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Muncitori, ingineri și tehnicieni din industria carboniferă ! Luptați 
pentru îndeplinirea și depășirea planului de producție la toți indicii 
de către toate minele ! Exi idei metoda graficului ciclic, folosiți din 
pliu utilajul ! Reduceți prețul de cost al cărbunelui !

(Din „Chemările de 23 August 1954 ale C.C. al P.M.R.“)

înflăcărate chemări la luptă 
pentru fericirea poporului

In presa noastră, au apărut zilele trecute chemările de 23 
August 1954 ale Comitetului Central al Partidului Muncitoresc 
Romîn. Anul acesta, la 23 August oamenii muncii din patria noa
stră fac bilanțul mărețelor cuceriri dobîndite sub conducerea 
partidului și cu ajutorul frățesc al Uniunii Sovietice în cei 10 ani 
care au trecut de la 23 August 1944. 23 August 1944 reprezintă 
cea mai însemnată cotitură în viața poporului nostru, ziua elibe» 
rării Romîniei de sub jugul fascismului de către glorioasa Ar
mată Sovietica, ziua cînd poporul nostru muncitor și-a dobîndit 
adevărata independență națională, cînd forțele patriotice popu

lare, sub conducerea Partidului Comunist Romîn, au răsturnat 
de la putere dictatura fascistă, creîrrd astfel condițiile pentru 
instaurarea clasei muncitoare la conducerea țării.

Poporul nostru este adînc recunoscător poporului sovietic 
eliberator. Cu fiecare an ce trece oamenii muncii din țara noa
stră lărgesc și întăresc necontenit prietenia cu marea Uniune 
Sovietică. Sărbătorind a 10-a aniversare a eliberării, oamenii 
muncii din patria noastră adresează poporului sovietic un sincer 
salut prietenesc : „Salutul nostru fierbinte marelui popor sovie
tic _ ziditorul comunismului! Trăiască și înflorească prietenia 
de nezdruncinat și colaborarea frățească dintre poporul romîn și 
marele popor sovietic !”.

Chemările C.C. al P.M.R. de 23 August se adresează tuturor 
oamenilor muncii din patria noastră îndemnîndu-i să contribuie 
prin munca lor creatoare la apărarea păcii, să lupte pentru asi
gurarea securității colective în Europa, pentru dezvoltarea legă
turilor economice și culturale între toate țările, pentru zdrobirea 
oricăror uneltiri aie dușmanilor păcii.

Exprimînd solidaritatea poporului nostru cu oamenii muncii 
din întreaga lume, chemările adresează un fierbinte salut marelui 
popor chinez, oamenilor muncii din țările de democrație popu
lară, care sub conducerea partidelor comuniste și muncitorești 
construiesc cu succes socialismul, eroicelor popoare din Vietnam 
și R.P.D. Coreeană, care luptă pentru reconstrucția economică 
și culturală a patriei lor, pentru realizarea unității naționale, 
pentru pace și independență. Chemările adresează de asemenea 
un frățesc salut oamenilor muncii din țările capitaliste și coloniale, 
care luptă pentru o pace trainică, pentru un- trai mai bun, pentru 
progres social, pentru libertate și independență națională.

Chemările C.C. al P.M.R. se adresează tuturor oamenilor 
muncii din Republica Populară Romînă îndemnîndu-i să strîngă 
tot mai mult rîndurile în jurul Partidului Muncitoresc Romîn și 
guvernului R.P.R., să-și mobilizeze forțele și energia creatoare 
;pentru triumful măreței cauze a construirii socialismului în 
scumpa noastră patrie.

Cea de a 10-a aniversare a eliberării patriei noastre — ziua 
de 23 August — este întîmpinată de întreg poporul nostru mun
citor cu noi și însemnate succese în lupta pentru traducerea în 
viață a hotărîrilor plenarei lărgite a C.C. al P.M.R. din august 
anul trecut. Desfășurînd larg întrecerea socialistă minerii din Va
lea Jiului au realizat cu succes sarcinile de plan pe luna iulie 
pe întreaga Valea Jiului ; ei luptă în prezent pentru a cinsti ziua 
de 23 August cu noi succese în lupta pentru sporirea producției 
de cărbune. Cu succese însemnate întîmpină ziua de 23 August 
muncitorii și tehnicienii constructori, colectivul Uzinei de reparat 
utilaj minier din Petroșani, etc.

C.C. al P.M.R. cheamă pe muncitorii, inginerii și tehnicienii 
din industria carboniferă să lupte pentru îndeplinirea și depăși
rea planului de producție la toți indicii și la toate minele, să 
extindă metoda graficului ciclic, să folosească din plin utilajul 
și să reducă prețul de cost al cărbunelui.

Muncitorii, inginerii și tehnicienii de pe șantierele de con
strucții sînt chemați să execute mai bine și mai repede construc
țiile de noi întreprinderi, instituții social-culturale și de locuințe, 
să îmbunătățească, în acest scop, organizarea muncii și folosi
rea mecanismelor pe șantiere, să lupte împotriva risipei.

C.C. al P.M.R. cheamă pe toți oamenii muncii din transpor
turi, din industria locală și cooperația meșteșugărească, pe lu
crătorii din aparatul de stat și din comerțul de stat, pe lucrătorii 
sanitari să lupte pentru continua îmbunătățire a muncii.

Comuniști și utemiști ! — glăsuiesc- chemările C.C. al P.M.R. 
Fiți în primele rînduri în lupta pentru sporirea producției indus
triale și agricole, pentru creșterea bunei stări a poporului nostru 
muncitor ! Dezbătînd Proiectul de Statut al Partidului Munci
toresc Romîn, în cadrul adunărilor organizațiilor de bază, mem
brii și candidații de partid au datoria să analizeze temeinic munca 
politică de masă desfășurată de organizațiile de partid, să scoa
tă la iveală lipsurile existente și să lupte pentru ridicarea activi
tății comuniștilor la nivelul exigențelor arătate în Proiectul de 
Statut al partidului.

Să răspundem chemărilor de 23 August ale C.C. al P.M.R. 
participînd cu însuflețire la întrecerea socialistă pentru realizarea 
planului de producție la toți indicii, înainte de termen ! Să ne ma
nifestăm recunoștința și dragostea fierbinte față de Uniunea 
Sovietică, eliberatoarea noastră, prin noi și importante realizări 
în muncă în cinstea zilei de 23 August.

Sub steagul lui Marx, Engels, Lenin și Stalin, sub condu
cerea partidului, înainte spre victoria socialismului 1 ■

In înfîmpinarea mâreței aniversâri
Cresc realizările minerilor din Lupeni

Minerii și tehnicienii de la 
mina Lupeni luptă pentru 
dezvoltarea realizărilor obți
nute în întrecerea socialistă. 
Dacă luna trecută colectivul 
minei Lupeni și-a realizat sar
cinile de plan îți proporție de 
102,4 la sută. în prima deca
dă a lunii august planul pro
ducției de cărbune a fost în
deplinit în proporție de 104 
la sută.

Brigăzile de minieri din 
sectorul 1 A conduse de tov.

Adam Maxim, loan Cotroază 
și Alexandru Fosto au extras 
în prima decadă a lunii au
gust cu 30-40 la sută mai 
mult cărbune decît prevedea 
planul.

In lupta pentru îndeplini
rea planului producției de 
cărbune s-au mai evidențiat 
și unele brigăzi de mineri din 
sectorul IV al minei. Brigă
zile conduse de tov. Anton 
Bach, ¡Ștefan Cialovics și Do- 
minic Nemeș au extras de a-

semenea în prima decadă a 
lunii zeci de tone cărbune pes
te sarcinile de plan.

Succese importante obțin 
și minerii de la pregătiri 
care depun eforturi tot mai 
susținute pentru a deschide 
noi abataje pentru brigăzile 
de mineri. Brigăzile conduse 
de minerii Eugen Bartha, Ni- 
colae Predius si Nicolae Imre, 
au săpat cu 22-25 mai mulți 
metri cubi dc steril decît 
prevedeau sarcinile lor de plan.

O brigadă de mineri harnici
La mina Aninoasa sînt zeci 

de brigăzi de mineri care 
prin munca lor plină de a- 
vînt au reușit să se situeze 
totdeauna în fruntea întrece
rii socialiste.

Printre brigăzile cu care 
colectivul minei Aninoasa se 
mîndrește, se numără și brF 
gada condusă de tov. loan 
Țurlui, din sectorul 111, din 
care fac parte tinerii mineri 
Nicolae Pană, Oprișan Gro-

su, Mihai Leancă, Glieorghe 
Cosman și alții. Brigada con
dusă de tov. loan Țurlui a 
devenit cunoscută pentru suc
cesele remarcabile obținute în 
producție.

Lucrînd într-un abataj ca
meră după metodele sovieti
ce Voroșin și 
membrii acestei brigăzi 
realizat lună de 
șiri ale sarcinilor de plan de 
40 la sută, in prima decadă

Jandarova, 
i au 

lună depă-

din luna august ei și-au în
trecut sarcinile de plan cu 
40 la sută.

însuflețiți de succesele ob
ținute pînă acum în muncă, 
tinerii mineri din brigada 
tov. loan Țurlui s-au angajat 
să realizeze noi și importante 
victorii în cinstea zilei de 23 
August.

IUL1U BECEA 
corespondent

Brigăzi care
In fața graficului care o- 

glindește succesele obținute 
în întrecerea socialistă în cin
stea zilei de 23 August, de 
brigăzile de la mina Petrila 
se afla un gî ttp de mineri: 
membrii brigăzii' conduse 
de minerul Gheorghe Dră- 
ghici.

— Ei, tovarăși ! Ce spuneți 
de asta ? Nici ieri n-am reu
șit să ne îndeplinim sarcinile 
de plan ! — spunea un tînăr 
din brigadă.

— Nici ieri și nici azi — 
adăugă cu mîhnire in glas 
un alt ortac Se apropie 23 
August și brigada noastră se 
găsește prinți e brigăzile co
dașe.

au lichidat cu rămînerea în
— Trebuie să facem ceva, 

nu ne putem lăsa de rușine I 
— a hotărît întreaga brigadă.

Discuția aceasta a avut loc 
într-una din zile, la începutul 
lunii august.

A doua zi, ia locul de mun
că unde lucrează brigada mi
nerului‘Gheorghe Drăghici a 
avut loc c scurtă consfătuire. 
Analizîndu-și munca, membrii 
brigăzii au scos la iveală fap
tul că timpul de lucru nu 
este folosit din plin, că uti
lajele nu sînt întrebuințate în 
mod rațional. După consfă
tuire munca a început cu 
spor. .Minerii sau străduit să

urmă
înlăture lipsurile semnalate. 
/Măsurile luate au dat rezul
tate. Zi de zi realizările lor 
au început să crească, astfel 
că la data de 10 august gra
ficul brigăzii indica o depă
șire de plan de 34 la sută.

La mina Petrila, brigada 
lui Drăghici nu este singura 
care a lichidat cu rămînerea 
în urmă. Multe din brigăzile 
de mineri care înainte rămî- 
neau în urmă,- își depășesc 
acum sarcinile de plan cu 
cîte 10-30 la sută. Printre a- 
cestea se numără brigăzile 
conduse de minerii Andrei 
Gyarmati, Nicolae Vasilie- 
vici, loan Marian, loan Ko- 
vacsik și llie Mandor.

In contul anului viitor
Numeroși muncitori de fa 

Preparația de cărbuni din 
Petrila întîmpină ziua de 23 
August lucrînd în contul a- 
nului 1955. Fruntașul între
cerii socialiste Mihai Mei- 
zembak lucrează la întreți
nerea sitelor „Ziminer“ din 
secția spălătorie. El întîmpi
nă cea de a 10-a aniversare 
a eliberării patriei noastre

lucrînd în contul lunii martie 
a anului 1955. In prezent, 
tov. Meizembak obține zilnic 
depășiri de plan de 70 la sută. 
.Muncitorul Teodor Coîda con
duce o echipă de lăcătuși în 
secția carbonizare. Ca urma
re a succeselor înregistrate 
zi de zi echipa sa lucrează în 
contul anului viitor.

Și muncitorii losif Guld,

llie Farcaș, Daniel Adalbert, 
Ștefan Țirachi, Iuliu 'Toth și 
alții întîmpină măreața ani
versare lucrînd în contul a- 
nului 1955. în aceste zile de 
înflăcărat avînt ei obțin de
pășiri ale sarcinilor de plan 
de 40-60 Ia sută.

MAR ¡A MORARU 
corespondentMINERI DECORAȚI CU ORDINUL MUNCII CLASA Il-a

____ l'jj'i Maczanga ion Recsak Cornel Cenușe ion Tătarii.

Colectivele minelor Aninoasa, Uricani și Petrila se inîndresc cu succesele 
obținut-.? în întrecerea socialistă ce se desfășoară în cinstea zilei de 23 August. Prin
tre brigăzile, care au .contribuit la aceste succese se află acelea ale fruntașilor între
cerii socialiste ion Maczanga ș Cornel Cenușă de la mina Petrila, ton Recsak -de 
la mina Uricani și Ion Tătaru de la mina Aninoasa —, brigadieri care cu prilejul
Zilei minerului au fost distinși cu Ordinul Muncii clasa H a.
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C. Beiu:

in piesa intr-un act ,, întoarcerea 
lui Vasi“ autorul surprinde o sierie 
de aspecte din viața și lupta mineri
lor din Valea Jialui. Problema cen
trală a piesei este legată de noua a- 
titudine față de muncă a minerilor 
care au învățat că munca lor este o 
chestiune de onoare și de eroism.

Vasi, eroul principal al piesei, este 
un tînăr absolvent al Școlii medii teh
nice de mineri și lucrează abia de 
două luni în mină. Sînt puse multe 
nădejdi în cinstea lui sufletească, în 
capacitatea sa. Tabloul optimist din 
sinul întregii familii se împletește cu 
un fapt nou: căsătoria lui Vasi cu 
Maria.

In ajunul nunții sale Vasi dezer
tează de la mină. Fără să-și dea sea
ma. el alunecă pe panta parvenitis
mului, a carierismului. Tovără
șia cu Iordache devine din ce în 
ce mai dăunătoare pentru tînă- 
rul miner. Folosindu-se de plecarea 
lui din mină, Iordache și complicii 
săi defectează motorul noului crater 
instalat oe galerie, iar cînd totui se 
descoperii sabotajul este pus în sea
ma lui Vasi cu scopul de a-1 compro
mite și de a-1 șantaja.

Abia acum Vasi își dă seama de 
întreaga urzeală dușmănoasă în care 
a intrat de bună voie și începe lupta 
pentru a-și salva onoarea sa, a fa
miliei sale, a tovarășilor săi de mun
că. Ușurința de care a dat dovadă, 
și care l-a făcut să apuce pe un drum 
greșit, îi va fi învățătură pentru 
viitor.

In fragmentul de mai jos este sub
liniat caracterul hotărît și viguros al 
Măriei, logodnica lui Vasi, care caută 
să-și salveze viitorul soț.

★
Mariă: De ce ai plecat ?
Vasi: Am socotit că e mai bine 

acolo... E o muncă mai ușoară ca la 
mină... Se plătește mai bine... se plă
tește și...

Maria: Vorbește mai departe...
Vasi: De ce te uiți așa la mine ? 

Fu credeam dă ai să te bucuri. Abia 
așteptam să viu acasă și să-ți spun. 
Tovarășul iordache a aranjat să mi 
se dea și un avans. Uite bani, Ma
ria I Nu te bucuri ? Ia-i I Sînt banii 
noștri! Toți banii o să-i ții tu. Mie 
o să-mi dai numai de țigări... Ia-i I

Măria: (ia banii din mina lui Văsi 
și-i aruncă cu ciudă pe jos). Bani ! 
Aceștia sînt banii ticăloșiei tale... de- 
zertorule !

Vasi: (dezorientat) Maria, de ce-mi 
vorbești astfel ?

Maria : Ai merita nici să nu mă uit 
la tine. De ce ai fugit din mină ?

Vasi: N-am fugit I
Maria: Sigur, ai mers încet...
Vasi: Iți bați joc de mine?

TALENTE NOI
15 octombrie 1953 I Sîntem într-o 

sală mică a Școlii populare de artă 
din Petroșani, în care nici un obiect 
nu arată că acesta este atelierul de 
arte plastice. Lipsește mirosul preg
nant al uleiurilor, lipsesc șevaletele, 
pensulele, paletele, hîrtia specială.

Început de an, început de activita
te .’ Putinii amatori înscriși în sec
ție, în frunte cu tînăra profesoară E- 
lena Bianu. doar de cîteva luni ab
solventă a Institutului de art? plas
tice din București, s-au hotărît să-și 
amenajeze atelierul.

— Tovarășe Ciora. n-avem șeva
lete. nu ne putem fixa hîrtia de lu
cru, nu...

— Luați tovarăși cîteva pupitre de 
muzică — le răspunde directorul Ca
binetului metodic, dovedindu-și odată 
mai mult spiritul practic.

— Dar ce facem că n-avem modele 
— intervine profesoara'.

— Vom căpăta tot ce ne trebuie 
prin sprijinul instituțiilor care ne pot 
fi de folos — le risipește directorul 
panica.

Gu celelalte a fost mai ușor; locul 
pensulelor 1-ău luat pentru început

„întoarcerea 1

Fragment

Maria: Crezi că meriți altceva ?
Vasi: Nu înțeleg ! N-am dreptul 

să muncesc acolo unde vreau ? Ce 
vezi tu rău în asta ? Mi se țjă o leafă 
mai mare... M-am gîndit că ne căsă
torim și-o să avem nevoie de bani.

Maria: Crezi că lucrul principal 
într-o căsătorie este banul ? Cu asta 
vrei să-mi cumperi dragostea ? In za
dar ai aduce în casă în fiecare zi chiar 
și cîte un sac de bani. Dacă nu ești 
om, te-aș disprețui ! S-o știi asta. 
Vasi I...

Vasi: Dar ce-am făcut rău ?
Maria: Ai fugit din primele rînduri 

ca un dezertor. Zbori ca un puf de pă
pădie de ici colo în căutarea unei 
munci mai ușoare.

Vasi: Dar numai la mină se con
struiește socialismul ? Sînt alîiea 
șantiere în țară unde se muncește... 
Și la construcții e nevoie de oameni...

Maria : Ai dovedit pînă acum că te 
interesează mai mult banii și munca 
ușoară.

Vasi: Ai ar ia !
Maria: Tu n-ai fugit de la mină 

din convingerea că ai putea fi mai fo
lositor la construcții. Ce-ai să fii 
acolo ?

Vasi: Funcționar... la biroul de re- 
cepționare a materialelor.

Mariă: Dar calificarea fa este de 
miner I Pentru asta te-ai pregătit în 
școală ! Ai lucrat două luni în mină. 
Ești priceput !... Ai lăsat însă totul 
baltă ca să te obosești mai puțin și... 
crezînd că ai să cîștigi bani mai mulți. 
Știi pum se numește purtarea ta ? 
Carierism ! De asta. începînd de a- 
cutn. te disprețuiesc.

Vasi: Maria I Draga mea, n-am 
vrut să te supăr !...

Maria : Dacă ai fi acum pe un front 
de luptă și ai avea calificarea de puș
caș, sînt sigură că ai dezerta din 
linia I-a și ți-ai căuta vreun loc’șor 
pe la bucătăria de campanie...

Vasi: Crez* că aș face una ca asta ?
Maria : Mina nu-i tot un cîmp de 

luptă ? Acolo tovarășii tăi nu se gîn- 
desc decît cum să învingă greutățile 
ca să scoată tot mai mult cărbune.

Vasi: Eu... ce să spun? Iți dau cu
vântul de onoare că în momentul cînd 
am luat hotărîrea să plec nu m-am 
gîndit decît la fericirea noastră.

Maria: Ai o părere îngustă despre 
fericire. Să te întorci în abataj! A- 
cum !

Văsi: Asta nu ! M-am hotărît de
finitiv I Rămîn la construcții !

Maria : Va să zică, te încăpățînezi ?
Văsi: Am motivele mele.
Mariă: Care sînt aceste motive ?

modestele creioane colorate ale elevi
lor, iar hîrtia ciocan a fost înlocuită 
cu un impresionant stoc de hîrtie... de 
împachetat.

Prima oră ! In timp ce profesoara 
așează pe piedestal figurile geome
trice, explicînd că ele_vor alcătui e- 
lementele „naturii moarte", elevii se 
foiesc. Ce-o mai fi și asta „natură 
moartă" ? —- se întreabă tovarășul 
Nana’și, vousitor la mina Petrila. Ala-i 
con, cealaltă sferă. Să știi... Și nu se 
întoarce bine spre Hai Ioan să-și dea 
părerea, că i-o ia Guiaș Gheorgne 
înainte (oricum el are tangențe în 
meseria sa cu desenul) :

— Apăi dâcă-i natură moa<tă în
seamnă că n-o însuflețește omul, via
ța. Pînă să intervină și profesoara 
cu explicația, toți sînt lămuriți.

...Și uite-așa, azi *cu natura, mîine 
cu crochiurile (așa se numesc pe lim
ba pictorilor schițele lucrate în timp 
record și care nu-s altceva decît stu
dii de mișcare și proporție), apoi iar 
cu natura, dar de data asta mai bo
gată în elemente și în sfîrșit de la 
studii în creion la acuarele și apoi 
la ulei.

* Ä7 *66ui Vasi
Vasi: Le ți-n numai pentru mine.
Maria : Ai dreptate... Se vede că 

„motivele“ tale nu-s chiar atît de cin
stite îneît să le mai știe și alții!

Vasi: Maria, dragostea pe care ți-o 
port nu-ți dă dreptul să mă insulți.

Afu/m: Nu te supăra, nu-ți vreau 
răul i Te iubesc și de asta mă doare 
tot ce-ai făcut. Sînt sigură... știu că 
nu ești un om rău. A fost doar o u- 
șurință din partea ta... Ești tînăr... 
ușor greșești I Ai timp să îndrepți 
totul... întoarce-te la mină I

Vasi: Te rog. nu mai stărui I M-am 
pândit bine...

Maria: Vasi I Dragul meu !... As- 
cultă-mă, căci nu te învăț de rău t: 
Nu e cinstit ce faci!...

Vasi: Uf! Parcă aș fi un copil mic 
și aș avea nevoie de dădacă I

Maria : Nu te întorci ?
Vasi: Am spus și-o mai spun : nu !
Maria : Gîndește-te bine, Văsi 1
Vasi: M-am gîndit destul..-
Maria: înțelegi...
Vasi: Ce înțelegi, mă rog ?!?
Maria.: Ai apucat pe un drum 

strîmb si-ți vine greu să te întorci...
Vasi: Iar începi ?
Maria: îmi pare rău că tocmai eu 

trebuie să ti-o snun : Ai trăit în casa 
astn mustită si n-ai învățat nimb- de 
la bătrînul tău tată, de la' frații tăi...' 
Ai rămas ca un spin închircit în mij
locul unei păduri falnice... Eu nu în
țeleg să strîng la piept un spin.

Vasi: Ce vrei să spui ? Să nu mă 
părăsești. Maria I Te iubesc din toată 
inima I Mîine e nunta noastră.. To
tul e pregătit... pînă și florile..

Maria : Te mai gîndesti la nuntă ?
Vasi: Nu mă chinui, draga mea !
Maria: Să te întorci imediat la 

mină !
Vasi: Nu !
Maria : (bate cu pumnul în masă)

Ai să faci cum îți spun!
Vasi: Îmi poruncești ?

• Maria : Ai merita să fii și bătut I
Vasi: (furios) Destul!... Destul!... 

Lasă-mă !... Fă ce vrei... du-te unde 
vrei... Poate că e mai bine să nu ne 
căsătorim. In loc de nevastă aș avea 
în casă o ciocănitoare care m-ar cio
căni toată ziua în cap.

Maria: Asta-i ultimul tău - cuvînt, 
Vasi ?

Vasi: Lasă-mă în pace ! Lasă-mă !
Mariă: Bine! (cu fața împietrită, 

cu pasul drept iese demnă prin 
dreapta).

Vasi: (se repede în urma ei) Ma
ria !... Mariă!... (se oprește în ușă, 
apoi se întoarce cu păs șovăitor spre 
masa din mijloc). Să mă ia dracu 
dacă mai înțeleg ceva!... (se așează 
pe scaun) Grozav mă doare capul !... 
Simt că-mi plesnește...

Se lucră încet, dar bine I încet, pen
tru că procurarea materialelor era di
ficilă, fondurile aproape inexistente, 
pentru că zilele aduceau din ce în ce 
mai puțină lumină, iar lucrările tre
buiau întrerupte cînd ți-era lumea 
mai dragă. Bine, pentru că grupul ce
lor 18 elevi era călăuzit în munca lui 
de una și aceeași dorință: să învețe, 
să învețe cît mai temeinic în puținele 
ore de atelier.

★
8 august 1954. Sîntem în sală 

A.R.L.U.S. din Petroșani unde s-ă 
deschis expoziția elevilor de la Școala 
populară de artă. Uite-1 pe tovarășul 
Hai loan, de la Lupeni. retras modest 
într-un colț și urmărind atent figurile 
vizitatorilor.

— Tovarășe Hai, cum ați pregătit 
expoziția ? — se interesează un vizi
tator. un ortac de-al său. Ne apropiem 
de ei și prindem astfel răspunsul to
varășului Hai.

— Dacă ai să te uiți bine în jur, 
ai să vezi că fiecare tablou devedește 
muncă. Deci... am muncit! Dacă ăi 
aflat că am făcut studii numai un an, 
ai să-ți dai seama că am muncit cu 
tragere de inimă. Măi ortace, am vrut 
să arătăm oamenilor 'cu cit folos se 
petrece timpul în Școala populară de

Decada manifestărilor 
culturale în cinstea celei 

de a 10-a aniversări 
a eliberării patriei

Din ziua de 13 august a. c. a înce
put să se desfășoare în țara noastră 
„Decada manifestărilor culturale în 
cinstea celei de a 10-a aniversări, ă 
eliberării patriei noastre". Cu prilejul 
acestei decade în Valea Jiului au fost 
organizate numeroase manifestări cul
tural? menite să oglindească odată 
mai mult dezvoltarea pe care au luat-o 
îruțara noastră. în cei zece ani de lă 
eliberare, arta, știința și literatura, 
întreaga noastră cultură. Așa de pil
dă, librăriile au organizat în localită
țile Lupeni. Vulcan si Lonea 3 expo
ziții. iar în orașul Petroșani un ba
zar. Aici sînt expuse opere ale clasi
cilor noștri Caragiale. Slavici. Crean
gă, Coșbuc. din care numai în ultimii 
ani s-au editat peste o sută de titluri, 
în peste 2.000.000 de exemplare De 
asemenea, cititorii vor întîlni nume 
ale scriitorilor de seamă actuali că 
Mihăil Sadoveanu. Camil Petre^cu. 
Petru Dumitriu, V. Em. Galan. Mi- 
hail Beniuc, Eugen Jebeleanu. Maria 
Bănuș, opere reeditate ale scriitorilor 
noștri dintre cele două războaie mon
diale : L. Rebreanu, Emil Isac. Alex. 
Săbia și alții. In băzarele și expozi
țiile „Librăriilor noastre“, oamenii 
muncii din Valea Jiului vor măi găsi 
opere ale scriitorilor sovietici că 
„Mama" a lui Gorki, ..Așa s-a călit 
otelul“ de N Ostrovschi. „Tînărâ 
gardă“ de A. Fadeev. ..Pămînt desțe
lenit" de M. Șolohov și multe altele. 
Laolaltă cu acestea vor găsi onere ale 
clasicilor literaturii ruse, printre care 
putem aminti ne cele ale lui Puskin, 
Gogol. Scedrin. Necrasov. Tolstoi și 
Cehov.

Cu prilejul decadei manifestărilor 
culturale organizate în cinstea celei 
de ă 10-a aniversări a eliberării pa
triei noastre. Teatrul de Stat „Valea 
Jiului" a prezentat în ziua de 13 au
gust piesa „Simion Albăc" ă tineri
lor scriitori Silvia Andreescu și Teo
dor /Măne'icit. ;m- în ziua dp ! ’ au
gust ă prezentat niesa iui Tudor Mu- 
sătescu „Afaceriștii" Pe scena Tea
trului de Stat din Petroșani se vă 
mai iuc-â în zilele de 15 și 18 august 
comedia „Fete frumoase“ ă scriitoru
lui sovietic A. Simucov.

In Petroșani și în celelalte locali
tăți ale Văii Jiului care sînt înzes
trate cu cinematografe, va avea loc 
în cadrul decadei un festival al fil
mului sovietic și romînesc.

Tot în această perioadă, în Valea 
Jiului vor avea loc întîlniri între 
scriitori și cititori, iar subfilială 
S.R.S.C. va organiza conferințe.

artă și am mai vrut totodată să do
vedim că într-adevăr din rîndurile 
muncitorilor se ridică azi talente

Ne rotim privirea prin sală. Da, 
da ! — s-a lucrat strașnic. Uite, pînă 
si teracota este îmbrăcată în desene. 
Un „pretențios“ ar putea spune : to
tuși... e monotonă expoziția; expune 
prea multe tablouri cu temă comună.

Este un adevăr... dar de suprafață.
Expoziția, care inițial tinde să do

cumenteze munca elevilor, prin ex
punerea tablourilor comune arată că 
în scoală s-a lucrat sistematic, că e- 
levii s-a'u conformat programei ana
litice.

Un prim aspect plăcut îl dă expo
ziției gruparea tablourilor pe perioă- 
dele în oare au fost executate, fixarea' 
lor în ordine evolutivă.

Dacă urmărești tematica tablouri
lor, ceea ce te frapează este lăudabila' 
orientare a tovarășei Elena Bianu în 
alegerea subiectelor Temele pentru 
început simnle (natură moartă pe 
specific țărănesc), sînt reluate apoi 
pentru o compunere mai bună în pa
gină flîngă ulcior apare un vas. o 
bucată de pîine, ouă. .), subliniind tot
odată fondul nrin ornamentație.

Interesant și surprinzător pentru 
studiul elevilor este faptul că temele
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Tehnicianul comunist loan Romoșan
Pe tovarășul loan Romoșan, șei 

maistru la secția construcții metalice 
de la U.R.U.M.P., l-am găsit la masa 
de lucru, aplecat deasupra unor de
sene. Intrînd în vorbă cu el, am aflat 
că muncitorii acestei secții au început 
construirea prototipului mașinii de în
cărcat cărbune, mașină concepută de 
inovatorul Iosif Madaras de la mina 
Aninoasa. Ea va fi terminată pînă la 
23 August, așa cum prevede angaja
mentul întreprinderii.

E mare răspun
derea conducăto
rului secției. Pen
tru ca munca să 
se desfășoare în 
bune condițiuni, 
este necesară fo

losirea din plin 
a capacității de 
producție a mași
nilor, repartizarea 
justă a comenzilor 
pe echipe de mun 
citori, asigurarea 
materialelor, etc 
Tov. Romoșan a 
dovedit multă pri 
cepere și spirit or 
ganizatoric în a- 

ceastă direcție, Iu 
cru dobîndit în 

anii îndelungați 
de practică.
De cum a primit desenele primelor 

detalii ale mașinii a și luat legătură 
cu ceilalți tehnicieni din secție, ex- 
plicîndu-le importanța mașinii de în
cărcat cărbune care va înlocui ope
rațiunile grele de muncă.

— Creșterea gradului de mecani
zare a minelor înseamnă sporirea 
productivității muncii — le-a spus ei. 
Iată de ce trebuie să dăm zor j^ntr:. 
terminarea mași~!; despre care v-am 
vorbit. Astfel venim direct în ajutorul 
tovarășilor noștri mineri.

— Sudorii sînt gata să v-ajute — 
i-a răspuns tehnicianul loan Pobre- 
jină.

— De lăcătuși nici să nu mai vor
bim — a adăugat un alt tehnician.

Astfel, de cîtva timp a început la 
U.R.U.M.P construirea mașinii de 
încărcat cărbune .Cu siguranță că an
gajamentul întreprinderii va fi dus 
la bun sfîrșit de către colectivul sec
ției construcții metalice, așa după cum 
și-a îndeplinit și alte angajamente. 
, ...Sirena a anunțat terminarea șu

Informație
întreprinderea 212 instalații, cu se- câți dornici să învețe meseria de 

diul în strada Minerului nr. 14 Pe- instalatori apă și calorifere. Vîrsta 
troșarii, angajează muncitori necalifi între 17—30 de ani.

deși sînt simple nu-s tratate simplist, 
nuanțele, linia, amănuntul, contribuind 
la dezvoltarea lor. Acestea au calita
tea nu numai de a corespunde posi
bilităților elevilor, dar de a atrage 
vizitatorul prin alegerea lor. Astfel, 
dacă natura moartă pe elemente ță
rănești degajează o atmosferă recon
fortantă de inedit, cea care grupează 
obiectele minereșii crează intimitate 
prin adaptare la specificul regiunii.

Ar fi greșit să se creadă că în ex
poziție nu sînt tablouri cu subiecte 
la alegerea elevilor In această direc
ție se relevă prin notă personală to
varășul Nanași loan cu ..ghetuțele“ 
și lampa cu carbid“ și tovarășa 
Kosztin Ana cu .Panseluțele“. O în- 
demînare deosebită la crochiuri dove
dește tovarășul Guias Gheorghe prin 
mișcarea și ținuta degajată ce o dă 
modelului O serioasă muncă în acest 
gen se observă și la tovarășul Hai 
Ion (studiu de antebraț). Un deose
bit talent în mînuirea pensulei îl arată 
tovarășii Morariu Francisc, Hai loan 
(natură moartă-monocrom), Guias 
Gheorghe și Kosztin Ana (natură 
moartă-pclicrom). Gillig Oszkar și 
Sima loan impresionează prin cali
tatea plastică a ornamentului în gips 
și acuarelele lor. 

tului. Pentru muncitorii și tehnicienii 
Uzinei de reparat utilaj minier din 
Petroșani, ziua de muncă a luat sfîr- 
sit. Secția construcții metalice rămîne 
aproape goală. Printre cei care plea
că ultimii este și tov. loan Romoșan. 
Cu pași bătrînești se îndreaptă spre 
ușă, dispărînd după gardul de beton 
al uzinei. Ai crede că și ziua lui de 
muncă se încheie tot acum. Dar peste 
o oră și jumătate — două ore, îl gă- 

atelier, unde lucrează 
de multe ori pînă 
seara tîrziu. A- 

ceasta se repetă zi 
de zi. El nu are 
odihnă pînă nu 
știe că treburile 
secției merg bine.

Tov. Romoșan 
este unui dintre 
cei mai buni teh
nicieni ai uzinei. 
Secția condusă de 
el se situează prin 
tre secțiile frun
tașe pe întreprin
dere. Aceasta da
torită în mare 
parte experienței 
lui îndelungate cît 
și interesului pe 
care-1 depune 
pentru a-și duce

cu cinste la îndeplinire sarcina ce i-a 
fost încredințată.

In secția condusă de șef-maistrul 
comunist loan Romoșan, a crescut 
simțitor producția de vagonete, cra- 
țere, tuburi de aeraj, scocuri oscilante 
pentru mină, etc. Numai producția de 
vagonete de mină a crescut de 6—7 
ori. Intr-un timp mult mai scurt se 
fabrică în prezent și celelalte utilaje 
pentru mineri.

Tehnicianul loan Romoșan se bu
cură de stima și respectul tuturor oa
menilor muncii din uzină, pentru far 
tul că este un tovarăș în vîrstă, cît 
și pentru seriozitatea cu care mun
cește alături de ceilalți tehnicieni ai 
uzinei. Pentru meritele sale deosebite 
în munca de conducător tehnic și 
exemplul său înaintat, tehnicianul 
comunist loan Romoșan se numără 
acum printre tehnicienii din Valea 
Jiului care au fost distinși de Ziua 
minerului cu Medalia Muncii.

E. FAGUREL

— Bine, dar încă nu ne-ăți spus 
cine-s toți acești elevi — ne veți a- 
trage atenția. Să vi-i prezentăm !

Pe Gillig Oszkar. topográful de la 
mina Aninoasa, măcar odată și tot 
l-ați întîlnit pe drumul care-1 tăia 
peste deal ca să ajungă mai repede 
la școală. Poate că o cunoașteți mai 
bine pe tovarășa Loy Irina, învățătoa
re în Aninoasa. care uneori î| însoțea.

Dacă ați intrat vreodată în clubul 
Filaturii I.upeni printre, alte tablouri 
de muncitori fruntași l-ați fi văzut și 
pe cel al lui Hai loan. Da, e acela cu 
chipul numai zîmbet și șapca dată 
pe ceafă a voie bună

Niciodată nu v-a atras atenția gru- 
tovarășului Nanași din Peirila ? 

Sima loan e elev în Petrila, Diaconu 
Viorel de asemenea, iar Guias Gheor
ghe, topográful minei, vecinul său de 
casă. *

Pe tovarășeb Martina .Magdaléna, 
Robu Olga și Grigoraș Ortensia. har
nice gospodine, le puteți întîlni di
mineața în piață la Petroșani făcînd 
cumpărături.

Aceștia ne sînt artiștii I Muncitori 
din minele noastre, elevi, casnice. 
Ne sînt tovarăși si de aceea si crea
ția lor ne-o simțim apropiată.

' IOANA DOINAȘ

Cea de a IX-a aniversare a eliberării Coreei 
de către Armata Sovietică

La 15 august, se sărbătorește Ziua eliberării Coreei de sub jugul cotro
pitorilor • japonezi de către glorioasa Armată Sovietică.

După cum anunță Agenția Cenidulă Telegrafică Coreeană, pe șantierele 
de construcții, in întreprinderile, din diferite ramuri industriale și în coope
rativele agricole de producție, oamenii muncii întîmpină cea de a IX atiiver 
sare a eliberării țării prin noi realizări în muncă.

In întreaga țară s-a desfășurat cu avînt întrecerea în muncă în cinstea 
Zilei eliberării — sărbătoarea naționc'fC a poporului coreean.Un an de muncă pașnică
Recent s-a împlinit un an de cînd 

eroicul popor coreean și volun
tarii chinezi au repurtat o strălu
cită victorie : a fost semnat armisti
țiul pentru încetarea ostilităților mi
litare în Coreea. In decurs de un an, 
fiecare zi din viața R.P.D. Coreene a 
fost închinată muncii pașnice crea
toare. Poporul luptător pe front a de
venit popor-constructor, iar pe vechiul 
pămint al strămoșilor săi se înalță 
astăzi schelele construcțiilor...

Phenian. Pășim pe străzile acestui 
oraș nemuritor. Pe artera principală 
a orașului — orospectul ..Stalin” — 
muncesc zilnic la refacere 6.000 de oa
meni. Muncitori-constructori, studenți, 
funcționari, gospodine — fiecare do
rește să-și aducă contribuția la refa
cerea capitalei iubite a țării. Studen
ții de la Institutul de construcții din 
Phenian îndeplinesc cîte 3—4 norme, 
iar studenții Institutului metalurgic 
îndeplinesc zilnic cîte 5—6 norme. De 
o parte și de alta a întregii străzi se și 
înalță clădiri cu mai multe etaje.

In centrul orașului, pe muntele 
Moranbon, cîntat în legendele po
porului coreean, înconjurată de verdea 
ța parcului se înalță frumoasa clădire 
a Teatrului de dramă. In prezent aici 
sînt pe terminate lucrările de finisare 
din interior.

De aici, de pe înălțimea Moranbonu- 
lui, în fața noastră se deschide pano
rama măreață, a construcțiilor din 
cartierele nordice și vestice ale Phe
nianului. Pe străzi se scurg într-un 
șuvoi continuu autocamioane încăr
cate cu materiale de construcții.

De la încheierea armistițiului. i.i 
Phenian, au fost construite peste 
30.000 de case, zeci de blocuri cu mai 
multe etaje; a fost refăcută rețeaua 
de canalizare. In această perioadă 
numărul populației orașului a cres
cut de peste 2,5 ori. In oraș funcțio 
nează 7 cinematografe, 22 de cluburi, 
aproximativ 30 de spitale, policlinici 
și dispensare, peste 400 magazine și 
gherete. In Phenian și în împrejuri
mile acestuia se numără peste 50 în
treprinderi mari și mijlocii, între care 
combinatul textil din Phenian, n fa
brică de țigări, o fabrică de cărămizi 
și multe altele.

In orașele și satele din Coreea de 
nord, pretutindeni, se remarcă aceeași 
muncă pașnică, •plină de bucurii.

Litoralul estic al Ccreei este des
părțit de partea centrală a țării prin- 
tr-un lanț de munți stîncoși. De la 
înălțimea trecătorilor se văd bine văi
le pitorești ce se întind pe distanțe de 
zeci de kilometri. Prin vălul de ceață 
se conturează precis un pod ce treceRefacerea și construcția de întreprinderi industriale

De curînd au încep.ut regulat pro
ducția uzina constructoare de mașini 
și fabrica de piese de schimb pentru 
automobile din Huicijon.

Ambele întreprinderi au fost cons
truite și utilate cu tehnica cea mai 
modernă. Uzina constructoare de ma
șini este numai parțial terminată. 
Restul clădirilor urmează să fie cons
truite ulterior.

Fabrica de piese de schimb pentru 
automobile va produce pînă la sfîrșitul 
acestui an 90 de diferite tipuri de pie
se. Uzina constructoare de mașini va 
produce strunguri moderne în mari 

peste un rîușor de munte ; el a fost 
construit cu cîteva luni în urmă. La 
dreapta stîncii se înalță cîteva clădiri 
de curînd tencuite ; aici s-a instalat di
recția unei mine în refacere.

Hamhîn. Acest mare centru indus
trial a suferit mai puțin de pe urma 
războiului de cît celelalte orașe din 
Coreea de nord. Trecînd peste podul 
refăcut de pe rîul Sencen, se poate ajun 
ge la o șosea largă, care traversează 
întregul oraș. Pe drum se pot întîl
ni adesea confortabile autobuze de fa
bricație sovietică. Și în acest oraș au 
fost refăcute și construite multe clă
diri. Aici funcționează două cinemato
grafe, un teatru, 13 școli, Institutul 
de medicină și Institutul politehnic. 
Trebuie subliniat că producția între
prinderilor industriale din Hamhîn a 
atinsa nivelul dinainte de război.

Hînnam. Și în acest oraș s-au fă
cut multe. Aici se află cel mai mare 
combinat chimic, care aprovizionează 
întreaga țară cu îngrășăminte artifi
ciale. Inginerul șef. Li Dian En, ne-a 
spus că combinatul va fi complet re-, 
făcut datorită ajutorului prețios al; 
Uniunii Sovietice . Au sosit materiale , 
de construcții și se așteaptă sosirea J 
utilajelor ; unele secții au și început’ 
să funcționeze.

Renasc orașele Coreei de nord, dis
par urmele războiului. Țăranii coreeni 
au obținut în acest an o recoltă bo
gată. In întreaga țară munca este în 
toi. Poporul eroic al Coreei, condus de 
Partidul Muncii, construiește cu avînt 
orașe și sate, diguri și hidrocentrale. 
El este încredințat că patria lui va fi 
și mai minunată decît era înainte de 
război.

In timp ce este ocupat cu munca 
pașnică, poporul coreean nu uită însă 
nici o clipă că forțele agresive inter
naționale n-au renunțat la planurile 
lor mîrșave. Problema coreeană n-a 
fost reglementată la conferința de la 
Geneva', în pofida faptului că acest' 
lucru îl reclamă interesele uriificării i 
naționale a Coreei, interesele asigură' 
rii păcii în Asia și în întreaga lume. 
Statele Unite au împiedicat reglemen
tarea pașnică a problemei coreene, 
căutînd să obțină extinderea regimului 
putred și antipopular al lui LI Sîn 
Man în întreaga Coree.

Dar poporul coreean este convins 
că nimeni nu va putea întoarce roata 
istoriei. El speră că dreptatea va 
triumfa și că armistițiul va deveni un 
tratat de pace. Cu sprijinul Uniunii 
Sovietice, al R.P. Chineze, al tuturor 
țărilor de Semocrație populară, po
porul coreean va realiza refacerea uni
tății naționale a Coreei.

cantități. Utilajul celor două fabrici 
a fost parțial" instalat iar producția 
a început încă înainte de încheierea 
armistițiului.

De asemenea, oamenii muncii din 
Republica Populară Democrată Co
reeană refac cu succes întreprinderile 
industriale. Astfel, au fost puse în 
funcțiune oțelăria din Kansen, fabrica 
textilă din Phenian, fabrica de sticlă 
din Nampho, uzina metalurgică din 
Kvanhe și o serie de alte mari între
prinderi industriale. Recent a fost da
tă în exploatare secția Nr. 1 a uzinei 
siderurgice din Nampho, care a fost 
refăcută. (Agerpres).
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Nofa guvernului sovietic adresata Austriei „De pe pozițiile isteriei11
MOSCOVA (Agerpres). — TASS 
La 22 iulie, guvernul Austriei a 

remis o notă guvernului sovietic în 
care se propunea crearea unui Comi
tet alcătuit din ambasadorii U.R.S.S., 
Franței. Angliei și S.U.A., cu parti
ciparea reprezentanților Austriei, pen 
tru examinarea problemelor referitoa 
re la ..ușurarea situației actuale a 
Austriei“.

La 12 august, M. G. Gribanov, șef 
^¿d-intc-riin al Secției a 3-a pentru 
Europa din Ministerul Afacerilor Ex
terne al U.R.S.S., a remis ambasa
dorului Austriei în U.R.S.S., dl. N. 
Bischoff, nota de răspuns a guvernu
lui sovietic.

Iată textul notei de răspuns :
..Confirmînd primirea notei din 22 

iulie a guvernului austriac. Ministe
rul Afacerilor Externe al U.R.S.S. 
consideră necesar să declare urmă
toarele :

După cum se 'știe, la conferința de 
la Berlin a miniștrilor Afacerilor 
Externe ai U.R.S.S., Franței, Angliei 
.si S.U.A.. delegația Uniunii Sovie
tice a prezentat propuneri concrete 
îndreptate spre reglementarea cît mai 
grabnică a problemei austriace, care 
nu au fost însă acceptate de guvernele 
S.U.A , Angliei și Franței. Ca urmare 
a acestui fapt nu s-a realizat un a- 
cord cu privire la încheierea tratatu
lui de stat cu Austria.

In nota sa. guvernul austriac pro
pune să se creeze un comitet alcătuit 
din ambasadorii Franței, Angliei,

îngrijorarea provocată de declarațiile 
lui Otto John în cercurile imperialiste

BONN (Agerpres).
Ecoul stîrnit în Germania si în 

străinătate de trecerea lui Otto John 
în R. D. Germană și de declarațiile 
făcute de acesta l-au determinat pe 
cancelarul de la Bonn să se ocupe 
de ele în cadrul unui discurs.

Abandonînd tactica bagatelizării 
Adenauer a calificat trecerea lui Otto 
John în R. D. Germană drept „în
grozitoare" si ..un fapt foarte nega
tiv“. încurcătura în care au fost puși 
militariștii de la Bonn și sprijinitorii 
lor americani i-a obligat pe Adenauer 
să încerce unele' ..explicații". Astfel, 
el dedata străinătății că în Germa
nia occidentală n-ar exista nici un 
fel de nazism renăscut si că el însuși 
„garantează" că acesta nu va re
naște.

Teama față de consecințele decla
rațiilor demascatoare ale lui Otto 
John au determinat Departamentul 
de stat al S.U.A. să dezmintă că „ne
fondate" ultimele declarații făcute de 
Otto John în cadrul conferinței de 
presă de miercuri.

Intr-un comentar âl agenției France 
Presse consacrat reacțiilor din Ger
mania occidentală la declarațiile fă
cute de Otto John în cadrul conferin
ței de presă de miercuri, se spune 
că ele „au făcut o puternică impresie 
asupra aproape întregii lumi, chiar 
asupra acelora foarte numeroși, care 
nu înțeleg gestul său și nici nu-1 
aprobă“ Aceeași agenție relatează că 
după conferința de presă a Iui Otto 
John cabinetul de la Bonn s-a întru
nit într-o ședință extraordinară și că 
opoziția sociai-democrată cere demi
sia ministrului de interne, Gerhard 
Schroeder.

Crește mișcarea grevistă în țările capitaliste
TOKIO (Agerpres). —

După cum a anunțat postul de ra
dio Tokio, la 11 august muncitorii de 
pe insula Hokkaido care deservesc 
trupele americane, au declarat grevă 
în semn de protest împotriva conce
dierii de către autoritățile militare a- 
mericane a 4.200 muncitori. Greviștii 
au cerut de asemenea mărirea sala
riilor.

In semn de solidaritate cu greviștii 
funcționarii din birouri care deservesc 
trupele S.U.A. au declarat grevă „per
lată”.

S.U.A. și U.R.S.S., cu participarea 
reprezentanților Austriei, care să exa
mineze doar anumite probleme refe
ritoare la „ușurarea situației actuale 
a Austriei“. Guvernul sovietic consi
deră că crearea unui comitet în sco
cul sus-menționat nu poate să asigu
re realizarea unui acord cu privire 
la tratatul de stat, a cărui încheiere 
ar' rezolva toate problemele speciale 
privind și ușurarea situației existente 
în Austria.

Guvernul sovietic consideră, ca și 
pînă acum, că există deplina posibi
litate de a se încheia tratatul de stat, 
pentru restabilirea unui stat austriac 
liber și .independent și consideră in
dicat, așa cum a mai declarat la con
ferința de- la Berlin, ca tratativele cu 
privire la tratatul de stat să fie con
tinuate' pe cale diplomatică în orașul 
Viena. cu participarea guvernului 
Austriei. In conformitate cu aceasta, 
guvernul sovietic declară că este de 
acord cu convocarea la Viena a unei 
conferințe a ambasadorilor U.R.S.S., 
Franței. Angliei și S.U.A., cu parti
ciparea unui- reprezentant al Austriei, 
care să examineze problemele rămase 
nereglementate, referitoare la proiec
tul tratatului de stat cu Austria și 
celelalte probleme legate de încheie
rea acestui tratat“.

Domnul Bischoff a declarat că va 
transmite imediat guvernului Austriei 
textul acestei note a guvernului so
vietic.

BONN (Agerpres).
Agenția France Presse anunță că 

la 11 august reprezentanții Statelor 
Unite, Marii Britanii și Franței în 
Înalta comisie aliată pentru Germa
nia s-au reunit la Bad-Godesberg pen
tru a examina „situația creată“ în 
urma recentelor declarații ale dr. 
Otto John, fostul conducător al De
partamentului pentru apărarea con
stituției“ din Germania occidentală, 
care a trecut în R. D. Germană.

★
BONN (Agerpres). —
După cum anunță ziarele, guver

nul Adenauer a numit în mod oficial 
pe dr. Manns Jess, fost președinte al 
Biroului federal pentru cercetarea cri
melor, ca succesor al dr. Otto John, 
în fruntea Departamentului pentru 
apărarea constituției. Jess a avut- 
drept contra candidat pe fostul ge
neral nazist Gehlen.

Cercurile informate consideră că 
Adenauer s-a temut să numească di
rect în această funcție pe un fascist 
notoriu ca Gehlen, mulțumindu-se să 
se folosească de serviciile acestuia pe 
alte căi.

In legătură cu aceasta, ziarul vest- 
gerrnan „Die Welt” anunță că Gehlen, 
care este actualmente șeful serviciului 
de cercetări organizate de americani 
în Germania, a avut o întrevedere cu 
ministrul de interne, dr. Schroeder, 
cu care a discutat problema reorgani
zării serviciului condus de John.

Ziarul nerman anunță de asemenea ; 
că partidul liberal-democrat a propus 
transformarea organizației de spio
nai a lui Gehlen în Serviciul de cer
cetări german, după modelul F.B.I.- 
ului american.

LONDRA (Agerpres). —
Agențiile de presă anunță că în ur

ma grevei muncitorilor de la tipo
grafiile ziarului londonez „Daily Mir- 
ror”, ediția din 12 august a ziarului 
nu a putut apare. Agenția, France 
Presse adaugă că, îp ciuda acordului 
esistent prin care marile cotidîane lon
doneze se obligă să-și suspende apa
riția în cazul cînd unul dintre ele nu 
apare în urma unui conflict de muncă, 
în noaptea de II august prima ediție 
a ziarului „Times” se afla sub tipar.

MOSCOV A (Agerpres).
Ziarul „Pravda" din 11 august 

publică sub semnătura lui D. Zas- 
lavski un articol intitulat „De pe 
pozițiile isteriei".

In Statele Unite — scrie auto
rul — se aude din nou un țipăt stri
dent. Ce s-a intimplat oare acolo ?

Este Williăm Bullit, vechea noas
tră cunoștință care cere pornirea 
imediată a războiului. El e scutu
rat din nou de un acces de isterie, 
pe jumătate real, pe jumătate simu
lat, și ba își dă ochii peste cap in 
spasmele lui. ba trage cu coada o- 
chiului spre Ewopâ occidentală să 
vadă ce impresie produc acolo ți
petele lui isterice.

Bullit a fost in trecu* ambasado
rul S.U.A. lă Moscovă. Intenția lui 
era să facă carieră diplomatică cu 
ajutorul politicii sale antisovietice
— alții au avut succes recurgînd 
la acest mijloc, el însă a eșuat și 
nu se mai poate ridica în nici un 
fel. Ură sălbatică împotrivă po
porului sovietic îl umple toată fi
ința. El îndeamnă să se arunce 
bombe asupra Țării Sovietice, fi
ind uata el însuși să crape ca o 
bombă, dar el nu este decit o pe
tardă ridicolă, ce răspîndește un 
miros urît.

Bullit se străduiește din răspu
teri să atragă atenția asupra sa
— vedeți numai., oameni bum, mai 
trăiesc! In revista reacționară ă-

. mericană „Look" el țipă cit îl tine 
' gura, iar o agenție telegrafică se 

grăbește să facă să se audă în în
treaga lume capitalistă țipetele lui.

Bullit țipă, bine înțeles, despre 
„primejdia sovietică" care ar ame
nința America. Bar acesta nu este 
un lucru nou; țipete de acest fel 
s-au mai. auz't si din gura multor 
altora. Bultiți de tot soiul au țipat 
pînă au răgușit încercînd să snerie 
covoarele, cum sperii un copil, cu 
falsa „gogoriță" sovietică. Dar po
poarele nu sînt copii. Nici măcar 
pe poporul am-rican n-au izbutit 
să-l sperie bădiții; el iși exprimă 
tot mai mult nemulțumirea față de 
politica, externă agresivă a S.U.A

Dacă Bullit și ceilalți de teapa 
lui și-au pierdut echilibrul sufle
tesc, apoi aceasta se explică prin 
faptul că în lume s-a conturat o 
preponderență netă a acelor forțe 
care acționează în numele păcii șl 
al colaborării internaționale.

Pe Bullit. îl apucă crampele cînd 
privește Republica Populară Chine
ză. Prietenia marelui popor sovie
tic cu marele popor chinez ii ră
pește lui Bullit pînă si ultimele ră
mășițe ale rațiunii. El cere „să se 
schimbe corelația forțelor" prin 
recurgere la violență. Este nece
sar, vociferează el, ca prin forță

Un atac orovocator 
al elementelor fasciste la Tokio

SANHAI (Agerpres). — TASS
La 9 august, membri ai partidului 

fascist „Aikokuto" au săvîrșit un a- 
tac provocator împotriva reprezentan
ței U.R.S.S. la Tokio.

După cum s-a aflat, la 9 august, 
în jurul orei 12. în fața clădirii repre
zentanței sovietice au apărut nume
roși corespondenți. renorteri-foto- 
grafi, precum și polițiști. Apoi a sosit 
în autocamioane un grup de provo
catori, aproximativ 200 la număr, 
purtînd pancarte cu lozinci antisovie
tice. Sub ochii polițiștilor, huliganii 
au spart porțile de fier și au năvălit 
pe teritoriul reprezentanței. Ei au în
cercat de asemenea să spargă porțile 
principale ale clădirii centrale a re
prezentanței. Instigatorii atacului au 
ținut un miting în curtea reprezen
tanței sovietice, după ce agățaseră în 
prealabil la porți,- pe pereții clădirii 
centrale și pe copacii din curte lozinci 
și pancarte antisovietice.

Pe teritoriul reprezentanței sovie
tice a sosit apoi un nou mare deta
șament al poliției japoneze, fără ca 

China să fie readusă in sinul capi
talismului. Cu ajutorul unor merce
nari americani înarmați el ar voi 
să întoarcă înapoi roata istoriei u- 
niversale.

Dar Bullii se amăgește ou spe
ranțe deșarte. Popoarele Asiei nu 
vor voi să-și verse sîngele numai 
pentru, ca aiurelile nebunești ale 
lui Bullit să prindă viață. Singurii 
pe care el poate conta sînt numai 
Li Sin Man și Cian Cai-și. Bufonii, 
după cum se vede, sc recunosc, ca 
si pescarii, de departe. Bullit caută 
să-i fascineze pe americani cu ur
mătoarea perspectivă fantastică: 
lisînmaniștii și ciancaișiștii bătuți 
vor deschide imperialiștilor ameri
cani drumul spre China. Iar avia
torii americani vor zbura — numai 
așa, pentru a se amuza — deasu
pra pămîntului coreean și chinez 
și-l vor presăra cu bombe, fără ca 
ei înșiși să sufere vreo pierdere.

Ce poate fi mai ademenitor, mai 
sinur, mai avantajos I

Așa țipă Bullit ca din gură de 
șarpe, crezind că cine țină cel mai 
tare este și cel moi puternic Toc
mai de aceea el se dedă la accese 
de isterie, crezind că politica .de 
pe poziții de isterie" coincide toc
mai cu politica „de pe poziții de 
forță". Isteria nu este însă decit un 
semn al slăbiciunii. Bullit nu este 
solitar în această tristă rătăcire, 
care a și adus politicii externe a 
S.UA. numeroase infrîngeri.

Merită oare să se dea atent ie lui 
Bullit. acest flecar dezmățat, d- 
ccastă moară hodorogită ? Dacă me
rită, apoi atunci numai, pentru mo
tivul că el divulaă planurile unui 
grup mic, dar influent, de agresori 
comn^-tiști din S.U.A. In spatele 
bulliților stau marile monopoluri 
financiare, însetate de aventuri 
militare în care vad izvoare de îm
bogățire.

Datorită eforturilor Uniunii So
vietice și celorlalte ponoare iubitoa
re de nace s a produs o oarecare 
destindere a încordării internațio
nale. Popoarele lumii au început 
să vadă adevărata cale a rezolvării 
pașnice a problemelor internațio
nale litigioase. Tocmai aceasta pro
voacă turbarea celor de teapa lui 
Bullit. Ei încearcă să zădărnicească 
politica tratativelor si a acorduri
lor. Ei crapă de ciudă pentru că în 
Asia au amuțit tunurile. Ei nu pot 
trăi fără vărsare de sînge, asasi
nate ' în masă, devastări.

Franchețo cinică a lut Bullit de
mască ipocrizia si falsitatea dedă- 
rațiilor politicienilor americani des
pre pretinsa pdtitică externă iubi
toare de pace a S U.A.. fățărnicia 
și duplicitatea diplomaților ameri
cani.

vreunul din polițiști să împiedice pe 
huligani să săvîrșească actele de sa
mavolnicie care au durat timp de o 
oră și jumătate In acest răstimp, la 
-oriile reprezentanței sovietice a sta
ționat o mașină a politiei înzestrată 
cu un post de radioemisie, de unde se 
dădeau instrucțiuni. Printre polițiști 
se afla un colaborator al serviciului 
de spionai american.

In jurul orei 6 seara, huligani’ nu 
părăsit ca la comandă teritoriul re
prezentanței sovietice..

După cum reiese din fapte, atacul 
săvîrNt împotriva rerrrezrn.tanței so
vietice de lă Tokio este o provocare 
premeditată. încă acum două săntă- 
mîni, nartidul fascist „Aikokuto“ ă 
afișat în tot orașul manifeste cu lo
zinci antisovietice, chemînd să se 
proclame ziua de 9 august „zi de 
limfă împotriva LIniunii Sovietice". 
Lă 6 august, ziarul „Nippon Times“ 
a publicat un articol în legătură cu 
viitorul miting, în care a arătat că el 
va avea loc în fața clădirii reprezen
tantei sovietice.
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