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Muncitori, ingineri și tehnicieni constructori ! Executați mai bme 
și mai repede construcțiile de noi întreprinderi, instituții social-culiu- 
rale și locuințe ! Realizați in termen construcțiile necesare agricultura 
și industriei bunurilor de larg consum ! îmbunătățiți organizarea mun
cii pe șantiere și asigurați o mai bună folosire a mecanismelor ! Lup
tați împotriva risipei !

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

Trebuie îmbunătățită conducerea politică 
a întrecerii socialiste

Peste puțin timp oamenii muncii din patria noastră vor săr
bători împlinirea unui deceniu de la eliberarea Romîniei de către 
glorioasa Armată Sovietică. Puternicul avînt pe care întrecerea 
socialistă l-a luat în cinstea acestei mărețe aniversări, este 
oglinda vie a dragostei nățărmurite pe care poporul romîn o 
poartă Uniunii Sovietice, eliberatoarea noastră, a recunoștinței 
fierbinți față de poporul sovietic care ne ajută în lupta pentru 
construirea socialismului.

In Valea Jiului, aniversarea a 10 ani de la eliberare esie 
sărbătorită cu realizări deosebit de frumoase în lupta pentru 
creșterea productivității muncii, pentru îndeplinirea și depășirea 
sarcinilor de plan. Deosebit de elocvent în această direcție este 
succesul obținut de minerii Văii Jiului care au îndeplinit sarci
nile de plan la extracția de cărbune pe luna iulie în proporție 
de 101,3 la sută. In prima jumătate a lunii august, minerii Văii 
Jiului, îndeosebi cei de la Uricani și Aninoasa, au obținut noi și 
importante realizări în muncă. Aceste succese au fost obținute 
datorită îmbunătățirii conducerii întrecerii socialiste de către 
organizațiile de partid.

La mina Uricani, unde organizațiile de bază din cadrui 
sectoarelor și-au îndeplinit cu simț de răspundere sarcina de con 
ducător politic al întrecerii realizările au crescut. Comitetul de 
întreprindere, secțiile și grupele sindicale au organizat întrece
rea pe bază de angajamente concrete, mobilizatoare, ceea ce a 
făcut ca pe luna iulie planul să fie depășit cu 10,2 la sută. Suc
cese asemănătoare au obținut ca urmare a conducerii politice 
juste a întrecerii socialiste de către organizațiile de partid și 
colectivele minelor Lupeni și Petrila.

. Un aport considerabil la intensificarea întrecerii socialiste 
în cinstea zilei de 23 August l-au adus minerii și tehnicienii co
muniști care prin exemplul lor personal au mobilizat masele 
largi de oameni ai muncii la aplicarea în cadrul întrecerii socia
liste a metodelor înaintate. Pentru a-și putea îndeplini angaja
mentul de a efectua cu 50 la sută mai multe lucrări de pregătiri 
de cît aveau planificat, minerul comunist Ioan Fila împreună cu 
brigada sa au hotărit să treacă la aplicarea metodei graficului 
ciclic. Tot pe bază de grafic ciclic lucrează și brigăzile conduse 
de membri și candidații de partid Iuliu Haidu, Ștefan Mihai de 
la mina Petrila, Augustin Guran de la mina Aninoasa, Andrei 
Vizi, Octavian Iancu de la mina Vulcan, Simion Căținean, Nico- 
Jae Țura de la Lupeni și multe alte brigăzi de mineri din Valea 
Jiului conduse de membrii și candidații de partid. Urmînd exem
plul comuniștilor, mii de mineri de la minele din Valea Jiului 
dornici de a-și îndeplini și depăși angajamentele sporite luate 
în întrecerea socialistă, aplică în muncă metode sovietice.

Dacă munca politică în organizarea și desfășurarea între
cerii socialiste a fost dusă de majoritatea organizațiilor de par
tid cu simț de răspundere, mai sînt încă și acum unele organi
zații da partid care privesc întrecerea socialistă ca o problemă 
de care trebuie să se ocupe exclusiv organizațiile sindicale și 
conducerile administrative. Nu încape îndoială că aceasta are 
repercursiuni negative asupra desfășurării întrecerii socialiste. 
Lipsit de sprijinul și îndrumarea permanentă a comitetului de 
partid, comitetul de întreprindere al minei Lonea a neglijat în 
bună măsură problema întrecerii socialiste. Acest lucru a făcut 
ca întrecerea socialistă să fie frînată de formalism. Comitetul de 
partid de la mina Lonea n-a căutat să se achite de sarcina 
de conducător politic al întrecerii socialiste, n-a tras la răspundere 
pe comuniștii din comitetul de întreprindere care au neglijat 
sarcinile încredințate. Lipsuri s-au manifestat și în ceea <. pri
vește popularizarea realizărilor obținute în întrecerea socialistă 
de către brigăzile de mineri și în aplicarea metodelor de muncă 
înaintate. Pe graficul cu realizările obținute în întrecerea socia
listă nu sînt trecute decît brigăzile care își întrec cu regularitate 
sarcinile de plan, fără a se arăta metodele folosite pentru obți
nerea acestor succese. Faptul că însuși comitetul de partid a 
neglijat conducerea politică a întrecerii socialiste, a avut urmări 
și asupra activității organizațiilor de bază din cadrul sectoare
lor. Organizațiile de bază s-au mulțumit cu faptul că în scripte 
figurează un număr mare de mineri și tehnicieni în întrecere so
cialistă, fără să urmărească cum silit duse ele la îndeplinire, 
fără să ducă muncă politică de masă în acest scop.

In Proiectul Statutului modificat al Partidului Muncitoresc 
Romîn se arată printre altele că organizațiile de bază mobili
zează masele de oameni ai muncii la înfăptuirea chemărilor 
și hotărîrilor partidului, la îndeplinirea, sarcinilor de plan, ia 
întărirea disciplinei în muncă, le antrenează în întrecerea socia
listă. Ducerea la îndeplinire a acestor sarcini, trebuie să consti
tuie c preocupare de căpetenie a fiecărei organizații de bSza. 
Fără să se substituie secțiilor și grupelor sindicale, organizațiile 
de bază trebuie să fie motorul întrecerii socialiste, conducăto
rul politic al minerilor în lupta pentru îndeplinirea și depășirea 
sarcinilor de plan.

Achitîndu^e cu simț de răspundere de sarcina de condu
cător politic al întrecerii socialiste, organizațiile de partid din 
Valea Jiului, vor mobiliza masele largi de oameni ai muncii la 
îndeplinirea cu succes a angajamentelor sporite luate în cinstea 
zilei de 23 August.

In înfîmp i n a rea m à ref ei aniversări

Intensificînd întrecerea so
cialistă în cinstea zilei de 23 
August, minerii din sectorul 
1 — sectorul tineretului — 
de la mina Petrila obțin suc
cese însemnate în muncă. 
Brigada utemistă condusă de 
fruntașul întrecerii socialiste 
Mihai Ștefan, aplicînd meto
da graficului ciclic a reușit 
să-și depășească sarcinile de 
plan pe prima decadă a lunii 
în curs, cu 112 la sută. In 
prezent, această brigadă lu
crează în contul anului 1957. 
Exemplul brigăzii condusă 
de Mihai Ștefan, este urmat

Muncitoarele din secțiile 
Filaturii Lupeni se întrec pen
tru a întîmpina cea de a 10-a 
aniversare a eliberării patriei 
noastre cu noi realizări în 
producție.

Pînă iii prezent. în fruntea 
întrecerii se află muncitoa
rele din secția bobinaj care 
zi de zi își întrec productivi
tatea planificată. Așa de pil
dă. bobinatoarele Elena Ro- 
tnănescu, Maria £răiniceanu, 
VasfFc ’ G 'goiteă, Ana Mecu- 
ță și altele din această sec
ție își întrec cu regularitate

Zilnic pe diagramele din 
secțiile țesătoriei Vulcan unde 
sînt trecute realiz.ările fiecă
rei țesătoare, se pot vedea 
rezultatele muncii însuflețite 
depuse de muncitoarele din 
fabrică — rezultate care o- 
glîndese hotărîrea lor de a 
produce pentru oamenii mun
cii din patria noastră cît mai 
multe țesături de bună cali
tate.

In primele rînduri ale în
trecerii socialiste pe prima 
jumătate a lunii acesteia se 
situează fruntașa Eleonora 
Dănescu, care își depășește

Un colectiv fruntaș
și de tinerii mineri din bri
gada condusă de Adalbert 
Kibedi, care lucrînd după 
metoda graficului ciclic, au 
realizat pe aceiași perioadă 
de timp o depășire a sarcini
lor de plan de 60 la sută. 
Membrii brigăzii conduse de 
tov. Adalbert Kibedi lucrează 
în prezent in contul anului 
1956.

Tot în acest sector mun
cesc și brigăzile conduse de 
tov. Rudolf Cosrna. Francisc 
Hermann și Dumitru Petru. 
Folosind metodele de lucru 
sovietice minerii din aceste

întrecerea filatoarelor
productivitatea planificată cu 
113-147 la sută. In urma a- 
cestor succese secția bobinaj 
se află în fruntea celorlalte 
secții ale filaturii îndeplinin- 
du-și sarcinile de plan pe pri
ma jumătate a lunii august 
în proporție de 104,4 la sută. 
■ Folosind metoda sovietică 
marșrut. muncitoarele din sec
ția răsucit Florica Avram, 
îuliana Armeanu, Ida Rezi, 
Raveca Suciu, Lidia Socs și 
Erna Barabaș și-au întrecut 
pînă acum sarcinile de plan 
cu 95-200 la sută. Cu 90-120 .

Țesătoarele din Vulcan
zilnic sarcinile de plan cu 
30-35 metri pînză. Numai 
pînă în ziua de 12 august a.c. 
tov. Eleonora Dănescu a țe
sut cu 335 m. mai multă pîn
ză decît avea planificat. Cu 
același elan desfășoară între
cerea și țesătoarele Valeria 
Dănilă, [rina Ștrengariu, E- 
lena Giorgi, Maria Maruș, 
Maria Damian, Filofteia Dă
nescu și Elena Danciu. Eli- 
minînd timpii morți, ele au 
reușit să producă pînă în pre
zent 122-214 metri pînză 
peste plan.

Exemplul acestor harnice 

brigăzi întîmpină cea de a 
10Ja aniversare a eliberării 
patriei noastre, cu depășiri de 
plan, de 20-40 la sută.

•Datorită muncii însuflețite 
a brigăzilor de tineret pînă 
la data de 13 august întreg 
sectorul I de la rnina Petrila 
și-a îndeplinit sarcinile de 
plan în proporție de. 119,3 la 
sută, situîndu-se astfel în 
fruntea tuturor sectoarelor de 
la această mină.

M. MORARU * 
corespondent

la sută își întrec sarcinile de 
plan și depănătoarele Maria 
Liszka, Irina Molnar, Susana 
Konyicska, Maria Baltea și 
multe altele din secția de
pănat.

Cu însuflețire desfășoară 
întrecerea în cinstea glorioa
sei aniversări și muncitoarele 
Elena Frățilă, .Bnă 
Elena Doroczki, Sofia Vîrciu 
din secția sortare, care sor
tează zilnic cu 40-60 kilogra
me mai multe sculuri de ma
ta să decît prevăd sarcinile de 
plan. > 

muncitoare este urmat și de 
țesătoarele Olga Bilț, Ileana 
Farkaș, Coca Dinescu, Euge
nia Macavei, Elena Ghioan- 
că, Florea Dănescu, Maria 
Radu, Maria Bezei și altele 
care au țesut pînă acum 43- 
94 metri pînză peste sarcinile 
lor de plan.

In cinstea zilei de 23 Au
gust — cea de a 10-a aniver
sare a eliberării patriei noas
tre — muncitoarele de la Țe- 
sătoria Vulcan sînt hotărîte 
să-și înzecească eforturile 
pentru a produce cît mai mul
tă pînză peste plan.MINERI ȘI TEHNICIENI DECORAȚI CU MEDALIA MUNCII

Gh. Croitoru M. Buzdugan N. Stăncioiu Pr. Vasiiczum Fr. Fiizesi

Printre sutele de muncitori mineri din Valea Jiului distinși anul acesta cu or
dine și medalii cu prilejul Zilei minerului, se află și tov. Gheorghe Croitoru, /Mi
hai Buzdugan, Nicolae Stăncioiu Francisc Vasiiczum și Francisc Fiizesi, — mineri 
și tehnicieni fruntași în întrecerea în cinstea zilei de 23 August, decorați cu Medalia 
Muncii. ț ,

Tinărul miner Gheorghe Croitoru conduce o brigadă utemistă de la mina Pe
trila care obține lună de lună depășiri de peste 40 la sută, tehnicianul /Mihai Buzdugan 
este locțiitor șef de sector la sectorul IV al minei Aninoa sa. sector care în cursul lunii 
iulie a extras mii de tone de cărbune peste plan. Nicolae Stăncioiu este brigadier. Fran
cisc Vasiiczum maistru miner Ambii lucrează la mina Lupeni. mină care în perioada 
1-16 august și-a depășit sarcinile de plan cu 3,5 la sută. Francisc Fiizesi. brigadier 
de la mina Vulcan, lucrează în sectorul IV care în curs ul lunii iulie și-a terminat 
sarcinile de plan cu 9 zile înainte de termen. A
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Decada manifestărilor culturale* * *
Bazarul cărții

Librăria Noastră din Petroșani «5 
organizat cu prilejul Decadei manifes

• țărilor culturale un bazar de cărțj. 
Acest bazar este vizitat în fiecare 
zi de tot mai mulți oameni ai muncii 
din Valea Jiului, dornici să-și comple- 
teze bibliotecile personale cu noi cărți 
apărute în cinstea celei de a zecea 
aniversări a eliberării patriei noa
stre.I

Zi de zi bazarul este împrospătat 
cu cărți de literatură și cu ope
re ale clasicilor marxism-leninis- 
rnului. Ieri, de pildă, au apărut în 
rafturile bazarului zeci de titluri 
de cărți noi : „Despre pămînt” de 
Maria Banuș, „In frunte comuniștii" 
de Mihail Beniuc, „Zile învolburate” 
de C. Ignătescu, „Poezii alese” de 
Emil Isac, „Ajun de revoluție” și 
„Vino și vezi” de Cezar Petrescu, 
„Domnul general guvernează” de I. 
Ludo și altele.

Expoziții de cărți
• In localitățile Vulcan, Lupeni și 

Lonea au fost deschise 3 expoziții de 
cărți. Cuprinzînd opere ale scriitorilor 
romîni și sovietici și ale clasicilor lite
raturii universale, aceste expoziții cu
nosc o vie afluență de public.

Spectacole
In primele 5 zile din cadrul „De

cadei manifestărilor culturale în cins
tea celei de a zecea aniversări a eli
berării patriei”, au fost prezentate în 
Valea Jiului numeroase programe cul- 
tural-artistice.

Colectivul actoricesc al Teatrului 
de Stat „Valea Jiului”, de pildă, a pre
zentat pînă acum piesele: „Simion 
Albac” de Silvia Andreescu și Teodor 
Mănescu, „Afaceriștii” de Tudor Șoi- 
maru și „Fete frumoase” a scriitoru
lui sovietic A. Simucov.

Vizionarea acestor piese de către 
un mare număr de oameni ai muncii 
a constituit o nouă manifestare a prie
teniei dintre poporul romîn și poporul 
sovietic.

Note bibliografice

Eusebiu Camilar — LIVEZILE TINERE
(E.S.P.L.A.)

Scriitorul Eusebiu Camilar prezintă 
în acest volum de povestiri, cîteva 
aspecte din viața de ieri și de azi a 
satelor patriei noastre.

In fața cititorilor se desfășoară în- 
tîmplări de demult, cu oameni aflați 
în mizerie și apăsați de jandarmi, cu 
tineri care se străduiau, fără să reu
șească, a răzbate în școlile vremii, cu 
țărani vlăguiți de exploatarea nemi-

Eugen Frunză —
(E.SJ

Volumul Față-n față de Eugen 
Frunză este străbătut de un fierbinte 
patriotism care se răsfrînge, în dife
rite nuanțe, în majoritatea poeziilor pe 
care le înmănunchiază („Frumoasă 
ești patria mea”, „Să-ți povestesc iu
bito”, „De fericit ce sînt", „Nu doar 
străvechiul plai îl cînt”, etc.).

Poetul participînd din plin la rea
litatea zilelor noastre, cîntă cu căl- 
dfiră și vigoare realizările oamenilor 
muncii („E timpul „Industrializa
rea în tîrgul meu”, „98,84 la sută”', 
transformările pofitico-sociale și cu! 
turale din patria noastră („Banul 
nostru” „Lecții de istorie”, „La o 
școală tătărească“, „Succes la exame
ne”), slăvește munca și „omul liber 
și stăpîn pe viața sa — dar în acelaș

Dumitru Corbea —
(E.S.EL.A.)

Autorul prezintă în acest scenariu 
literar momente din viața lui Barbu 
Lăutarii, neîntrecutul interpret al cîn- 
tecului popular.

Din documentele vremii și, în spe
cial, din cele ce s-au transmis din ge
nerație în generație. Dumitru Corbîa 
a creat figura renumitului cîntăreț

Recenzie
In prima zi a Decadei manifestărilor 

culturale în. cinstea lui 23 August, 
în secția turnătorie a Uzinei de repa
rat utilaj minier din Petroșani a avut 
loc o recenzie asupra broșurii „Ce 
sînt rezervele interne ale întreprin
derii”.

loasă, ce-și vînd animalele de muncă 
pentru a plăti birul la tăpînire.

Povestirile cu tematică actuală, ilus
trează bunăstarea din casele colecti
viștilor ca rezultat al muncii în co 
mun. Ele demonstrează odată mai 
mult, că singura cale care duce la fe
ricirea țăranilor muncitori este calea 
gospodăriei agricole colective.

FAȚĂ-N FAȚĂ
•.L.A.)

timp înfierează pe monștrii omemrii, 
agresorii din Coreea și ucigașii luptă
torilor pentru democrație și pace, pe 
uneltitorii unui nou război” („Față-n 
față”, „Kociedo”, „Sentința“, „Scaunul 
electric din Sing Sing”, „Poveste des
pre baze”, etc).

Proaspete și pitorești apar și po'eziile 
care oglindesc aspecte de la Festiva
lul Mondial al Tineretului (București, 
1953), „Chemare la festival”, „Sub 

balcon orchestra cîntă”, „Trei fete-n 
drum am întîlnit” — în care poetul 
surprinde bucuria de viață și setea de 
libertate a tineretului din întreaga lu
me înfrățit în lupta pentru acelaș țel 
nobil : menținerea și consolidarea 
păcii.

BARBU LĂUTARU

popular, care a entuziasmat pe cei 
mai mari muzicieni ai timpului.

Dramatica existență a lui Barbu 
Lăutaru este redată în strînsă legă
tură cu viața robilor și clăcașilor — 
din mijlocul cărora s-a ridicat — crunt 
asupriți și împilați de boerimea feu
dală.

De asemenea, în ziua de 16 august, 
în secția tîmplărie a U.R.U.M.P. a 
fost organizată o consfătuire asupra 
cărții lui Em. Rucăr „Tinerețe furată”.

Recenzia și consfătuirea, organiza
te cu cititorii de la biblioteca centrală 
raională din Petroșani, s-au bucurat 
de mult succes.

Expoziții de creafii populare
Concursul de creații populare pe 

tema „Prietenia romîno-sovietică'* or
ganizat în cinstea celei de a 10-a a- 
niversări a eliberării patriei noastre 
a găsit un larg răsunet în rindul mi
nerilor și muncitorilor din Valea Jiu
lui. Acest răsunet este oglindit de fap
tul că în trei localități din Valea Jiu
lui au fost organizate între 8-15 au
gust expoziții în care sînt expuse nu
meroase obiecte de artă populară. O 
asemenea expoziție a fost organizată 
și la clubul muncitoresc din Petrila, 
unde au fost expuse numeroase ma
chete, tablouri și alte obiecte de artă, 
lucrate de oamenii muncii din Petrila. 
Prin creațiile lor, ei și-au exprimat 
dragostea, recunoștința și prietenia 
față de Uniunea Sovietică eliberatoa- 
rea țării noastre. Printre cei care au 
avut cele mai multe obiecte la expo
ziția locală din Petrila se află mun
citorii loan Nanași, Adalbert Dombi 
și alții

MARIA MORARU 
corespondent

Din activitatea unei comisii de femei
Comisia de femei de pe lîngă Sfă

tui popular al orașului Petroșani ă 
desfășurat în ultimul timp o activi
tate rodnică.

Astfel, 60 gospodine din localitate, 
mobilizate de delegatele de grupă, 
au prestat un număr de 318 ore mun
că voluntară la curățirea școalei ele
mentare din Dărănești, a școlii de 10 
ani din Petroșani, precum și la ame
najarea unui nou teren de volei în lo
calitate. De asemenea 42 de gospo-» 
dine au muncit voluntar la desfunda
rea canalului din cătunul Gîrbești. 
Tot din inițiativa comisiei de femei 
de pe lîngă Sfatul popular al orașu
lui Petroșani s-au făcut un număr de 
226 abonamente la diferite ziare și 
reviste.

In toate aceste acțiuni s-ău evi
dențiat în mod deosebit tovarășele 
Agneta Raczek, Maria Budai, Ecate- 
rina Sedlacsek, Ana Ciulavu, lozefină 
Bobescu, Ecaterina Moțiu. Elena 
Micula, Ană Imling. Vilma Gulyas, 
Georgeta Petcu, Raveca Barânyi, 
Măria Codreanu, Elena Grosu si al
tele.

MARIA IORDACHE DUM1TRESCU 
corespondent

Transformarea Romîniei dintr-o ța
ră agrară înapoiată într-o țară cu o 
industrie dezvoltată și cu o agricul
tură mecanizată în cea mai mare par
te nu este posibilă fără o largă ac
țiune de răspîndire a culturii în masele 
populare.

Această acțiune este în plină des
fășurare și ea are ca obiectiv formare,, 
omului nou, capabil să-și însușeas
că și să folosească cuceririle tehnicii 
și științei, să cunoască și să-și însu
șească operele de valoare ale patrimo
niului culturii naționale și universale.

★
Regimul burghezo-moșieresc a lă

sat în domeniul cultural, ca dealtfel 
în toate celelalte domenii, o tristă 
moștenire. Aproape 40 la sută din 
populație, îndeosebi oamenii de la 
sate nu știau să scrie și să citească, 
iar 27 la sută erau semianalfabeți. A 
fost deci nevoie în primul rînd de o 
ofensivă generală pe un front larg 
pentru lichidarea analfabetismului.

Pînă în 1951 peste 2,500.000 de ne
știutori de carte au învățat să scrie 
și să citească. Alte cîteva sute de mii 
s-au adăugat în anii următori. In ne
numărate sate și comune ale țării 
analfabetismul a fost complet lichidat.

Reforma învățămîntului ptlblic din 
1948 a deschis larg porțile școlilor 
milioanelor de copii ai oamenilor 
muncii, care în trecut erau ținuți de
parte de învățătură. O întinsă rețea 
de școli a fost creată nu numai la 
orașe ci și la sate. Aproape toti cophi 
de vîrstă școlară au fost cuprinși în 
învățămînt. Numărul .elevilor este as
tăzi de două ori mai mare decît în 

Răspîndirea culturii 
anul 1948, și de peste 7 ori mai mare 
decît în 1938.

★
După 10 ani de la eliberarea țării 

contrastul între satul de odinioară și 
cel de astăzi este deosebit de impre
sionant.

In cele 13.500 cămine culturale, în 
casele de cultură și în cele de citit 
înzestrate cu biblioteci se desfășoară 
azi o bogată și variată activitate. Șe- 
zătorile din zilele de odihnă au in
trat în tradiția satelor. In 1953 de 
pildă au fost organizate 286.700 șe
zători la care au participat milioane 
de țărani. La șezători se țin conferin
țe cu teme variate și se prezintă pro
grame artistice susținute de echipele 
de artiști amatori ai satelor.

Societatea pentru Răspîrrdirea Știin
ței și Culturii care grupează un mare 
număr de colaboratori, oameni de 
știință, artă și cultură, acordă o aten
ție deosebită acestor cercuri. Numai 
în primul trimestru al acestui an, nu
mărul participanților la conferințele 
organizate de S.R.S.C. a fost de 
1.600,000. Societatea tipărește nume
roase lucrări pentru oamenii muncii 
de pe ogoare și organizează caravane 
științifice care prezintă la sate filme, 
diafilme, expoziții volante, etc.

Bibliotecile care funcționează pe 
lîngă căminele culturale și casele de 
citit posedă cca. 9.000.000 de volume. 
Aceste biblioteci sînt frecventate de 
milioane de țărani muncitori pentru 
care lectura începe să devină o nece
sitate.

în masele populare
In cursul istoriei sale poporul romîn 

a creat un folclor de o mare bogăție. 
Poezia populară, basmele, cîntecele, 
dansurile, artele plastice au constituit 
de-a lungul veacurilor mijloace de 
exprimare a năzuințelor de libertate 
ale poporului nostru.

In ultimii ani, arta populară cu
noaște o adevărată înflorire. Statul 
sprijină pe creatori, stimulează for
marea unor irrterpreți din ridurile 
poporului care să valorifice această 
bogăție artistică.

Astăzi, în țara noastră activează 
la sate peste 25.000 de echipe artisti
ce de amatori de joc, cor și teatru, 
cuprinzînd mai mult de 350.000 per
soane.

Casa centrală a creației populare 
organizează o serie întreagă de ac
țiuni menite să ducă la dezvoltarea 
artei populare, la ridicarea nivelului 
artistic al echipelor de artiști amatori. 
Ea a înființat cursuri de specialitate, 
școli de artă populară, organizează 
expoziții și concursuri ale artiștilor 
amatori.

Peste 7.000 de cămine culturale 
sînt înzestrate cu aparate de radio, 
iar 1.000 au aparate proprii de 
proiecție cinematografică. Filmul pă
trunde tot mai mult la sate constitu
ind pentru țărani nu numai o plăcere 
artistică ci și un sprijin important în 
munca lor. Anul acesta, numai în de
curs de 4 luni, cinematografele să
tești și cele 45 de csravan® cinemato

grafice care au cutreerat țara, au pre
zentat 80 de filme artistice de lung 
metraj, precum și 34 de jurnale agricole 
în 6.000 de localități.

★
Ih întreprinderi și instituții, în 

școli și universități se desfășoară □ 
bogată activitate culturală artistică or
ganizată și îndrumată de către sindi
cate. Din marea masă a muncitorilor 
funcționarilor, elevilor și studenților 
se ridică în permanență noi talente în 
diferite domenii ale artei : actori și 
regizori, poeți și prozatori, compozi
tori și muzicanți, pictori și sculptori, 
desenatori și decoratori.

A sporit mult în întreaga țară nu
mărul bibliotecilor populare. Numai 
bibliotecile organizațiilor sindicale po
sedă peste 7 milioane de volume.

Cercurile culturale din întreprinderi 
și instituții, din școli și universități, 
precum și cenaclurile literare, muzi
cale și de arte plastice descoperă me
reu noi talente în rîndul maselor.

In R.P.R. funcționează azi 15 școli 
de artă populară, care sînt frecventate 
de peste 6.000 de elevi.

★
In activitatea culturală de masă, 

care se desfășoară în țara noastră o 
însemnată contribuție o aduc oamenii 
de știință, scriitorii, artiștii, inginerii, 
și tehnicienii, medicii și agronomii, în
vățătorii și profesorii.

Această uriașă dezvoltare a culturii 
în țara noastră. în timpul ultimului 
deceniu, este rezultatul politicii dusă 
de partid și guvern în domeniul edu
cării și culturalizării maselor de oa
meni ai muncii de la orașe și sate.
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Pe șantierele de construcții din Valea Jiului 
mișcarea inovatorilor cunoaște o slabă dezvoltare

In ultimii 2-3 ani, pe șantierele de 
construcții din Valea Jiului a avut 
loc un masiv proces de mecanizare 
a muncilor grele și în special a celor 
care cereau un mare volum de mun
că manuală. Șantierele au fost înzes
trate cu macarale de tot felul, cu be
toniere și centrale de beton, cu benzi 
și elevatoare, tractoare, screpere, con- 
casoare, pompe etc., — mașini fabri
cate în Uniunea Sovietică, în țările 
de democrație populară sau în patria 
noastră.

Această tehnică avansată, care se 
întîlnește astăzi pe fiecare șantier 
de construcții din Valea Jiului, are 
însă imense rezerve interne care nu 
sînt folosite și a căror descoperire și 
punere în valoare ar putea duce la 
o creștere continuă a indicilor de u- 
tilizare a mecanizării, la sporirea 
productivității muncii, la scăderea 
prețului de cost. Tocmai în această 
direcție își concentrează principala 
lor atenție inovatorii constructori de 
pe șantiere. Cu toate că multe din 
inovațiile lor nu privesc direct modi
ficarea mecanizmel«r și agregatelor, 
ci îmbunătățirea unor procese tehno
logice, adaptarea unor metode sovie
tice de muncă la specificul șantiere
lor noastre, mica mecanizare — aces
te inovații contribuie la o mai bună 
folosire a tehnicii, ușurează munca 
constructorilor, aduc mari economii 
întreprinderilor Asemenea inovații 
valoroase sînt: schela semi-maximen 
co (tov. Ludovic Bodo), excavatorul 
de scos var (tov. Petru Tincu), spă
lătorul de pietriș (tov. Ștefan Fira), 
dispozitivele de conteinerizare, etc.

Nu se poate spune că în cadrul în
treprinderilor de construcții nu s-a 
muncit în direcția dezvoltării mișcă
rii inovatorilor, a aplicării diferitelor 
inovații. Sînt multe realizări poziti
ve. demne de a fi urmate și de către 
colectivele altor întreprinderi din ra
ionul nostru. O realizare pozitivă este 
introducerea de inovații prin schimb 
de experiență. Astfel, în cursul pri
mei jumătăți a acestui an au fost 
date pentru experimentare pe șantie
rele din Valea Jiului 18 propuneri de 
inovații venite de la diferite între
prinderi de construcții din țară. O 
parte din aceste inovații transmise 
prin fișe de schimb de experiență au 
și fost introduse în prccesul de pro
ducție.

Un însemnat progres în sprijinirea 
mișcării inovatorilor, ă atragerii de 
mase cît măi largi la descoperirea re
zervelor interne, ă făcut colectivul 
cabinetului tehnic din cadrul trustu
lui 7 construcții. De curînd la acest 
cabinet s-a luat inițiativa de a se 
atrage cît mai mulți muncitori, teh
nicieni și funcționari constructori spre 
a face diverse propuneri în legătură 
cu îmbunătățirea diferitelor procese 
de muncă, propuneri pe care colecti
vul cabinetului tehnic le va analiză 
și va informa în scris pe cei care 
le-au făcut despre soarta lor. Primele 
rezultate n-au întîrziat să se arate; 
în fiecare zi cabinetul tehnic al trus
tului este vizitat de numeroși oameni 
ai muncii care consultă cărți tehnice, 

fac propuneri, cer lămuriri asupra u- 
nor metode noi de muncă. Toate pro
punerile și întrebările celor care vi
zitează cabinetul tehnic sînt notate 
de către tehnicienii și inginerii car 
fac serviciu la cabinet, spre a fi 
analizate și pentru a se răspunde ce
lor care le-au făcut.

Sprijinirea mișcării inovatorilor pe 
șantierele de construcții din Valea 
Jiului trebuie socotită în prezent ca 
nesatisfăcătoare, după cum nesatisfă
cător. față de posibilități, este și nu
mărul inovatorilor. Este destul să a- 
mințim că în întreprinderile de con
strucții din cadrul trustului 7 s-au 
făcut anul acesta mai puține propu
neri de inovați decît la Filatura Lu- 
peni, U.R.U.M.P. sau mina Lupeni. 
Sînt unele întreprinderi de construc
ții cum este cazul întreprinderii 705 
unde nu s-a făcut nici o propunere 
de inovație în primele șase luni ale 
anului. La restul întreprinderilor nu
mărul propunerilor se ridică la nu
mai 3-4.

Cauzele slabei extinderi a mișcării 
inovatorilor pe șantierele de construc
ții trebuie căutate în tărăgănarea cu 
anii a rezolvării inovațiilor de către 
colectivele cu invențiile și inovațiile, 
în inactivitatea unor colective ale ca
binetelor tehnice. Un caz tipic de frî- 
nare a mișcării inovațiilor este tără
gănarea rezolvării inovațiilor propti
se de inginerul Alexandru Gîngan: 
rigla și mașina de tencuit. Aceste 
două inovații atît au fost tărăgănate, 
ba cu studiul lor, ba cu confecționa
rea prototipurilor, că au trecut ani 
de zile și în orezent realizările tehni
cii le-au depășit, astfel încît au fost 
respinse ca nemaiprezentînd o valoa
re practică. Este de la sine înțeles 
că inovatorul Alexandru Gîngan care 
a depus multă muncă la conceperea 
inovațiilor de mai sus cu o aseme
nea „stimulare“ nu poate fi mobili
zat la noi succese în munca de ino
vații. Si asemenea cazuri mai sînt 
pe șantiere.

La 1 iulie situația rezolvării pro
punerilor făcute de inovatori în anul 
acesta se prezenta în felul următor 
în întreprinderile de construcții: Lă 
701 construcții nici o propunere re
zolvată, la 702 din 4 propuneri 1 re
zolvată, la 703 din 4 propuneri 2 re
zolvate, la 707 nici una rezolvată, la' 
704 din două propuneri una respinsă 
și cealaltă nerezolvată. Cu o lună 
mai tîrziu, la 1 august, la întreprin
derile 704, 705 și 708 situația rezol
vării inovațiilor era identică cu cea 
de la 1 iulie. Din aceasta se poate 
trage o concluzie și anume că tovă
rășii din colectivele cu inovațiile și 
invențiile atît pe linie administrativă 
cît și sindicală din aceste întreprin
deri n-au depus în luna iulie (ca de 
altfel și în alte luni) nici un fel de 
activitate. Iată cauzele principale a 
slabei dezvoltări a 1 mișcării inova
țiilor pe șantierele de construcții î 
tărăgănarea rezolvării propunerilor 
oamenilor muncii și o muncă politică 
de masă scăzută.

Unele întreprinderi de construcții 
n-ău responsabili la cabinetele tehni

ce, la altele responsabilii desfășoară 
o activitate slabă. Întreprinderea 704 
Uricani n-are responsabil la cabine
tul tehnic pentru că — după spusiele 
tov. direct Paul Rothmann — con
ducerea trustului a avansat în mun
că pe vechiul responsabil, iar alte 
cadre corespunzătoare nu mai sînt.

Printre alte angajamente pe care 
și le-a luat conducerea trustului 7 în 
cinstea zilei de 23 August este și 
aceea de a trece la măsuri practice 
în vederea rezolvării pînă la 15 sep
tembrie a. c. în toate întreprinderile 
de construcții a propunerilor de ino
vații prezentate pînă la 1 iulie (pre
cum și cele rămase nerezolvate din 
anul trecut). Ținînd seama că în 
ritmul în care s-a muncit cu inova
țiile în cursul lunii iulie în cadrul 
întreprinderilor de construcții, aceste 
propuneri nu vor putea fi rezolvate 
la termenul stabilit, conducerea trus
tului 7 trebuie să treacă neîntîrziat 
de la angajamente la fapte. In pri
mul rînd vor trebui activizate colec
tivele cu inovațiile de pe lîngă cabi- 
netelB tehnice, pentru ca acestea să 
respecte prevederile Hotărîrii Consi
liului de Miniștri nr. 2267 cu privire 
la munca cu inovațiile. Toate colec
tivele cabinetelor iehnice din con
strucții trebuiesc încadrate cu res
ponsabili pricepuți și stabili, cu oa
menii care să sprijine activ pe ino
vatori. De asemenea, nu mai poate 
fi tolerată tărăgănarea confecționării 
prototipurilor.

O mare atenție trebuie să se acor
de extinderii inovațiilor de la un șan
tier la altul, lucru care pînă în pre
zent a fost în mare măsură neglijat.

Dezvoltarea mișcării inovatorilor 
pe șantierele de construcții nu poate 
fi asigurată fără o susținută muncă 
politică de masă. Organizațiile de 
partid și sindicale din construcții 
trebuie să acorde cea mai mare aten
ție muncii politice de masă desfășu
rată în vederea mobilizării muncito
rilor constructori la descoperirea și 
punerea în valoare a rezervelor pro
ducției. In afară de aceasta, organi
zațiile de partid și sindicale de pe 
șantiere nu trebuie să stea pasive față 
de lipsurile conducerilor administra
tive în munca de sprijinire a inova
torilor, de rezolvare a propunerilor 
lor. Față de aceste lipsuri organiza
țiile de partid și sindicale trebuie să 
ia o atitudine hotărîtă, să combată 
cu tărie rutina, birocratismul și neîn
crederea față de nou.

In prezent, există toate condițiile 
ca mișcarea inovatorilor să se dez
volte neîncetat pe șantierele noastre 
de construcții. Trebuie numai ca oa
menii -militați care nu precupețesc 
eforturile pentru a împinge tehnica 
nouă înainte, pentru a găsi noi căi 
de sporirea productivității muncii și 
scăderea prețului de cost, să fie spri
jiniți și stimulați la timp atît moral 
cît și material. Experiența lor, îmbu
nătățirile pe care ei le aduc procesu
lui de producție trebuie să devină un 
bun al maselor largi de muncitori 
constructori.

I. MIRZA

Un lucru obișnuit
Pe strada Aurel Vlaicu din Petro

șani s-a terminat de curînd construc
ția unei clădiri modeste. Cetățenii 
din împrejurimi n-au dat mare impor
tanță acestui lucru. Față de clădi
rile cu mai multe etaj- de la margi
nea orașului, noua construcție pare 
ca o cutie de chibrituri.

Intr-o dimineață, la geamurile din
spre stradă ale acestei clădiri au a 
părut lăzi cu fructe și zarzavaturi. Ce 
se întîmplase ? In clădirea nouă se 
deschisese un magazin Aprozar, cu 
scopul de a veni în sprijinul aprovi
zionării oamenilor muncii.

Înainte cu cîteva zile gospodinele 
făceau cumpărături din magazinul 
instalat în baraca din apropiere. A- 
cum însă ele nu se mai opresc în 
fața barăcii, ci intră cu drag în noul 
magazin. La numai cîțivă pa'și se 
mai află un mare magazin alimentar 
care s-a deschis în anii trecuți, un 
bufet un atelier de cizmărie'al coope
rației meșteșugărești, etc. Toate cîte 
s-au făcut în acest cartier sînt lu
cruri obișnuite pentru noi, dar care nu 
puteau fi văzute într-un cartier mun
citoresc înainte de 23 August 1944.

0 întrecere fără evidență
In cinstea zilei de 23 August, mun

citorii, tehnicienii și inginerii de la 
întreprinderea 703 construcții Petrila 
s-au angajat printre altele, în cadrul 
consfătuirilor de producție, să înde
plinească sarcinile de plan la toți in
dicii, să termine construcția în roșu a 
blocului F. din Petrila, să mărească 
productivitatea muncii cu 5 la sută, 
etc. Rezultatele angajamentelor lua
te n-au întîrziat să se arate. Din pri
mele zile de muncă numeroși construc
tori au dovedit mult interes în activi
tatea lor. Astfel, datorită măsurilor 
luate de colectivul de conducere al 
întreprinderii s-au organizat 10 bri
găzi complexe dintre care unele au și- 
obținut frumoase rezultate, cum sînt 
de pildă, cele conduse de tov. Iosif 
Lorincz,. Gheorghe Roteanu, Marin 
Neacșu și alții.

Insă lucru curios, graficele de în
trecere instalate aproape pe toate î 
șantierele întreprinderii nu oglindesc 
nimic din munca rodnică a acestor 
brigăzi' Asemenea grafice se pot ve
dea pe șantierul nr. 2-3 unde construc
torii se întreabă pe bună dreptate : 
pentru ce au mai fost confecționate' 
aceste grafice deoarece, tot nu se scrie : 
nimic pe ele.

Cauza care face ca realizările con
structorilor din Petrila să nu fie popu-; 
larizate prin graficele de întrecere este I 
inactivitatea tov. Panait Ionescu, res- ■' 
ponsabil cu evidența întrecerii pe linie 
administrativă, inactivitate oblăduită ' 
de către comitetul de întreprindere, : 
care la rîndul său manifestă un interes j 
scăzut pentru popularizarea realizări
lor dobîndite în întrecere.

Este necesar ca evidența întrecerii ș 
socialiste la întreprinderea 703 cons
trucții Petrila să fie îmbunătățită.

M. GORBO1

Ca și mii de oameni ăi muncii din 
țara noastră, mi-am petrecut anul a- 
cesta concediul de odihnă în frumoa
sa stațiune climaterică Slănicul Mol
dovei. Vreau în primul rînd să spun 
cum am ajuns la casa de odihnă, cum 
am fost cazat, ce tratament medical 
am primit și cum mi-am folosit zilele 
de concediu. Înainte de-a vorbi des
pre toate acestea, mi-am adus aminte 
de-un lucru neînsemnat în aparență, 
dar semnificativ in fond. Ajunsesem 
cu trenul la Tg. Ocna spre seară. Au
tobuzul cu care urma să ne continuăm 
drumul, pleca numai a doua zi dimi
neață spre Slănic. Ca oricare drumeț, 
îmi făceam planul c-o să mai pierd 
încă o noapte, deoarece aceasta se 
întimplă cînd călătorești pe distanțe 
mari.

Lucrurile s-au petrecut cu totul 
'altfel de ‘cum credeam eu. Nu mi-am 
pierdut noaptea clipocind Ungă gea
mantane, căci la Tg. Ocna se află 
un dormitor special pentru oamenii 
muncii care merg spre Slănicul Mol

M-am înapoiat cu forțe sporite 
din concediul de odihnă

dovei lâ odihnă. De aici mi-am putut 
da seama cită grijă li se acordă celor 
ce merg să se odihnească. Această 
grijă o simte călătorul cu mult îna
inte de-a ajunge în stațiune.

A doua zi, am revăzut Slănicul 
Moldovei unde cu cițiva ani în urmă 
am mai fost trimis prin grija parti
dului să-mi refac sănătatea. Acum, 
totul mi s-a părut schimbat și nespus 
de frumos. Parcă și liniștea pădurii 
de brazi era mai adîncă.

îndată ce-am ajuns itî această sta
țiune de odihnă, am fost repartizat 
la vila decoraților și fruntașilor în 
producție. Acolo m-am întilnit cu teh
nicianul Vasile Kopetin, cu minerul 
Marcu de la Lonea și cu numeroși 
alți mineri din Valea Jiului si din 
alte regiuni ale țării. In această sta
țiune cu ape termale sînt trimiși să-și 
refacă sănătatea in special cei care 
suferă cu boli de stomac.

Datorită tratamentului medical și 
folosirii apei minerale de lă diferite 
izvoare, bolnavii se înapoiază cu să
nătatea refăcută. Mie mi-a prins foarte 
bine cura de apă pe care am făcut-o. 
Timp de un an, sînt sigur c-o să am 
pace cu stomacul.

Cit privește felul cum mi-am folosit 
restul de timp, pot spune multe. A- 
proape zilnic au rulat filme, ne-au 
vizitat ansambluri artistice și forma
țiuni muzicale Clubul și biblioteca 
au stat la dispoziția noastră. De 
două ori pe săptămină se țineau con
ferințe medicale in legătură cu bolile 
de stomac. Toate acestea fac odihna 
plăcută, folositoare, de neuitat.

Pentru mine nu-i acum singura 
dată cînd mi-am petrecut concediul 
de odihnă intr-o stațiune balneo-cli- 
materică Din 1949 încoace, doar în
tr-un singur an n-am fost la casa de 
odihnă. Anul trecut de pilda, am fost

cu soția și doi copii lâ Sinaia. In 1951 
am fost singur la Olănești iar iți 1950 
împreună cu soția la Vasile Roaită- 
Oriunde m-am odihnit, am simțit a- 
ceeași grijă și atenție pe care statul 
nostru democrat-popular o acordă tu
turor oamenilor muncii aflați la o- 
dihrtă. •

Dacă înainte de 1944 ar fi nimerit 
un muncitor în oricare din aceste 
stațiuni balneo-climaterice, n-ar fi 
văzul în ele decit burtăverzime — 
lipitori' care sugeau truda si singele 
nostru Vremea acestora a apus de 
mult si pentru totdeauna De dreptul 
de odihnă beneficiem acum noi, cei ce 
muncim Statul nostru democrat-popu
lar se îngrijește de odihna noastră, 
asigurindu-ne condiții minunate pen
tru a ne reface sănătatea

IOAN TODOR 
maistru instructor la școala profesio

nală metal Petroșani, decorat cu 
Medalia Muncii
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Popoarele Asiei sînt împotriva 
blocurilor militare

WASHINGTON (Agerpres). — 
TASS

Congresul S.U.A. a adoptat și a îna
intat Casei Albe proiectul de lege 
care permite guvernului să cheltuias
că în cursul exercițiului financiar 
1955 suma de 3.054.000.000 dolari 
în cadrul așa-numitului „program al 
securității mutuale“, adică pentru 
înarmarea aliaților și par+enerilor 
S.U.A. care au aderat la alianțele și 
blocurile militare. Peste 2.793 mili
oane de dolari din această sumă se 
alocă pentru scopuri militare directe, 
printre care peste 1.5 miliarde do
lari pentru zona Extremului Orient. 
Proiectul de lege cuprinde o clauză 
care permite președintelui S.U.A. să 
exercite presiuni asupra guvernelor 
Franței și Italiei în scopul asigurării

Crește valul de greve 
în Germania occidentala

de E. PRALNIKOV
In prezent, în Germania occiden

tală se află în grevă sau au declarat 
că sînt gata să recurgă la grevă în 
caz că nu le vor fi sporite salariile, 
aproximativ 1.500.000 de oameni. Nu
mărul total al oamenilor muncii din 
Germania occidentală care cer snori- 
rea salariilor se ridică însă la cîteva 
milioane.

Propaganda de la Bonn susținea în 
ultima vreme cu mult aplomb că dez
voltarea- economică a Germaniei oc
cidentale s-ar desfășura „într-un ritm 
rapid“, că acest lucru constituie o 
„minune economică“, că bunăstarea 
populației vestgermane ar „crește“. 
Dar se vede că în Germania occiden
tală numărul acelora care prosperă 
în condițiile „minunii“ economice 
este departe de a cuprinde! toată lu
mea, de vreme ce peste 1 milion de 
oameni ai muncii sînt nevoiți să ducă 
lupta pentru îmbunătățirea condițiilor 
materiale de trai.

Salariul de mizerie, impozitele ri
dicate, prețurile exorbitante la pro
duse alimentare, marele număr de 
șomeri, constituie cauza faptului că 
nivelul de trai al populației munci
toare din Germania occidentală și 
din Berlinul occidental nu numai că 

ratificării tratatului cu privire lâ 
„armata europeană“. Clauza sus
menționată permite sistarea livrărilor 
de materiale prevăzute pentru Franța 
și Italia, în cadrul programelor pe 
exercițiile financiare 1954 și 1955. în 
cazul că acest tratat nu va fi ratifi
cat de țările respective.

Proiectul de lege prevede de ase
menea livrarea de materiale militare 
Japoniei.

Potrivit proiectului de lege, 
100.000.000 dolari sînt alocați pentru 
desfășurarea activității subversive di
versioniste împotriva Uniunii Sovie
tice și țărilor de democrație popu
lară. Din această sumă guvernul are 
dreptul să cheltuiască 50.000.000 de 
dolari în secret, fără a da socoteală 
Congresului S.U.A.

este extrem de scăzut, dar continuă 
.să scadă neîncetat.

Ridicîndu-se la lupta pentru îmbu
nătățirea condițiilor de trai, populația 
muncitoare vestgermană exprimă în 
același timp un protest hotărît îm
potriva politicii de reînviere a mili
tarismului german. împotriva cursei 
înarmărilor și a pregătirii de noi a- 
venturi militare: Oamenii muncii 
vestgermani cer o cale pașnică de 
dezvoltare pentru Germania occiden
tală. Această cale va permite popu
lației Germaniei occidentale să înlă
ture mizeria și calamitățile r>rov~rnfe 
de politica guvernului de la Bonn.

Grevele muncitorilor yestgervani 
au și dat rezultate pozitive. Au fost 
satisfăcute revendicările muncitorilor 
din industria de prelucrare a lemnu
lui. La 48 de întreprinderi de propor
ții mijlocii din orașul Nürnberg au 
fost de asemenea acceptate revendi
cările muncitorilor cu privire la spo
rirea salariilor.

Oamenii muncii vestgermani își 
dau din ce în ce mai limpede seama 
că numai în condițiile unității strîn- 
se, în condițiile unității de acțiune a 
clasei muncitoare vor putea obține 
satisfacerea revendicărilor lor econo
mice și politice. (Agerpres).

MOSCOVA (Agerpres). —
„Isvestia” publică sub semnătura 

lui V. Rogov următorul articol intitu
lat „Popoarele Asiei sînt împotriva 
blocurilor militare”.

In ultima vreme Departamentul de 
Stat al S.U.A. și pentagonul — scrie 
autorul — și-au intensificat în mod 
deosebit activitatea de înjghebare a 
unui bloc militar în Asia de sud-est 
cunoscut în presă sub numele de 
S.E.A.T.O. (pactul Asiei de sud-est). 
Sub presiunea S.U.A. s-a adoptat ho- 
tărîrea de a se convoca la începutul 
lunii septembrie la Baguio (Filipine) 
o conferință pentru discutarea pro
blemei creării S.E.A.T.O. Graba de 
care dau dovadă în această chestiune 
cercurile agresive americane, ascunde 
i'V.dinta lor de a schimba situația 
dezavantajoasă creată puterilor colo
niale in țările Asiei și bazinul Pacifi
cului după conferința de la Geneva.

Pentru a masca caracterul colonia
list al S.E.A.T.O., organizatorii lui în
cearcă să atragă în acest bloc pe re
prezentanții țărilor asiatice, a căror 
independență este amenințată în mod 
grav de acest bloc militar. Prin inter
mediul Marii Britanii, precum și al 
Filipinelor au adresat unei serii de 
'-uvprne din țăriU Asiei de sud-est 
invitația de a participa lă conferința 
pentru crearea S.E.A.T.O. Dar aceas
tă manevră a eșuat.

Planurile americane de creare a 
unui bloc militar în Asia de sud-est, 
care duc la agravarea situației și la 
conflicte militare în Asia, sînt res
pinse de principalele țări as.iatice. 
Aceste planuri se bucură doar de spri
jinul unor marionete americane ca, de 
nildă, Cian Kai-și, Li Sîn Man, Bâo 
Dai precum și al cercurilor guvernante 
din Filipine, Tăilăndă și alte țări care 
depind în întregime de S.U.A.

Subliniind că India, Birmania, In
donezia, Ceylonul și Nepalul au refu
zat inițiativa de a participa la confe
rința pentru discutarea problemei 
creării blocului Asiei de sud-est sau de 
a trimite observatori, Rogov subliniază 
că politica agresivă a S.U.A. în Asia 
a suferit o nouă înfrîngere.

Refuzul țărilor asiatice de a parti
cipa la blocul militar înjghebat de 
cercurile agresive ale S.U.A. arată că 

în prezent popoarele Asiei intențio
nează să rezolve ele însele problema! 
păcii și securității pe continentul a- 
siatic și în zona Pacificului — pro
blemă de importanță vitală pentru ele. 
Au'lrecut vremurile cînd asemenea 
probleme importante erau rezolvate 
de puterile cojoniale fără participarea 
popoarelor asiatice.

Planurile americane de creare a 
unui bloc militar în Asia de sud-est 
provoacă îngrijorarea legitimă a po. 
poarelor asiatice pentru securitatea 
lor ; aceste planuri fac ca ideea unirii 
eforturilor țărilor asiatice nentru ană- 
rarea libertății și independenței lor șî 
pentru întărirea păcii în Asia să pre
zinte pentru ele o și mai mare impor
tanță. Tendința spre pace, prietenie 
și colaborare pe baza deplinei egali
tăți în drepturi si a recunoașterii in
dependenței naționale, năzuința snre 
asigurarea securității colective în 
Asia se întărește tot mai mult în rîn- 
dul popoarelor asiatice.

Propunerea formulată la 28 auriile 
de șeful delegației Republicii Popu
lare Chineze la conferința de la Gene
va. Cin En-lai, cu privire la necesi
tatea depunerii unor eforturi colective 
ale țărilor asiatice în vederea menți
nerii căcii si a asigurării securității 
ă fost primită cu însuflețire de cercu
rile largi ale ooiniei publice. Ideea se
curității colective a popoarelor asia
tice se bucură pe zi ce trece de un 
sprijin din ce în ce mai larg. Proble
ma eforturilor comune ale popoarelor 
asiatice în vederea menținerii păcii îrr 
Asia constituie obiectul discuțiilor ce
lor mai diferite organizații polit:ce și 
de masă din India, Indonezia și din 
multe alte țări asiatice.

Opinia publică și presa țărilor a- 
siatice — scrie în încheiere Rogov — 
își exprimă tot mai frecvent părerea 
unanimă că adevărata cale spre o pa
ce trainică este întărirea prieteniei în
tre popoarele asiatice pe baza princi
piilor proclamate în comunicatul cu 
privire la tratativele dintre Cin En- 
lai și Nehru și Ciu En-lai și U Nu 5 
respectarea reciprocă a integrității și 
suveranității teritoriale, neagresiune, 
neamestecul în afacerile interne, ega
litate și avantaje reciproce, coexisten
ță pașnică.

Bufonul din Taiwan
Sint fapte care indignează, dar 

care stirnesc, totodată, rîsul. O ase
menea împletire de sentimente este 
determinată și de următoarea veste 
sosită de pe insula Taiwan: Cian 
Cai-și a creat „Direcția planificată a 
refacerii economiei de pe continent“. 
Această direcție trebuie să se ocupe 
cu pregătirea programului economic 
pe care gomindaniștii îl vor aplica 
în cazul că se vor întoarce la putere 
în China.

Despre ce fel de „refacere a econo
miei de pe continent'1 îndrăznește să 
mai vorbească această bandă de jefui
tori aruncați peste bordul istoriei, 
care a jecmănit bogățiile naționale 
ale Chinei, punind în practică dicto
nul: „după mine, potopul"? Este 
inutil să mai amintim că clica cian- 
caișistă înțelege prin „refacerea eco
nomiei“ restabilirea în China a sis
temului capitalist și feudal.

Nu de mult. Taiwanul a fost vizi
tat de generalul american Van Fleet. 
Din însărcinarea președintelui State
lor Unite, el a discutat cu Cian Cai-și 
posibilitatea încheierii unui „pact 
bilateral" militar. Se pare că vizita 
lui Van Fleet a inspirat „fuhrerului” 
gomindanist o seamă de speranțe 
nebunești.

Pe lingă aceasta, Cian Cai-și a ho- 
tărîf. probabil să insufle o doză de 
optimism oștirii sale amărite. Capul

— N C
sus, — spune el armatei sale de je
fuitori — noi avem „Direcția plani
ficată a refacerii economiei de pe 
continent“, deci ne vom întoarce au
rind.

Agenția Reuter anunță că a și fost 
numit un conducător al „Direcției" 
— generalul Cen Cen. Trebuie să 
presupunem că direcția dispune și de 
locțiitori, de adjuncți, de secretare, 
li lipsește numai un neînsemnat e- 
lement — continentul chinez, li lip
sește astăzi și-i va lipsi și de aci 
înainte. Continentul este de neatins 
pentru Cian Cai-și. De aceea, bufonul 
din Taiwan poate să instituie cu a- 
celași succes și „Direcția planificată 
de exploatare a minereurilor folosi
toare din Ursa Mare".

Sub „oblăduirea“ lui Franco
Ziarul „Esparia Popular", editat în 

Mexic de către emigranții spanioli, a 
publicat o serie de date care dovedesc 
criza învățămintidui în Spania fran- 
chistă. Ziarul scrie că zeci de mii de 
copii nu ău posibilitatea să meargă 
la școală. Condițiile de viață ale oa
menilor muncii din Spania sint atît 
de grele, Incit foarte puțini sint aceia 
care pot da copiilor lor o educație 
școlară. La Barcelona, de pildă, peste
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50 la sută dintre copiii de vîrstă șco
lară nu învață.

Pregătindu-se pentru un nou răz
boi și alocînd fonduri uriașe pentru 
construirea de baze maritițne militare 
și de aerodromuri, clica franchistă 
se arată nepăsătoare că, în țară, nu
mărul școlilor este cu totul insufi
cient. In școli, predarea, se face la un 
nivel extrem de scăzut. Potrivit măr
turiei ziarului, un inspector școlar 
care a auzit pe unul dintre profesori 
vorbind elevilor despre geografie, l-a 
mustrat cu asprime, spunîndu-i „...O- 
bligația noastră constă în a învăța 
pe copii să citească, să scrie, să so
cotească, să se roage și să fie buni 
patrioți. Restul este de prisos". Iar 
o directoare a spus unei profesoare 
care a „îndrăznit" să explice elevilor 
că apa îngheață la zero grade, că 
„asemenea explicații aparțin «științe
lor înalte»“...

In legătură cu sezonul 
balnear

Presa burgheză nu mai prididește 
tot compătimind țările de democrație 
populară. Bă că e asa, ba că-i pe din
colo, ba că totul nu este cum „ar 
trebui să fie".

Așa, de pildă, ziarul reacționar vest- 
german „Stuttgarter Zeitung" este 

foarte nemulțumit de localitatea bal
neară Karlovy-Vary din Cehoslovacia. 
Ne grăbim să specificăm că ziarul 
este foarte mulțumit atît de pitores
cul regiunii în care se află stațiunea 
cit și de minunatele sale izvoare tă
măduitoare. In schimb, „Stuttgarter 
'Zeitung" este cit se poate de nemul
țumit de , publicul", care, după ce și-a 
vindecat țara de o boală grea — ca
pitalismul — își întărește astăzi să
nătatea la Karlovy-Vary.

Balneologii din redacția ziarului 
„Stuttgarter Zeitung" au metabolis
mul bazai deficitar din cauză că apa 
tămăduitoare a acestei stațiuni re
face sănătatea muncitorilor și țăra
nilor din Cehoslovacia și a prietenilor 
lor din alte. țări. Domnilor jurnaliști 
din Stuttgart li se varsă fierea din 
pricină că — cităm din „Stuttgarter 
Zeitung“ — publicul din Karlovy- 
Vary este „puțin interesant“, „lip
sesc cercurile de seamă ale lumii a- 
pusene'. din pricină că aici „nu vei 
vedea nici ne regii dolarului, nici pe 
ducele de Windsor, nici pe Faruk, 
nici pe Aga Khan“.

Nici un fel de băi nu-i vor vindeca 
pe acești domni de furia care ii stă- 
pînește din cauză că toate s au în
noit în Cehoslovacia.

Lachei prin constituția și menirea 
lor, ei s-au întristat foarte: acolo unde 
pînă nu de mult benchetuiau trintori 
îmbuibați, trăiesc, se tratează și se 
■’indecă oameni simpli, care au de
venit pentru totdeauna stăpînii țării.
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