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In corpul
Din Țara Constructorilor Comu

nismului. (pag- 2-a)
VIAȚA DE PARTÎD : loan Ordog 

— Organizațiile de bază de la 
mina Uricani în fruntea luptei 
pentru mai mult cărbune.

Ștafeta organizată în cinstea celei 
de a X-a aniversări a eliberării 
patriei noastre. (pag. 3-a)1

ziarului :
Consfătuirea unională consacrată 

studierii metodelor lui Terenti 
Malțev și-a încheiat lucrările.

Criza industriei carbonifere din ță
rile capitaliste.

Activitatea' subversivă desfășurată 
peste hotare de serviciul de spio
naj american.

(pag. 4-a)

Che ările de 23 August 1954 
ale C C al P* NL IL

1. Trăiască 23 August, marea sărbătoare na
țională a poporului romín !

2. Trăiască a zecea aniversare a eliberării pa
triei noastre de către glorioasa Armată Sovietică 
și a răsturnării dictaturii fasciste de către for
țele patriotice populare, conduse de Partidul Co
munist Romín ! Trăiască poporul romín stăpîn 
pe soarta sa !

3. Salutul nostru fierbinte marelui popor sovie
tic — ziditorul comunismului 1 Trăiască și înflo
rească prietenia de nezdruncinat și colaborarea 
frățească dintre poporul romín și marele popor 
sovietic !

4. Oameni ai muncii ! Să contribuim prin mun
ca noastră creatoare la apărarea păcii !

5. Să luptăm pentru asigurarea securității co
lective în Europa, pentru pace între popoare, 
pentru dezvoltarea legăturilor economice și cul
turale între toate țările, pentru zdrobirea oricăror 
uneltiri ale dușmanilor păcii !

6. Salut fierbinte marelui popor chinez, care 
luptă cu succes sub conducerea partidului co
munist pentru dezvoltarea~și întărirea orînduirii 
democrat-populare în China, pentru menținerea 
păcii în Asia și în întreaga lume !

7. Salutul nostru frățesc oamenilor muncii din 
țările de democrație populară, care, sub condu
cerea partidelor comuniste și muncitorești, cons
truiesc cu succes socialismul !

8. Salut eroicului popor vietnamez, care lupta 
pentru reconstrucția economică și culturală a pa
triei, pentru realizarea unității naționale, pentru 
pace, democrație și independență națională !

9. Salut frățesc eroicului popor al Republicii 
Populare Democrate Coreene, care luptă cu suc
ces pentru refacerea economiei naționale, pen
tru pace, pentru unificarea națională a Coreei pe 
baze democratice !

10. Salut frățesc poporului Republicii Demo
crate Germane și tuturor forțelor democratice din 
Germania, care luptă pentru o Germanie unită, 
democrată și iubitoare de pace !

11. Salut frățesc popoarelor din țările capi
taliste și coloniale, care luptă pentru o pace 
trainică, pentru un trai mai bun, pentru progres 
social, pentru libertate și independență națio
nală !

12. Oameni ai muncii din Republica Populară 
Romina ! Să strîngem și mai mult rîndurile în 
jurul Partidului Muncitoresc Romín și guvernu
lui R.P.R., să ne mobilizăm forțele și energia 
creatoare pentru măreața cauză a construirii so
cietății socialiste în scumpa noastră patrie !

Trăiască unitatea dintre partid, guvern și 
popor !

13. Trăiască Forțele Armate ale R.P.R. — 
strajă neclintită a păcii și securității patriei noas
tre !

Ostași și ofițeri ai Forțelor Armate ale R.P.R , 
ridicați-vă cu perseverență nivelul. cunoștințelor 
militare și politice, perfecționați-vă măestria de 
luptă !

14. Oameni ai muncii din R.P.R. ! Intîmpinați 
cea de a 10-a aniversare a eliberării noastre na
ționale cu noi succese în muncă ! Luptați pentru 
dezvoltarea continuă a industriei, pentru un pu
ternic avînt al producției bunurilor de larg con
sum, pentru creșterea buneistări materiale și cul
turale a poporului !

15. Oameni ai muncii din R.P.R. ! Luptați cu 
avînt pentru traducerea în viață a hotărîrilor 
partidului și guvernului cu privire la dezvoltarea 
agriculturii, în vederea mai bunei aprovizionări 
a oamenilor muncii cu produse agricole și a in
dustriei cu materii prime !

16. Muncitori și muncitoare, ingineri si teh
nicieni 1 Desfășurați larg întrecerea socialistă 
pentru îndeplinirea planului de producție la toți 
indicii ! Luptați pentru sporirea producției, pen
tru ridicarea productivității muncii, pentru folo
sirea deplină a utilajului, pentru un regim strict 
de economii, pentru reducerea prețului de cost, 
pentru îmbunătățirea calității produselor I în
tăriți disciplina în producție !

17. Cinste inovatorilor, raționalizatorilor și 
fruntașilor în producție din industrie și agricul
tură, care luptă cu succes pentru răspîndirea și 
aplicarea pe scară largă a tehnicii și a metode
lor de lucru înaintate I

18. Muncitori, ingineri și tehnicieni din .indus
tria petroliferă ! Luptați pentru sporirea produc
ției de țiței, dați mai multe produse petrolifere 
de calitate superioară ! Aplicați pe scară cît mai 
largă forajul rapid și cu apă ! Dați în producție 
cît mai multe sonde înainte de termen !

19. Muncitori, ingineri și tehnicieni din indus
tria carboniferă ! Luptați pentru îndeplinirea ș; 
depășirea planului de producție la toți indicii de 
către toate minele ! Extindeți metoda graficului 
ciclic, folosiți din plin utilajul 1 Reduceți prețul 
de cost al cărbunelui !

20. Muncitori, ingineri și tehnicieni din indus
tria metalurgică și a construcțiilor de mașini ! 
Folosiți întreaga capacitate de producție a în
treprinderilor ! Sporiți necontenit producția și 
îmbunătățiți calitatea utilajelor și a mașinilor 
necesare industriei și agriculturii ! Creați și dez
voltați pe lîngă fiecare întreprindere secții produ
cătoare de bunuri de larg consum 1

21. Muncitori, ingineri și tehnicieni din in
dustria chimică I Măriți capacitatea de produc
ție a întreprinderilor prin mai buna folosire a 
rezervelor interne 1 Sporiți necontenit producția 
de îngrășăminte minerale, coloranți și alte pro
duse chimice I Dezvoltați prin toate mijloacele 
producția bunurilor de larg consum !

22. Muncitori și muncitoare, tehnicieni și in
gineri din industria ușoară ! Luptați pentru uti
lizarea deplină a mașinilor, pentru folosirea ra
țională a materiilor prime I Dați oamenilor 
muncii mai multe țesături, confecții, încălță
minte și alte mărfuri, într-un sortiment mai larg 
și de calitate superioară!

23. Oameni ai muncii din industria alimen
tară ! Sporiți producția și îmbunătățiți calitatea 
produselor ! Dat! mai multe produse de carne, 
lapte, pește, grăsimi, zahăr și alte mărfuri ne
cesare consumului popular !

24. Oameni ai muncii din industria electro
tehnică și energetică I Sporiți producția de 
utilaj și aparataj electric ! Asigurați aprovizio
narea continuă, fără întrerupere, a industriei cu 
cantități sporite de energie electrică I Produceți 
cît mai multe și mai bune produse de larg 
consum !

25. Muncitori, ingineri și tehnicieni construc
tori ! Executați mai bine și mai repede construc
țiile de noi întreprinderi, instituții social-cul- 
turale și locuințe ! Realizați în termen construc
țiile necesare agriculturii și industriei bunurilor 
de larg consum! Îmbunătățiți organizarea 
muncii pe șantiere și asigurați o mai bună fo
losire a mecanismelor I Luptați împotriva ri
sipei !

26 Aiuncitori. tehnicieni și ingineri din in
dustria* mateiialelor de construcții! Dați șan
tierelor de construcții mai mult ciment, mai 
multă cărămidă, țiglă și alte materiale de con
strucție. prin mai buna folosire a agregatelor 
si a timpului de lucru, nrin- aplicarea și genera
lizarea metodelor înaintate !

27. Muncitori, tehnicieni și ingineri din trans
porturi ! Folosiți la maximum capacitatea mij
loacelor de transport I înlăturați timpii de imo
bilizare a materialului rulant 1 Asigurați trans

portarea la timp și în bune condițiuni a cereale
lor și a tuturor mărfurilor !

28. Muncitori, ingineri și tehnicieni din In
dustria lemnului ! Asigurați îndeplinirea pianu
lui de scoatere șt transport a lemnului ! Îmbu
nătățiți organizarea producției 1 Dați oamenilor 
muncii cantități tot mai mari de materiale lem
noase, hîrtie și mobile de calitate superioară 1

29. Țărani muncitori 1 Luptați pentru ridica
rea producției agricole la hectar, dezvoltați creș
terea animalelor, faceți să sporească mereu can
titățile de produse vegetale și. animale 1

30. Țărani muncitori ! Asigurați strîngerea 
la timp și fără pierderi a recoltei din acest an! 
Grăbiți treierișul 1 Dezmiriștiți ogoarele!

31. Țărani muncitori! îndepliniți, în termen 
scurt, însămînțările de toamnă ! Aplicați la toate 
lucrările metodele agrotehnice înaintate, faceți 
arături adînci de toamnă pe suprafețe cît mai 
mari!

32. Țărani muncitori ! Indepiinindu-vă conștiin
cios îndatoririle către stat, contribuiți la dez
voltarea economiei naționale, la ridicarea nive
lului de trai material și cultural al întregului 
popor muncitcr !

33. Țărani muncitori I Contractarea și valo
rificarea produselor agricole prin organele de 
stat și cooperatiste vă dau mari avantaje pen
tru ridicarea nivelului vostru de trai ! Valorifi
cați prin cooperație pftidusele agricole vegetale 
și animale I

34. Țărani muncitori cu gospodării mici și 
mijlocii ■ Folosiți din plin ajutorul pe care vi-1 
dă statul democrat-popular pentru sporirea pro
ducției agricole vegetale și animale, în scopul 
ridicării nivelului de trai al familiilor voastre 
și al dezvoltării economiei naționalei

35. Țărani muncitori, membri ai gospodăriilor 
agricole colective și ai întovărășirilor agricole ! 
Luptați pentru obținerea de recolte bogate, pen
tru mărirea avutului obștesc al gospodăriilor 
colective, pentru crearea și dezvoltarea ferme
lor de creștere a animalelor! Faceți din gos
podăriile colective și întovărășirile agricole un 
exemplu demn de urmat pentru țărănimea mun
citoare !

36. Tractoriști, muncitori și tehnicieni din 
S.M.T.-uri! Folosiți din plin capacitatea trac
toarelor și a mașinilor ■ agricole ! Respectați cu 
strictețe normativele de îngrijire și reparații 
a mașinilor! îmbunătățiți neîncetat calitatea 
muncii voastre !

37. Aiuncitori și tehnicieni din gospodăriile 
agricole de stat ! Faceți din fiecare gospodărie 
de stat un model de gospodărie agricolă so
cialistă ! Luptați împotriva risipei și a proastei 
gospodăriri a avutului socialist 1 Dați tot mai 
multe produse-marfă pentru nevoile oamenilor 
muncii și ale industriei. socialiste !

38. Oameni ai muncii din industria locală și 
cooperația meșteșugărească I Măriți producția 
și îmbunătățiți calitatea mărfurilor de larg con
sum î Folosiți cit mai mult resursele locale! 
Dați obiecte de uz casnic, de îmbrăcăminte și 
de încălțăminte mai multe, mai bune și mai 
ieftine!

39. Lucrători din comerțul de stat și coope
ratist ! Îmbunătățiți necontenit schimbul de 
mărfuri între oraș și sat! îndepliniți la timp 
planul de achiziții și contractări ! Luptați pen
tru reducerea cheltuielilor de circulație, pentru 
satisfacerea cerințelor de mărfuri necesare oa
menilor muncii, pentru o cit mai bună deservire 
a consumatorilor!

40. Lucrători din poștă și telecomunicații ’ 
îmbunătățiți funcționarea poștei, telegrafului, 
telefonului și radio-ului! Dezvoltați și perfec
ționați mijloacele de telecomunicații ! Luptați 
pentru o cît mai bună deservire a populației!

(Continuare in pag. 3-a)



2 STEAGUL ROȘU

DIN ȚARA CONSTRUCTORILOR COMUNISMULUI =
La Expoziția Agricolă Unională din U. R. S. S. Aparate de televiziune în colhozuri
Expoziția Agri

cola Unională, des 
chisă recent la 
Moscova, a fost 
vizitată în zece 
zile de peste 
35.000 de persoa
ne, printre care 
260 Eroi ai Mun
cii Socialiste.

Expoziția pri
mește zilnic noi și 
noi roade ale ex
perienței înaintate 
în agricultură. Din 
R.S.S. Moldove
nească au sosit 
sute de kg. de me
re, pere, vișine, 
caise și alte fruc
te. Din colhozul 
„Kropotkinski”, ți
nutul Krasnodar, 

a fost adus pe ca
lea văzduhului un 
sno.p de grîu de 
toamnă din soiul 
„Novo - ukrainka”, 
din recolta de a- 
nul acesta. De pe 
fiecare hectar se
mănat cu acest 
soi s-au recoltat 
peste 2.500 kg. de 
grîu. Din Turkme- 
nia au fost adus? 
pepeni verzi de 
cîte 16 kg. fiecare- 
pepeni galbeni de 
șase soiuri, dov- 
Ieci.

Pavilionul „A-
gricultura”, care popularizează cele mai înaintate metode de sporire a re
coltelor la hectar, se bucură de un mare aflux de vizitatori. Panouri in
teresante arată succesele deosebite obținute în această direcție de nume
roase colhozuri.

In cadrul expoziției au loc zilnic întîlniri ale maeștrilor agriculturii 
cu vizitatorii, cărora le împărtășesc experiența lor înaintată.

Expoziția este vizitată și de numeroase delegații străine.
IN CLIȘEU: Intr-una din sălile pavilionului R.S.S. Ucrainene, Meto

distul A. Lappo (stingă), dă explicații unui grup de vizitatori.

Aiembrii ărtelului agricol „Budion- 
uîi“ din regiunea Odesa au sărbăto
rit aniversarea a 30 de ani de la or
ganizarea gospodăriei lor colective.

Aspectul actual ai satului colhoz
nic ilustrează grăitor rezultatele mun
cii lor rodnice în decursul acestor 
trei decenii. Noile case de piatră, care 
numai în ultimii doi ani au fost con

Cînd ajungi pe Veneț — cel mai 
înalt punct din LTlianovs.k — ți se 
icurmă răsuflarea la vederea spațiu
lui vast ce se deschide înaintea ochi
lor. Șesul de dincolo de Volga este 
aiît dfc întins încît ți se pare că dacă 
ai avea la îndemîna un binoclu ai 
putea vedea munții Urali.

Pe Volga, în jos. plutesc șlepuri. 
In apele bătrîr.ului fluviu se oglin
dește un cer senin. Iar la dreapta de 
Veneț, chiar Iîngă mal se zărește o 
țeava de conductă. Zi și noapte draga 
aspirantă sedimentează un batardau 
ae doi kilometri, care va aoăra por
tul Ulianovsk de izbiturile vaiurilor. 
Cînd hidrocentrala de la Kuibîșev va 
intra în funcțiune apa volgăi se va 
ridica cu 15 metri iar în aceste locuri 
se va forma o adevărată mare.

Portul în curs de construcție în 
prezent la Ulianovsk va fi unul dintre 
cele mai mari de pe Volga.

Volumul lucrărilor este mare. Pe 
șantierul de construcție forfotesc ziua 
și noaptea zeci de autocamioane bas
culante. Excavatoarele mușcă părriîn- 
tul. Lîngă peretele de palplanșe urlă 
de te asurzește două compresoare, și, 
aruncat în sus, berbecele de fontă 
izbește într-o palplanșă.

Muncitorul care mînuiește berbe 
cele, Ivan Legacev, un flăcău îmbră 
cat într-o salopetă, cu șapca dată pe 
ceafă, își cunoaște bine meseria. Iute 
și îndemînatic, el caută să nu piardă 
nici un minut. Dar Ia fel de bine

Sărbătoarea colhozului
struite aici în număr de peste 180, 
sînt aliniate de-a lungul unor străzi 
fiumoase. In centrul orașului se află 
casa de cultură a colhozului, clădirea 
într-un etaj a școlii, un magazin, iar 
ceva mai departe se înalță clădirile 
obștești ale colhozului: centrala elec
trică, atelierele, moara, fabrica de 
unt, pivnițele pentru vinuri, minuna
tele ferme zootehnice.

Tineretul totdeauna în frunte
muncesc și alți muncitori tineri.

După părerea generală excavatoris- 
iul Dmitri Cernoivanov, nu rămîne 
cu nimic în urma lui Legacev. Nor
ma lunară o îndeplinește și el cu 200 
la sută, excavatorul lui nu se oprește 
niciodată din lucru.

Zi de zi crește ritmul lucrărilor 
de construcție; peste puțin timp por
tul va fi dat în exploatare.

— Astă -arnă nu ne-a fost ușor, 
spune Legacev. — Lungimea unei 
paiplanșe este de 18 metri, nu se 
poate bate dintr-odată în pămînt și 
pe deasupra au mai fost ș? geruri 
cumplite. începuse să nu ne mai a- 
jungă aburii pentru sonetă. Ce era 
de făcut? Am hotărît să trecem la aer 
comprimat. Așa am lucrat tot timpul.

Pe șantier sînt mulți tineri ca Lo- 
-gacev și Cernoivanov, care își con
sacră întreaga W energie muncii 
creatoare.

★
Pe vremuri malurile părăgenite, 

sălbatice, ale micului rîuleț Sviiaga 
erau locul preferat de joacă al co
piilor, era locul preferat al pescari
lor. Jn ultimii ani însă s-a schimbat 
radical peisajul de pe Sviiaga. Pe 
malurile rîului a luat ființă o așezare 
muncitorească bine amenajată. Acolo 
unde înainte era un ioc viran, se înaL

Amurgul de abia începuse să co
boare deasupra satului Liutej din re
giunea Kiev, cînd la locuințele colhoz
nicilor I. Scotarenko și V. Bendarenko 
se și adunaseră vecinii. La orele 19 și 
30 de minute studioul de televiziune 
din Kiev își începe emisiunile. Cei 
prezenți privesc și ascultă la aparate 
concertele cîntăreților, programele ar
tistice prezentate de dansatori, artiști 
nu numai de la teatrele și Filarmonica 
din Kiev, ci oameni de seamă ai artei 
ruse, veniți vara aceasta în capitala 
Ucrainei din Moscova, Leningrad, Ia- 
roslavl și alte orașe.

Astăzi, în multe sate ucrainene se

Minerii își ridica calificarea
In ultimele șase luni, peste 25.000 

mineri, care lucrează în minele com
binatului „Stalinugol” — cel mai 
mare din bazinul carbonifer al Do,- 
nețului — au terminat studiile ia 
școlile profesionale și la cursurile de 
învățămînt tehnic. La mina „Rumean- 
țev” din Gorlovka, funcționează unul 
din cele 150 centre de învățămînt ale 
combinatului... In camere spațioase se 
pot vedea machete ale noilor mașini 
folosite la extracția cărbunelui, pe 
pereți atîrnă schemele diferitelor me
canisme miniere, panouri amintind 
reguli ale tehnicii securității. In anul 
curent acest centru a fost frecventat 
de 600 de muncitori și maiștri. Unul 
dintre absolvenți este și tînărul mi
ner Feodor Mostovoi.

El muncește la 
această mină încă 
din 1947, și aproa
pe în tot acest iu 
terval de timp a 

continuat să stu
dieze. Fără a-și 
întrerupe activita 
tea în producție 
Mostovoi a termi
nat un curs de 
nouă luni pentru 
maiștrii mineri, 
după aceea o școa
lă de un an pen
tru tehnicieni, iar 
în prezent urmea
ză cursurile de rî 
dicare a calificării.

* Pentru toate aceste 

de IOSFF DIK
ță în prezent secțiile imense ale u- 
zinei de motoare de mic litraj și 
vilele vopsite în albastru în cațe lo
cuiesc muncitorii.

Un motor de mic litraj — com 
pact, de trei sau de șase cai putere, 
este de neînlocuit în agricultură. El 
poate pompă apa din fîntînile a 
dînci; racordat la un dinam, el fur
nizează curent nodurilor de radiofl- 
care,, caravanelor cinematografice etc.

Cînd l-am rugat pe Tihon Nikitici 
. Fediușin, inginerul șef al uzinei, să 
ne spună care sînt cei mai buni mun
citori, ei ne a răspunss Duceți-vă în 
secția Klavei Agafonovă — este o 
lucrătoare minunată 1

Pentru a ajunge îă Klava Agafo- 
nova am trecut prin toate secțiile. De 
jur împrejur pe piesele fixate pe 
strunguri țîșnea un șuvoi subțire, o 
emulsie de culoare cafenie. Mașinile 
de rabotat ciocăneau ritmic așchiind 
dintr-un lingou un șpan argintiu. In 
secția unde ne-am oprit domnea însă 
liniște deplină. Pe conveier se depla
sa de ia un strung la altul un piston 
strălucitor de automobil, care părea 
nichelat. Mașinile verificau exactita
tea prelucrării și-l ambalau. Această 
piesă aproape nu ă fost atinsă de 
mînă omenească.

Verificatoarea Klâya Agafonova 

pot vedea aparate de televiziune. Emi
siunile studioului din Kiev sînt lecep- 
ționate și în satele regiunilor Cerni- 
gov, Poltava, Rovno, Vinnița și altele

Aparate de televiziune și-au cum
părat multe colhozuri și S.M.T.-uri. 
Recent au fost instalate aparate, de 
televiziune în artelul agricol „Malen
kov” din raionul Borispol”, regiunea 
Kiev, în colhozul „Jdanov” din raionui 
Perejaslav-Hmelnițki.

Luna trecută, tehnicieni-i-montori de. 
la atelierul de aparate de televiziune 
din Kiev au instalat în satele Republi
cii 100 de aparate.

studii el nu a plătit nimic, toate chel
tuielile fiind suportate de stat. Venit 
la mină ca simplu muncitor, după ce 
s-a demobilizat din Armata Sovietică, 
în prezent Mostovoi este ajutorul șe
fului de sector.

Lucrătorul în abataj Alexandr Ka- 
lașnikov a terminat împreună cu alți 
50 de mineri o școală de mecanici de 
mine cu durata cursurilor de șase 
luni.

In tot acest timp el a primit o bursă 
în sumă de 1.000 ruble lunar. La 

’¡școală, Kalașnikov și-a însușit cu
noștințele necesare unui mecanic da 
combină minieră.

La mina „Rumeanțev” au fost crea
te condiții prielnice și pentru ca mun
citorii să poată urma o școală medie 
superioară cu durata cursurilor de 
mai mulți ani.

Clădirea cinematografului din orașul Caraganda

este o fătă timidă, cu ochi negri in-f 
teligenți, cu fața îmbujorată. Ea ne-a 
vorbit însă cu multă însuflețire des
pre fetele din brigada sa. Ele mon
tează vinciuri de cîte două tone și 
au ocupat primul loc în întrecerea 
pe uzină.

— Klava lucrează cu mult suflet, 
— ne a spus un tînăr maistru care 
s-ă apropiat de noi. In genere, avem 
în uzina noastră un tineret admi- 
râbiL

E] ni l-a recomandat cu multă căl
dură pe aliezorul Pîhtenkov.

Alexei Pîhtenkov este îmbrăcat cu
rat, în jurul lui, pe masa de lucru și 
pe mașina de alezat domnește o or
dine perfectă. Munca lui este foarte 
complicată. El confecționează șabloa
nele pe baza cărora se lucrează apoi 
piesele în serie.

Pentru a confecționa șabloane cu 
o precizie de pînă la un micron, este 
necesară o bogată experiență, un 
ochi ager și mai ales un nivel tehnic 
ridicat. Tînărul muncitor întrunește 
toate aceste calități.

In secțiile uzinei, ca și pe șantie
rul de construcții, se simte un entu
ziasm creator, căutarea neobosită ă 
noului, năzuința spre perfecție. Ora
șul de pe Volga, ca și întreaga țară, 
trăiește o viață încordată de muncă, 
iar tineretul lui de la uzină, din port, 
de pe șantierele de construcție —- 
este pretutindeni și totdeauna în 
frunte. (Agerpres).
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Organizațiile de bază de la mina Uricani 
în fruntea luptei pentru mai mult cărbune

Printre minele din Valea Jiului des
chise sau redeschise in anii puterii 
populare se număra și mina Uricani. 
Luni în șir, colectivul minei Uricani 
a rămas dator patriei însemnate 
cantități de cărbune. Este adevărat 
că au existat și cauze obiective care 
au trinat îndeplinirea ritmică și la 
toți indicii a sarcinilor de plan, cum 
ar fi lipsa de cadre de mineri cu o 
înaltă calificare, aprovizionarea slabă 
cu materiale și vagonete goale și 
alte greutăți.

Sezisate de aceste lipsuri, organi
zațiile de bază de la mina Uricani 
și-au îndreptat toată atenția spre a 
le înlătura. In acest scop, organiza
țiile de bază din sectoarele minei au 
trasat sarcini concrete fiecărui mem
bru și candidat de partid. La repar
tizarea sarcinilor, organizațiile de 
bază au ținut cont de cunoștințele ce 
le are in problema respectivă tova
rășul care urma să primească sarci
na, de locul său de muncă, etc. To
varășului Amosz Laszlo i s-a încre
dințat sarcina să vegheze asupra fe
lului cum sînt aprovizionate cu ma
terial lemnos și vagonete goale bri
găzile de mineri din raionul II sec
torul 11. La rîndul său, comunistul 
Alexandru Baciu, care posedă cu
noștințe vaste în minerit, are ca sar
cină să se preocupe de calificarea și 
instruirea tinerilor noi veniți. De a 
semenea, tov. Ioan Bradea are sarcina 
să se ocupe de fehil cum este ținută 
evidența realizărilor obținute în în
trecerea socialistă de brigăzile de 
mineii, de felul cum sînt popularizați 
fruntașii în producție. Asemenea sar
cini concrete legate de îndeplinirea 
sarcinilor de plan și de angajamen
tele luate în cinstea Zilei minerului 
și a zilei de 23 August au primit toți 
membrii și candida ții de partid din 
întreprindere.

Munca politică de masă dusă de 
fiecare membru și candidat de partid 
a început să fie concretizată prin 
avîntul deosebit pe care l-a luat în
trecerea socialistă în cinstea Zilei 
minerului și a zilei de 23 August, 
prin realizările mereu crescînde ale 
colectivului de mineri și tehnicieni ăl 
minei. Astfel, luna iulie a fost în

Spectacole pentru țăranii muncitori
De curînd, Teatrul de stat „Valea 

Jiului” din TPetroșani a orgartizat un 
turneu în satele raionului nostru, cu 
un spectacol pregătit special pentru 
oamenii muncii de la sate. Acest 
spectacol compus din piesă intr-un

VIAȚA DE PARTID

cheiată de acest harnic colectiv cu o 
depășire de plan de 10,2 la sută.

Ca urmare a muncii politice de 
masă, a crescut dorința muncitorilor 
și tehnicienilor de a fi în fruntea în
trecerii socialiste. Deosebit de eloc
vente sînt în această direcție discu
țiile purtate de mineri în jurul gra
ficelor ce oglindesc rezultatele obți
nute în întrecerea socialistă.

— Acum mai avem mult pînă a- 
jungem pe cei din Aninoasa? — în
treba pe la jumătatea lunii iulie un 
grup” de mineri ieșit de curînd din 
mină pe alți mineri care se opriseră 
cu cîteva clipe înainte în fața grafi
cului.

— Nud Dar trebuie să muncim 
bine ca să-i ajungem și să-i între- 
cem.

Aceste discuții se auzeau zi de zi 
în fața graficului, la club și în alte 
părți. In mină minerii se interesau 
de asemenea de la tehnicieni asupra 
realizărilor din schimbul anterior, cu 
cît a crescut depășirea de plan a mi
nei comparativ cu aceea a celorlalte 
mine. In popularizarea realizărilor o 
muncă intensă au depus agitatorii 
organizațiilor de bază, care arătau 
La locurile de muncă realizările zil
nice obținute de brigăzi în întrece
rea socialistă. Organizațiile de bază 
au sprijinii și îndrumat secțiile sin
dicale, au ajutat colectivul de redac
ție al gazetei de perete în ținerea e- 
videnței realizărilor, în popularizarea 
fruntașilor întrecerii socialiste.

Desigur că aceste realizări n-ar fi 
fost posibile dacă organizațiile de 
bază s-ar fi mulțumit numai cu fap
tul că au trasat sarcini conriete fie
cărui membru și candidat de partid, 
fără a exercita un control permanent 
asupra felului cum ele sînt duse la 
îndeplinire. Spre deosebire de trecut, 
organizațiile de bază au lichidat în 
bună măsură cu munca de birou e- 
fectuînd controlul îndeplinirii sarci
nilor pe teren, la fața locului de mun
că, ajutînd totodată membrii și can- 
didații de partid în îndeplinirea sar
cinilor.

Cu toate că organizațiile de bază 
de la mina Uricani au obținut suc
cese importante în ceea ce privește 

act „Ce mai spune satul”, de C. Be- 
iu, monologul „Cantina”, dialogul 
„Badea Ignat știe cum s-a însămîn- 
țat“, recitarea „La grădinărie“, pre
cum și din potpuriuri de muzică 
populară românească, sovietică și 

trasarea de sarcini și controlul înde
plinirii lor, totuși mai sînt unele lip
suri’-în această direcție. Organiza
țiile țde bază s-au mulțumit cu fap
tul că au trasat sarcini concrete fie
cărui comunist, că au efectuat un 
control permanent asupra felului cum 
ele au fost duse la îndeplinire, fără 
însă să tragă la răspundere în cadrul 
adunărilor generale pe membrii și 
candidații de partid care nu s-au a- 
chítat decit în mică măsură de sar
cinile încredințate. De asemenea, or
ganizațiile de bază n-au cerut decit 
foarte rar rapoarte asupra felului 
cum își duc la îndeplinire sarcinile 
membrii de partid cu munci de răs
pundere din cadrul organizațiilor de 
masă.

In această perioadă cînd minierii 
și tehniciem’i de la mina Uricani își 
intensifică eforturile în muncă pen
tru a întîmpina cea de a 10-a ani
versare a eliberării patriei noastre 
cu noi și însemnate succese în mun
că, cînd membrii de partid citesc și 
dezbat cu viu interes Proiectul Sta
tutului modificat al Partidului Mun
citoresc Romîn, în fața organizațiilor 
de bază de la mina Uricani stau sar
cini deosebit de importante. Ele tre
buie să se achite cu și mai mult suc
ces de rolul de conducător politic al 
luptei oamenilor muncii pentru înde
plinirea și depășirea angajamentelor 
sporite luate în întrecerea socialistă. 
Fără îndoială că acest lucru nu este 
posibil dacă nu sînt antrenați în ă- 
ceăstă muncă toți membrii de partid, 
dacă nu este efectuat un control per
manent și eficace asupra felului cum 
sînt duse la îndeplinire sarcinile de 
către liecare membru și candidat de 
partid în parte.

Trăsînd sarcini concrete fiecărui 
membru și candidat de partid, efec- 
tuînd un control temeinic asupra în
deplinirii lor, organizațiile de bază 
de la mina Uricani se_vor achita cu 
mai mult succes de sarcinile multi
ple ce le stau în față în lupta pentru 
sporirea producției de cărbune.

IOAN ÖRDÖG
instructor al Comitetului raional 

de partid — Petroșani

a-s-a bucurat de multă 
partea țăranilor muncitori

maghiară, 
tenție din 
de la Livezeni, Iscroni, Bărbăteni și 
Uricani. - i«'
MARIA IORDACHE DUMITRESCU 

corespondent

Ștafeta organizată în cinstea 
celei de a X-a aniversări 

a eliberării patriei noastre
In regiunea noastră, ca și în cele

lalte regiuni din țară, se organizea
ză ștafeta care va purta mesajul în 
vederea aniversării eliberării patriei 
noastre. Astfel, în regiunea Hunedoa
ra s-au organizat 5 trasee și anume : 
1. Ilia—Deva; II. Brad—Deva; 111. 
Hunedoara—Deva; IV. Petroșani — 
Subcetate — Hațeg — Simeria—Deva; 
V. Sebeș—Vințul de Jos—Aiba-Iulia 
—Orăștie—Deva. Mesajele se vor pre
da la Deva în ziua de 15 august o- 
rele 17.

In raionul Petroșani programul se 
va desfășura în ziua de bl august 
după cum urmează : 1. Uricani, plea
că la orele 14 și sosește la Petroșani 
la orele 17,50; II. Lupeni—Vulcan, 
pleacă la orele 15 și sosește la orele 
17,30; III. Aninoasa —¡.pleacă la o- 
rele 16,30 și sosește la orele 18; IV. 
Lonea—Petrila, oleacă la orele 17,50 
și sosește la orele 18,20; V. Banița — 
pleacă la orele 17 si soseste la orele 
18.40.

Mesajul va fi citit de către purtă
tori în fața Sfatului popular orășe
nesc Petroșani. De aici, ștafeta com
pusă din 15 băieți și 5 fete, 5 moto- 
cicliști ,și 5 cicliști va pleca în dimi
neața zilei de 15 august a. c. spre 
localitatea Subcetate.

AL. NEGUȚ

Realizările gateriștilor 
de la Petrila

In cadrul întrecerii socialiste ce se 
desfășoară cu avînt sporit în cinstea 
zilei de 23 August, colectivul secției 
gater de la mina Petrila obține im
portante succese în producție.

In fruntea întrecerii se află echipa 
gateristului Ioan Harning care folo
sind din plin timpul de lucru și capa
citatea mașinilor, reușește să-și în
treacă zilnic productivitatea plarrifi 
cată cu peste 30 la sută. De asemenea 
echipa condusă de tov. Nicolae Bălușe 
a obținut depășiri zilnice ale sarcini
lor de plan de 27 la sută.

Alături de aceste echipe de gate- 
riști, importante succese în muncă 
realizează și muncitorii Vasile Paha- 
maci, Dionisie Görög, Dionisie Hege
dűs, Iosif Pui, Petru Olanciuc, Ale
xandru Zatrok, Gizela Varadi, Elisa- 
beta Simion, Elisabeta Csalóka și 
alții care obțin depășiri ale sarcinilor 
de pian cuprinse între 30-110 la sută.

B. ALEXANDRESCU 
corespondent

Chemările de 23 August 1954 ale C, C. al P. M. R.
(Urmare din pag. l-a)

' 41. Deputați ai sfaturilor populare! Strîngeți 
necontenit legătura cu alegătorii 1 Mobilizați 
țărănimea muncitoare pentru terminarea la timp 
si în bune conditiuni a muncilor agricole, pen
tru mărirea producției agricole vegetale și ani
male 1 Luptați pentru folosirea tuturor forțelor 
și posibilităților locale în vederea dezvoltării 
producției bunurilor de larg consum !

42. Lucrători din aparatul de stat i Perfec
ționați neobosit munca aparatului de stat, stîr- 
piți din rădăcini birocratismul și nepăsarea față 
de nevoile oamenilor muncii ! Întăriți disciplina 
de stat 1 Respectați cu strictețe legalitatea 
populară !

43. Oameni ai științei, artei și literaturii ! 
Puneți cunoștințele și capacitatea voastră crea
toare în slujba operei de construire a socialis
mului, în slujba ridicării continue a nivelului 
de trai material și cultural al poporului nostru !

44. Oameni’ <d,e știință, ingineri și tehnicieni 
din agricultură 1 Luptați pentru aplicarea în 
producție a rezultatelor cercetărilor științifice 1 
Răspîndiți pe scară largă metodele înaintate de 
muncă, pentru continua dezvoltare a agricul
turii !

45 Lucrători pe tărîmul sanitar I îmbunătă
țiți și dezvoltați sistemul de ocrotire al sănă
tății poporului ! Ridicați nivelul muncii în insti
tuțiile medicale și sanitare! Aplicați in prac
tică realizările științei medicale I

46. Profesori, învățători și educatori ! îmbu
nătățiți calitatea învățămîntului și a muncii 
de educație în școli, institute și facultăți ! Edu
cați copiii și tineretul în spiritul dragostei și 
devotamentului față de scumpa noastră patrie 
și al prieteniei între popoare î Creșteți cetățeni 
culți și instruiți, constructori activi ai societății 
socialiste !

47. Tineri și tinere ! Munciți cu tot entuzias
mul și avîntul vostru tineresc pentru însușirea 
științei, tehnicii și culturii înaintate ! Fiți luptă
tori hoiărîți și activi pentru victoria măreței 
cauze a socialismului în patria noastră scumpă !

48. Pionieri și școlari ! Insușiți-vă cu hărni
cie și dîrzenie cunoștințele! Păstrați cu stric
tețe disciplina școlară, respectați pe profesorii 
și învățătorii voștri și pe cei mai în vîrstă ca 
voi ! Luptați pentru a obține succese tot mai 
bune la învățătură !

49. Femei, mame, soții și surori ! Pentru viața 
fericită a voastră, a copiilor, soților și fraților 
voștri, liiați parte tot mai activă la lupta pen
tru construirea socialismului și apărarea păcii !

50. Comuniști ș> utemiști ! Fiți în primele rîn- 
duri în lupta pentru sporirea producției indus
triale și agricole pentru creșterea buneistări a 
poporului nostru muncitor 1

Strîngeți și mai mult legăturile partidului cu 
masele ! Fiți pildă de disciplină, vigilență și 
devotament pentru cauza poporului nostru mun
citor 1

51. Trăiască alianța de nezdruncinat 'dintre 
clasa muncitoare și țărănimea muncitoare, temelia 
regimului democrat-popular!

52. Trăiască frăția dintre poporul romîn și mi
noritățile naționale din R.P.R. !

53. Trăiască și înflorească scumpă noastră 
patrie, Republica Populară Romînă 1

54. Trăiască poporul nostru muncitor care, sub 
conducerea partidului, construiește cu succes' o 
viață nouă și fericită în scumpa noastră patrie !

55. Trăiască Partidul Muncitoresc Romîn, forța 
conducătoare și îndrumătoare a poporului munci
tor, inspiratorul și organizatorul victoriilor noa
stre 1 Să întîmpinăm cel de al 2-lea Congres al 
P.M.R. cu noi succese în opera de dezvoltare a 
economiei naționale și a culturii, de îmbunătățire 
a traiului oamenilor muticii !

56. Trăiască Comitetul Central al Partidului 
^Muncitoresc Romîn și guvernul Republicii Popu
lare Romíné !

57. Slavă marelui Partid Comunist al Uniunii 
Sovietice 1

58. Sub steagul lui Marx, Engels, Lenin și 
Stalin, sub conducerea partidului, înainte spre 
victoria socialismului 1
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Consfătuirea unională consacrată studierii metodelor 
lui Terenti Malfev și-a încheiat lucrările

KURGAN (Agerpres). — TASS 
transmite :

La 10 august, în satul colhoznic 
Malțevo, situat dincolo de Ural, și-a 
încheiat lucrările Consfătuirea uni
onală a oamenilor de știință și a 
practicienilor din agricultură, con
sacrată studierii și popularizării me
todelor de muncă ale lui Terenti 
Malțev, conducător al lucrărilor de 
cîmp, din colhozul „Zavetî Lenina”.

In cadrul consfătuirii, la discutarea 
raportului lui Malțev despre noile me
tode propuse de el privind lucrarea 
pămîntului și însămînțările, au luat 
cuvîntul președintele Academiei uni
onale de științe agricole „Lenin”, 
Lîsenko, academicienii Vasilenko, 
Jeligovski și alți emin'enți oameni de 

; știință sovietici, precum și agronomi, 
specialiști în mecanizare, inovatori în 
agricultură — în total 179 persoane. 
Vorbitorii au dat o înaltă apreciere 
noului sistem de lucrare a pămîntu- 
lui elaborat de Terenti Malțev, cu a-

Mișcarea grevistă din Germania occidentală
BONN (Agerpres). — După cum 

anunță agențiile de presă, marile 
greve care au loc in Germania occi
dentală continuă.

In Bavaria sînt în grevă 120.000 de 
muncitori din 462 întreprinderi meta

Criza industriei carbonifere 
din țările capitaliste

BRUXELLES (Agerpres). —
Industria carboniferă belgiană tre

ce printr-o grea criză. Potrivit datelor 
oficiale publicate în presă, în minele 
belgiene s-au acumulat peste 4.000.000 
tone de cărbune care nu-și găsește 
desfacere.

In rîndurile minerilor crește șoma
jul. O serie de mine sînt amenințate 
de a fi închise, întrucît organul su
prem al așa-numitei „Uniuni europene 
a cărbunelui și oțelului” le-a găsit 
„nerentabile”.

Totodată, după cum relatează pre
sa, Statele Unite încearcă să reia ex
portul de cărbune american în Belgia.

Agenția Belga transmite că săptă- 
mîna viitoare între Belgia și S.U.A. 
vor începe negocieri în problema li
vrărilor de cărbune american.

Comentînd aceste știri, ziarul „Dra
peau Rouge” se întreabă : „Oare Ii 
vrările de cărbune american în Bel
gia vor continua în ciuda uriașelor re
zerve de cărbune acumulate în minele 
belgiene ?”.

★

PARIS (Agerpres). —
In urma aplicării planului Schuman 

— car.e prevede punerea în comun a 
producției și desfacerii cărbunelui în 
Franța, Germania Occidentală și U- 
niunea Beneluxului, producția franceza 
de cărbune a înregistrat scăderi sim
țitoare, care au atras după sine agra
varea situației oamenilor muncii din 
Franța. Ziarul „L’Humanite” consacră 
acestei probleme un articol semnat de 
Leon Deslfosse, secretar al Federației 
Aținerilor din departamentele Nord și 
Pas-de-Calais, în care se arată conse
cințele dăunătoare pentru Franța ale 
planului Schuman.

In articol se arată încă de la înce
put că în ciuda declarațiilor ministru
lui de finanțe Faure, care încearcă să 
arate că planul Schuman nu are con
secințe dăunătoare pentru economia 
și poziția de independență a Franței, 
faptele — cum ar fi închiderea unor 
mine de huilă în Pas-de-Calais și 
bilanțurile deficitare ale minerilor din 
departamentele Nord și Pas-de-Cala;ș 
—demonstrează cît de greu este afec
tată industria carboniferă franceză de 
acest plan. „Pentru moment — decla
ra o personalitate oficială, — cu aju
torul planului Schuman care subven
ționează producția cărbunelui belgian, 

jutorul căruia colhozurile și sovhozu
rile din regiunea Kurgan au obținut 
o sporire a fertilității ogoarelor, pre
cum și recolte bogate și constante.

Arătura adîncă fără răsv vea 
brazdelor, capacitatea plantelor anuale 

- în egală măsură ca și a celor pe
rene de a spori fertilitatea solului și 
celelalte teze elaborate de Malțev și 
aplicate de el în practică — infirmă 
teoriile cu privire la așa zisa fertili
tate descrescîndă a solului. Învățătu
ra lui Malțev, ca și întreagă știință 
sovietică are drept scop binele po
porului și creșterea continuă a bunei- 
stări materiale a oamenilor sovietici.

Activitatea științifică și practică a 
lui Terenti Malțev a stîrnit un uriaș 
interes în rîndul tuturor participan- 
ților la conferința unională. Conferin
ța a aprobat noul sistem de lucrare a 
solului și a recomandat aplicarea lui 
pe scară largă în agricultura sovie
tică.

lurgice. După cum anunță agenția 
France Presse, 32.000 de muncitori 
de la 60 de întreprinderi metalurgice 
au acceptat să reia lucrul după ce 
le-au fost satisfăcute revendicările 
în privința salariilor.

acesta a devenit un concurent pericu
los, dar amenințarea cărbunelui ger
man reprezintă pentru industria car
boniferă franceză un risc grav”.

Potrivit datelor oficiale, arată ar
ticolul, producția minelor de huilă din 
departamentele Nord și Pas-de-Calais 
a scăzut între 1952 și 1953 cu 1.852.000 
tone, iar numărul puțurilor exploata
bile a scăzut de asemenea de la 1.122 
în 1951 la 928 în 1953, Franța fiind 
obligată să cumpere în acest timp 
10.000.000 tone de cărbune din Ruhr 
plătind pentru aceasta suma totală 
de 29 milioane franci. Faptul că pla
nul Schuman nu cruță nici industriile 
anexe celei ale huilei este arătat lim
pede din scăderea producției de cocs, 
carbol gudron brut, benzol brut ete.

In toată această perioadă de timp, 
exploatarea muncitorilor a îmbrăcat 
formele cele mai sălbatice. Astfel, în 
ciuda faptului că randamentul gene
ral al unui miner francez a crescut 
în ultimii ani, de un an de zile au fost 
concediați aproape 9.000 de mineri, 
numărul șomerilor parțiali înregis- 
tiînd de asemenea o creștere. Munci
torii care continuă să lucreze trăiesc 
în condiții tot mai grele. Potrivit da
telor reproduse în articol un miner 
care, lucrînd după normă, în 1945 cîș- 
tiga 272 la sută din salariul său de 
bază, în 1954 nu mai poate obține de- 
cît 113 la sută, deși randamentul dat 
în puțul unde el lucrează, este în con
tinuă creștere.

Rezultatul acestei politici de exploa
tare se citește în cifra enormă a ae- 
cidentaților : 78.000.

Și cu toate acestea, exploatarea 
muncitorilor nu reușește să înlăture 
deficitul care, în minele de huilă cin 
cele două departamente se ridică lă 9 
miliarde franci. Pentru a putea echi
libra deficitul pe spinarea muncitori
lor s-a mers pînă la a se propune re
ducerea salariilor și a fondurilor des
tinate asigurărilor sociale ale mun
citorilor.

In ciuda afirmațiilor ministrului Ed- 
gar Faure — se spune în articol — 
planul Schuman este un plan de mi
zerie, de ruină, de război... In luDta 
împotriva acestui plan se va realiza 
tot mai strînsă unitatea muncitorilor 
și a întregului personal din industria 
carboniferă —-cît și a tuturor oameni
lor muncii.

Note și come ntarii externe

Activitatea subversivă desfășurată peste hotare 
de serviciul de spionai american

A *

de A BOBROVSKI

Recent, Camera Reprezentanților 
a S.U.A. a publicat proiectul de 
lege cu privire la alocațiile pentru 
programul „asigurării securității 
mutuale" pe exercițiul bugetar 1955. 
Proiectul de lege prevede aiocarea 
sumei de 100.003.050 dolari pentru 
activitate subversivă împotriva U- 
niunii Sovietice și tarilor de demo
crație populară. Acești 100.000.005 
dolari constituie doar o mică parte 
din uriașele alocații cheltuite de 
guvernul american pentru desfă
șurarea activității subversive peste 
hotare Faptul că numai alocațiile 
anuale pentru Oficiul Central de 
Spionai (O.C.S.) reprezintă, potri
vit relatărilor presei americane, 
500-800 milioane de dolari, dove
dește cît de mari sînt aceste fon
duri. De mari fonduri dispun de a- 
semenea serviciile de spionaj ale 
Departamentului de Stat, ale ar
matei terestre, ale forțelor militare 
aenene, forțelor militare navale, 
of'Cțul pentru operațiuni în străină
tate ele

Cu ajutorul numeroaselor servi
cii de spionaj, care dispun de un 
mare număr de agenți-, cercurile 
guvernante ale S.U.A. se amestecă 
în treburile interne ale celorlalte 
state încheind să le impună po
litica lor. Din ordinul monopoluri
lor americane, spionajul american 
organizează și finanțează în țările 
Americii Latine răsturnarea guver
nelor care nu sînt pe placul aces
ta’- monopoluri. In ultimii ani, spio
najul american a organizat răs
turnarea guvernelor legale din 
Guatemala, Cuba, Venezuela, Boli
via Columbia și alte țări latino 
americane

Spionajul american îșl desfășoa
ră activitatea diversionistă și sub
versivă prin intermediul diferitelor 
organizații și grupuri finanțate și 
dirijate de acesta. Astfel, în Ger
mania occidentală și Bei linul occi
dental acționează cu fonduri ame
ricane și sub conducerea spionilor 
amr-ricani — după cum subliniază 
presa vest-germană — citeva zeci 
de grupuri de spi m'aj șt diversiune, 
camuflîndu-se sub firmele diferite
lor .birouri de ajutorare" și „orga
nizații ale emigra nț ilor".

Unul din cele mai mari servicii 
de spionaj înființate de spionajul 
american în Germania occidentală 
este organizația fostului, general 
nazist — spionul Rheinhard Geh- 
len. După cum anunță presa stră
ină, Gehlcn a predat spionajului a- 
merican importante materiale din 
arhivcle servici>.tlui de spionaj hit- 
lerist. inclusiv dosarele agenților 
secreți naziști din Europa răsări
teană si Orientul Apropiat. Ziarul 
elvețian „Die Tat" arăta la 2 fe
bruarie că încă in anii 1946-1947 
„Gehlen a avut pentru prima oară 
posibilitatea de a extinde sub pro
tecția americanilor rețeaua spiona
jului secret în Răsărit".

Cu fondurile spionajului ameri
can. organizația de spionaj a lui 
Gehlen trimite diversioniști și pro
vocatori în R. D. Germană și în 
țările de democrație populară. In 
vata anului trecut, această organi-

Delegația partidului labiírist a plecat spre RP. Chineză
MOSCOVA (Agerpres). — TASS
La 12 august, a părăsit Moscova 

îndreptîndu-se spre China delegația 
partidului laburist englez, în frunte 
cu C. Attlee.

La aeroportul central, delegația a 
fost condusă de N. 1. Bobrovnikov, 
vicepreședintele Sovietului din ¿Mos
cova. de L. N. Soloviov, vicepreședin
tele Consiliului Central al Sindicate
lor din U.R.S.S., de E. D. Kiselev, 

zap.e, din ordinul patronilor et a- 
raerle ani. a participat in modul cel 
mai activ lo. organizarea aventura 
fasciste de la Berlin. Mulți agenți 
ai acestor organizații au fost de- 
mascați in acele zile, mulți dintre 
ei au fost prinși in ultima vreme 
de organele securității din R. D. 
Ger mană.

In Extremul Orient, Japonia a 
devenit in ultimii ani un important 
centru al spionajului american, în 
afară de centrele de spionaj din 
Coreea de sud, Taiwan, Honk- 
H mg, Fllipine. Serviciul de spio
naj a! S U.A. a pus mina ne docu
mentele organelor de spiona; la 
Ministerul ‘de Război al Japoniei. 
A fost manifestat un deosebit in
ie es fată de arhiva „serviciului 
special" („S.S.A.") din ilarbin, 
care a funcționat pe lingă armata 
dm Kvantun.

Ca și in Germania occidentală, 
spionajul american s-a străduit să 
recruteze in serviciul său pe toți a- 
genții secreți ¡aponezi. La 22 mar
tie a. c., ziarul japonez „Nippon 
Times" arăta că așii spionajului 
japonez din „S.S.A." sînt folosiți 
în calitate de „consilieri" pe lingă 
comandamentul trupelor americane 
din Extremul Orient și mai ales 
din Coreea de sud.

Spionajul american trimite ban
de diversioniste pe teritoriul Re
publicii Populare Chineze.

In ultima vreme, în Republica 
Populară Chineză au fost descope
rite și făcute, inofensive multe cui
buri ale spionajului american. La 
Șanhai, de pildă, și-a desfășurat 
activitatea o organizație secretă a- 
mericano-ciankaișistă, care se in
titula „corpul șalvarii naționale 
Această organizație desfășura ac
tivitate subversivă, culegea infor
mații secrete si le transmitea cen
trului de spionaj american din 
Ilonk-Hong.

Spionajul american iși întinde 
tentaculele si asupra teritoriului 
„aliaților" S.U.A. — Anglia, Fran
ța, Italia etc.

O intensă activitate desfășoară 
serviciul de spionaj american în 
țările Orientului Apropiat și Mij
lociu, în Africa și Asia de sud-est. 
In ultimele luni, de pildă, se ob
servă în India o mare afluență de 
„misionari", „săvdnți" și „iuriști 
americani". Aceștia se stabilesc 
mai cu seamă în regiunile limitro
fe cu R. P. Chineză.

Sînt bine cunoscute cazurile de 
amestec din partea spionilor ame
ricani în afacerile interne ale Pa
kistanului de est, Iranului, Indone
ziei și a altor state din diverse 
părți al° o lob ului. Proclamind eo
lítica „de pe poziții de forță", cer
curile guvernante americane inter 
vin brutal în afacerile ' terne ale 
altor state recurgind la acțiuni 
subversive, la spionaj și diversiune.

Cu cît popoarele lumii vor cu
noaște mai bine adevărul despre 
activitatea serviciului de spionaj al 
Statelor Unite, cu atît mai curind 
ele vor putea pune capăt uneltiri
lor criminale ale acestui serviciu.

(Agerpres)

șeful secției protocolului din Minis
terul Afacerilor Externe al U.R S.S., 
de L. D. Kislova. membră a conduce
rii V.O.K.S.. și de W. Havter, amba
sador extraordinar și plenipotențiar 
al Marii Britanii în L:.R S.S.. de co
laboratori ai ambasadei, precum și 
de Ven Nin, însărcinatul cu afaceri 
ad-interim al R. P. Chiheze, de Mong 
On, ambasadorul extraordinar și ple
nipotențiar al Uniunii Birmane în 
U.R.S.S.
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