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Pentru îmbunâfâtirea 
muncii culturale la sate

In anii regimului de democrație populară, în comunele Văii 
Jiului s-au creat condiții pentru o largă desfășurare a muncii 
cultural-educative. In toate satele s-au înființat cămine cultu
rale înzestrate cu biblioteci, aparate de radio, iar altele cu apa
rate de proiecție; s-au creat școli noi, a crescut numărul cadrelor 
didactice.

Multe așezăminte culturale, sprijinite îndeaproape de ca
drele didactice, desfășoară în rîndurile țăranilor muncitori o acti
vitate rodnică. La căminele culturale din satele Bărbăteni, Dîlja 
Mare și'Coroești, de pildă, se organizează în permanență șeză
tori, seri culturale și programe artistice, conferințe și alte forme 
ale muncii culturale de masă. In trimestrul III din acest an, 
numai la căminul cultural din Coroești s-au organizat 5 șezători, 
4 seri culturale și 7 conferințe. Acestea din urmă au fost urmate 
în marea lor majoritate de programe cultural-artistice prezen
tate de echipa artistică a căminului .

Numărul cititorilor la bibliotecile căminelor culturale s-a 
mărit și el. In satul Dîlja Mare, numărul cititorilor a crescut 
la 137. Directorul căminului cultural din această localitate duce 
o susținută muncă de popularizare a cărților și broșurilor, or- 
ganizî’nd prezentări de cărți și discuții asupra unor cărți șî 
broșuri pe care le citesc muncitorii și țăranii muncitori din sar. 
La fel, în cadrul unor cămine culturale, printre care se numără 
și cel de la Livezeni, s-a organizat cu țăranii muncitori ó largă 
dezbatere a proiectului de Directive cu privire la dezvoltarea 
agriculturii în următorii 2-3 ani.

Munca politică și cultural-educativă de masă desfășurată 
pînă acum a adus o contribuție însemnată la ridicarea nivelului 
de conștiință și de cultură al oamenilor muncii» de la sate, ia 
întărirea alianței între clasa muncitoare și țărănimea munci
toare. Acest lucru se oglindește în intensificarea luptei oamenilor 
muncii pentru îndeplinirea obligațiilor față de stat, în participa
rea unui număr tot mai mare de oameni ai muncii la viața ob
ștească.

Trebuie spus însă că în munca cultural-educativă la sate 
există încă lipsuri serioase. LJnele organizații de partid și sfa
turi populare nu dau importanța cuvenită căminelor culturale 
și bibliotecilor sătești, care sínt focare principale de culturalizare 
și educare a maselor de oameni ai muncii de la sate.

Deși în ultimul timp secția culturală a sfatului popular raio
nal a obținut o serie de realizări, ea mai are încă lipsuri în ceea 
ce privește îndrumarea și controlul muncii instituțiilor culturale. 
Lipsa de îndrumare și sprijin concret, pe teren, a făcut ca o 
serie de cămine culturale, cum sínt cele din Bănița și Iscroni, 
să-șî întrerupă activitatea, să stea închise zile de-a rîndul. Slab 
își duce activitatea și căminul cultural din Cimpa (director tov. 
Petruț Loghin). La acest cămin, nu există nici plan de muncă, 
echipele artistice sínt inactive, iar cinematograful cu care este 
înzestrat căminul nu funcționează de vreo trei luni.

De slaba activitate politică și cultural-educativă a căminelor 
culturale amintite se fac vinovate și sfaturile populare respec
tive, care rămîn nepăsătoare față de lipsurile din acest domeniu.

Lipsurile existente în munca culturală la sate trebuie lichi
dare fără întîrziere. Perioada de față trebuie folosită din plin 
pentiu intensificarea muncii politice și cultural-artistice.

Acum, cînd întregul popor muncitor se pregătește să întîm- 
pine cel de al Il-lea Congres al partidului și ziua de 7 Noiembrie 
cu realizări cît mai însemnate în muncă, căminele culturale din 
satele Văii Jiului au de îndeplinit un rol din cele mai impor
tante. In primul rînd se cere colectivelor de conducere ale cămi
nelor culturale să fie în permanență preocupate de a lega munca 
culturală de sarcinile politice și economice ce stau în fața poporu
lui nostru muncitor. In prezent ele trebuie să popularizeze larg 
prevederile proiectului de Directive cu privire la dezvoltarea agri
culturii în următorii 2-3 ani. Folosindu-se metode ca lectura în 
colectiv și studierea pe capitole a proiectului de Directive în cer
curile de citit, consultații, întrebări și răspunsuri, se poate adu
ce o prețioasă contribuție la răspîndirea prevederilor proiectului 
de Directive în rîndurile țăranilor muncitori. Activiștii căminelor 
culturale și ai bibliotecilor sătești trebuie să ducă o susținută 
muncă de lămurire în rîndul țărănimii muncitoare, privitoare la 
datoria cetățenească de a achita în întregime și la timp cotele 
și impozitele către stat.

Sarcini importante revin căminelor culturale în cadrul „Lunii 
prieteniei romîno-sovietice”. In această perioadă, căminele cul
turale au datoria să organizeze conferințe, recenzii, seri cultu
rale, programe cultural-artistice atrăgătoare șî pline de conținut, 
care să exprime dragostea nemărginită a poporului nostru față 
de poporul sovietic eliberator.

A desfășura larg munca politică și cultural-educativă la 
sate în perioada actuală este o sarcină de cinste a organizațiilor 
de partid, a sfaturilor populare și a tuturor organizațiilor de 
masă.

Să mobilizăm toate forțele pentru dobîndirea de noi victorii 
pe drumul revoluției culturale la sate!

In cinstea Congresului partidului și a zilei de 7 Noiembrie

Tot mai sus steagul întrecerii socialiste!
Tinerii din brigada lui Avram Dofiu

In brigada comunistului A- 
vram Doțiu de la mina Lu- 
peni nu sînt decît trei mineri 
cu experiență mai îndelun
gată în minerit: el și cei doi 
șefi de schimb. In rest, bri
gada este formată din tineri 
care abia de 2-3 luni au în
ceput să lucreze în mină. Cu 
toate acestea, brigada mine
rului comunist Avram Doțiu 
a încheiat luna septembrie cu 
depășiri însemnate de nor
mă. situîndu-se printre brigă
zile fruntașe în întrecerea so
cialistă ce se desfășoară în 
cinstea Congresului partidu
lui și a zilei de 7 Noiembrie.

...Șutul de dimineață era 
pe sfîrșite. Pe galeria de 
coastă unde lucra brigada 
lui Avram Doțiu un grup de 
mineri pășește grăbit. Peste 
puțin timp a ajuns la locul 
de muncă. Minerii din schim
bul anterior tocmai armau.

— Noroc bun I, Doțiu baci 
— salutară noii veniți.

— Noroc, feciorilor — răs
punse Doțiu. Bine că ați ve
nit mai devreme, că am ceva 
de vorbit cu voi.

La un semn al minerului

Duminică 10 octombrie â.c. 
a avut loc la Petroșani, în 
sala clubului „Gheorghe A- 
postol“, adunarea festivă cu 
prilejul deschiderii Lunii Prie
teniei Romîno-Sovietice. La 
adunare a participat un măre 
număr de oameni ai muncii 
printre care muncitori, ingi
neri, tehnicieni, studenți, gos
podine etc.

Despre însemnătatea acestei 
mari sărbători a poporului 
nostru a vorbit tov. Altman 
Gavriiă, președintele Comite
tului raional A.R.L.U.S. Vor
bitorul a arătat printre altele

Sosirea delegației sovietice care va participa 
la sărbătorirea Lunii Prieteniei Romîno-Sovietice

Vineri seara a sosit în Ca
pitală delegația de oameni de 
știință, cultură și artă, frun
tași din industrie și agricul
tură din U.R.S.S., care va 
participa la sărbătorirea Lunii 
Prieteniei Romîno-Sovietice.

Din delegație fac parte: 
Pavel Alexandrovici Baranov, 
membru corespondent al Aca
demiei de Științe a U.R.S.S.. 
directorul Institutului de Bo
tanică al Academiei de Știin
țe a U.R.S.S., conducătorul 
delegației; Reinhold Morițo- 
vici Glier, compozitor, artist 
al poporului al U.R.S.S.. de 
mai multe ori laureat al Pre
miului Stalin; Mihail Alexan
drovici Kveselava, președin
tele Consiliului de conducere 
al Asociației gruzine pentru 
relațiile culturale cu străină
tatea; Serghei Fiodorovici 
Bondarciuk, artist al poporu
lui al U.R.S.S., de mai multe 
ori laureat al Premiului Sta
lin; Marta Zaharovna Ian- 
ciuk, ziaristă, redactor șef ad
junct al revistei „Femeia So- 

Doțiu, tinerii se strînseră 
roată în jurul lui.

— Uitați despre ce-i vor
ba, feciorilor I După cum știți 
și voi, în curînd vom sărbă
tori două evenimente însem
nate — Congresul al II-lea 
al partidului și cea de a 37-a 
aniversare a Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie. Â- 
nalizînd felul în care noi ne
am îndeplinit angajamentele 
pe luna septembrie și ținînd 
cont de posibilitățile de mun
că pe care le avem, eu zic să 
hotărîm împreună cîte tone 
de cărbune putem da peste 
plan pînă la Congres. De un 
lucru însă trebuie să țineți 
cont: angajamentul să fie 
după puterile voastre, că după 
cum știți, eu plec în concediu.

In urma discuțiilor avute, 
ei s-au angajat șă extragă în 
luna octombrie 50 tone de 
cărbune peste sarcinile de 
plan.

...Au trecut cîtevă zile din 
luna octombrie. Pe panta unde 
este galeria de coastă în ca
re lucrează brigada lui Do
țiu, urcă grăbit un om. Era 
comunistul Avram Doțiu.

...Cu cît intra mai adînc în 

„Luna Prieteniei Romîno-Sovietice” 

Adunări festive
că prietenia romîno-sovietică 
a contribuit la dezvoltarea e- 
conomică și culturală a țării 
noastre. Datorită ajutorului 
multilateral primit din partea 
oamenilor sovietici, țara noas
tră a înregistrat mari pro
grese pe calea construirii so 
cialismului.

In cadrul adunării s-a în- 
mînat unui mare număr de 
oameni ai muncii Insigna ju
biliară A.R.L.U.S. Printre a- 
ceștia se află tovarășii : I. 
Blaga, secretar al Comitetu
lui raional P.M.R., F. Băgă- 

vietică“; Fiodor Lukici Ko- 
valiov, laureat al Premiului 
Stalin, deputat în Sovietul 
Suprem al R.S.F.S.R., Klav- 
dia Mihailovna Loșcionova, 
mulgătoare fruntașă din col
hozul „Stalin“, regiunea Mos
cova, Erou al Muncii Socia
liste: Raisa Sergheevna Em- 
țova, secretara delegației. Din 
delegație face de asemenea 
parte Nikolai Kuprianovici 
Serbinovici, miner ' fruntaș 
din Donbass, deputat în So
vietul Suprem al U.R.S.S 
care va sosi ulterior.

In gara Băneasa au venit 
în întîmpinarea solilor mare- 
lui popor sovietic numeroși 
oameni 'ai muncii, reprezen
tanți ai organizațiilor de masă 
și culturale. academicieni, 
oameni de artă și cultură, ac
tiviști ai A.R.L.U.S.-ului.

Au fost de fată tovarășii : 
acad. I. Murgulescu, minis
trul Invățămîntului, Al. Sen- 
covici, ministrul Industriei 
Ușoare, C. Popescu, minis- 

galerie, zgomotul muncii se 
auzea tot mai tare. Tinerii 
mineri se străduiau să-și în
deplinească angajamentul luat. 
Iată-1 ajuns ! Minerul Avram 
Doțiu își privi cu drag ortacii 
zicîndu-și ■ „Buni băieți“.

Se apropie de frontul de 
lucru.

— Noroc, Doțiu baci — îl 
salutară cu căldură tinerii, 
da’ ce vînt te-a adus pe la 
noi ? Doar ești în concediu.

— Apoi m-a ajuns dorul să 
văd cum lucrați și să știu cum 
stați cu angajamentul. Pînă 
nu-1 îndepliniți eu îmi petrec 
concediul în localitate, să pot 
să vă mai ajut cu cîte un sfat, 
iar apoi vreau să plec și eu 
în satul meu de baștină.

...6 octombrie. De pe colina 
unde este galeria de coastă 
a brigăzii, coboară voios mi
nerul Avram Doțiu, gîndin- 
du-se la ortacii săi. „Buni 
băieți. Au muncit bine fecio
rii. Angajamentul luat pe în
treaga lună a fost îndeplinit 
în 5 zile. Acum pot pleca li
niștit în concediu. Știu că fe
ciorii n-or să mă facă de ru
șine 

lut, președintele cercultii 
A.R.L.U.S.’ de la U.R.U.M.P., 
L. Lupa, secretar al Comite
tului raional A.R.L.U.S., V. 
Popa, președintele comitetu
lui A.R.L.U.S. de la prepară- 
ția Petrila și Gh. Mureșan, 
președintele cercului ARLUS 
de îa atelierul de zonă C.F.R. 
Petroșani.

Adunări festive închinate 
deschiderii Lunii Prieteniei 
Romîno-Sovietice au mai avut 
loc în ziua de 9 octombrie la 
Petrila. Lupeni, Vulcan, Anl- 
noasa și Lonea.

trul Agriculturii și Silvicul
turii, acad. N. Profiri, preșe
dintele Consiliului Central 
A.S.I.T., prof. N. Sălăgeanu, 
rectorul Universității „C. I. 
Parhon“ din București, dr. I. 
Bogdan, vicepreședinte al 
A.R.L.U.S.-ului și alții.

La sosirea delegației sovie
tice au fost prezenți I. A. 
Koroliov, consilier al Amba
sadei Uniunii Sovietice și alți 
reprezentanți ai Ambasadei, 
precum și E. N. Tihonov, re
prezentantul permanent al 
V.O.K.S.-uIui în R.P.R.

Salutînd delegația sovietică, 
acad. Gh. Spacu a adresat 
oaspeților, în numele Comite
tului Național de sărbătorire 
a Lunii Prieteniei Roinîno- 
Sovietice, și în numele între
gului popor romîn, un căldu
ros salut de bun venit pe pă- 
rnîntul Republicii Popular- 
Romîne.

A răspuns conducătorul de
legației sovietice P. A. Baia- 
nov.

(Ager preș)



STEAGUL ROȘU

Temelii noi
Cărămidă lingă cărămidă, zidurile 

cresc. O casă e aproape gata, celelalte 
de abia au început să răsară.

Uite, la cea din dreapta lucrează 
un zidar. Ce-ar fi să-l întrebăm a cui 
e casa care se clădește ?

— Tovarășe, spune-ne și nouă cine 
e stăpînul acestei case ?

Nedumerit, omul de pe zid ne strigă:
— Apăi, cine să fie ? Eu, fraților ! 

Acum îmi clădesc și eu un cuib, că 
destule am ridicat pentru alții.

¡1 rugăm să coboare, să stăm d'e 
vorbă cu el.

— Sînt zidar. îmi place meseria 
asta. Altădată am urît-o. Palmele 
mele au prins atîtea cărămizi, au ri
dicat atîtea ziduri, dar pentru ghif- 
tuiți. Parcă cu ciudă zideam casa u- 
nuia care știam că ne trage nouă pie
lea... Sînt încă tînăr. Am ajuns zi
lele astea fericite, să văd cu ochii mei 
eum se fa’c case pentru muncitori. Co

Trebuie îmbunătățită frecvența 
la școala medie serală nr. 1 din Petroșani

Invățămîntul a devenit astăzi un 
bun al maselor. In Valea Jiului au 
fost înființate numeroase școli ele
mentare, medii și profesionale. Prin
tre acestea se află și școala serală de 
Î0 ani cu limba de predare romînă 
din orașul Petroșani. Această școală 
-- creată în anii puterii populare — 
are scopul de a ridica nivelul cunoș
tințelor oamenilor muncii, de a le da 
posibilitate ca să urmeze mai departe 
școala pe lîngă activitatea zilnică din 
producție.

Elevii acestei școli, fiind în majo
ritate tineri, sînt dornici de a-și însuși 
cît mai temeinic cunoștințele predate. 
De la înființare și pînă acum, zeci de 
elevi — muncitori și funcționari — 
au absolvit cursurile acestei școli. 
Mulți dintre ei și-au continuat stu
diile, urmînd cursurile Institutului de 
mine „Gh. Gheorghiu'-Dej“ din Petro
șani sau ale altor institute din țară.

Insă, cu toate realizările din acti
vitatea școlii medii serale nr. 1 din 
Petroșani, se fac simțite o serie de 
lipsuri care trebuie grabnic înlătu
rate. Astfel, una din aceste lipsuri 
este frecvența scăzută la cursuri. A- 
ceâsta se datorește în mare măsură 
conducerilor întreprinderilor unde lu

piii mei vor crește în casa ăsta ce o 
vedeți aici. Zău măi, oameni buni, 
nu știu cum să mulțumesc partidului 
și guvernului. Sînt așa de fericit... 
Pînă la iarnă cînd o cădea zăpada, 
m-oi muta în casă nouă. Unde s-a 
mai pomenit altă dată să-ți dea statul 
25.000 lei, ca să-ți faci casă ?

Eh, că frumoasă mai e viața asta 
nouă, a noastră I

★
Zidarul Alexandru Acs își constru

iește locuință individuală. Lumina din 
ochii săi o ia înaintea vorbelor. Poți 
să nu-i împărtășești bucuria ? Te uiți 
în jur. Mai încdlo se zidește casa to
varășei Adela Holbări.

In Petroșani, ca și în întregul ra
ion, muncitorii, primind împrumuturi 
de la stat, își ridică case. In unele 
s-ău și mutat. Altele sînt pe termina
te. Pe locurile pline de mărăciniș azi. 
vor crește mîine casele muncitorilor.

crează elevii acestei școli, care nu în
țeleg să ie creeze condiții pentru ca 
munca lor de învățămînt să se poată 
desfășura cît mai bine

Muiți oameni ai muncii de la 
U.R.U.M.P. au venit să urmeze cursu
rile școlii. serale. Printre aceștia se 
numără și tov. loan Pîrlitu, Augustin 
Pielea, Alexandru Bratu, Petre Sto- 
chițoaia, Constantin Nicolae și alții, 
dornici de a-și însuși noi cunoștințe. 
Dar conducerea U.R.U.M.P., precum 
și unii ingineri (Traian Țecu), nu le 
crează condiții pentru acest lucru. 
Aceasta este o atitudine de desconsi
derare a tinerilor muncitori care au 
dragoste de învățătură.

Dreptul Ia învățătură este un drept 
al tineretului patriei noastre acordat 
prin Constituțfe. De aceea întreprin
derile și instituțiile noastre sînt obli
gate să înlesnească tinerilor să urme
ze cu regularitate cursurile școlii me
dii serale. De acest lucru trebuie să 
se ocupe și organizațiile U.T.M. Ele 
au datoria să ajute pe tinerii munci
tori care urmează învățămîntul mediu 
seral pentru a-și duce cu succes la 
îndeplinire atît sarcinile în producție 
cît și munca de învățătură.

Introducere la documente 
din Istoria Partidului Comunist din Romînia

VOLUMUL III 1929—1933 Partea 1
Partea întîia a volumului al treilea 

„Documente diii istoria Partidului 
Comunist din Romînia. (1929-1933)” 
cuprinde materiale documentare cu 
privire la lupta maselor muncitoare 
conduse de P.C.R. din primii ani 
(1929-1933) ai crizei economice mon
diale, care a zguduit întreaga lume 
capitalistă, luînd o amploare necu
noscută pînă atunci în istoria siste
mului economic capitalist.

In această parte a volumului un 
loc important îl ocupă documentele 
cu privire la Congresul general al 
Sindicatelor unitare, organizat din 
inițiativa și sub îndrumarea Partidu
lui Comunist din Rormnip. care a 
avut loc la Timișoara în primele zile 
ale lunii aprilie 1929.

In volum este cuprins articolul 
„Congresul Sindicatelor unitare“ a- 
părut în „Viața muncitoare” din 10 
martie 1929, în care se reflectă strîn- 
gerea legăturilor partidului cu masele 
lupta sa pentru unitatea sindicală și 
pentru înfăptuirea frontului unie de 
acțiune al clasei muncitoare, prin 
participarea la congres a delegațtlor 
muncitorilor organizați șl neorgani
zați. Articolul „Congresul general al 
Sindicatelor unitare din Romînia”, 
apărut în „Munca zilnică” din 11 
aprilie 1929, redă unele probleme dis
cutate la Congresul geMer-aJ al Sindi
catelor unitare.

Multe documente înfățișează lupta 
revoluționară a maselor muncitoare 
condusă de P.C R. pentru ieșirea din 
criză pe cale revoluționară.

Volumul publică materiale cu pri
vire la eroica grevă a muncitorilor 
mineri de la Lupeni, articolul „Gre
vă la uzineje Lemaître” din 16 februa
rie 1930 („Viața muncitor re“), che
marea Comitetului regional din Tran
silvania al P.C.R. pentru spr-ijHwrea 
marilor acțiuni greviste din Arad, 
Timișoara, Valea Jiului etc., mani
festul „Tovarăși ceferiști” etc. In do
cumentele publicate se reflectă acțiu
nile șomerilor sub conducerea P.C.R.

In volum sînt editate materiale do
cumentare care oglindesc lupta pentru 
apărarea revoluționară a Uniunii Sn- 
vietice dusă de către clasa munci
toare. sub conducerea P.C.R.. în lumi
na hotărîrifor Congresului al IV-lea 
al P.C.R. din 1928.

O serie de documente se referă la 
apărarea intereselor țăranilor mun
citori de către partid și închegarea 
alianței clasei muncitoare cu țărăni
mea muncitoare.

In volumul de față se arată ajutorul 
politic și internaționalist dat partidu
lui de către Internaționala Comunistă. 
Se publică documentul „Scrisoarea 
deschisă a Internaționalei Comuniste” 
despre situația din Romînia și sarci
nile P.C.R. față de creșterea avîntu- 
lui revoluționar al maselor munci
toare. Volumul cuprinde rezoluția 
Secretariatului politic al Comitetului 
Executiv al Internaționalei Comu
niste asupra luptei fracționiste fără 
de principii. De asemenea este redată 
scrisoarea Internaționalei Tineretului 
Comunist către Uniunea Tineretului 
Comunist din Romînia.

In volum sînt publicate o serie de 
documente importante, între care „Re
zoluția asupra situației economice și 
politice din Romînia și a sarcinilor 
Partidului Comunist" elaborate de 
Conferința a Il-a a P.C.R. în 1928; 
Rezoluția plenarei lărgite a G.G.S.U. 
djn 1931, în care se demască grupul 
fr-aețtoni-st în frunte cu V. Luca, care 
a dus o activitate dușmănoasă, urmă
rind izolarea Sindicatelor unitare de 
mase șî descompunerea lor; Rezo
luția Secretariatului P.C.R. asupra 
campaniei de 1 Mai 1931, Rezoluția 
Congresului al 3-lea al U.T.C. din 
Romînia (1929) și Rezoluția plenarei 
a 3-a C.C. al U.T.C. din 1931 etc.

Numeroase documente publicate în 
volum condamnă teroarea sălbatecă a 
guvernelor național-țărănist și a lui 
Iorga, îndreptată împotriva mișcării 
muncitorești revoluționare, demască 
politica trădătoare a social-democra- 
ților șî a dublurii lor ghelerteriste, a- 
nalizeaza rezultatele alegerilor gene
rale șî succesele obținute în acestea 
de Blocul muncitoresc-țărănesc sub 
conducerea partidului.

In acest volum se publică manifes
tul editat de C.C. al P.C.R. și C.C. 
a! U.T.C. care cheamă masele la lupta 
împotriva fascizării țării.

INSTITUTUL DE ISTORIE 
A PARTIDULUI de pe lîngă 

C.C. al P.M.R.

In minele de cărbuni din Uniunea 
Sovietică se desfășoară cu consec
vență mecanizarea proceselor de pro
ducție. Ca urmare în perioada 1927- 
1954, în industria cărbunelui din 
U.R.S.S. productivitatea muncii a 
crescut de peste trei ori.

In 1928, minerul Glușkov, care 'lu
cra la mina nr. 3 de la exploatarea 
Kiselev din bazinul Kuznețk, extră
gea lunar 150-180 tone de cărbune. 
In prezent, Glușkov este șef de bri
gadă la extracția cărbunelui prin me
toda străpungerii cu scutul. In bri
gada sa lucrează șapte lucrători în 
abataj. Brigada sa a atins un nivel 
de extracție de 20.000 tone lunar. 
Glușkov însuși, împreună cu ajuto
rul său, extrage în opt ore de muncă 
280-300 tone de cărbune. El cîștîgă 
zilnic pînă la 200 ruble.

Cum lucrează Glușkov și ce efor
turi fizice face el pentru a obține o 
productivitate atît de ridicată ?

In stratul de cărbune cu înclinare 
mare, de unde extrage cărbune Gluș
kov, se lucrează prin sistemul stră
pungerii cu scutul. Stratul este îm
părțit în piloni de cărbune cu o înăl
țime de 90 metri, o lungime de 24 
metri și o grosime de 6 metri. Fiecare 
dintre acești piloni de cărbune sînt 
acoperiți cu un scut special din grinzi 
metalice pe care sînt așezate patru- 
cinci rînduri de traverse de lemn 
Sub acest acoperiș doar locul de mun
că al minerului este în afară de orice 
pericol

In stratul de sub scut se face u;i 
canal de doi metri adîncime si de tot 
atîția metri lărgime. Linia de abataj 
este .marcată de canal și de laturile

Extracția cărbunelui prin metoda străpungerii 
cu scutul și prin

sale. Scutul de acoperire se ține tot 
timpul pe marginile acestui șanț șî 
pe măsură ce minerii înaintează în 
jos, scutul coboară după el.

In aceste abataje procesul oare ne
cesită cel mai mare volum de muncă 
este forarea liniei de abataj. Aproape 
două ore și jumătate dintr-un schimb 
sînt necesare acestui proces care se 
execută cu ajutorul forării electrice 
rapide. După pușcarea abatajului, 
Glușkov și tovarășii săi trebuie nu
mai să curețe linia de abataj din fun
dul șanțului de bucățile de cărbune 
rămase, să încarce cărbunele în cup
toarele de încărcare.

In bazinul Kuznețk, unde se găsesc 
straturi de cărbune foarte puternica 
și cu o mare înclirrare, sistemul stră
pungerii cu scutul dă cele mai bune 
rezultate. Noua tehnologie a extrac
ției cărbunelui, elaborată de curînd 
datorită eforturilor inginerului mi
nier Vladimir Mucinik, candidat în 
științele tehnice, promite să dea re
zultate și mai bune

Deși industria cărbunelui este în
zestrată continuu cu cele mai mo 
derne mijloace tehnice, procesul teh
nologic de extracție a cărbunelui con
tinuă să aibă un număr prea mare 
de operațiuni. Numărul mare de ma
șini diferite necesită un număr ridi
cat de oameni care să le conducă. Mi
nerul de la abataj trebuie să fie de
servit de numeroși muncitori auxî-

mehda hidraulică
de A. SNETKOV

iii u : cei care aduc lemnul de mină, 
aiiificieri, mecanici de motoare, me
canici la transportul în subteran, lă
cătuși, electricieni etc.

Inigiiu rul Mucinik a elaborat meto
da hidraulică de extracție a cărbunelui, 
care permite să se reducă conside
rabil numărul de operații în procesul 
tehnologic de extracție a cărbunelui 
și deci să se sporească simțitor efica
citatea investițiilor, să crească de 
cîteva ori productivitatea muncii și să 
se reducă considerabil prețul de cos1 
al cărbunelui extras.

In 1952, în bazinul Kuznețk, la mi
na „Tîrgonkskie Uklonî” a fost dat în 
exploatare primul complex industrial 
de extracție hidraulică a cărbunelui 
din U.R.S.S. Peste un an, la exploa
tarea Lenin din același bazin minier, 
întreaga mină „Polîsaevskaia-nord” a 
și început să funcționeze pe bază hi
draulică.

Lucrînd după sistemul hidraulic de 
extracție a cărbunelui, minerul nu are 
nevoie să pună mîna pe cărbune pe 
întregul parcurs al muncii în subteran 
— de la abataj pînă la încărcarea 
cărbunelui în vagoanele rU cale fe
rată.

La extracția cărbunelui cu ajutorul 
apei nu este nevoie să se foreze și să 
se puște stratul de cărbune. Nu mai 
este nevoie nici de consolidarea spa
țiului golit. In minele exploatate pe 
cale hidraulică nu există transport 

Mibteran, nici o serie întreagă de alte 
instalații ajutătoare. Instrumentul 
principal pentru extragerea cărbune
lui este hidromonitorul, care ca as
pect seamănă cu un mic tun. Apa îm
pinsă cu o mare presiune pornește din 
monitor, cu o forță care taie ca un cu
țit pieptul abatajului în orice direc
ție. De puterea acestui jet de apă ne 
putem da seama din următorul fapt: 
un stîlp din lemn de mină, gros de 
25-30 cm. și așezat la o distanță de 
8-10 metri de monitor, poate fi făcut 
țăndări într-o jumătate de minut.

Torentul de cărbune dizlocat cu aju
torul apei este împins de aceeași apă 
de-a lungul ulucurilor înclinate prin 
care alunecă o sfărîmătoare mecanică. 
Cărbunele sfăcîmat este împins . de 
aceeași apă în colectorul de apă al 
unui hidroelevator. De aici un agre
gat special pompează cărbunele cu 
apa într-un tub vertical prin care, sub 
presiunea apei, cărbunele se ridică la 
suprafață unde sînt amenajate imense 
căzi încălzite — bazine de decantare, 
cu o capacitate de cîteva sute de tone 
fiecare. Aici cărbunele este separat 
de apă și cu ajutorul unor screpere 
puternice este trecut într-o secție spe
cială de uscare de unde pe cale me
canică este apoi încărcat în vagoanele 
de cale ferată.

După ce a trecut cu succes toate 
încercările de probă, extracția hidra
ulică a cărbunelui ia un avî-nt tot mai 
mare, fiind introdusă odată cu reu- 
tiiarea industriei cărbunelui din 
LT.R.S.S. In minele de cărbune din ba
zinul Kuznețk, această metodă va fi 
introdusă în cel mai scurt timp în 8- 
16 puncte. (Agerpres),
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De la Tribunalul Suprem al R. P. R.
Intre 4—8 octombrie 1954, Cole

giul Militar al Tribunalului Suprem 
al Republicii Populare Romîne, com
pus din general-maior de justiție Voi- 
tinovici Alexandru, președintele Tri
bunalului Suprem al R.P.R., general- 
maior Enescu loan și general-maior 
Demeter Alexandru, asesori populari 
— procurori militari fiind colonel de 
justiție Rîpeanu Grigore și colonel 
Ardeleanu Aurel — a judecat proce
sul acuzaților Luca Vasile, Iacob A- 
lexandru, Solymos Ivan și Cernicica 
Dumitru.

Apărătorii acuzaților au fost alo
cații C. Paraschîvescu-Bălăceanu, pre
ședintele Colegiului de Avocați din 
București, Emil Feraru, Marcel Va
lentin și Mihail Maio, consilieri ai Co
legiului de Avocați din București.

Pe baza unor numeroase documen
te, a recunoașterilor complecte ale a- 
cuzaților și a depozițiilor unui mare 
număr de martori, Tribunalul a sta
bilit că acuzatul Luca a înjghebat un 
grup contrarevoluționar antistatal, 
care a desfășurat o intensă activitate 
de subminare a puterii oamenilor 
muncii de la orașe și sate, de dezor
ganizare a economiei naționale, de lo
vire și zădărnicire a construcției so
cialismului.

Confirmînd în întregime materia
lele cercetărilor prealabile șl ale an
chetei efectuate de către organele 
Procuraturii R.P.R., Tribunalul a sta
bilit că începutul activității contra
revoluționare a lui Luca datează încă 
din anH 1918—1919, cînd el s-a în
rolat voluntar în detașamentele mi
litare de reprimare a revoluției prole
tare din Ungaria. Ca șef al unei gru
pe de mitraliere, Luca a participat 
nemijlocit, atît în Ardeal cît și în Un
garia, la masacrele sîngeroase împo
triva muncitorilor și țăranilor care au 
încercat să scuture jugul burghezo- 
moșieresc. In acest mod și-a început 
Luca activitatea de dușman al miș
cării muncitorești revoluționare.

In anul 1924, reușind să se stre
coare jn organizația P.G.R. din Bra
șov, Luca intră, de îndată, în legă
tură cu organele siguranței locale și 
furnizează inspectorului de siguranță 
Zahiu informații privind activitatea 
ilegală a partidului, dînd pe mîna si
guranței burgheze un mare număr de 
luptători revoluționari.

Din acest an, Luca și-a desfășurat 
neîntrerupt activitatea criminală de 
agent provocator plătit al siguranței 
burghezo-moșierești.

Intre anii 1925—1927, fiind intro
dus de siguranță că agent provoca
tor printre luptătorii revoluționari de
ținuți în penitenciarul Jilava, el trans
mite informații asupra colectivului 
deținuților printr-un agent special 
desemnat de către Direcția' Generală 
a Siguranței, cît și prin comandantul 
penitenciarului și prin fratele său 
Varga Gabor, care activa de aseme
nea ca agent al siguranței.

In vara anului 1928, Luca infor
mează siguranța despre pregătirea 
Congresului al IV-lea al P.C.R. și 
primește din partea ei misiuni provo
catoare pe care să le execute în tim
pul Congresului. El îndeplinește in
strucțiunile siguranței și, după Con
gres, se prezintă la Direcția Generală 
a Siguranței, unde raportează cele 
petrecute ia Congres, predă rezolu
țiile Congresului și alte documente 
de partid, odată cu lista complectă a 
Comitetului Central al partidului.

In primăvara anului 1929 infor
mează siguranța despre pregătirea 
Congresului General al Sindicatelor 
Unitare din Timișoara, iar în timpul 
Congresului i se stabilește o legătură 
specială prin care predă siguranței 
informații zilnice și lista complectă a 
tuturor comuniștilor participanți la 
congres. Executînd misiunea de pro
vocare» ce-i fusese încredințată de si
guranță, el determină luarea unor 
măsuri care să prilejuiască încercui
rea militară a căminului muncitoresc, 
înăbușirea în sînge a rezistenței con- 

gresiștilor și arestarea conducători
lor sindicali.

In anii 1929—1930, Luca primește 
mandat și subsidii materiale din par 
tea siguranței pentru a sprijini clica 
trădătoare a lui Marcel Pauker (Lu- 
ximin) — vechi dușman al mișcării 
comuniste, agent troțkist, care acțio
na în direcția deconspirării cadrelor 
partidului, în direcția spargerii și li
chidării organizațiilor revoluționare 
și a slăbirii capacității de luptă a 
partidului comunist.

In mai multe rînduri, în scopul ca
muflării activității sale de agent pro
vocator și al creării unor aparențe 
înșelătoare, Luca a fost „arestat“ și 
„condamnat“, pentru ca ulterior, sub 
diferite pretexte, să fie „achitat“ sau 
scos de siguranță din închisoare și 
să-și continue activitatea ticăloasă 
împotriva mișcării comuniste.

In anul 1939, reluînd legătura cu 
inspectorul general de siguranță Vin- 
tidă Ionescu, furnizează siguranței 
numeroase informații cu privire la 
lupta partidului împotriva pregătirii 
războiului criminal antisovietic. La 
acea dată, siguranța, apreciind ser
viciile lui Luca, îi răsplătea activi
tatea sa criminală printr-o simbrie 
lunară de 8.000 lei.

După 23 August 1944, Luca, ascun 
zîndu-și și camuflîndu-și cu grijă ac
tivitatea sa dușmănoasă din trecut, 
a reușit să se strecoare în posturi 
înalte de partid și de stat.

In scopurile sate trădătoare, Luca 
a ’strîns în jurul său elemente con
trarevoluționare, al căror trecut pă
tat și a căror dușmănie și ură față 
de poporul muncitor îi unea într-un 
grup antistatal. Folosind calitatea sa 
de ministru de finanțe și de vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
Luca i-a plasat în posturi importante 
de stat. Printre aceștia se aflau : Ia
cob Alexandru, vechi dușman al cla
sei muncitoare și afacerist veros, le
gat strîns de cercurile marii burghe
zii; Solymos Ivan, criminal de răz
boi, care a semnat la Zalău în primă
vara anului 1944 ordonanța de depor
tare a 362 de evrei, exterminați apoi 
în lagărele hitleriste; Cernicica Du
mitru, fost troțkist.

Acționînd ca dușmani înrăiți ai 
poporului muncitor, Luca și complicii 
săi din sectorul financiaro-bancar și 
cooperatist șî-au concentrat activita
tea criminală în direcția subminării 
economiei naționale.

In domeniul industriei socialiste, 
Luca și banda sa au dus o acțiune 
de frînare a activității productive a 
întreprinderilor, ceea ce a creat se- 
iioase dificultăți în realizarea planu
lui de stat, atît în 1950 cît și în 1951, 
și a produs pagube considerabile sta
tului și oamenilor muncii.

Dușmani deopotrivă ai clasei mun
citoare și ai țărănimii muncitoare, 
Luca și banda sa au dus o acțiune 
directă de subminare a alianței dintre 
clasa muncitoare și ț rănimea munci
toare. Luca și Iacob, ca ministru 
adjunct al finanțelor, au imprimat 
aparatului fiscal linia sprijinirii ele
mentelor capitaliste. Executînd direc
tivele lui Luca — Cernicica și Soly
mos, ca vicepreședinți ai Centrocoop, 
au adus în organele cooperației ele
mente străine și dușmănoase, care 
au furat și defraudat unitățile coope
ratiste, provocînd mari daune oame
nilor muncii, membri ai cooperației.

In același timp, aparatul fiscal con
dus de Luca și Iacob, călcînd legile 
statului, a comis în numeroase loca
lități din țară o serie de acte abuzive 
și provocatoare împotriva țăranilor, 
avînd drept scop slăbirea alianței din
tre clasa rtiuncitoare și țărănimea 
muncitoare și provocarea de greu
tăți în aprovizionarea cu produse 
agro-alimentare a populației de la 
orașe și cu produse industriale a ță
rănimii muncitoare.

Spre sfîrșitul anului 1951 cînd, 

pentru a înlătura fenomenele nesănă
toase din economia națională, ce fu
seseră agravate prin acțiunea lui Luca, 
guvernul a hotărît pregătirea condi
țiilor în vederea efectuării unei refor
me bănești, Luca, Iacob, Solymos și 
Cernicica au desfășurat o activitate 
organizată, încercînd să zădărniceas
că reușita acestei acțiuni de stat.

Tribunalul a stabilit de asemenea 
că în repetate rînduri, pentru a-și as
cunde nelegiuirile, acuzații au comis 
falsuri grosolane și încălcări vădite 
ale legilor și ale hotărîrilor guvernu
lui — încălcări care au pricinuit pa
gube de miliarde de lei statului celor 
ce muncesc.

Vinovăția tuturor acuzaților a fost 
în totul dovedită în proces prin do
cumente, probe materiale, prin recu
noașterile acuzaților și prin depozi
țiile unui mare număr de martori.

Fiind demascați prin probe, acu
zații Luca Vasile, Iacob Alexandru, 
Solymos Ivan și Cernicica Dumitru 
și-au recunoscut complect vina de a 
fi savîrșit crimele menționate împotri
va statului și a poporului muncitor.

Tribunalul a stabilit că /acuzatul
Luca Vasile se face vinovat de acțiune 
contrarevoluționară antistatală de sa
botare a economiei naționale, în sco
pul de a submina regimul democrat- 
uopular, fapte care constituie infrac
țiuni criminale prevăzute și pedepsite 
de art. 2 din legea nr. 16 din 15 ia
nuarie 1949., combinat cu art. 1 din 
Codul Penal ; de activitate intensă 
contra clasei muncitoare, ca agent 
provocator plătit al siguranței bur- 
ghezo-moșîerești, ca participant la re
primarea si înăbușirea luptei revolu
ționare a clasei muncitoare, crime pre
văzute și pedepsite de art. 193 din 
Codul Penal :

Acuzații Iacob Alexandru, Solymos 
Ivan și Cernicica Dumitru se fac vino- 
vați de acțiune de subminare a econo
miei naționale și a pregătirii șî efec
tuării reformei bănești din ianuarie 
1952. toate acestea în scopul submi
nării regimului democrat-popular, cri
me prevăzute și pedepsite de art. 2 
din legea nr. 16 din 15 ianuarie 1949 
cu modificările ei ulterioare, combinat 
cu art. 1 din Codul Penal.

Acuzatul Solymos Ivan se face vi
novat și de crimă contra umanității, 
prevăzută șî pedepsită de art. 3, lit. c 
din Decretul nr. 207 din 20 august 
1948 cu modificările sale ulterioare.

Tribunalul Suprem al R.P.R. con
damnă pe cei vinovați după cum 
urmează :

— Luca Vasile la pedeapsa cu moar
tea pentru crima de subminare a eco
nomiei naționale șî la muncă silnică 
pe viață pentru activitate intensă îm
potriva clasei muncitoare, urmînd ca 
în conformitate cu legea să execute 
pedeapsa cea mai ¿țrayă.

— Iacob Alexandru la 20 ani muncă 
silnică pentru crima de subminare a 
economiei naționale. ’

— Solymos Ivan la 15 ani muncă 
silnică pentru crima de subminare a 
economiei naționale și la 10 ani mun
că silnică pentru crimă împotriva 
umanității, urmînd ca, în conformi
tate cu legea, să execute pedeapsa cea 
mai gravă.

— Cernicica Dumitru la 3 ani în
chisoare corecțională pentru crima de 
subminare a economiei naționale.

Sentința este definitivă.
★

Condamnatul Luca Vasile a soli
citat Prezidiului Marii Adunări Ira
ționale comutarea pedepsei cu moartea 
într-o altă pedeapsă.

Examinând cererea condamnatului 
Luca Vasile, Prezidiul Marii Adunări 
Naționale a hotărît comutarea pedep
sei cu moartea în muncă silnică pe 
viață.

Plecarea Ansamblului 
de cîntece și dansuri 

al Armatei Populare Chineze 
de Eliberare

Ansamblul de cîntece și dansuri ai 
Armatei* Populare Chineze de Elibe
rare a părăsit țara.

In cele 28 de zile petrecute în țara 
noastră, ansamblul a prezentat în Bu
curești și în 11 orașe ale țării 47 de 
spectacole și 12 programe reduse. 
El a cules aplauzele entuziaste ale 
celor aproape 400.000 de spectatori 
care au cunoscut astfel și mai mult 
minunata artă a marelui popor chinez.

Vineri seara, la plecarea artiștilor 
chinezi se aflau la gara Băneasa nu
meroși cetățeni ai Capitalei, militari, 
membri ai ansamblurilor artistice 
nrlitare. ,

La sosirea în gară, membrii ansam
blului au primit din partea oamenilor 
muncii și militarilor prezenți sute 
de buchete de flori.

Tov. C. Prisnea, prim locțiitor at 
ministrului Culturii, a mulțumit mem
brilor Ansamblului pentru minunatele 
spectacole prezentate în țara noastră, 
urîndu-le noi și mari succese

Părăsind țara noastră, artișââi chi
nezi s-au îndreptat spre R. P. Polonă, 
unde vor da o serie de concerte.

(Agerpres)

SPORT
Campionatul republicau de cros 

pe echipe „Să intim piuăm
7 Noiembrie” \

Duminică 40 octombrie a.c., ar-ena 
sportivă Minerul Petroșani a găzduit 
întrecerile din cadrul celei de a doua 
etape a campionatului de cros pe 
echipe „Să întîmpinăm 7 Noiembrie”.

La această competiție au luat parte 
circa 200 concurent șî concurente, 
dintre care s-au remarcat Grigore 
Neagu (Constructorul Petroșani), pri
mul sosit la proba de 5000 m., Va
sile Orosz (Școala medie tehnică de 
căi bune Lupeni), cîștigătorul probei 
de 1500 m. și Aurelia Popa (Școala 
medie tehnică de cărbune Lupeni), 
prima clasată la categoria junioare. 
De asemenea, s-au remarcat seniorii 
Ilie Pauliuc și Dumitru Zanfir de ia 
colectivul sportiv Constructorul Pe
troșani, juniorii Dumitru Iovan și 
Cornel Marcu de la Școala medie 
tehnică de cărbune Lupeni, precum 
și junioarele Rodica Talașman și 
Elena Belea de la Școala de 10 ani 
romînă din Petroșani, care s-au cla
sat pe locurile II și III.

Iată echipele clasate pe primele 3 
locuri ■

Seniori (5000 m.). I. Constructo
rul Petroșani (68 puncte) ; II- Mine
rul II Lonea (118 puncte); III Con
structorul Petrila (196 puncte);

Juniori (1500 m). I. Școala medie 
tehnică de cărbune Lupeni (54 punc
te) ; II. Rezervele Muncii Lupeni (85 
puncte); III. Școala romînă de 10 
ani din Petroșani (92 puncte).

Junioare (600 m). I. Școala romînă 
de 10 ani din Petroșani (43 puncte): 
II Școala medie tehnică de cărbune 
Lupeni (45 puncte); III. Minerul Ani- 
noasa (100 puncte)’

★

Minerul Lupeni — Progresul 
Satu Mare 2-0

Duminică s-a desfășurat pe sta
dionul Minerul Lupeni meciul de 
fotbal dintre echipele Minerul din 
localitate și Progresul Satu Mare, 
contînd pentru campionatul catego 
riei B.
întrecerea a fost foarte îndîrjită chiar 

din primele minute, cînd ambele echi
pe au înjghebat puternice atacuri. 
Fotbaliștii echipei gazde luptînd cu 
mai multă dîrzenie au obținut victo
ria cu scorul de 2-0.
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Puternicul ecou al propunerilor făcute de V. M. Molotov 
în rîndurile opiniei publice vestgermane

BONN (Agerpres). — Propunerile 
făcute cu prilejul celei de a 5-a ani
versări a R. D. Germane de minis
trul Afacerilor Externe al U.R.S.S., 
V. M. Molotov, în legătură cu rezol
varea problemei germane au provo
cat un viu interes în rîndurile opiniei 
publice vestgermane.

Fostul ministru de Interne de la 
Bonn, Heinemann, a declarat în ca
drul unei întruniri a partidului popu
lar german care a avut loc la Frank- 
furt că propunerile făcute de minis
trul Afacerilor Externe sovietic asi
gură rezolvarea problemei germane 
conform intereselor poporului german.

Președintele consiliului pentru a- 
părarea drepturilor democratice din 
Germania occidentală, Walter Behn, 
a declarat în legătură cu propunerile 
ministrului Afacerilor Externe al 
U.R.S.S. că ele „urmăresc sa creeze 
în întreaga Germanie o orînduire de 
stat care să permită tuturor forțelor 
democratice să-și desfășoare nestin
gherite activitatea în slujba păcii".

Sub presiunea puternicului curent 
de opinie, favorabil propunerilor so-

Uniunea sindicatelor vestgermane se declară 
împotriva înarmării Germaniei occidentale

FRANKFURT (Agerpres). — Cu 
387 voturi contra 4, congresul Uniunii 
sindicatelor din Germania occiden
tală a adoptat sîmbătă dimineața o 
moțiune prin care se declară împo
triva oricărei contribuții germane la 
planurile militare ale puterilor occi
dentale „înainte de a fi epuizate toate 
posibilitățile de negociere în vederea

Arestarea
DJAKARTA (Agerpres). — TASS 

In luna octombrie, ziarele indoneziene 
au relatat că agenții gomindaniști 
desfășoară o activitate subversivă în 
Indonezia. Ziarul „Harian Rakjat” 
subliniază că agenții gomindaniști în 
trețin strînse legăttiri cu opoziția „în 
scopul de a răsturna guvernul Sastro- 
amidjojo. Pentru a-și realiza inten
țiile, ei se dedau la acte de teroare”. 
Ziarul „Harian Rakjat” arată că ares
tarea căpeteniilor organizației gomin 

unor agenți gomindaniști în Indonezia

vietice, o serie de ziare burgheze din 
Germania occidentală subliniază im
portanța acestor propuneri.

Ziarul „Frankfurter Allgemeine" 
publică pe prima pagină un articol 
pe trei coloane în care scrie: „Molo
tov a făcut propuneri noi în vederea 
rezolvării problemei germane. Aceste 
propuneri merită o atenție deosebită".

Intr-un articol de fond, ziarul 
..Frankfurter Rundschau" critică „pros
tul obicei" al guvernului de Ia Bonn 
care declară întotdeauna în legătură1 
cu propunerile făcute de U.R.S.S. că 
ele „nu conțin nimic nou". „De mult 
s-a încetățenit la noi obiceiul, scrie 
ziarul, de a se califica toate propu
nerile și inițiativele sovietice drept 
„propagandă și manevre". Din păcate 
au fost tratate în același fel și re
centele declarații ale ministrului de 
Externe, Aîolotov". Ziarul cere să se 
examineze noile propuneri sovietice, 
subliniind că „includerea Germaniei 
occidentale într-un bloc militar agre
siv ar consfinți dezmembrarea țării 
și ar constitui o primejdie pentru 
pace".

restabilirii unității Germaniei pe căi 
pașnice”.

Congresul Uniunii sindicatelor din 
Germania occidentală își exprimă 
totodată îngrijorarea față de hotărîrile 
conferinței de la Londra care prevăd 
integrarea Germaniei într-un „sistem 
de alianțe în slujba unei politici de 
forță”.

daniste din Djakarta este întîmpinată 
cu satisfacție pretutindeni în țară. 
Ziarul „Bintang Timur” scrie : „Agen
ții gomindaniști și unii dintre prietenii 
lor indonezieni întrețin legături di
recte cu S.U.A. Ei ar fi vrut, scrie zia
rul, să înlocuiască guvernul Sastro- 
amidjojo printr-un alt guvern, pentru 
ca Indonezia sa treacă de partea 
S.U.A. și să recunoască regimul care 
există în Taivan”.

NEW YORK (Agerpres). — TASS
La 8 octombrie și-au început lucră

rile Comitetul politic și Comitetul po
litic special ale Adunării Generale a 
O.N.U.

Comitetul politic special a aprobat 
ordinea în care urmează să fie exa
minate problemele care figurează pe 
ordinea de zi a comitetului. Primul 
punct pe care îl va examina comite
tul este plîngerea Birmaniei împotri
va acțiunilor agresive ale gominda- 
niștilor.

Comitetul politic a hotărît să exa
mineze problemele care figurează pe 
ordinea sa de zi, în ordinea următoare:

1. — „Reglementarea, limitarea și 
reducerea proporțională a tuturor for
țelor armate și a tuturor armamente
lor“ — raportul Comisiei pentru de
zarmare, 2. — „Cu privire la înche
ierea unei convenții internaționale 
(tratat) în problema reducerii arma
mentelor și a interzicerii armelor a- 
tomică, cu hidrogen și a celorlalte

Declarațiile reprezenianiului Indiei la O. N. U.
NEW YORK (Agerpres). — TASS 
In cadrul unei conferințe de presă, 

reprezentantul Indiei la O.N.U., 
Krishna Menon, răspunzînd nume
roaselor cereri de a se ocupa mai pe 
larg de chemarea sa la tratative ne
mijlocite între guvernele Germaniei 
răsăritene și apusene, a subliniat că 
această chemare nu necesită expli
cații și că ea nu urmărește decît să 
găsească calea pentru înlăturarea im
pasului.

Răspunzînd la o întrebare .despre 
legătura dintre propunerea lui și pro
punerea lui V. M. Molotov, Menon a 
spus că atunci cînd a vorbit la 6 oc

Constatările liderului laburist Bevan 
în urma vizitei sale în R. P. Chineză

LONDRA (Agerpres). — Intr-un 
articol publicat în ziarul „Sunday 
Express“, liderul laburist Bevan scrie 
că, pe baza celor constatate cu prile
jul recentei vizite în Republica Popu
lară Chineză, poate afirma că această 
țară este împotriva unui nou război.

Bevan spune printre altele : „Este 
suficient să privești chiar în treacăt 
realitățile din China pentru a te pu

tipuri de arme de exterminare în 
masă" — punct propus de delegația 
sovietică. 3. — „Metodele care pot fi 
folosite pentru menținerea și întări
rea păcii și securității în conformi
tate cu țelurile și principiile Cartei"
— raportul comitetului pentru mă
suri colective. 4 — „Colaborarea in
ternațională la opera de folosire în 
scopuri pașnice a energiei atomice"
— punct propus de delegația ameri
cană. 5. — „Problema Irianului de 
vest (noua Guinee de vest)". 6. — 
„Problema coreeană", — raportul 
Comisiei O.N.U. pentru unificarea și 
refacerea Coreei. 7. — „Problema tu
nisiană". 8. — „Problema maroca
nă“. 9. —■ „Aplicarea față de popu
lația insulei Cipru sub conducerea 
generală a O.N.U. a principiului ega
lității în drepturi a popoarelor și a 
dreptului la autodeterminare".

Comitetul politic nr. 1 și Comitetul 
politic special își vor continua lucră
rile la 11 octombrie.

tombrie, el nu a știut că la Berlin se 
va face vreo declarație.

Răspunzînd la întrebările insisten
te ale corespondenților americani dacă 
el recunoaște că există „o primejdie 
comunistă" în zona Asiei de sud-est, 
Menon a declarat că „adevărata a- 
gresiune în Asia de sud-est nu por
nește de la comuniști, ci de la go- 
mindaniști".

Subliniind că invitarea reprezen
tanților Republicii Populare Chineze 
la O.N.U. nu suferă amînare, Menon 
a spus că problema dezarmării nu 
poate fi discutată în mod practic în 
lipsa reprezentanților unei puteri mi
litare atît de importanțe ca China.

tea convinge că energia poporului vă 
fi folosită mult timp de aci înainte 
pentru transformarea structurii so
ciale chineze și pentru reconstrucția 
industriei.

Cred,- scrie Bevan în încheiere, că 
chinezii sînt sinceri cînd afirmă că 
doresc relații pașnice cu restul lumii. 
Coexistența pașnică este pentru ei 
mai mult decît o lozincă, este o do
rință arzătoare".

Holland, secretar de stat adjunct al 
S.U.A. pentru problemele interameri- 
cane, a întreprins o călătorie prin A- 
merica Latină. El a vizitat pînă acum 
Venezuela, Brazilia, Uruguay, Para
guay, Bolivia și intenționează să vi
ziteze și o serie de alte țări din Ame
rica Latină. Presa americană denu
mește turneul lui Holland o „misiune 
a bunelof-oficii".

In realitate însă, această călătorie $ 
nu este de loc legată de bunele inten
ții ale Washingtonului. Secretarul de 
stat adjunct al S.U.A. a plecat într-o 
călătorie prin America Latină pentru 
a-și asigura dinainte asentimentul gu
vernelor latino-americane la supune
rea necondiționată față de dictatul de 
la Washington, atunci cînd se va des
chide în noiembrie, la Rio de Janeiro, 
conferința economică inter-americană.

In legătură cu aceasta, presa amin
tește călătoria unui alt politician a- 
merican prin America Latină. Este 
vorba de Milton Eisenhower, fratele 
președintelui, care acum un an a pri
mit misiunea să folosească „marea 
bîtă” a diplomației S.U.A. pentru „a 
pregăti“ din timp guvernele din A- 
merica Latină pentru conferința de la 
Caracas, care a avut loc în martie 
anul curent. După spusele ziarului 
argentinean „La Prensa", aceste două 
misiuni au „multe trăsături comune“.

O asemenea analogie nu este lip
sită de temei. Dacă la conferința de 
la Caracas, în ciuda tuturor pregă-

N o le și comentarii externe

Turneul unui diplomat de la Washington 
prin țările Americii Latine

de N. P0L1ANOV
tirilor anterioare, Dulles a fost totuși 
nevoit să recurgă la cele mai puter
nice mijloace de presiune asupra par- 
ticipanților la conferință pentru a 
strecura hotărîri avantajoase Was
hingtonului, în prezent' diplomația a- 
mericană are toate motivele să se 
teamă că se va lovi la Rio de Janeiro 
de dificultăți tot atît de mari dacă nu 
și mai mari. Evenimentele din Gua
temala și Brazilia au dezvăluit cu o 
nouă putere esența colonialistă a po
liticii S.U.A. în America Latină. Ele 
au arătat în mod vădit popoarelor din 
această Darte a emisferei occidentale 
că Washingtonul nu se dă în lături 
de la măsuri extreme, mergînd pînă 
la amestecul armat în treburile in
terne ale țărilor latino-americane, pen
tru a statornici în aceste țări domi
nația monopolurilor americane.

Departamentul de stat al S.U.A. 
n-a ales în mod întîmplător pe Hol
land pentru misiunea din America 
Latină. După cum scrie un ziar Uru
guayan, acest diplomat de la Washing
ton se bucură de mult de faima du
bioasă de avocat al marilor monopo
luri și specialist în comploturi secrete 

și diversiuni politice. El a jucat la 
timpul său un rol destul de impor
tant în organizarea loviturii de stat 
din Guatemala. In prezent, el a fost 
însărcinat, după cum se exprimă cu 
prudență agenția „France Presse". 
„să înlăture interpretarea nejustă a 
politicii S.U.A.” . Agenția france
ză adaugă că Holland încearcă „să 
adapteze poziția S.U.A. cerințelor A- 
mericii Latine". Din comentariile pre
sei reiese însă contrarul: diplomatul 
american caută să adapteze pozițiile 
țărilor latino-americane cerințelor 
W'ashingtonulw-i.

Referindu-se la adevăratele țeluri 
ale turneului diplomatului american, 
ziarul argentinean „Propositos" scrie: 
„Călătoria lui este legată de o nouă 
invazie a monopoliștilor nord-ameri- 
cani în America Latină... Această că
lătorie nu este de asemenea străină 
de elementul presiunii nerușinate e- 
xercitată de guvernul Statelor Unite 
în scopul de a intensifica persecuta
rea mișcării de eliberare națională și 
de a știrbi drepturile democratice. 
Pentru a acapara bogățiile țărilor 

noastre, Washingtonul trebuie să 
transforme întreaga Americă într-un 
lagăr de concentrare".

Cum era de așteptat, Holland, că
lătorind prin America Latină, nu pre
cupețește de loc frazele răsunătoare 
cu privire la „ajutorul desinteresat" 
al S.U.A. El face, în cadrul unor con
ferințe de preșă, ample declarații. cu 
privire la necesitatea „intensificării 
și lărgirii" comerțului între Statele 
Unite și țările latino-americane. El 
face promisiuni cu privire la „credite 
americane avantajoase".

Totuși, promisiunile mieroase ale 
lui Holland nu sînt în stare să inducă 
în eroare opinia publică din Ameri
ca Latină. După spusele ziarului u- 
ruguayan „El Debate”. „Holland duce 
în bagajul său diplomatic fraze șa
blon, aluzii vagi și principii răsu
flate". /Aisiuni de felul călătoriei lui 
Holland, scrie ziarul, nu sînt în stare 
să „atenueze caracterul sever al fap
telor sau să schimbe culoarea priz- 
mei prin care sînt privite". Încetul 
cu încetul, popoarele încep să gîn- 
dească independent. Cu mister Hol
land sau fără el, popoarele vor gîndf 
și de acum înainte în felul lor".

Popoarele din America Latină își 
dau tot mai limpede seama că din 
partea S.U.A. se pot aștepta numai 
la un „ajutor" ca acela pe care l-a 
obținut Guatemala, adică amestecul 
nerușinat în treburile lor interne.

(Agerpres)
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