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Fiecare msHckor mioer aecal^eat — 
să urmeze o școală de calificare1
Minerii Văii Jiului, mobilizați de organizațiile de partid și 

sindicale, au repurtat în cadrul întrecerii socialiste în cursul 
lunilor iulie șî august succese deosebite în lupta pentru traduce
rea în viața a sarcinilor de mare cinste pe care partidul și gu
vernul le-a pus în fața industriei carbonifere. Minerii din 
Valea Jiului au îndeplinit și depășit planul la cărbune pe întregul 
bazin carbonifer atît în luna iulie cît și în luna august.

Rolul hotărîtor în înfăptuirea acestor succese l-au avut ca
drele — oamenii muncii : mineri, muncitori auxiliari, tehnicieni 
și ingineri —, care în‘întrecerea socialistă și-au ridicat nivelul 
cunoștințelor profesionale, și-au îmbogățit experiența, au învățat 
să mînuiască cu mai multă pricepere tehnica nouă, să folosească 
mai deplin rezervele sporirii producției de cărbune, fn' anul aces
ta, la toate minele din Valea Jiului s-au ridicat contigente noi 
de muncitori mineri calificați, recrutați dintre tinerii care au 
venit în mine pentru a îmbrățișa frujnoasa meserie de miner. 
Numai la locurile de muncă au fost calificați pînă în prezent, 
după metoda Cotlear, peste 1600 mineri tăietori, dintre care 
aproape 400 în ultimele două luni, peste 800 mineri încărcători, 
zeci de muncitori electro-mecanici de mină, armatori etc. Mineri 
vîrstnici pricepuți ca Iuliu Haidu și Ioan Reiss de la Petrila, 
Andrei Vizi de la Vulcan , Ioan Gaiovschi de la Lupeni, Ioan 
Recsak de la Uricani și mulți alții se află în fruntea luptei pen
tru ridicarea calificării cadrelor de mineri, pentru însușirea te
meinică a meseriei de miner de către elementele tinere.

In vederea asigurării unei continue dezvoltări a producției 
de cărbune. în Valea Jiului s-a prevăzut oentru anul acesta ca
lificarea și ridicarea calificării a peste 6000 muncitori mineri. în
deplinirea acestui plan de ridicare a nivelului profesional al mun
citorilor mineri va asigura cadrele necesare de muncitori calificați 
atît pentru meseriile de bază din mine cît și pentru cele auxiliare.

Actualul stadiu al progresului tehnic din mine, mările canti
tăți de utilaje și mecanizme de înaltă tehnicitate care stau astăzi 
la dispoziția minerilor, cer cadre cu un nivel de cunoștințe profe
sionale tot mai ridicat, cer oamer- capabili să mînuiască cu tot 
mai multă pricepere tehnica nouă. Aceste cadre nu pot fi cres
cute numai la locurile de producție, în practică, ci trebuie școla
rizate, trebuiesc îmbinate cunoștințele practicii înaintate cu 
cunoștințe teoretice dobîndite în școli și cursuri de calificare.

Dacă în direcția calificării la locul de producție s-au obținut 
la minele din Valea Jiului realizări pozitive, pregătirea cadrelor 
în școlile și cursurile de calificare lasă încă foarte mult de dorit. 
Cea mai mare lipsă se manifestă la recrutarea elevilor pentru 
aceste școli și cursuri. La minele Lupeni, Lonea, Aninoasa și 
altele, școlile și cursurile de calificare sînt urmate de sute de 
tineri. Analizînd însă felul cum au fost recrutați acești tineri 
rezultă că recrutarea s-a făcut la întîmplare, dintre tineri care 
pot fi „mobilizați în bloc“, fără a se atrage acei muncitori ne
calificați care prezintă aptitudini de a deveni buni mineri, precum 
și o stabilitate îndelungată în producție.

Lună delună cr-esc cerințele de cărbune ale economiei ndastre 
naționale în plină dezvoltare și ca atare cresc ș’i sarcinile de pro
ducție ale colectivelor minelor noastre. Conducerile minelor, 
conducerile sectoarelor miniere, trebuie să se îngrijească să creas
că cadrele necesare îndeplinirii acestor sarcini. Cadre sînt, nu
mai că trebuiesc pregătite. Inginerul sau tehnicianul șef de sector, 
ajutorii lor, maiștrii mineri, dacă vor să aibă în sectoarele și re- 
virele lor mineri pregătiți, dacă vor să-și ușureze munca, trebuie 
să se debaraseze de atitudinea de a lăsa problemele calificării 
muncitorilor mineri pe seama conducerilor de mine și a responsa
bililor cu școlile și cursurile de calificare. Ei sînt cei dintîi che
mați să recruteze elevii școlilor -i cursurilor de calificare de la 
mine, să-i îndrume să participe cu regularitate la cursuri, să-i 
ajute în împletirea teoriei cu pr-ctica înaintată.

Organizațiile U.T.M. au un mare rol în mobilizarea tinere
tului din mine, utemiști și neutemiști, spre cursurile și școlile de 
calificare. Față de lipsurile care le-au manifestat pînă acum în 
această direcție organizațiile U.T.M. de la mine, pentru îmbună
tățirea muncii lor, ele trebuie să primească un serios sprijin și 
o îndrumare permanentă din partea organizațiilor de partid și în 
primul rînd a organizațiilor de bază. Organizațiile U.T.M. tre
buie îndrumate să atragă tineretul minier spre școlile de califi
care, să sădească în conștiința fiecărui tînăr dorința de a deveni 
un miner priceput și de a urma în muncă exemplul fruntașilor. 
Organizațiile U.T.M. mai au datoria de a veghea ca tinerii să fie 
utilizați în munci corespunzătoare pregătirii lor.

Problema creării de cadre calificate de mineri și maiștri tre
buie să stea în centrul activității organizațiilor de partid și sin
dicale. Sub îndrumarea organizațiilor de partid, organizațiile sin
dicale d.e la mine trebuie să desfășoare o neobosită activitate 
pentru lărgirea calificării la locul de producție, pentru completa
rea cunoștințelor muncitorilor și maiștrilor în școlile șî cursurile 
de calificare. Paralel cu aceasta trebuie însă dusă o luptă hotă- 
rîtă pentru lichidarea neștiinței de carte, pentru că oamenii care 
nu știu să scrie și să citească nu-și pot ridica nivelul de califi- 
care, nu pot însuși tehnica înaintată.

Să creăm toate condițiile ca fiecare .muncitor miner necald- 
Kcat să urmeze o școală de caHScare l r i

Tot mai sws steagul întrecerii socialiste !
Obțin noi succese în sporirea Producției de cărbune

încheind lună august cu 
depășiri ale sarcinilor de 

•plan la cărbune de 7,6 și, res
pectiv, 9,6 la sută, colectivele 
de mineri și tehnicieni din 
sectoarele III și IV de la mina 
Aninoasa desfășoară în pre
zent o susținută întrecere 
pentru sporirea producției.

După primele două zile de 
întrecere din luna septembrie, 
în fruntea colectivelor sectoa
relor minei Aninoasa se află 
colectivul sectorului III cu o 
realizare a sarcinilor de plan 
de 141.1 la sută. Din iniția
tiva maiștrilor mineri din 
sector, printre care tov. Ioan

La mina Petrila
Intre colectivele harnice de 

mineri și tehnicieni din Valea 
Jiului un loc de frunte îl ocu
pă colectivul minei Petrila. 
In întrecerea în cinstea 'glo
rioasei aniversări a eliberării 
patriei cît și după 23 August, 
minerii din Petrila și-au dez
voltat realizările.

Dacă în luna iulie colecti
vul minei Petrila și-a îndepli
nit sarcinile de plan în pro
porție de 102,7 lă sută, în 
luna august și-a dezvoltat rea
lizările, îndeplinindu-și planul 
la cărbune în proporție de 
110 2 la sută. In luna august, 
pentru prima dată în anul a- 
cesta, toate sectoarele minei 
Petrila și-au îndeplinit și de
pășit sarcinile de plan.

Biruind o seamă de greutăți, 
colectivul sectorului II con
dus de tov. Ștefan

peste plan, iar brigada de ti
neret condusă de minerul Ni' 
colae Stanciu 
cîte 10 tone 
plus.

Minerii din 
depășit în primele două zile 
din luna septembrie sarcinile 
de plan la cărbune cu 24.4 la 
sută. In acest sector brigada: 
minerului Ilie Roșiorii a ex
tras în zilele de 1 și 2 sep
tembrie 138 tone de cărbune 
peste plan, cea condusă de 
Bela Both — 54 tone, iar cele 
conduse de Vasile Moldovan 
și Augustin Guran —■ 48 și, 
respectiv, 44 tone.

a extras zilnic 
de cărbune în

sectorul IV au,

Tenczler,

Bledea. Dumitru Tomuș, Ni- 
colae'David. Ioan Loy și Re- 
mus Șaucă, în abatajele mi
nerilor Mihai Tucaciuc. Ioan 
Țurlui, Nicolae Stanciu. cît și 
în numeroase lucrări de pre
gătiri în cărbune, au fost or
ganizate la 1 și 2 septembrie 
adevărate schimburi de pro
ducție mărită. Cu acest prilej 
brigada fruntașului întrecerii 
socialiste Mihai Tucaciuc a 
extras 67 tone de cărbune 
oeste cît se prevăzuse inițial. 
In primele două zile din a- 
ceastă lună brigada mineru
lui Ioan Țurlui a produs a- 
proape 100 tone de cărbune

se organizează întrecerea pe profesiuni 
a reușit, după luni de zile de 
rămînere în urmă, să îndepli
nească planul de producție în 
proporție de 100,2 la sută. 
Brigăzile minerilor Gheorghe 
Croitoru și Vasile Sidorov 
din acest sector au încheiat 
luna august cu depășiri de 
norme de peste 100 la sută.

Ca și în alte luni, colecti
vul sectorului I condus de in
ginerul Nicolae Manole a ob
ținut cei mai înalți indici de 
realizare a planului pe mină. 
La producția de cărbune pla
nul a fost îndeplinit în pro
porție de 119,1 la sută.

De la 1 septembrie.'întrece
rea socialistă la mina Petrila 
a început să îmbrace forme 
noi, superioare. In aproape 
toate sectoarele minei a înce
put organizarea întrecerii pe 
profesiuni, întrecere la care

participă deja numeroși mi
neri.

In sectorul l al minei tăie
torii din abatajul figuri, con
dus de fruntașul întrecerii 
socialiste Petru Bexa, sînt în 
întrecere cu minerii tăietori 
conduși de tov. Gheorghe Nis- 
toreanu. La întrecerea pe pro
fesiuni participă și minerii 
din abatajele cameră conduse 
de tov. Cornel Cenușe și Gh. 
Buia din sectorul HI, tinerii 
mineri din brigăzile de pre
gătiri conduse de tov. Gheor
ghe Croitoru și Ștefan Keres- 
teș din sectorul II, minerii 
din brigăzile de investiții con
duse de tov. Iuliu Haidu, Erou 
al Muncii Socialiste, și Ladis- 
lau Haidu, fruntaș al între
cerii si alții.

’ FR. DEMETER 
corespondent

In primele zile din luna septembrie
Primele două zile de între

cere socialistă din luna' sep
tembrie dovedesc entuziasmul 
în muncă al muncitorilor din 
secția forje a Uzinei de repa
rat utilâj minier din Petro
șani, hotărîrea lor de a obține 
noi succese în îndeplinirea 
sarcinilor de plan.

Aplicînd metoda Voroșin, 
echipa compusă din fierarii 
Ioan Bocșa și Vilhelm Aradi, 
care lucrează la confecționa
rea crampoanelor pentru mină 
ă depășit norma de lucru la 
1 și 2 septembrie cu 153 la 
sută. Echipele conduse de fie
rării Andrei Boier. Hetncz

Roznauer și Solomon Moț, 
care forjează diferite piese 
pentru utilajul minier au ob
ținut în primele două zile din 
această lună depășiri de nor
me de 64-115 la sută.

Frumoase și mobilizatoare 
sînt succesele obținute de tur
nătorii Petre Goia și Adam 
Iauch, 'care lucrează la tur
narea corpurilor de menghină. 
Această echipă și-a depășit 
programul de lucru în prima 
zi din luna septembrie cu 150 
la sută. Echipa de turnători- 
formatori condusă de tov. AAi- 
hai Mureșan din secția fitin- 
gărie realizează și ea în pre

zent peste două norme în fie
care zi, iar muncitoarele Eli- 
sabeta Dornic, Maria Pali și 
Maria Forro. obțin donășiri 
de norme de 22-29 la sulă.

Printre brigăzile și echipele 
de tineri și vîrstnici fruntașe 
în întrecerea socialistă de lă 
Uzina de reparat utilă’ mi
nier din Petroșani, se numă
ră și brigada utemistă condu
să de tov. Mihai Strubinger 
din secția ajustaj. Lucrînd lă 
ajustarea și asamblarea' dife
ritelor piese pentru utilajul 
minier această brigadă reali
zează acum . depășiri de nor
me zilnice cuprinse între 40- 
50 Ia sittă.

DIN REGIUNEA NOASTRA
Valorifică prin cooperativă mari cantități de fructe

Țăranii muncitori din co
muna Ilia valorifică prin co
operativă mari cantități de 
fructe.

Pînă la 27 august, coope
rativa din această comună a 
achiziționat 520.000 kg. de 
prune, din care 480.000 kg. 
au și fost expediate la Fabri
ca de marmeladă din Hațeg,

Acum cîteva seri, în casele 
țăranilor muncitori și pe uli
țele din satul Hondol, raio
nul llia, s-a aprins lumina 
strălucitoare a becului elec
tric.

la regiune, satul Hondol

43.650 kg. de mure .și 6400 
kg. coarne de pădure. Numai 
în ziua de 27 august țăranii 
muncitori din comună și din 
satele din împrejurimi au ă- 
dus la cooperativă 5.500 kg. 
mure și 1.800 kg. de coarne. 
Țăranul muncitor Mihai Bo- 
ian din satul Dumbrăvița a 
valorificat în această zi 101
Noi sate electrificate

nu este singurul sat electrifi
cat. Din anul 1945 și pînă a- 
cum, 67 de sate din regiunea 
Hunedoara au fost electrifi
cate. Anul acesta, în afară de 
satul Hondol, au mai fost e- 
lectrificate satele Geoagiu-Băi,

kg. de mure pentru care ă 
primit 250 lei, iar Maria Mun
tean din satul Căoiu, comună 
Vețel, a adunat într-o singu
ră zi mure și coarne în valoa
re de 72 lei. Mari cantități de 
fructe au achiziționat și co
operativele din comunele Sîrbi 
și Furcșoara și satul Du- 
mești.

Șibot și Pricaz din raionul 
Orăștie, iar în curînd, în ca
sele’țăranilor muncitori și 
ulițele satelor Lingina, raio
nul Hațeg și Lunca, raionul 
Brad, se va aprinde becul e-1 
lectric. ■=. - - - '
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IMCERCĂRI LITERARE Asta-i situația 1
Un joc cu mingea

lira primăvară. înfloriseră salcîmii. 
Pe drumul ce urcă din piața Lupeni 
spre colonia Braia, mergea fără gra
bă un omuleț. După abecedarul zdren
țuit pe care-1 ținea la subțioară, iți 
puteai da seama că venea de la școală. 
Pășea atent peste șirul de pietre gal
bene și pătrate ce mărginea trotua
rul, silindu-se să se țină în echilibru. 
Treaba nu era tocmai ușoară. Pietrele 
înclinate, bocancii prea mari pentru 
el îl făceau să alunece des. Din timp 
în timp renunța la jocul acesta, pen
tru că găsea cîte o pietricică pe care 
o lovea cu piciorul ca pe o minge, 
pînă ce pietricica nimerea în vreo 
gură de canal sau în șanțul de la mar
ginea străzii. Uneori își uita cu totul 
jocul, privind curios mașinile luxoase 
ce goneau pe lingă el. Cine să-l fi 
băgat în seamă? Așa, de-o șchioapă, 
cu părul ciufulit ce se revărsa prin 
găurile bascii decolorate de soarele și 
ploile atîtor primăveri, n-avea nimic 
atrăgător. Nimeni nu observa ochii 
lui mari și inteligenți, gura în colțul 
căreia se înfiripa uneori cîte un zîm- 
bet. Pantalonașii numai petice, haina 
împestrițată de cîrpeli, bocancii mari 
și școfîlciți, a căror talpă suna sec 
la atingerea trotuarului, cramponau 
privirile trecătorilor. Dac.ă ar fi fost 
bine îmbrăcat, oamenii l-ar fi între
bat al cui e. în timp ce i-ar fi mîn- 
gîiat părul cârlionțat. Dar așa. un co
pil ca mulți alții din Lupenii de altă
dată. Poate al vreunui miner, poate 
al vreunui ceferist... Ce conta !

*
Sirena de la preparație se porni să 

urle ca o fiară înjunghiată, anuntînd 
sfîrșitul schimbului întîi. Gîndindu-se 
că se întoarce taică-su de la șut. bă
iatul grăbi pasul spre casă. Cîte în- 
tîmplări nu intervin în viața unui om 
sc.himbîndu-i hotărîrile 1 Dar mi-te în 
calea unui copil !

Se opri în fața unei vile impună
toare Știa că acolo locuiește un om 
bogat care poruncește răstit oameni
lor care, ieșind din șut negri și obo
siți. vin la el cu treburi. Știa că dom
nul acela se plimbă cu mașina, că e 
rău și că niciodată pașii vreunui să
răcan n-au întîrziat prea mult în 
grădina lui.

In parcul vilei, o fetiță de vîrsta 
lui băteâ o minge mare, colorată. Fe
tiță cu buclele aurii strînse într-o 
panglică de mătase purta o rochiță 
cu volănașe ce o făcea să pară un 
fluture enorm și strălucitor.

Ce n-ar fi dat el să bată măcair 
odată mingea aceea'! Privind cu jind 
printre gratiile gardului uită de casă. 
Deodată, lovită mai tare, mingea sări 
în stradă săltînd vioaie. Băiatul se 
uită o clipă la fetița ce alerga spre 
gard, apoi se năpusti spre minge a- 
Semeni unui flămînd spre codrul de 
pîine. Luă mingea ținînd-o încleștată 
în mîinile sale mici, neputîndu-se 
hotărî să-i dea drumul.

— Aruncă-mi-o I — scînci fetiță. 
Ochii băiatului, luminați pentru o

Pentru cei mici

Melcul și furnica
Odată, într-o livadă, un melc ur

case cam un ceas pînă aproape de 
vîrful unei buruieni.

— Vai ce sus am ajuns, —- se fu
duli el privind în jur cu ochii săi cît 
bobul de mac, pe care și-i purta în 
capătul cornițelor. Am obosit 1 Aici 
pot să mă odihnesc în lege, mai zise, 
și-și mici cornițele ca să doarmă.

O vacă bălțată păștea prin apro
piere. Zărind buruiana verde și gus
toasă i se făcu poftă s-o mănânce, 
întinse limba ei mare și aspră, prinse 
buruiana și-o înghiți cu melc cu tot.

Tot în acest timp, o furnică suia 
zorită pe un copac înalt. Ajunse cam 
la jumătatea drumului pe o crenguță 
frunzoasă și se opri o clipă să-și 

clipă de atingerea cauciucului, se în
tunecară. Măcar odată s-o fi bătut pe 
trotuar, o singură dată... După ce e- 
zită o clipă, o aruncă în împărăția 
interzisă pașilor săi. Fetița alergă 
prin iarbă s-o prindă. Inima băieța
șului se strînse. Atingea îl chema, îl 
atrăgea. Iși făcu curaj și întrebă.

— Mă lași și pe mine să mă joc 
cu ea ?...

Mirată de îndrăzneala lui fetița îl 
măsură neștiind ce hotărîre să ia... 
Oricum, jocul în doi e mai plăcut. 
Dar — vai! — băiatul este urît îm
brăcat și mămica ar certa-o dacă și l-ar 
face tovarăș de joacă. Și-apoi portița 
este mereu încuiată... Cum ar putea 
totuși să-și satisfacă plăcerea ?... 
După cîteva clipe de gîn<^ire îi șopti 
ca unui complice:

— Știi, mămica nu-mi dă voie să 
mă joc cu copii ca tine, dar du-te în 
colțul grădinii și sări gardul. Ai însă 
grijă să nu te zărească cineva !

Copilul primi bucuros sfatul și, tip- 
til-tiptil, se strecură spre partea as
cunsă a parcului. Iși azvîrli abeceda
rul peste gard și apoi trecu și el. 
Stătu o clipă pironit locului, încer- 
cînd emoția hoțului ce calcă locuința 
acelui pe care a plănuit să-l fure. 
...Oare acum n-avea să fure cîteva 
clipe fericite, interzise copiilor din 
tagma lui ? ...Copacii, boschetele, iar
ba. totul în jurul lui parcă îl privea cu 
dușmănie.

Fetița cu rochia de fluture veni 
lîngă el și jocul începu vesel și gălă
gios. Acum se tăvăleau în iarbă, ă- 
cum se fugăreau chiuind, el, băiatul 
zdrențuros al unui miner, ea, fetița 
unui stăpîn de averi.

Un glas mînios curmă toiul jocu
lui.

— Cocuța ! Cocoloș ! Unde ești ?...
Micul partener nu mai avu timp 

să se ascundă. Dinspre vilă veni o 
doamnă îmbrăcată țipător, cu gură 
vopsită și ochi de cîine învrăjbit. Bă
iețașul rămase mut de spaimă; pi
cioarele i se împietriseră; tîmplele-i 
zvîcneau, iar țiuitul urechilor i-1 în
trerupea doar țipătul cucoanei... hai
mana, vagabond, lepădătură! Fetița 
îi smulse mingea, în timp ce doamna 
îi trăgea de urechi spre portiță.

— Să mai îndrăznești să vii pe 
aici, de-ți dă mînă 1 — răcni ea ples- 
nindri-1 peste față. Apoi îl aruncă în 
stradă.

Copilul prinse să fugă spre Braia. 
Deodată se opri că tăsnit și se în
toarse spre vilă. Ajunse gîfîind și 
ochii începură să caute cu înfrigurare 
dincolo de gard. Vîntul se juca cu 
cele cîteva file rămase din abeceda
rul pe care tocurile cucoanei îl făcu
seră zdreanță. Micul dezmoștenit simți 
un nod dureros apăsîndu-i pieptul, în 
timp ce ochii i se împânzeau O bă- 
trînică l-a găsit agățat de gard, plîn- 
gînd deznădăjduit.

— Abecedarul, abecedarul meu — 
suspina copilul.

ALEXANDRU BOTCA

tragă sufletul. Vacă tocmai ridicase 
capul. Văzînd crenguța plină de frun
ze fragede, îi veni gust s-o ronțăie, 
întinse limbă' s-o prindă, dar n-o ă- 
junse, o mai întinse odată. Degeaba ! 
înciudată își scutură smocul de păr 
roșcat al cozii și se lăsă păgubașă, 
ducîndu-se să pască lobode.

Furnica cea harnică fără să fi știut 
din ce primejdie scăpase, porni gră
bită să urce spre vîrful copacului, spu- 
nându-și îngrijorată:

— Ce leneșă sînt 1 Cît de puțin am 
urcat! Să mă grăbesc, am stat prea 
mult. Trebuia să-mi termin întîi lu
crul și apoi să mă odihnesc...

I. STRAUȚ

— întrebi de activitate cultu
rală?... Avem, cum să n-avem! 
Phi! Să vii la noi in zilele libere 
cină este film la clubul cel nou... 
Geme sala de cit lumeț se strîuge 
acolo... Tineret mai ales,.. E dornic 
omul să se cultive, tovarășe, e dor
nic... Sintem doar intr-al zecelea an 
de la eliberare și conștiința, con
știința, tovarășe, he-hei! s-a ridi
cat... Nu știu, ai fost pe la căminul 
minerilor de-aici de la noi, din U- 
ricani ? Nu ?!? N-ai fost ?... Păcat! 
Neapărat să vii! Să vezi cum citesc 
tinerii... Și cărți grele, tovarășe... 
cărți grele... Nu mă crezi 2 De ce 
te uiți așa la mine 2 Aha! zici că 
m-ai întrebat de activitatea cultu
rală propriuzisă, adică așa... con
cretă... organizată... Păi chiar de 
asta vorbeam... Adică, vezi!... — 
da!... ăsta... Hm!... da, da... Adi
că... ca să fiu drept, așa ceva nu 
se face la noi... Dar activitate cul
turală există... intensă, clocotitoare 
pot zice... Oamenii merg la filme, 
citesc... Cum? Da, da... neorgani
zat! Fiecare pe cont propriu... N-con 
verificat, dar o spun cu toată în
crederea că citesc... deși cărți nu 
prea au de unde să ia, că biblioteca 
s-a prăpădit mai toată... Doar vreo 
cinci romane mai sint; dar avem 
în schimb broșuri... despre piscicul
tura, despre cultivarea pepenilor... 
Dacă se citesc? Astea desigur că nu 
se citesc, doar pe aici nu se coc 
pepenii, iar minerii au alte preocu
pări... Și ce face responsabilul cul
tural al sindicatului?! Tovarășe, 
m-apucă '¡alea cind mă gindesc să-ți 
spun! Mai nimic.. Știi, noi ute- 
miștii i-am propus să organizăm o 
formație artistică cu echipă de dan
suri, teatru, recitări, coruri... Ar fi 
fost foarte frumos! Ne mai cunoaș
tem și noi, tinerii, între noi, mai in-

CE SĂ CITIM

ARMENIEIIN MUNfll

Povestirile de vînătoare si-au căpă
tat de mult faima unor întîmplări ne
verosimile care urmăresc să scoată 
în evidență de cele mai multe ori — 
eroismul fals ăl vânătorilor

Printre cărțile care vin să desmintă 
această legendă, care vin să poves
tească fapte din viața vînătorilor, — 
bazate pe realitate, pe adevăr, pe o 
observație justă, — se înscrie și car
tea lui Vahtang ,,In munții Armeniei“ 
apărută în Editura Cârtea Rusă.

Scriitorul sovietic Ananiân. — el 
însuși pasionat vânător, îndrăgostit 
de natura patriei sale — a colindat 
mult timp prin munți și în locurile 
pe care le descrie în cârtea sa, a trăit 
sau a auzit întîmplările pe care le po
vestește.

Vînători pline de peripeții de tot 
felul, povești de dragoste de o rară 
gingășie, istorisiri din viața anima
lelor și a păsărilor pădurii, — cu fi
rea și obiceiurile lor interesante, — 
aspecte din viața oamenilor care tră
iesc în munții Armeniei, în noile con
diții create de regimul sovietic, iată 
îh cîteva cuvinte conținutul cărții lui 
Ananian.

Cititorul este cucerit de la primele 
pagini, de stilul admirabil al scriito
rului. de talentul său de a te conduce 
ca o adevărată călăuză îndatoritoare 
și atentă, prin locurile pline de far-

Cărți apărute în colecția
„Biblioteca activistului sindical’

Matei Bone, Lucia Solomon — Co
mitetul de întreprindere organizează 
lupta pentru o calitate superioară â 
produselor. 68 pag. 34 bani.

Anton Gyorgy, Domnica Zidaru, 
Mihai Gadola — Pentru cît mai mul- 

' te, mai bune și mai ieftine produse 
de larg consum. 103 pag. 1,63 lei.

vățăm ceva, ne distrăm după orele 
de lucru... Dar tovarășului Mircea, 
care-i responsabil, nici că-i pasă! 
Motivează că i-ar fi greu fiindcă 
e și dirijorul corului Filaturii de 
la Lupeni, care, fie vorba Intre noi, 
abia mișcă. Mă doare inima, tova
rășe, că trebuie să-ți spun! Sală 
de repetiții, material artistic am pu
tea avea, deși administrația minei 
nu ne ajută in acest sens nici cit 
negru sub unghie. Avem elemente 
talentate și nu puține. Poți să te 
glndești că numai la noi la mină 
sint peste două sute de tineri, din 
care 157 utemiști, iar din aceștia 
ai de unde să selecționezi! Mai sint 
apoi pe la construcții, la I.F.E.T. 
Dar și acolo e același dezastru... 
Știi, intr-un timp mai să ne vină 
inima la loc. Tovarășul Berceanu 
Florea, responsabilul cultural din 
cadrul comitetului nostru U.T.M., 
vine la mine. „Tovarășe secretar, 
zice, o să organizez o echipă artis
tică să vă stea ceasul. Am aranjat 
cu tov. Mircea"... Foarte bine, i-am 
spus, foarte bine ! Mi-ai luat o pia
tră de pe inimă. Ocupă-te cu mo
bilizarea..... S-a făcut tovarășe Ren-
tea!" — mi-â zis. Și făcut a fost 
pînă in ziua de azi, deși au avut 
în plus un ajutor cît se poate de 
bun în persoana unui instructor ve
nit de la Cabinetul metodic din Pe
troșani.

Vezi, aceasta-i situația, deși n-ai 
putea spune că la noi n-ar fi 'acti
vitate culturală... Este, dar neorga- 
nizată... Merg oamenii la film, ci
tesc o carte. Clnd tovarășul Ber
ceanu iși mai adnce aminte de plan, 
tinerii se distrează la cîte o Joie 
a tineretului... Altceva nu prea ău; 
doar să hoinărească pe munți... 
Asfă-i !

R. IR1MESCU

de V. ANANIAN
mec, de poezie ale legendarilor munți 
ai patriei sale, prin pădurile seculare 
unde mișună lupii, mistreții și urșii 
și pe care numai cei îndrăzneți și 
curajoși le pot străbate.

Și la fiecare popas el îți povestește 
o întîmpiare zguduitoare al cărei erou 
este un bătrîn cerb alb, o ursoaică 
— mamă sau o delicată căprioară.

Și prins de farmecul povestirii, de 
duioșia ce străbate din fiecare pagină 
citită, ai impresia că asiști tu însuți 
'a' „Drama din pădure", că petreci 
„O zi la caprele sălbatice", că te afli 
la „Porțile lupilor", sau că ești mar
tor lâ scena cu „Ursii de pe muntele 
H astup".

De neuitat sînt și povestirile „Paz
nicul cocorilor“, mărturie a spiritului 
de organizare ale acestor păsări inte
ligente, — „Potîrnichea" în care te 
impresionează dragostea mamei pen
tru puii ei, — dragoste care-i dă pu
terea de a sta neliniștită în casa unui 
cîine de vînătoare, sau „Berzele", în- 
duioșătoarea poveste a unei familii 
de păsări călătoare.

Originală, plină de farmecul natu
rii zugrăvite, atrăgătoare prin întîm
plările deosebite, interesante pe care 
le înfățișează, scrisă cu căldură, de 
un scriitor talentat, cartea „In munții 
Armeniei" este destinată fără îndo
ială unui succes deplin în rînduriie 
cititorilor noștri.

Pavel Vieru, Constantin Stoica, E- 
rrianoil Moraru, Alexandru Volosiniuc 
— Comitetul de întreprindere orga
nizatorul și conducătorul întrecerii 
socialiste. 104 pag. 1,45 lei.

Nicolae Nistor — Spre noi succese 
în lupta pentru o înaltă productivi
tate a muncii. 48 pag. 63 bani.



steagul roșu

Mai multă atenție descoperirii și folosirii 
resurselor tócale

• In lupta pentru traducerea în viață 
a măsurilor plenarei C.C. al P.M.R. 
din august 1953, privitoare la ridicarea 
nivelului de trai material și culturai 
al celor ce muncesc, o contribuție în
semnată trebuie să aducă sfaturile 
populare. Ca organe locale ale pu
terii de stat, ele au datoria să se ocu
pe cu simț de răspundere de desco
perirea și valorificarea resurselor lo
cale

In ultimul timp, Comitetul execuți-, 
al Sfatului popular al orașului Vul
can și-a îmbunătățit simțitor munca 
în ceea ce privește descoperirea și 
folosirea resurselor locale. Ținînd eoni 
de propunerile juste făcute de unii 
deputați. Comitetul executiv a căutat 
să le rezolve în mod operativ. Astfel, 
Comitetul executiv al Sfatului popular, 
analizînd cu seriozitate propunerile 
deputațiior Ioan Mureșan și Sabin 
Hăncilă, care au propus să fie valo
rificate imensele rezerve de calcar din 
raza de activitate a Sfatului popular 
al orașului Vulcan, a luat măsuri pen
tru a se construi varnițe, care să 
producă var pentru necesitățile mine 
și ale întreprinderii 702 construcții.

Pînă nu de mult, pentru a se putea 
rezolva în mod operativ problema pie
trișului și nisipului necesar construc
țiilor de locuințe pentru mineri și 
alte edificii, întreprinderea de con

La 1 septembrie în toate unitățile 
de învățămînt din țara noastră a în
ceput un nou an școlar.

Anul acesta vor funcționa, în afară 
de 5.000 de școli elementare, 336 de 
școli de 10 ani din care vor ieși viitoa
rele cadre care vor studia în institu
tele de învățămînt superior. In ulti
mele trei clase ale acestor școli, ur
mează cursurile serale pesté 13.600 
de oameni ai muncii.

Invățămîntul pentru pregătirea ca
drelor de muncitori calificați va cu

Muncitorii de la șantierul investiții 
al minei Lupeni au desfășurat în 
cursul lunii august cu însuflețire în
trecerea socialistă, fapt care a permis 
ca majoritatea muncitorilor să depă
șească cu mult sarcinile de plan.

Succese însemnate în muncă au rea- 

strucții din Vulcan era nevoită să 
transporte aceste materiale din alte 
regiuni ale țării, lucru care a contri
buit la ridicarea prețului de cost al 
construcțiilor. In prezent, ca urmare 
a faptului că au fost deschise cariere 
de nisip și pietriș la Coroești și Pa- 
roșeni, aceste materiale se extrag în 
asemenea cantități, îneît satisfac în 
bună măsură cerințele mereu crescîn- 
de ale construcțiilor și minei din Vul
can. De asemenea, au fost deschise 
două cariere, de piatră în Dealul Babii 
și Paroșeni, precum și o moară pen
tru mozaic. Toate aceste realizări în 
descoperirea și valorificarea resurse
lor locale au contribuit la reducerea 
prețului de cost al lucrărilor de con
tracții, la asigurarea șantierelor și 
minei cu materialele respective

Iri descoperirea și folosirea rezerve
lor locale Comitetul executiv al ora
șului Vulcan trebuie să atragă mase 
cît mai mari de oameni ai muncii, să 
discute cu ele diferite probleme legate 
de descoperirea resurselor locale.

Pentru a putea obține noi succese 
în descoperirea șî valorificarea resur
selor locale, este bine ca Comitetul 
executiv al Sfatului popular al orașu
lui Vulcan să discute în sesiuni posi
bilitățile d.e înființare a noi întreprin
deri. care să valorifice resursele lo
cale.

Dezvoltarea învățămîntuhii în patria noastră
noaște anul acesta un avînt deose
bit. In sistemul rezeryelor de muncă 
vor funcționa 200 de școli profesionale 
care pregătesc peste 50.000 de elevi 
în 74 de meserii și 321 de școli me
dii tehnice cu 87.000 de elevi.

Pentru pregătirea învățătorilor și 
educatorilor din instituțiile preșcola 
re, funcționează 57 de școli pedago
gice

O mare dezvoltare o cunoaște în- 
vățămîntul superior. In anul 1938 
existau în țara noastră 16 instituții de

Noi succese în muncă
lizat în luna august brigăzile conduse 
de tov. Constantin Ghinea. Virgil Pîr- 
vu, Ionel Iordache șî muncitorii Ni- 
colaie Puiu, Ludovic Munteanu, Mun
tean Kapitan, Ștefan Toth și alții 
care, muncind cu abnegație în cadrul 
întrecerii socialiste și analizînd perio-

Deputății Sfatului popular trebuie 
să se afle în fruntea acțiunii de des
coperire și folosire a resurselor lo
cale, să mobilizeze prin exeplul lor 
personal, printr-o temeinică muncă de 
lămurire de la om la om mase largi 
d.e oameni ai muncii.

De asemenea, Comitetul executiv al 
Sfatului popular al orașului Vulcan 
trebuie să antreneze în această ac
țiune cît mai multe femei ale căror ini
țiative creatoare s-au dovedit de un 
real folos în activitatea de zi cu zl a 
sfatului popular. Numeroase gospodine 
pot fi antrenate în acțiunea de valori
ficare a fructelor de pădure

Organizațiile de bază au datoria să 
controleze îndeaproape felul în care 
deputății membri de partid se achită 
de sarcinile ce le revin în această di
recție și să tragă la răspundere cu tă
rie pe acei care dau dovadă de nepă
sare și dezinteres față de această pro
blemă.

Acordînd toată atenția descoperirii 
și valorificării resurselor locale, antre- 
nînd în această acțiune mase cît mai 
largi de oameni ai muncii, Comitetul 
executiv al Sfatului popular al orașu
lui Vulcan va obține noi și însemnate 
realizări în ridicarea buneistări a po
porului muncitor 

învățămînt superior cu 41 de facultăți 
ale căror cursuri erau frecventate de 
29.000 de studenți. Anul acesta, în ce 
le 10 centre universitare ale țării, 
peste 55.000 de studenți, frecventează 
cursurile celor 139 de facultăți din 51 
de instituții de învățămînt superior.

O importanță deosebită se acordă 
școlilor care pregătesc cadre calificate 
pentru agricultură. In instituțiile. de 
învățămînt superior agricol din Bucu
rești, Cluj, Iași, Craiova, Galați, Arad 
și Timișoara învață mii de studenți.

dic în consfătuirile de producție rea
lizările și lipsurile lor au reușit să 
încheie luna august cu depășiri ale 
sarcinilor de plan cuprinse între 30— 
50 la sută

POPESCU VASILE 
corespondent

Consfătuirea 
«amenilor de știință, 

inginerilor, tehnicienilor 
și practicienilor 
din agricultură

La Institutul de cercetări agrono
mice din Capitală s-a deschis mier
curi. consfătuirea oamenilor de știin
ță. inginerilor, tehnicienilor și practi
cienilor din agricultură, în vederea 
cunoașterii și experimentării, în con
dițiile naturale și economice specifice 
țării noastre, a noului sistem de lu
crare a solului, elaborat de Terente 
Malțev, laureat al Premiului Sfalin, 
directorul stațiunii experimentale 
„Șandrinsk”, regiunea Kurgan.

Luînd cuvîntul, prof. dr. Grigore 
Obrejan, director științific al Institu
tului de cercetări agronomice, a fă
cut o amplă expunere asupra siste-1 
mului Malțev de lucrare a solului și' 
asupra posibilităților aplicării aces- > 
tui sistem în țara noastră. .

Vorbitorul a arătat că în noul sis
tem, saltul calitativ îl constituie ară
tura foarte adîncă. la 40—50 cm. adîn- 
cime, fără întoarcerea brazdei, făcută 
odată la 4-5 ani cu plugul fără cor- 
mană. Intre timp, lucrarea solului se 
face numai cu unelte de suprafață. 
In urma cercetărilor sale. Malțev a 
ajuns la constatarea că arăturile 
dese și cu întoarcerea brazdei, cum 
se face obișnuit odată sau de două 
ori oe an, strică structura solului, îi > 
scade fertilitatea si necesită .foarte, 
multă muncă. Noul sistem permite de 
asemenea să se creeze relații bune cu 
aerul, apa, căldura șî hrana, pe stra
turi adînci. iar solul să fie structurat 
și fertilizat și de plantele anuale, nu 
numai de cele perene.

A fost arătat totodată felul cum se 
fac în condițiile de climă și sol ale 
colhozului „Zaveti Lenina”, rotația 
culturilor, lucrarea solului și îngrăsa- 
rea plantelor în complexul agrotehnic 
Malțev care constituie o dezvoHare 
creatoare a învățăturii lui Williams

In încheiere, prof. dr. Grigore Obre
jan a făcut o serie de propuneri pen
tru aplicarea în mod creator în țara 
noastră a sistemului de lucrare a so
lului elaborat de Malțev.

Referatul și propunerile au fost dis
cutate de numeroși cercetători, profe
sori ai institutelor de învățămînt su
perior agricol, ingineri și tehnicieni, 
care au făcut diferite propuneri pen
tru aplicarea complexului Malțev în1 
țara noastră. (Agerpres)

Invesmîntat în verdeață, orașul 
Gorki se înalță măreț la confluența 
fluviilor Volga și Qka.

Săptămîna de lucru s-a terminat. 
Locuitorii acestui străvechi oraș ru
sesc au muncit bine. Statul a primit 
din partea întreprinderilor industria
le din Gorki sute de autovehicule 
confortabile, strunguri puternice pre
cum și tot felul de mărfuri de consum 
popular.

Astăzi este zi de odihnă. Multe 
plimbări plăcute îi așteaptă pe cetă
țenii din Gorki — pe strungari și in
gineri, pe tehnicieni și profesori.

De pe cheiurile largi ale orașului 
se deschide o splendidă priveliște asu
pra minunatei naturi ruse. E plăcut 
să-și petreci ziua în afara orașului. 
A.șa au și hotărît muncitorii și func
ționarii uzinei de mașîni-unelte pen
tru frezat. Oficiul de turism le-a pus 
la dispoziție confortabilul vapor „Cer- 
nîșevski”.

Sună sirena de rămas bun. De pe 
punte se aud pînă departe cîntece ve
sele, sunete de acordeon. Plimbarea a 
început.

Pe malul pitoresc, la 30 kilometri 
de oraș, excursioniștii coboară de pe 
vas și Veselia continuă. Intr-o poia
nă s-a format un cerc, în mijlocul că
ruia un flăcău și o fată dansează 
„Russkaia”. Pe un teren sportiv im- 
orovizat, se înalță pînă sus mingea 
de volei. Pescarii amatori s-au retras 
într-un colț liniștit șî urmăresc atenți 
mișcările undițelor. Restaurantul și-a 
întins corturile.

Din țara constructorilor comunismului

O ZI DE
Mulți cetățeni ai orașului Gorki, 

cu familii sau în grupuri, pleacă in 
afara orașului cu trenurile-curse sau 
cu vapoarele. Locurile preferate de 
odihnă sînt cîmpiile Artemov, Dreaz- 
ga, dealurile Mohovîe. O deosebită 
animație domnește în localitatea de
numită „Orașul verde”. Vegetația bo
gată, aerul sănătos și curat, rîușorul 
Kudma — care nu e prea mare, dar 
e excepțional de frumos — au atras 
de mult în aceste locuri pe numeroși 
locuitori ai orașului Gorki. Aici se 
află și cîteva case de odihnă ale sin
dicatelor și tabere de pionieri.

In „Orașul verde” a sosit astăzi un 
grup de învățători, medici, muncitori 
de la uzina de automobile „V. M. 
Molotov“ șî de la fabricile de confec- 
țiuni. După dejun, unii au cules smeu- 
ră. alții fac plajă pe malul rîului, în- 
tr-un cuvînt cu toții au găsit ocupații 
după pofta inimii. Cîntă orchestra, 
răsună fluerăturile arbitrilor pe te
renul de sport, au sosit artiști ai Filar
monicei din Gorki. In „Orașul ver
de“ au venit cu turismele lor la odih
nă și muncitorii de la șantierul na
val din Sormovo, de la linia ferată 
Gorki și alții.

Pe cîmpiile și în pădurile din jurul 
orașului poți întîlni duminica multe 
grupuri de tineret cu rucsacuri în spi
nare. Ei au plecat din Gorki să facă

ODIHNA
de V. BATAKOV

o excursie în regiunea lor natală. In
tr-o localitate pitorească de pe malul 
Volgăi a avut loc o adunare a tineri
lor turiști din oraș. După deschiderea 
solemnă a întîlnirii au început diferite 
competiții și jocuri sportive.

De dimineață sînt pline de lume și 
parcurile din cele 11 raioane ale ora
șului Gorki. Vizitatorii îșî petrec deo
sebit de agreabil timpul mai ales în 
parcurile mai mari — „1 Mai” și „A. 
A. Jdanov”. Paralel cu concertele date 
de artiștii profesioniști, aici se orga
nizează reprezentații ale colectivelor 
artistice de amatori din rîndurile mun
citorilor și funcționarilor, jocuri și 
dansuri.

In orașul Gorki există nouă stadi
oane sportive. Astăzi pe stadionul 
central „Torpedo” au loc competiții 
de atletică ușoară pentru campiona
tul orașului. Seara, aproximativ 30.000 
de spectatori urmăresc meciul dintre 
echipa locală a uzinei de automobile 
<4 cea a uzinei „Locomotiva” din 
Moscova.

Mii de sportivi din Gorki au parti
cipat în această duminică la întrece
rile în diferitele feluri de sporturi pe 
apă. Pe luciul Volgăi plutesc lin zeci 
de iahturi și șalupe. Bazinele de lîngă 
maluri sînt pline de înotători. Pe pla
jă, mii de cetățeni ai orașului Gorki 
fac băi de soare.

Oficiul de turism din Gorki a orga
nizat în această zi vizitarea locuri
lor importante, a muzeelor și a între
prinderilor orașului. Iată un grup de 
muncitori de la uzina de silicați, care 
s-au oprit în fața unei case nu prea 
înalte, într-un etaj, de pe strada Gcr- 
ki. Pe perete este fixată o placă co
memorativă. care amintește că în 
1900, Vladimir Ilici Lemn organiza în 
această casă adunările marxiștilor.

Cu multă pietate cercetează vizita
torii muzeul copilăriei Iui A.M. Gorki 
—„Căsuța lui Kașirin”— descrisă de 
scriitor în cartea sa „Copilăria“. Mu
zeul literar „A.M. Gorki” face cunoscute 
în mod amănunțit vizitatorilor viața 
și creația marelui scriitor. Multe lu
cruri interesante află vizitatorii mu
zeelor de geografie și etnografie loca
lă, de pictură și de istorie a naviga
ției fluviale.

Seara, cetățenii orașului Gorki se 
grăbesc spre cele două minunate pa
late de cultură și 47 de cluburi

La teatrul de operă șî balet „A. S. 
Puskin” se ioacă astăzi ope*ra lui 
Ceaikovski „Evgheni Oneghin“. Rolul 
Tatianei îl interpretează cîntăreața 
bulgară Katerina Gheorghieva, solis
tă a Operei de stat din Sofia. Pe sce
na teatrului de dtamă din Gorki, al 
cărui colectiv este acum plecat în tur
neu la Kuibîșev, dă spectacol colecti
vul teatrului de dramă din Kuibîșev.

...Deasupra orașului Gorki a coborît 
seara. Dar zgomotul de pe străzi și 
din piețe nu încetează. Oamenii mun
cii din Gorki își petrec vesel și inte
resant ziua lor de odihnă. (Agerpres).
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Popoarele Europei sínt ferm hotărîte 
să împiedice 

remîKtarizarea Germaniei occidentale
Franța trebuie să ia măsuri pentru începerea tratativelor 

între cele patru mari puteri
Declarația C. C. al Partidului Comunist Francez

Ajutorul Uniunii Sovietice pentru populația sinistrată 
de pe urma inundațiilor din india

PARIS (Agerpres). — Ziarul ,,L’- 
Humanite” publică declarația Comi
tetului Central al Partidului Comu
nist Francez cu privire la crearea unui 
sistem de securitate colectivă și la 
menținerea păcii.

Subliniind că respingerea de către 
Adunarea Națională franceză a „co
munității defensive europene” consti
tuie o victorie a cauzei păcii și inde
pendenței naționale a Franței, Comi- 
letul Central arată : Respingerea „co 
munității defensive europene” înseam- 
.nă o lovitură puternică pentru planu
rile de război ale imperialiștilor ame
ricani, precum și pentru Adenauer și 
clica militaristă de la Bonn.

Calea unei politici de pace 
Un articol al tor. Palmiro Togliatti

ROMA (Agerpres). — Ziarul „Uni
ta” a publicat un articol de fond sem
nat de Palmiro Togliatti. consacrat 
respingerii tratatului cu privire la 
„comunitatea defensivă europeană” de 
către Adunarea Națională franceză.

In articolul intitulat : „O victorie a 
păcii” se spune printre altele: „A- 
ceasta este incontestabil o victorie 
măreață a forțelor păcii care luptă de 
ani de zile pentru a îndepărta pri
mejdia care amenință Europa de a 
fi aruncată din nou în prăpastia unui 
conflict armat nimicitor.

’ Salutăm poporul francez care este 
primul creator al acestei victorii și 
îi mulțumim pentru că el a dat un 
exemplu de felul energic în care tre
buie apărată nu numai cauza păcii, 
ci și independența și suveranitatea 
unui popor... Noi avem interes ca ac

Succesul grevei metalurgiștilor din Bavaria
BERLIN (Agerpres), — Presa vest 

berlineză relatează că greva metalur
giștilor din Bavaria, care a durat 
peste trei săptămîni, s-a terminat.

Ca nrțnare a luptei curajoase dusă

Un milion de muncitori brazilieni în grevă
RIO DE JANE1RO (Agerpres). — 

United Press relatează că greva ge
nerală de 24 ore, anunțată de sindi
catele din statul Sao-Paolo (Brazi
lia), a început la miezul nopții de mier 
curi. Greviștii cer aplicarea recente
lor măriri ale salariilor minimale, 
mărirea salariilor pentru celelalte ca

Amintind propunerile guvernului 
sovietic în această problemă, Comite
tul Central al Partidului Comunist 
Francez subliniază : „In interesul pă
cii Franța trebuie să ia măsuri pentru 
începerea imediată a unor tratative 
între cele patru mari puteri asupra 
tuturor acestor probleme. Franța tre
buie să ducă o politică externă inde
pendentă, corespunzătoare intereselor 
ei naționale”.

Declarația cuprinde un apel către 
oamenii • muncii francezi de a întări 
unitatea de acțiune în lupta pentru 
pace și securitatea Franței.

tuala criză adîncă atît a politicii ex
terne asiatice, cît și a politicii externe 
europene a Statelor Unite să nu ducă 
la noi încercări sau Ia noi experimen
tări ale politicii imperialiste și milita
riste, ci să ducă la o politică de pace. 
Ca și toate popoarele, avem interes 
ca indignarea împotriva acțiunilor A- 
mericii, intolerabile din cauza carac
terului lor provocator, să se extindă 
și să cuprindă noi țări, noi forțe popu
lare șî politice... Pentru aceasta este 
însă necesar să se urmeze o cale cu 
totul nouă, calea unei adevărate poli
tici de pace, fără a manifesta intole
ranță, fără idei preconcepute și scin
dări fatale ale continentului euro
pean și ale întregii lumi în două blo
curi opuse, gata de război ; fără cursa 
înarmărilor, fără fanatism ideologic 
și social”.

de metalurgiști, patronii au fost ne- 
voiți să facă concesii: ei au majorat 
salariul muncitorilor cu 4-10 pfenigi 
pe oră, iar salariul funcționarilor cu 
5—7 la sută.

tegorii de salariați și înghețarea pre
țurilor. La Sao-Paolo, poliția a atacat 
pe greviști pentru a-i sili să se îm 
prăștie. Nereușind aceasta, autorită
țile polițienești au anunțat că vor fa 
ce apel la armată.

Numărul participanților la grevă se 
ridică la un milion.

MOSCOVA (Agerpres). — TASS 
La 28 august, M. A Menșikov, 

ambasadorul extraordinar și plenipo
tențiar al U.R.S.S. în India, a vizi
tat pe Pillai, secretar general al Mi
nisterului Afacerilor Externe al Indiei 
și. în numele guvernului sovietic, a 
exprimat condoleanțe în legătură cu 
nenorocirile cauzate de inundații, ca
re au lovit populația cîtorva state 
din India, și a anunțat totodată că 
Comitetul executiv al Uniunii asocia
țiilor de Cruce Roșie și Semilună Ro
șie din U.R.S.S. a hotărît să contri
buie Ia fondul primului ministru cu 
100.000 de rupii indiene pentru aju
torarea populației care a avut de su
ferit de pe urma inundațiilor.

Odată cu remiterea sumei arătate 
pentru ajutorarea populației, prof.

In preajma conferinței de la
MAN1LLA (Agerpres).
După numeroase ămînări, lâ 6 sep

tembrie se întrunește la Mănilla con
ferința care urmează să pună bazele 
așa-numitei alianțe a sud-estului ă- 
siatic — S.E.A.T.O. Scopurile pe care 
și le-au propus inițiatorii americani 
ai acestei conferințe urmăresc menți
nerea unui focar de neliniște în Asia 
de sud-est, extinderea dominației lor 
coloniale și promovarea politicii agre
sive de începere a unor noi aventuri 
militare în această parte a lumii.

Greutățile întîmpinate de puterile 
occidentale în convocarea acestei con
ferințe se datoresc atît divergențelor 
anglo-americane care au continuat să 
se înăsprească în cursul ultimelor 
cîteva luni, cît și rezistenței hotărîte 
opuse de popoarele din Asia de sud- 
est față de planurile agresive occi
dentale.

In lagărul puterilor colonialiste nu 
există unanimitate de vederi în nu
meroase probleme. Astfel, între prin- 
ciualele puteri occidentale, S.U.A. și 
Anglia, nu au întîrziat să se arate 
neînțelegeri în legătură cu unele pro
bleme esențiale ale conferinței. Po
trivit relatărilor agențiilor de presă, 
Anglia nu este de acord cu invitarea 
la conferință ă reprezentanților Tăî- 
vanului si cere excluderea acestei țări 
din zona în care trebuie să opereze 
viitoarea organizație agresivă. Aceas
tă cerere a găsit un ecou extrem de 
nefavorabil în rîndurile oficialităților 
americane, deoarece S.U.A. au inte
rese vitale în menținerea teritoriului 
Taivănului drept un cap de pod în 
slujba scopurilor lor agresive. De a- 
semeneă, Anglia s-a opus invitării lâ 
conferință a Japoniei și Coreei de 
sud. pioni de nădejde ai politicii de 
aventuri militare americane în Asia.

In ce privește eforturile depuse de 
țările blocului occidental pentru a 
atrage în pactul S.E.A.T.O. un nu- 

G. A. Miterev, președintele Comite
tului executiv al LIniunii asociațiilor 
de Cruce Roșie și Semilună Roșie 
din U.R.S.S., a trimis d-nei Radjku- 
mari Amrit Kaur, președinta Asocia
ției indiene de Cruce Roșie, o tele
gramă în care, în numele Crucii Ro
șii sovietice, exprimă condoleanțe în 
legătură cu nenorocirea care s-a a- 
bătut asupra populației cîtorva state 
din India.

In numele guvernului și poporului 
indian, Pillai a exprimat lui M. A. 
Menșikov recunoștință sinceră si mul
țumiri atît pentru simpatia arătată 
cît și pentru ajutorul acordat de Co
mitetul executiv ăl Uniunii asocia
țiilor de Cruce Roșie și Semilună 
Roșie din U.R.S.S.

Manilla
măr cît mai mare de țări din Asiâ 
de sud-est, acestea s-au soldat cu un 
eșec răsunător. însuși ziarul burghez 
„Le Monde” recunoaște inutilitatea 
presiunilor de tot felul și a șantajului 
exercitat asupra țărilor din Asia de 
sud-est pentru atragerea lor pe calea 
unei acțiuni îndreptate împotriva pro
priilor lor interese.

..Este suficient să consulți lista ță
rilor care vor participa la conferința 
de ia Manilla, scrie „Le Monde”, 
pentru, a constata că Asia de sud-est 
nu va fi reprezentată decît simbolic: 
Filipinele — „țară îndreptată înspre 
S.U.A.” — Tailanda și Pakistanul... 
nu sînt decît fragmente disparate ale 
sud-estului asiatic, care nu vor figura 
decît cu numele în pactul proiectat. 
Ne punem întrebarea, scrie ziarul, 
dacă măi era necesară... întrunirea 
conferinței de la Manilla". In conti
nuare, ziarul scrie: „Aceste țări 
(S.U.A. și Marea Britanie — N.R.)’ 
âu făcut eforturi aproape disperate 
pentru ca India Birmania, Ceylonul 
și Indonezia să participe la conferin
ța de la Manilla. Toate eforturile lor 
au rămas fără succes, însă, deoarece 
aceste tari n-au acceptat nici măcar 
să țină o conferință preliminară în 
cadrul căreia să discute despre o e- 
ventuală participare”.

In ceea ce privește âcinceâ țară 
participantă la conferință de la Co
lombo, Pakistanul, ziarul elvețian 
„Berner Tâgblatt" afirmă: „Pakista
nul s-a lăsat convins cu foarte multă 
greutate să participe” Ia farsa diplo
matică de lâ Manilla.

Este evident că orice mijloace de 
camuflaj âr folosi organizatorii 
S.E.A.T.O. pentru a pune această â- 
lianță într-o lumină atrăgătoare pen
tru țările Asiei, ei nu vor reuși să 
strîngă în jurul lor decît acele țărî 
ale căror guverne sprijină fățiș poli
tica colonială â S.U.A. în această 
parte a lumii.

PE SCURT
Felicitări adresate 

cu prilejul zilei de 23 August
Cu prilejul zilei de 23 August, 

John Mahon a trimis o telegramă de 
felicitare, în numele comitetului dis
trictual din Londia al Partidului Co
munist din Marea Britanie: „Marile 
realizări ale Republicii voastre Popu
lare în domeniul ridicării vieții mate
riale și culturale a poporului, al dez
voltării producției industriale și a- 
gricole, în domeniul științei și litera
turii și pentru apărarea păcii sînt

Mari scăderi la bursa din New-York
NEW YORK (Agerpres). — Agen

ția Reuter anunță că prețurile acțiu
nilor de la bursa din Wall Street ău 
înregistrat marți una din cele, mat 
mări scăderi din cursul anului. Ten

urmărite de noi cu o deosebită aten
ție și constituie o mare încurajare 
pentru noi în lupta împotriva impe
rialismului si pentru o Britanie so
cialistă”.

Palme Dutt, directorul revistei „La- 
bour Monthly", a trimis de Asemenea 
o telegramă în care salută cea de ă 
10-a aniversare ă eliberării Romîniet, 
transmițînd cele mai calde salutări 
frățești. (Agerpres)1 

dința de scădere a început încă de Ia 
deschiderea bursei și s-a accentuat 
puternic în cursul după amiezii. Ma
joritatea acțiunilor au scăzut cu a- 
proximativ trei dolari față de prețu
rile din ajun.

— Potrivit unor știri din Tokio, 
Camera de Comerț din orașul Osaka 
a anunțat că în luna iulie în Japonia 
au dat faliment 1.241 firme, adică cu 
190 firme mai mult decît în iunie. La 
Osaka, centru al industriei textile din 
Japonia, în iulie au dat faliment a- 
proximativ de trei ori mai multe firme 
textile decît în perioada ianuarie- 
martie.

— La 26 august, ora 1.45, două 
vase de război gomindaniste au atacat 
la 10 km. est de Șihdan patru vase 
comerciale chineze care navigau spre 
nord de Venciou. Vasele ciankaișiste 
au tras peste 30 de obuze și s-au în
depărtat la ora 2,15. CargoboturiU 
chineze au suferit avarii.

— După cum anunță agențiile de 
presă, la 1 septembrie au început Ia 
Manilla lucrările preliminare ale con
ferinței care va discuta crearea pactu
lui agresiv al Asiei de sud-est.

La aceste lucrări iau parte experți 
ai celor opt țări participante la con
ferință : S.U.A., Marea Britanie, Fran
ța, Australia, Noua Zeelandă, Filipi
cele, Tailanda și Pakistanul. Agenția 
France Presse precizează că discu
țiile vor avea loc cu ușile închise.

— Corespondentul din Santiago 
(Chile) al ziarului „Wall Street Jn‘-- 
Pal” relatează că greva muncitorilor 
de la minele de cupru din El Teniente, 
care au început la 18 august, continuă. 
Oamenii muncii din centrele minere 
Chuchicamata și Potrerillos se pregă
tesc să declare o grevă de solidaritate 
cu muncitorii din El Teniente.

— Delegația partidului laburist en
glez, condusă de C. Attfee, a părăsit 
la 31 august orașul Harrciou, plecînd 
la Canton. La 30 august, primarul 
orașului Hanciou a oferit un 
în cinstea delegației.
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