări
lor să obțină o depășire a sarcinilor 
de plan de 27 la sută pe perioada 
1 iunie — 15 iulie a. c.

Depășiri ale sarcinilor de plan cu
prinse între 15-25 la sută au obținut 
și brigăzile de muncitori aonstructori 
conduse de tov. Ștefan Andonie, Ioan 
Glogoveteanu și Ioan Cîmpeanu.

D. ANDOR 
corespondent

, Unități Aprozar 
slab aprovizionate

in Petrila există mai multe unități 
Aprozar, pentru aprovizionarea cu 
produse legumicole a oamenilor mun
cii din această localitate. Din păcate, 
serviciul comercial al întreprinderii 
Aprozar din Petroșani (șeful servi
ciului Herman Vegh) nu se îngrijește 
de buna aprovizionare a acestor uni
tăți cu legume și fructe. Astfel, uni
tatea aprozar nr. 10 nu are de vîn- 
zare decît cartofi, ceapă și fasole.

O situație nedorită prezintă și uni
tatea Aprozar de lîngă piață. De 
peste o săptărnină această unitate 
n-are fructe de vînzare. In schimb, 
alături în piață, se găsesc fructe. A- 
ceasta face ca cetățenii să vină la 
unitatea Aprozar să cumpere... pungi 
de hîrtie, iar cu punga luată să mear
gă la piață pentru a cumpăra fructe. 
Acest* *? lipsuri trebuiesc grabnic li
chidate.

La oricare unitate T.A.P.L. ai 
merge, peste tot vezi ăcelaș lucru: 
cînd se servește bere numărul de 
halbe și țapi este insuficient, cei mai 
mulți consumatori fiind obligați să 
bea berea din... borcane de diferite ti
puri și mărimi. Astfel, în ziua de 13 
iulie, lă restaurantul „Straja“ din 
Vulcan, ospătarii au servit berea 
în borcane de 1,50 și 2 kg.

De ce nu ia conducerea T.A.P.L. 
din Petroșani măsuri pentru înzes
trarea unităților sale cu păhărele 
necesare ?

LMO&OC
★

...Muncitorii de la gospodărirea 
de locuințe muncitorești din Petrila, 
întîmpină deseori greutăți în muncă 
din cauza lipsei de materiale. Prin
tre altele ei duc lipsă de uși de. 
sobe, grătare pentru mașini de gă
tit, plită, rame, sobe de fontă și 
diferite vopsele necesare lucrărilor 
pe care le execută.

Din lipsa acestor materiale se 
tntîmplă că multe lucrări sînt efec
tuate calitativ necorespunzător, pri
cinuind nemulțumiri în rîndurile lo
catarilor. \

Este necesar ca Direcțiunea Gene
rală a Minelor Petroșani să ia mă
suri pentru procurarea acestor ma
teriale. In felul acesta, se va asi
gura muncitorilor de la gospodă
rirea de locuințe muncitorești Pe
trila condițiile necesare pentru a-și j 
îndeplini cu succes sarcinile ce le 
stau in fată.

M. G1RLEA

- ANDREI DOBOȘ
corespondent

Sculele trebuie păstrate 
cu grijă

In anii puterii populare minele din 
Valea Jiului au fost înzestrate cu u- 
tilaje moderne, cu scule, lămpi, etc. 
La mina Lupeni, brigăzi de mineri 
cum sînt cele conduse de Grigore 
Arieșan de la sectorul III, Mihai Volf 
din sectorul II, Dicu Cazacu și alții, 
întrețin în cele mai bune condițiuni 
sculele cu care lucrează, obținînd ast
fel rezultate frumoase în producție.

La mina Lupeni mai sînt însă și 
brigăzi care nu-și păstrează sculele 
și nici lămpile cu care lucrează. Ast
fel, la vitrina cu scule scoase din si
lozul de cărbune de la preparație, se 
pot vedea mai multe lămpi de ben
zină și electrice. La fel, se pot vedea! 
3 mașini de perforat pe care le-au lă
sat în părăsire brigăzile de mineri 
conduse dellie Andreescu de la sec
torul 111, Torța Aelena și Iosif Ca
zan de la sectorul I.

Neglijența față de unelte e rezul
tatul unei mentalități învechite, care 
trebuie desrădăcinată. Uneltele cu 
Care lucrăm trebuiesc îngrijite cu dra
goste.

IOAN CHELBEZAN 
corespondent

Corespondenții ne seziseaza...
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Conferința de la Geneva
Ședința din 18 tulie

GENEVA (Agerpres). — La 18 
iulie a avut loc cea de a 23-a ședință 
restrinsă a conferinței de la Geneva

întrevederi între reprezentanți 
ai celor nouă delegații

GENEVA (Agerpres). — TASS
La 18 iulie, înainte de începerea șe

dinței reprezentanților celor nouă de
legații, V.M. Molotov, șeful delega
ției sovietice la conferința de la Gene
va, a avut o convorbire cu Mendes- 
France, șeful delegației franceze la 
conferința de Ia Geneva.

GENEVA (Agerpres). — In legă
tură cu conferința miniștrilor de Afa
ceri Externe care se desfășoară la 
Geneva, agenția France Presse rela
tează că în cursul dimineții de luni, 
primul ministru și ministrul de Afa
ceri Externe al Franței, Pierre Men

G. M. Malenkov l-a primit pe ministrul 
Afacerilor Externe al Finlandei Urho Kekkonen
MOSCOVA (Agerpres). — TASS 

transmite :
La 19 iulie Președintele Consiliu

lui de Miniștri al U.R.S.S,. G. M. 
Malenkov, l-a primit pe ministrul A- 

Declarația lui Mendes-France

în legătură cu problema restabilirii 
păcii în Indochina. Ședința a fost 
prezidată de V. M. Molotov, minis
trul Afacerilor Externe al U.R.S.S.

des-France, a avut o întrevedere cu 
ministrul de Externe al Angliei, An- 
thony Eden. După întrevedere, îm
preună cu ministrul de Externe en
glez, șeful delegației franceze a făcut 
o vizită lui Ciu En-lai, șeful delegației 
chineze. După această reuniune în 
trei, Pierre Mendes-France a făcut o 
vizită șeful delegației S.U.A., Walter 
Bedell Smith.

Inaiqie de ținerea ședinței restrînse 
din 19 iulie, V.M. Molotov, șeful de
legației U.R.S.S. la conferința de la 
Geneva, a conferit cu Pierre Mendes- 
France, șeful delegației franceze.

facerilor Externe al Finlandei, Urho 
Kekkonen.

A fost de față A. I. Vîșinski, prim 
locțiitor al ministrului Afacerilor 
Externe al U.R.S.S.

Statele Unite construiesc baze militare 
în Spania

,. de K. HACIATUROV
Semnînd în toamna anului trecut 

un acord militar cu Franco, cercurile 
guvernante ale S.U.A. au intensificat 
transformarea Spaniei într-un cap de 
pod american. Potrivit acestui acord, 
S.U.A. au obținut posibilitatea de a 
construi pe teritoriul Spaniei baze 
militare și de a-și instala acolo tru
pele. Textul acordului dat publicității 
nu conține date privitoare la numărul, 
tipul și amplasamentul acestor beze 
americane.

Totuși, chiar acele informații care 
au apărut în coloanele presei străine 
vorbesc în mod elocvent despre pro 
porțiile pregătirilor militare ale S.U.A. 
în Spania. Potrivit acestor știri, S.U.A. 
au elaborat un plan de construire a 
unor baze militare americane în Spa
nia, care urmează a fi înfăptuit în 
două faze. Prima fază cuprinde crea
rea a patru baze aeriene, precum și a 
două baze maritime militare. Con
struirea lor trebuie să fie terminată, 
pînă la începutul anului 1956. După 
aceasta, după cum arată presa, va 
începe construirea a încă patru baze 
aeriene și patru baze maritime mili
tare. Potrivit datelor apărute.în pre
sa străină, pentru construirea de in
stalații militare în Spania, S.U.A. au 
alocat suma de 300.000.000 dolari.

Judecind după știrile apărute în 
presă, cea mai importantă bază ae
riană în Spania și în Europa occiden
tală va fi cea de la Torrejon.

Pentru a stabili legătura între ba
zele sale militare din Spania, S.U.A 
intenționează să construiască căi fe
rate și șosele strategice.

In conformitate cu o declarație fă
cută de Tallbott, ministrul Aviației 
al S.U.A., există planul de a concen
tra rezerve de bombe atomice pe ba
zele militare din Spania. „New York 
Journal and American”, salutînd de
clarația lai Tallbott, scria că „Spania 
a devenit aliatul Nr. 1 în Europa, care 
acordă Statelor Unite un drept neli
mitat de folosire a armei atomice de pe 
baze continentale”

Construirea de baze militare ameri
cane în Spania duce la ocuparea efec
tivă a unei părți însemnate a Spaniei 
de către trupele americane.

Potrivit știrilor existente, chiar du
pă terminarea construirii bazelor ..din 
prima fază“, comandamentul militar 
american va aduce în Spania aproxi
mativ 10.000 militari din aviație și 
flota de război.

Construirea bazelor militare în Sna- 
nia, reprezintă o parte componentă a 
planurilor agresive ale S.U.A. în Eu
ropa occidentală. Construirea acestor 
baze se face împotrivă voinței oo- 
Dorului spaniol și ale popoarelor țări
lor vecine cu Spania, pentru care ba
zele militare americane construite oe 
teritorii străine constituie o amenin
țare la cauza păcii si securității inter
naționale. (Agerpres).

PARIS (Agerpres). — In seara 
zilei de 17 iulie, șeful guvernului 
francez, Mendes-France, a adresat 
țării, prin postul de radio Geneva, 
obișnuita sa cuvîntare săptămînală. 
El și-a consacrat cuvîntarea în între
gime lucrărilor conferinței de la Ge
neva și posibilităților de realizare a 
unui acord pînă la 20 iulie.

Mendes-France și-a exprimat con
vingerea că pînă la termenul fixat 
se poate realiza un acord cu privire

Prietenia popoarelor libere
Se împlinesc astăzi șase ani de 

cînd a fost semnat la București Tra
tatul de prietenie, colaborare și asis
tență mutuală între Republica Popu
lară Romînă și Republica Ceho
slovacă.

Prietenia dintre popoarele romîn 
și cehoslovac își are rădăcina în tre
cutul lor istoric. Cele două popoare 
au dus luptă comună împotriva co
tropirii fasciste, pentru eliberarea lor 
națională și socială. De o adevărată 
eliberare n-a putut fi vorba pînă cînd 
Armatele Sovietice n-au zdrobit ma
șina hitleristă de război.

In anii de după eliberare, între po
poarele romîn și cehoslovac, ca și în
tre toate popoarele libere, s-a născut 
o prietenie cu un conținut nou, ba
zată pe ideologia internaționalismu
lui proletar.

Tratatul încheiat în anul 1948 a 
deschis calea dezvoltării și întăririi 
neîncetate a prieteniei și colaborării 
între cele două popoare. R.P.R. și 
R. Cehoslovacă sínt astăzi, alături de 
Uniunea Sovietică, marea Chină și 
celelalte țări de democrație popu
lară, membre active în puternicul 
front al lagărului păcii, democrației 
și socialismului —- cea mai măreață 
cucerire a popoarelor. Tratatul con
sfințește noul tip de relații, socialist, 
statornicit între țara noastră și R. 
Cehoslovacă. El constituie dovada 
vie a dorinței sincere a celor două 
popoare de a dezvolta acest nou tip 
de relații, de a se ajuta reciproc în 
opera de construire a socialismului.

Ca în nici o țară capitalistă, în 
țările de democrație populară, s-a 
dezvoltat puternic industria, agricul
tura, viața politică și culturală. Re
publica Cehoslovacă depășește astăzi 
în producție pe cap de locuitor a e- 
nergiei electrice Franța și Italia, în 
producția de oțel brut Suedia și 
Franța,, atingînd aproape nivelul de 
producție al Marii Britanii.

In țara noastră se fabrică astăzi 

la încetarea focului în Indochina. 
„De la bun început, a spus el, am 
fost convins că nu există nici un 
motiv care să împiedice încheierea 
rapidă a unui acord cu adversarii 
noștri cu privire la o reglementare 
onorabilă. Astăzi, după atîtea între
vederi și ședințe de lucru, convinge
rea mea în legătură cu această po
sibilitate este și mai fermă. Nimic 
din ceea ce ne mai desparte acum 
nu este nici neclar, nici de neînvins“.

mașini și utilaje care altădată tre- 
l uiau aduse la prețuri extrem de ri
dicate din străinătate. Țara noastră 
a ajuns să exporte mașini și utilaje.

Aceste succese au putut fi dobîn- 
dite numai datorită faptului că Ro- 
mînia și Cehoslovacia fac parte din 
lagărul păcii , și socialismului, în 
frunte cu Uniunea Sovietică.

Marile transformări revoluționare, 
care au avut loc în țările de demo
crație populară, au puterea să con
vingă pe oricine de justețea și viabi
litatea drumului pe care .merg. Nu 
întîmplător, un număr tot mai mare 
de țări capitaliste, în ciuda numeroa
selor piedici pe care le pun Statele 
Unite ale Americii, încheie acorduri 
economice și culturale cu țările de 
democrație populară.

Un rol hotărîtor în dezvoltarea 
economiei și a întregii vieți culturale 
din țările de democrație populară îl 
are ajutorul generos și multilateral 
dat de către Uniunea Sovietică.

Politica externă a R.P.R. și R. 
Cehoslovace este o politică de apăra
re fermă a păcii, de întărire a prie
teniei și colaborării frățești între toa
te popoarele, politică îndreptată îm
potriva pregătirii unui nou război.

Acum, cînd se împlinesc șase ani 
de la semnarea Tratatului de priete
nie, colaborare și asistență mutuală, 
popoarele romîn și cehoslovac își 
îndreaptă eforturile spre continua 
consolidare a lagărului păcii, demo
crației și socialismului, spre întărirea 
capacității de apărare a țărilor lor. 
Cele două popoare s-ău pronunțat 
ferm în favoarea «încheierii unui tra
tat general european nropus de Uniu
nea Sovietică, cu pri'-'re la apăra
rea păcii în Europa. Ele sînt con
știente că aceasta ar exclude posibi
litatea scindării continentului euro
pean în grupări ostile, că ar contri
bui efectiv la instaurarea unei păci 
trainice în Europa și în întreaga 
lume.

Noi presiuni ale S.U.A. asupra Franței
WASHINGTON (Agerpres). — 
Buletinul de știri al Casei albe, 

anunță că secretarul Departamentului 
de stat, John Foster Dulles, a adresat 
comisiei senatoriale pentru afacerile 
externe o scrisoare în care afirmă că 
Statele Unite și Marea Britanie sînt 
de acord că în cazul cînd Adunarea 
Națională franceză își va întrerupe lu 
crările fără a ratifica tratatul privitor 
la „comunitatea defensivă europea
nă”, „trebuie să se ia măsuri pentru 
a se acorda suveranitatea virtuală Re
publicii Federale Germane”, adică să 
se autorizeze reînarmarea Germaniei 
occidentale.

In această scrisoare, care are un 
caracter fățiș ultimativ, Foster Dulles, 
după ce își exprimă supărarea pentru 
faptul că Franța continuă să-și mani
feste ostilitatea față de planul de a se 
da guvernului de la Bonn posibilitatea 

Sadko și „pericolul roșu“

de „a contribui la apărarea comună 
a lumii libere“, avertizează amenințător 
că „Adunarea Națională Franceză mai 
are prilejul să aprobe tratatul (C.D.E.- 
n.r.) înainte de a’-^i închide sesiunea 
vara aceasta”.

Dîndu-și însă prea bine seama că 
poporul francez nu se va lăsa intimi
dat de amenințările sale, Foster ^-ul« 
ies continuă: „Noi trebuie să fim 
gătiți pentru situația care s-ar crea 
dacă Adunarea națională franceză 
va respinge tratatul sau își va sus
penda lucrările fără a-1 aproba”. In 
acest caz, afirmă secretarul de stat a- 
merican în scrisoarea sa, guvernele 
american și britanic „vor cere, ca un 
prim pas, guvernului francez să se 
alăture Statelor LJnite, Marii Britanii 
și Republicii Federale Germane pentru 
punerea în aplicare a acordurilor de 
la Bonn fără tratatul C.D.E.”.

Desigur că filmul „Sadko” are 
darul de a face să spumege de furie 
pe fiecare mccarthyst (și nu e nici 
o îndoială că doamna Saint-George 
este tocmai un asemenea specimen). 
In film se arată că Sadko și tova
rășii săi își iubeau mai presus de 
orice patria. Iar acesta este un pă
cat capital in ochii celor care chia- 
mă popoarele să-și vîndă indepen
dența pentru un teanc de dolari. 
Sadko și tovarășii săi oferă cu ini
ma deschisă pace și prietenie locui
torilor ținuturilor străine, dar a- 
tunci cînd ei sînt atacați mișelește 
ei zdrobesc pe dușmani. Pe semne 
că și aici perspicacea doamnă Saint- 
George a sezisat o aluzie neplăcută, 
deoarece s-a grăbit să-l treacă pe 
legendarul cîntăreț din guslă din 
Novgorod pe lista neagră a celor 
bănuițl de activitate subversivă îm
potriva Statelor Unite ale Americii.

Așa dar, cine-i la rînd ?
Eschil sau Mikula Selianinovici ? 

(Din „Veac Nou”)
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Cine-i la rînd ? — se întrebau 
oamenii, atunci cînd mccarthyștii 
au acuzat de ..comunism” pe Aris- 
tofan. F pun.;ui nu s-a lăsat aș
teptat La rînd a venit Sadko. Da, 
do legendarul Sadko din Novgo- 
roa! Zilele trecute, doamna Saint- 
George, membră a camerei repre
zentanților S.U.A., a făcut o in
cursiune furibundă pe teritoriul ca
mei newyorkeze și a descoperit 
acolo un exemplar al filmului so
vietic „Sadko”.

Of ce-i și cu vama asta newyor- 
keză! Acolo, toate geamantanele cu 
lengerie de damă sînt scotocite pînă 
în fund în căutarea pieselor de 
bombe atomice detașate iar legen
dele transpuse pe ecran sînt anali
zate din fir-a păr, doar-doar s-or 
găsi în ele niscaiva idei subversive. 
Piese de bombă atomică nu au fost 
găsite. In schimb, doamna Saint- 
George a repurtat o însemnată vic
torie : a găsit l A găsit „pericolul 
roșu”. Ea a declarat de-a dreptul 
:că filmul „Sadko” „face propagan
dă liniei partidului”.


