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Se dezvoltă 
comerțul internațional

Ultimele evenimente desfășurate pe plan internațional, au 
fost dovada grăitoare a interesului *pe care îl acordă tot mai 
multe personalități de afaceri din numeroase țări dezvoltării 
comerțului între state. Acest interes pentru strîngerea relațiilor 
comerciale între țări este determinat în țările capitaliste de po-, 
sibil itătjle reale ce există.

Uniunea Sovietică a arătat în nenumărate rînduri, prin 
fapte, că acolo unde există dorința sinceră de colaborare econo
mică între state, ea se poate realiza indiferent de sistemul so
cial-economic în care ele trăiesc. Uniunea Sovietică a arătat în 
același timp că la baza colaborării trebuie să stea principiul 
egalității între popoarele mari și mici, al respectului și ajutorului 
reciproc.

Plecînd de la învățătura leninistă cu privire la posibilitatea 
coexistenței pașnice între cele două sisteme, Uniunea Sovietică 
a dovedit în decursul istoriei că este gata întotdeauna să cola
boreze cu orice țară în condiții de egalitate.

Crearea țărilor de democrație populară, formarea puterni
cului lagăr al păcii, democrației și socialismului, au dat naș
tere unui nou tip de relații între state — relații de colaborare 
și ajutor reciproc. Aceste relații, alături de ajutorul multilateral 
pe care Uniunea Sovietică îl dă țărilor de democrație populară, 
au contribuit și contribuie, efectiv la dezvoltarea rapidă și ne
întreruptă a economiei acestora, la dezvoltarea ei în interesul 
asigurării satisfacerii maximale a nevoilor materiale și culturale 
ale oamenilor muncii.

Schimbul de mărfuri între țările lagărului democrat a cunos
cut o dezvoltare nemaiîntîlnită în istoria relațiilor dintre state.

Intre anii 1948-1952 cu toătă politica de blocadă și restricții 
adoptată de țările capitaliste la dictatul Statelor Unite ale 
Americii, legăturile comerciale au crescut de peste trei ori. In 
anul 1953, volumul comerțului exterior al U.R.S.S. a crescut 
cu Dește două miliarde ruble față de anul 1952. Astăzi, schimbul 
de mărfuri în comerțul exterior al" țfoiunir Sovietice- depășește 
de patru ori nivelul antebelic.

Cu totul alta este situația relațiilor economice între țările 
lagărului capitalist.

Blocada economică impusă de S.U.A. celorlalte țări capita
liste a dus la restrîngerea producției ramurilor care produc pen
tru export, la creșterea simțitoare a șomajului, la scăderea con
tinuă a nivelului de trai al maselor populare, la accentuarea de
pendenței Angliei, Franței, Germaniei occidentale și altor țări 
capitaliste de Statele Unite ale Americii.

Fenomenele de criză tot mai accentuate în economia S.U.A. 
se resimt nemijlocit și în economia țărilor dependente de S.U.A.

încă din cea de a doua jumătate a anului 1953, economia 
S.U.A. a început să intre în declin. Producția industrială a scă
zut la sfîrșitul primului trimestru al anului 1954 cu 10 la sută, 
în comparație cu luna iulie a anului trecut. Producția de oțel a 
scăzut în primul trimestru al acestui an cu 30 la sută față de 
perioada corespunzătoare a anului trecut.

Același lucru se poate vedea și în celelalte țări capitaliste. 
Numai în industria construcțiilor de mașini din Anglia, numă
rul comenzilor a scăzut cu 20 la sută.

Un alt fenomen care dovedește apropierea crizei economice 
în S.U.A. este creșterea stocajului de mărfuri. Uriașele stocuri 
de cereale a pus în S.U.A. problema reducerii suprafețelor însă- 
mînțate. Aceasta are ca urmare firească creșterea numărului șo
merilor.

Faimosul „ajutor” pe care S.U.A. îl dau țărilor capitaliste 
nu face altceva decît să împiedice dezvoltarea economică a 
acestora, silindu-le să-și închidă propriile fabrici și un număr 
tot mai mare de muncitori să rămînă „de prisos”, muritori de 
foame.

Limitarea posibilităților de dezvoltare a comerțului cu ță
rile Europei de sud-est a avut puternice efecte negative asupra 
economiei țărilor lagărului capitalist — îngustarea pieței de des
facere a mărfurilor cu toate urmările sale.

In ultima vreme însă, cercuri tot mai largi de oameni de 
afaceri din țările capitaliste refuză să mai țină seama de dictatul 
american și se pronunță hotărît pentru dezvoltarea comerțului 
cu Uniunea Sovietică și țările de democrație populară. In Anglia, 
numeroși oameni de afaceri au recunoscut că anul viitor indus
tria engleză de construcții de mașini și de construcții navale este 
amenințată să fie lovită serios de șomaj, dacă nu vor fi anu
late restricțiile asupra comerțului cu Uniunea Sovietică.

După cum se știe, la începutul acestui an, unele firme en
gleze au încheiat tranzacții comerciale cu organizații sovie
tice de comerț exterior.

Țările lagărului păcii, democrației și socialismului nutrise 
dorința sinceră de a dezvolta comerțul cu toate statele capita
liste pe bază de egalitate. De aceea, țările capitaliste găsesc 
tot sprijinul în ceea ce privește dezvoltarea comerțului cu răsă
ritul.

Țara noastră, a cărei politică externă este o politică de 
pace și bunăînțelegere între popoare, continuă să stea pe poziția 
dezvoltării continue a relațiilor comerciale cu toate statele. A- 
ceastă politică a tuturor țărilor lagărului păcii, contribuie activ 
la întărirea prieteniei între popoare, la destinderea situației in
ternaționale.

Crește avîntul întrecerii socialiste 
în cinstea zilei de 23 August

In fruntea luptei pentru economii
Printre colectivele între

prinderilor din Valea Jiului 
care luptă pentru realizarea 
angajamentelor luate în cin
stea zilei .de 23 Aiigust, în 
primele rînduri se află colec
tivul depoului C.F.R. Petro
șani. Colectivul acestui de
pou este cunoscut Oamenilor 
din Valea Jiului pentru suc
cesele înregistrate în econo- 
misir a combustibilului și lu- 
brefianților.

încă din primele zile după 
chemarea ia întrecerea socia
listă în cinstea ^ilei de 23 
August, colectivul depoului 
C.F.R. Petroșani s-a angajat 
să realizeze printre altele 
pînă la 23 August o econo-

In aceste zile,- cînd oame
ni; muncii din fabricile, uzi
nele și minele patriei noas
tre întîmpină ziua de 23 Au
gust sub semnul unui mare 
avint în muncă, minerii din 
Petrila muncesc din ce în ce 
mai bine. estaua-».
gliridit de cifrele graficului 
de producție care arată că în
tre 1-7 iulie producția de căr
bune a minei Petrila a cres
cut cu 2 la sută.

Ca și pînă acum în fruntea 
întrecerii pentru mai mult 
cărbune se află colectivul de 
mineri și tehnicieni din sec
torul I care și-a depășit pla-

Un grup vesel de băieți și 
fete a urcat treptele de pia
tră ale clubului din Petrila, 
oprindu-se în fața ușii de la 
intrare. Curînd a apărut un 
altul mai puțin numeros, dar 
tot atît de voios; este un 
grup numai de băieți. Atît 
băieții cit și fetele, lucrează 
la mină, iar în timpul lor li
ber activează în echipa ar
tistică de amatori a sindica
tului minier. Cei prezenți 
sînt dansatori și-au venit 
astăzi la repetiție. Iat-o pe 
Ileana Barna cu cîtă nerăb
dare așteaptă începerea re
petiției ! Și Ghizela Varodi, 
ileana Bedea, Aurelia Co
vaci. Nicolae Tănăsescu, Du
mitru Corbu, Virgil Scorțea 
sînt la fel de nerăbdători. ’

Este ora șase trecut și in- 
structoarea de dans încă n-a 
venit.

— Ce facem, fraților ? — 
întreabă unul dintre tineri, 
începem repetiția și fără to
varășa Năstăsache ?

— S-o așteptăm — răs
pund cîteva voci.

— Și dacă nu vine ?
— Trebuie, nu se poate...
Au urmat apoi cîteva dis

cuții contradictorii, însă ma
joritatea a fost de părere să 
înceapă repetiția.

Pînă la sosirea instructoa
rei — tov. Melania Năstăsa
che — dansatorii au repetat 
mai inult^ dansuri.

Succese binemeritate
Artiștii amatori din Petrila 

mie de combustibil în valoa
re de 340.000 lei.

Aplicînd pe mai multe lo
comotive metoda sovietică 
planul financiar de produc
ție al locomotivei, colectivul 
depoului C.F.R. Petroșani a 
realizat în cursul lunii iunie 
o economie de combustibil 
în valoare de 176.290 lei. De 
asemenea, a economisit lu- 
brefianți în valoare de 2000 
lei.

In fruntea luptei pentru e- 
cono'mii se află brigada me
canicului de locomotivă Aurel 
Aîarcu Pe 1 aza aplicării pla
nului financiar de producție 
a locomotivei brigada tov. 
Marcu a realizat in cursul 

Din ce în ce mai bine
nul de producție în primele 
8 zile cu 12 la sută. In ca
drul acestui sector, brigăzile 
de mineri conduse de Nicolae 
Vasilievici, Teodor Martiniuc, 
Nicolae Ardeam, Simion Mur- 
gu și Mihai Rotaru au extras 

, dui aUamide. lor.. - jjilot-dft, pl^ft^A .wjrntd.e_2i.le.
la sută mai mult cărbune de- ale lunii, totuși unele brigăzi 

de mineri de aici muncesc 
bine.. De pildă, brigăzile con
duse de minerii Aurel Soituș,

cît aveau planificat.
Mult mai mult cărbune 

decît aveau planificat, au ex
tras în primele zile din aceas
tă lună și brigăzile de mi
neri din sectorul IV condus 
de loan Marian. Ioan Ciur, 
loan Mațanga și Ioan Gross.

au pregătit un frumos pro
gram de estradă cu care au 
și fost în turneu la Lonea, 
Vulcan, Aninoasa. Bucurîn- 
du-se de succes, programul a 
fost repetat la Petrila, la ce
rerea generală a publicului. 
De asemenea, minerii și con
structorii din Vulcan au ce
rut să mai vadă odată spec
tacolul, atît de mult le-a plă
cut

Actualul program de es
tradă al echipei de artiști a- 
matori din Petrila cuprinde 
scenete ca „Gogoașa“, „Taxa 
de urgență“, o suită de dan
suri oltenești, cîntece popu
lare romînești, sovietice, ma
ghiare. un monolog legat de 
viața minerilor și altele. In 
ziîele ce urmează, echipa de 
artiști amatori se va deplasa 
Ia Paroșeni unde va da două 
spectacole. Ea a prezentat 
de asemenea fragmente din 
acest program și la stația de 
radioficare.

Un nou program de estradă

Succesele obținute cu ac
tualul program de estradă 
le-a insuflat tinerilor artiști 
amatori din Petrila dorința 
de a pregăti un af doilea pro
gram de estradă.

— Dansurile pe care le re
petăm astăzi fac parte din 
repertoriul viitorului program 
— spun cu mîndrie dansa- 

lunii iunie o economie la com
bustibil în valoare de 11.509 
lei. Economii de combustibil 
în valoare de 10.600 lei a 
realizat și brigada mecani
cului de locomotivă Ipan 
Despă.

Mecanicul losif Barbura 
conduce o brigadă de loco
motivă de la un tren de călă
tori. In luna iunie brigada 
sa a realizat o economie de 
combustibil > în valoare de 
7259 lei.

Muncitorii si tehnicienii a 
cestui depou sînt hotărîți să 
îndeplinească înainte de ter
men angajamentele luate în 
cinstea zilei de 23 August

Aceste brigăzi au depășit zil
nic sarcinile de plan, pe baza 
folosirii din plin a timpului 
de lucru, cu 30—35 la sută.

Deși colectivul sectorului V 
de la mina Petrila a rămas 
în urmă cu realizarea sarci-

Martin Botsphner, Dumitru 
Gogu, loan Rodilă și Alexan
dru Burciu, își depășesc cu 
regularitate planul de pro
ducție cu 18-30 la sută.

torii. De Ziua minerului și 
23 August vrem să ne pre
zentăm cu un program mult 
mai reușit decît acesta cu 
care am fost ultima dată în 
deplasare.

Hotărîrea de a realiza un 
program mai bogat și mai 
atractiv, se desprinde din in
teresul și preocuparea pe care 
interpreiii o manifestă, din 
participarea lor activă la re
petiții, deși mulți dintre ei 
întîmpină greutăți din cauza 
felului cum sînt repartizați 
pe schimburi la locurile de 
muncă. In aceste zile de re
petiții artiștii amatori din Pe- 
irila vin cu drag la club unde 
repetă și dircută probleme 
privind îmbunătățirea activi
tății lor artistico-culturale.

O parte a viitorului pro
gram de estradă va simboli
za munca avîntată a mine
rilor, satirizînd în același 
timp (prin diferite scenete, 
cuplete, monoloage) pe chiu
langii și leneși caro sirt o 
piedică în calea minerilor 
harnici care depun toate efor
turile pentru realizarea și 
depășirea înainte de termen 
a sarcinilor de plan. Din re
pertoriul viitorului program 
de estradă pe care-1 pregă
tește acum echipa de artist, 
amatori a sindicatului minier 
din Petrila, nu vor lipsi nic, 
cîntecele și dansurile.
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Comemorarea a 50 de ani 
de la moartea lui Anton Cehov

MOSCOVA (Agerpres). — TASS
La 15 iulie se împlinesc 50 de ani 

de la moartea lui Anton Cehov. Po
porul sovietic cinstește profund me
moria ilustrului scriitor rus.

La 6 iulie s-a deschis la Biblioteca 
de stat „Lehin” din Moscova o ex
poziție consacrată vieții și activității 
literare și pe tărîm social a scriitoru
lui. La această expoziție sînt prezen
tate pe larg operele lui Cehov editate 
în limbile rusă, chineză, polonă, ger
mană, japoneză, franceză, engleză și 
alte limbi. Sînt expuse de asemenea, 
ilustrații care evocă primele piese ale 
lui Cehov puse în scenă la Teatrul de 
artă din Moscova, fotocopii ale ma
nuscriselor scriitorului.

Expoziții de materiale care oglin
desc drumul creator al lui Anton Ce
hov au fost deschise în numeroase 
orașe ale R.S.S. Ucrainene. Cu prile
jul comemorării a 50 de ani de la 
moartea scriitorului, Biblioteca publi
că de stat din Kiev și Muzeul de artă 
teatrală din Ucraina au deschis ex
poziții de cărți. Eminenți oameni de 
știință, scriitori și critici literari țin 
în fața muncitorilor și colhoznicilor 
prelegeri despre viața și creația lui Ce
hov.

Biroul orășenesc de conferințe din 
Moscova a organizat în fabricile . și 
uzinele din capitala U.R.S.S. peste 200 
conferințe cu temele : „însemnătatea 
pe plan mondial a creației lui Ce
hov”, „Dramaturgia lui Cehov” și al
tele.

In Belorusia se marchează pe larg 
cea de a 50-a comemorare a morții 
lui Cehov. La 6 iulie, în capitala Re
publicii, Minsk, a avut loc sesiunea 
Academiei de Științe sociale a R.S.S. 
Beloruse consacrată lui Cehov. La 
lucrările sesiunii au participat colabo
ratori științifici ai instituțiilor de îh- 
vățămînt superior ale orașului, repre
zentanți ai organizațiilor de învăță- 
mînt superior ale orașului, reprezen
tanți ai organizațiilor obștești, oameni 
ai culturii și artei. La sesiune au fost 
ascultate rapoarte despre creația lui 
Anton Cehov. Uniunea scriitorilor so
vietici din Belorusia și Comitetul re
publican pentru apărarea păcii au 
constituit un comitet pentru organiza
rea zilelor consacrate sărbătorii lui 
Cehov.

La
Dealul-mare este unul din munții 

care înconjoară Uricaniul. Urcînd pe 
poteca ce duce spre vîrful muntelui, 
întîlnești în cale copaci, izvoare cu 
apă cristalină, poieni cu iarbă deasă, 
mătăsoasă.

Peste cîteva sute de metri, după o 
colină, într-o poiană înverzită încon
jurată de copaci umbroși, dai de o stî- 
nă. Este stîna cooperatistă. De jur 
împrejur, la o oarecare distanță sînt 
colibele ciobanilor. Seara tîrziu, după 
terminarea lucrului, răsună pînă de
parte în văioage cîntecele slobozite 
de fluierele ciobanilor. De și tînără, 
stîna cooperatistă din Uricani își are 
poveste? ei...

Orice început e greu
Încă din anul trecut, în comuna Uri

cani mergea din casă-n casă vestea 
înființării unei stîni cooperatiste. Unii 
dintre țărani erau îngîndurați și se 
întrebau :

— Cum o să fie în stîna coopera
tistă ? Ce avantaje o să avem — se 
întrebau oamenii.

Mult l-a frămîntăt problema înfiin
țării acestei stîni și pe Ioan Matei, 
președintele sfatului popular. In cele 
din urmă ș-a hotărît să convoace o 
consfătuire cu producătorii, în care să 
explice importanța stînii cooperatiste 
și avantajele ei.

Vestea s-a răspîndit repede între oa
meni. In scurt timp, în sala de ședin
țe a sfatului popular s-au și adunat 
peste 30 de țărani muncitori împreu
nă cu familiile lor. Tov. Ioan Matei 
a explicat, pe înțelesul tuturor scopul 
stînii cooperatiste, avantajele, obli
gațiile celor ce vor face parte din ea.

Oamenii ascultau, schimbau priviri 
și-și șopteau între ei. Unii se dumireau 
despre avantajele stînii, alții se co
deau. Saveta Stoi. nevasta lui Ion 
Stoi era și ea printre cei șovăielnici. 
Auzise zvonuri purtate de răuvoitori 
ca Petru Mîrșav a lui Orbi sau ca 
Mihai Prodan. Zvonurile fuseseră corn 
bătute de dfeputați, dar Saveta Stoi 
era încă î’n cumpănă și alături de 
ea și alții.

Totuși s-au găsit cîțiva oameni de 
inițiativă care au format comitetul 
de stînă. Și astfel, nu ușor, 38 de fa
milii de țărani muncitori din Uricani 
au alcătuit pentru prima dată în

stîna cooperatistă
această comună o stînă cooperatistă 
cu peste 400 de oi.

Primele roade
Intr-una din zilele lunii iunie, i-a 

venit rîndul și Măriei Murg să ridice 
laptele cuvenit pentru cele 15 oi pe 
care le are în stînă. Mergînd spre 
stînă s-a întîlnit cu Ion Vagaun, agen
tul agricol.

— Noroc Ioane — l-a salutat Ma-
ria Murg.

— Noroc bun — i-a răspuns agen
tul. Da unde mergi așa dimineață Mă
rie ?

Ia, pînă sus la stîni, că ne-o 
venit rîndul să ridicăm laptele de la 
oi.

— Eu cred că o să ieșim mai bine 
decît înainte cu laptele, cu brînza.

— Asta cred și eu. Ș-apoi m-am 
întîlnit cu mai mulți ciobani din par
tea Hațegului care mi-au povestit des
pre roadele stînilor cooperatiste de la 
ei. Ei sînt tare mulțumiți.

Ion Văgăun a dat să plece, dar și-a 
adus aminte că trebuie să-i mai spună 
ceva Măriei Murg.

— Măi Mărie, eu mi-am ridicat lap
tele cuvenit și-am scos 60 kg. brînză. 
După cum vezi am ieșit mult mai bine 
decît în ceilalți ani. Avem avantajul 

aproape și pășunea 
Și-apoi în anii 

pășunea, plăteam 
urmă cînd fă- 

i mă alegeam mai 
.ea toamna de multe

că oile sînt mai 
este mai bună, 
trecuți plăteam 
ciobanii și la 
ceam socoteala n 
cu nimic. Cînd ve
ori nu găseam nici oile toate și dacă 
întrebam de ele răspunsul era mereu 
același : — Ce. să-ți fac, omule, le-or 
mîncat lupii ori ursul... Acum ni-i mai 
ușor. Nu plătim ciobanii și nici pă
șunea ; mai avem și o reducere de 
10 la sută din obligațiile de lapte că
tre stat. Nu ne-am înșelat cînd am 
propus în adunarea generală să for
măm stîna cooperatistă. Stîna este în 
ajutorul nostru, ne ferește de exploa
tare ne noi, țăranii muncitori crescă
tori de oi.

Maria Murg l-a aprobat. I-a spus 
că si Cornel Mihăiasa tot la fel i-a 
vorbit. Ba i-a mai spus că la anul 
viitor o să se treacă la organizarea 
unei întovărășiri de creștere în co 
mun a oilor.

De vorbă cu baciul
/M-am suit într-o zi pe poteca ce 

duce spre muntele Dealul-mare. Dru
mul era greu, obbsitor, dar frumuse
țea naturii nu te lăsa să faci calea 
întoarsă. Nu ușor ăș fi găsit stîna. 
Am auzit însă sunetele unui corn. Am 
stat puțin și-am ascultat. In răstimpul, 
cît vîntul s-a oprit, am aurit o melo
die bătrînească din fluier.

— Aici undeva după culme trebuie 
să fie stîna — mi-am zis. Cînd m-am 
apropiat m-au luat în primire dulăii. 
Noroc că cineva i-a potolit, altfel 
poate trebuia s-o iau la vale...

— Noroc bun, moșule !...
— Bun, taică mi-a răspuns Ni- 

colae Petrescu, baciul stînei coope
ratiste.

rfci vorbă-n vorbă moș Nicolae în
cepu să-mi povestească despre munca 
lui de baci și despre cea a ciobanilor.

In trecut ciobanii nu erau luați în 
seamă de nimeni. Erau la cheremul 
chiaburilor care-i jecmăneau dîndu-le 
o simbrie ca vai de lume. Un cojoc 
vechi, opinci mai adesea sparte, asta 
era îmbrăcămintea ciobanilor șl pe 
vreme bună și pe ploaie.

Acum lucrurile s-au schimbat. Noi 
ăștia de la stîna cooperatistă am pri
mit multe lucruri. Am primit două 
pelerine cauciucate, am primit cizme 
de cauciuc. Pentru vreme de ploaie 
avem cizme, pentru vreme uscată a- 
vem opinci.

—Dar în sacul acela ce țineți ?
— Aici avem făină de porumb pen

tru mămăligă, iar colo în colț cartofi. 
Avem și slănină, dar slănina am pus-o 
Ia fum. Alimentele sosesc de la ma
gazinul din Uricani. Sosesc berechet 
și cît îi pofta de mîncare de mare, tot 
nu le dăm de capăt.

•ir

Țăranii muncitori din comuna Uri
cani care au intrat în stîna coopera
tistă sînt mulțumiți de primele ei roa
de, de avantajele de care se bucură. 
In trecut țăranii muncitori trebuiau 
să suporte toate cheltuielile, cu în
treținerea ailor, pe cînd acum, dîn
du-le în stîna cooperatistă, nu mai 
poate fi vorba de așa ceva.

Stîna cooperatistă de la Uricani 
reprezintă unul din elementele noi din 
viața țăranilor muncitori din raionul 
nostru, un prim pas spre traiul tot 
mai îmbelșugat.

P. S1GM1REAN

Sporirea productivității muncii și reducerea prețului de cost 
pe baza folosirii rezervelor producției — principalele sarcini 

ale colectivului minei Lupeni
Marți 6 iulie a. c., după termina

rea schimbului de dimineață, a avut 
loc la mina Lupeni o consfătuire de 
producție pentru analizarea succese
lor și lipsurilor din munca colectivu
lui pe luna iunie și elaborarea unor 
măsuri care să ducă la îmbunătățirea 
activității oamenilor muncii de la a- 
ceastă mină. La consfătuire a parti
cipat un număr însemnat de mineri 
de frunte, maiștri mineri, tehnicieni 
și ingineri din conducerile sectoare
lor și minei.

Darea de seamă a conducerii ad
ministrative asupra activității colec
tivului de mineri, tehnicieni și ingi
neri în cursul lunii iunie, prezentată 
de tov. inginer Gheorghe Sîn, a scos 
în evidență succesele repurtate de 
oamenii muncii din sectoarele minie
re fruntașe. In luna iunie colectivele 
sectoarelor I B și III și-au îndeplinit 
planul producției de cărbune în pro
porție de 104,4 și respectiv 104,9 la 
sută. Este demn de remarcat faptul 
că în aceste două sectoare fruntașe 
planul de pregătiri a fost realizat în 
proporție de 138,8 și respectiv 104,4 
ia sută, ceea ce înseamnă că sarci
nile de plan cantitative au fost înde
plinite cu succes. La mina Lupeni 
planul lucrărilor de investiții pe luna 
iunie a fost realizat în proporție de 
102,6 la sută, iar producția de cărbu
ne a crescut simțitor față de luna 
mai. Cu toate Că a rămas în urmă 
cu îndeplinirea planului de cărbune 
și pregătiri, colectivul sectorului 1 A 
a făcut progrese simțitoare în luna 
iunie în ceea ce privește sporirea pro-

Pe marginea unei consfătuiri 
de producție

ductivității muncii, indice la care s-a 
obținut o creștere de 32,5 la sută în 
comparație cu luna mai.

In luna iunie la mina Lupeni au 
avut loc acțiuni de muncă voluntară 
încununate de succes. Astfel, colecti
vul sectorului de rambleu în frunte cu 
tehnicianul Dezideriu Saloni, a ex
tras prin muncă voluntară 475 tone 
de cărbune față de 300 tone cît își 
luase^ angajamentul. Zeci de tone de 
cărbune a extras prin muncă vo
luntară și colectivul serviciului de 
protecția muncii. Aceste acțiuni de 
muncă voluntară sînt exemple de pa
triotism în muncă, caracteristice oa
menilor muncii eliberați de exploa
tare.

Prin darea de seamă asupra acti
vității pe luna iunie, conducerea mi
nei Lupeni a oglindit și o parte din 
lipsurile și deficiențele caracteristice 
care au ioc în prezent la această 
mină. Darea de seamă a subliniat 
două lipsuri tipice: slaba preocupare 
pentru ridicarea productivității și o 
neglijență aproape totală față de e- 
voluția prețului de cost.

Eipsurile care fac ca productivita
tea muncii la mina Lupeni să fie scă
zută sînt: numărul mare de munci
tori de regie din unele sectoare; ra
portul nejust între efectivul total al 
minei și numărul posturilor prestate 

în cărbune; existența unui număr în
semnat de brigăzi care nu-și reali
zează normele; indisciplina și defi
ciențele din organizarea muncii. In 
darea de seamă s-a arătat că în sec
torul 1 B există un mare număr de 
posturi de regie. La fiecare muncitor 
din sectorul I B ocupat în lucrări de 
înaintare există cîte un muncitor care 
se ocupă cu transportul de lemn, cu 
aducerea sau scoaterea vagonetelor 
goale și pline sau cu alte munci de 
regie. De asemenea, din cauză că 
sectorul de transport nu dirijează 
just materialele, zilnic se folosesc 
din cadrul sectoarelor productive cîte 
40-50 muncitori, așa-ziși însoțitori 
la transportul de materiale.

Un raport cu totul nejust există În
tre totalul efectivului minei și postu
rile prestate în cărbune. In medie, 
la mina Lupeni posturile în cărbune 
reprezintă abia 27 la sută față de e- 
fectivul total. Este firesc că unei creș
teri de numai 10 la sută a posturilor 
în cărbune, chiar la actuala produc
tivitate a muncii din abataje, să îi co
respundă o sporire simțitoare a pro
ductivității muncii pe mină.

O parte însemnată dintre brigăzile 
minei Lupeni nu-și îndeplinesc nor
mele tehnice de lucru. In luna iunie 
procentajul brigăzilor de mineri care 
n-au realizat acest important indice 
de plan a fost de 20 la sută în sec
torul I A, de 6 la sută în sectorul 1 B, 
de 15 la sută la pregătiri în sectorul! 
II și de 18 la sută în sectorul IV. 
Așa după cum a reieșit din darea de 
seamă, faptul că unele brigăzi dc 

mineri n-au îndeplinit normele de 
lucru se datorește, pe de o pai*te, in
disciplinei din cadrul brigăzilor, iar 
pe de altă parte slabului sprijin a- 
cordat lor de către maiștrii mineri. 
De exemplu, membrii brigăzii condu
se de minerul Pompiliu Radu din sec
torul II dorm în timpul șutului, ceea 
ce a făcut ca brigada să rămînă în 
urmă cu realizarea normelor. Lipsuri 
serioase a avut în muncă și brigada 
tov. Adalbert Gaty, din același sec
tor. Pentru rămînerea în urmă a aces
tor brigăzi se fac vinovați și maiștrii 
mineri Mihai Króméi, luliu Simon și 
alții, care nu le-au sprijinit și con
trolat în suficientă măsură. Maistrul 
miner Mihai Króméi dă dovadă el în
suși de indisciplină; în luna iunie á 
făcut o absență nemotivată. De fapt 
nu numai acest maistru este un exem
plu orost de disciplină la mina Lu
peni.' Printre maiștrii care absentea
ză nemotivat de la lucru se află și 
Dezideriu Ördög, Ioan Topor, Con
stantin Cătălin și Francisc Konoloș. 
Alti maiștri și tehnicieni ca inginerul 
Titus Tomescu refuză să vină la lu
cru în zilele cînd sînt programați. Nu 
se poate tolera ca maiștrii mineri — 
conducători ai procesului de produc
ție — să servească drept exemplu de 
indisciplină pentru blaumacheri ca 
Alexandru Nagy, Gheorghe Rădules- 
cu, Petru Batiu, Zaharie Szabó, Tă- 
nase Drăghici, Vasile Romînciuc, Ște- 
fac Potoky și alții care, pe motivul că 
și „șefii“ lor absentează, fac lunar 
cîte 2—5 nemotivate.

Deficiențele manifestate în lupta 
pentru reducerea prețului de cost la 
mina Lupeni sînt, în general, pro
ductivitatea scăzută realizată pe mină, 
slaba preocupare pentru îmbunătăți
rea calității cărbunelui și pentru fo
losirea rațională a materialelor și u-
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Sunetul prelung al sirenei stră
bate peste dealurile împădurite ce 
împrejmuesc orașul Vulcan, vestind 
sfîrșitul șutului de dimineață. Peste 
puțin timp colivia puțului ,,7 No
iembrie“, pe a cărui cupolă străju
iește majestoasă o stea roșie, se puse 
în mișcare. Din adînc își făcu în cu- 
rînd apariția primul grup de mineri.

— Sînt ei,? —- se întrebau oame
nii care așteptau nerăbdători să se 
deschidă ușa coliviei.

— Da, ei sînt 1 — au răspuns mi
nerii, îndreptîndu-se spre rampa pu
țului pentru a îmbrățișa pe harnicii 
ortaci ai fruntașului întrecerii socia
liste Pavel Boyte, care și-au înde
plinit în mai puțin de 10 luni sarci
nile de plan ce le reveneau în cel de 
al 3-lea an din cincinal.

Fețele înnegrite de cărbune ale mi
nerilor radiau de bucurie. Era bucu
ria victoriei dobîndite.

La ieșirea din șut, minerii din bri
găzile conduse de Andrei Vizi, Oc
tavian Iancu, Andronic Iovan și al
tele care și-au îndeplinit sarcinile a- 
nuale de plan înainte de termen au 
fost întîmpinați cu flori.

Angajamentul
Anul 1953 își trăia ultimele zile. 

Peste întinsul cenușiu, iarna își aș
ternuse mantia ei de omăt. In biroul 
directorului minei, tov. losif Cotoț, 
se discuta aprins. Erau de față secre
tarul organizației de partid, tehni
cieni și întreaga brigadă condusă de 
Pavel Boyte.

— Și cum vă spuneam, tovarășe 
director — începu Boyte — după ce 
și-a analizat posibilitățile de muncă, 
brigada noastră s-a hotărît să-și ia 
angajamentul să îndeplinească sar
cinile de plan pe anul 1954 în 7 luni. 
Pentru aceasta însă, noi cerem con
ducerii să ne acorde tot sprijinul de 
care avem nevoie.

— Noi, tovarășe Boyte, ne vom 
strădui să-ți asigurăm condiții bune 
de muncă, pentru ca angajamentul 
să poată fi dus la'îndeplinire — îl a- 
sigură directorul.

— La rîndul ei, organizația de 
bază se va interesa în de aproape de 
munca brigăzii dumitale, iar eu per
sonal îți urez mult succes și nu uita 
că pentru un candidat de partid an
gajamentul e lege — îi spuse secre
tarul de partid.

tilajelor. Din cauza creșterii procen
tajului de șist peste cel admis, mina 
Lupeni a plătit în luna iunie prepa- 
rației penalizări în valoare de 201.000 
iei. O analiză a evoluției prețului de 
cost al cărbunelui pe luna mai, com
parativ cu trimestrul 1 a, e., arată că 
prețul de cost al cărbunelui a cres
cut cu circa 11 la sută. Aceasta din 
cauza creșterii prețului de cost la 
toate elementele componente și în 
primul rînd la salarii, energie elec
trică și materiale. Deși pentru utila
jele de care dispune mina se plătesc 
în fiecare lună amortismente, o sea
mă de utilaje stau nefolosite. De e- 
xemplu. sectorul IV și-a realizat sar
cinile de plan pe luna iunie la pre
gătiri în proporție de 58 la sută, în 
timp ce mașinile de încărcat (pentru 
care se plătesc amortismente) stau 
nefolosite. Intr-o mină cu un volum 
atît de mare de pregătiri nu se gă
sesc azi locuri (cel puțin așa susțin 
unii) pentru folosirea a 4 mașini de 
încărcat, în schimb se permite ca la 
unele locuri de muncă cum este a- 
cela al brigăzii minerului Petru Gotz 
din sectorul I B să se zăibărească 
cărbunele circa 30 de metri.

Referatul comitetului de întreprin
dere, deși alcătuit cu serioase defi
ciente, a scos totuși la iveală multe 
alte cauze ale lipsurilor de la mina 
Lupeni. In referat s-a arătat că mun
ca sindicală în unele sectoare se des
fășoară la un nivel scăzut, fapt care 
s-a răsfrînt în primul rînd asupra 
mobilizării oamenilor muncii în între
cerea socialistă. Referatul a arătat că 
la mina Lupeni preocuparea față de 
extinderea metodelor avansate și în 
primul rînd a metodei graficului ci- 
clid a scăzut. Dacă în luna aprilie 26 
brigăzi de mineri aplicau metoda gra
ficului ciclic, în luna mai numărul

ÎNTRECERE
...Vestea despre angajamentul luat 

de brigada condusă de Pavel Boyte 
s-a răspîndit cu iuțeala fulgerului. 
In scurt timp brigăzile de mineri 
conduse de Andrei Vizi, Andronic Io
van, Octavian Iancu, Traian Păcurar 
și altele și-au luat angajamentul să 
îndeplinească sarcinile de plan anuale 
cu 2-4 luni înainte de termen. între
cerea socialistă pentru îndeplinirea 
în timp scurt a sarcinilor anuale de 
plan a luat la mina Vulcan un larg 
caracter de masă.

După metoda graficului ciclic
Zilele care s-au scurs din acest an 

s-au caracterizat printr-o întrecere 
deosebit de disputată pentru obține
rea locului de fruntaș. Rînd pe rînd, 
în fruntea întrecerii s-au situat bri
găzile de mineri conduse de tov. Pa
vel Boyte, Andrei Vizi și Andronic 
Iovan. Lunile treceau una după alta 
și minerii din bțigada lui Octavian 
iancu nu reușeau să se mențină în 
plutonul fruntașilor cu toate că ob
țineau depășiri de plan de 30-40 la 
sută. Acest lucru le-a dat de gîndit. 
Intr-o scurtă consfătuire ei au ana
lizat cauzele rămînerii în urmă. Pe 
lingă lipsurile organizatorice din bri
gada lor, ei au analizat și felul cum 
muncesc celelalte brigăzi și mai ales 
aceea a comunistului Andrei Vizi. 
Din cele constatate a reieșit că secre
tul succeselor obținute de brigada lui 
Vizi constă Îh aplicarea metodei gra
ficului ciclic și faptului că evacuarea 
sterilului de la locul său de muncă se 
face cu o puternică mașină sovietică 
de încărcat. De atunci rămăsese sta
bilit: brigada va trece la aplicarea 
metodei graficului ciclic, cerînd con
ducerii să-i repartizeze totodată o 
mașină de încărcat.

...Luna mai ! Minerii din brigada 
comunistului Octavian iancu au tre
cut la muncă pe bază de grafic ci
clic. Mînuită cu multă pricepere 
de comunistul Octavian Iancu, mași
na de încărcat umplea în cîtevâ mi
nute vagonetul cu steril. La această 
cpeiație minerii cîștigau timp pre
țios, fapt care a făcut ca brigada 
lor să-și depășească sarcinile de plan 
prevăzute în ciclogramă cu 90 la 
sută. Prima lună de aplicare a meto
dei graficului ciclic și de muncă cu 
mașina sovietică de încărcat a con
stituit o însemnată victorie. Realiză- 

lor a scăzut la 22, iar în iunie la 16. 
Aproape în fiecare lună jumătate din 
brigăzile ciclice, fiind slab sprijinite, 
nu și-au realizat ciclurile.

Atît darea de seamă a conducerii 
administrative cît și referatul comi
tetului de întreprindere au avut lip
suri, sezisate în bună parte de parti- 
cipanții la consfătuire. Darea de sea
mă a criticat curajos și concret lip
surile sectoarelor, dar n-a amintit a- 
proape nimic de lipsurile unor ser
vicii atît de importante ca serviciul 
producției și serviciul tehnic, de fe
lul cum inginerii cu experiență din 
aceste servicii au sprijinit sau nu 
conducerea sectoarelor cu activitate 
slabă. 1

Pe bună dreptate, tov. Ioan Kirr, 
șeful sectorului VII, a spus:

— Pentru a lucra cu randament 
trebuie ca cei care știu să lucreze 
bine, care au capacitate de organiza
re. să ajute pe oei care au lucrat și 
lucrează încă prost.

Discuțiile purtate în cadrul con
sfătuirii au scos la iveală o seamă 
de noi deficiențe. Astfel s-a arătat că 
sectoarele miniere de multeori amînă 
descărcarea materialului lemnos pe 
motiv că n au timp, cărucioarele fiind 
obligate să staționeze pe galerii sau 
să *se plimbe din mină afară și in
vers. întrerupătoarele destinate sec
torului I B au făcut timp de 5 zile 
naveta de la suprafață la mină, timp 
în care, din cauza apei, s-au defectaț 
necesitînd posturi inutile de reparație.

Minerul fruntaș al întrecerii socia
liste loan Gaiovschi a arătat că pos
turile inutile care se fac la transpor
tul vagonetelor și a materialelor se 
datoresc și lipsei de prevedere pe care 
a dovedit-o conducerea minei. Gale
ria prin care se face aprovizionarea 
brigăzii sale și a altor brigăzi, deși

A
rile anierioare au fost depășite cu 
40-50 la sută. r

In fața graficului
1 iulie 1954. In fața graficului pe 

care sînt afișate rezultatele obținute 
de brigăzile aflate în întrecere socia
listă de la începutul anului și pînă în 
prezent, stă un grup de mineri. Sînt 
minerii din brigăzile conduse de An
drei Vizi, Andronic Iovan, Pavel 
Boyte și Octavian Iancu. Cu toții dis
cută aprins.

— Noi sîntem în frunte — spuse 
cu mindrie un tînăr din brigada lui 
Vizi — lucrăm în cotitul zilei de 23 
octombrie și cine știe poate că la 23 
August vom sărbători odată cu ani
versarea eliberării patriei de către 
Armata Sovietică și îndeplinirea pla
nului pe 1954.

— Da ce crezi că. noi stăm cu mîi- 
nile în sîn — îi taie vorba un ortac 
din brigada tov. Iancu. — Uită-te la 
grafic și ai să vezi cît am săltat de 
cînd lucrăm după, metoda graficului 
ciclic și cu ajutorul mașinei de în
cărcat. ,

Pe chipurile minerilor din brigă
zile conduse de Andronic Iovan și 
Pavel Boyte înflori un zimbet. Ace
lași lucru îl doreau și ei. Bătălia pen
tru primul loc era mai intensă decît 
oricînd.

In lupta pentru noi victorii
Din acea zi, întrecerea pentru pri

mul loc a început cu forțe înzecite. 
In galeriile brigăzilor Comuniștilor 
Andrei Vizi și Octavian Iancu, în a- 
batajele și suitoarele unde lucrează 
Pavel Boyte și Andronic Iovan îm
preună cu ortacii lor, munca se des
fășoară zi și noapte fără încetare. 
Fiecare șut înseamnă o nouă victorie. 
Sarcinile de plan sînt întrecute de 
către fiecare brigadă. In această luptă 
pentru îndeplinirea sarcinilor de plan 
înainte de termen, pentru întîmpina- 
rea istoricei aniversări a eliberării 
țării noastre cu realizări cît mai fru
moase sînt antrenate și brigăzile' mi
nerilor Traian Păcurar. Petru Feher, 
Alexandru Cioara, Rudolf Karacsoni, 
Ludovic Antal, Ioan Rapolteanu și 
alte zeci de brigăzi de la mina Vul
can, care prin munca lor pun temelie 
trainică construirii socialismului în 
patria noastră.

ANATOLIE PANIȘ

a stat un an de zile neutilizată, ni
meni nu s-a gîndit la amenajarea ei, 
astfel că în prezent transportul pe 
galerie se face în condiții foarte grele 
și cu multe posturi de regie.

Numeroși participanți au făcut 
propuneri de îmbunătățire a muncii 
și și-au luat angajamente sporite. 
Tov. Simion Căținean s-a angajat ca 
la cele două abataje frontale pe care 
le conduce să îndeplinească cu re
gularitate ciclul de lucrări, cu con
diția ca și conducerea minei și a sec
torului să dirijeze aprovizionarea cu 
vagonete goale, după cum prevede 
ciclograma. Tov. Fridolin Beranek a 
propus ca lemnul vechi care mai poate 
fi utilizat și merge la haldă să fie 
depozitat acolo și cînd s-au strîns 
cantități suficiente să fie îndrumat 
spre mină.

Luînd cuvîntul tov. Aron Cristea, 
directorul minei, a arătat că princi
pala sarcină care stă astăzi în fața 
colectivului minei Lupeni este lupta 
pentru reducerea posturilor inutile, 
pentru folosirea deplină a utilajului 
și pentru îmbunătățirea calității căr
bunelui. Trebuie curmată pentru tot
deauna lipsa de grijă față de utilaj, 
a arătat printre altele tov. A. Cristea. 
La mina Lupeni există obiceiul de a 
cere mereu utilaje și materiale noi, 
de a lăsa ciocane de abataj, perfora
toare, lămpi, unelte și mecanizme în 
surpare sap prin cărbune. Pentru 
mulți conducători ai producției redu
cerea prețului de cost nu este o preo- 
•ttnare.

Tovarășul Ștefan Miloș, secretarul 
comitetului de partid, a scos în relief 
pasivitatea pe care o manifestă la 
mina Lupeni unele conduceri, tendin
ța de a fi lăsate lucrurile să meargă 
de la sine. Ce trebuie s$ se facă pen
tru lichidarea acestei stări de lu
cruri? — a spus în continuare tov.

* ' >

0 inițiativă lăudabilă
Printre angajamentele luate în cins

tea zilei de 23 August de către mun
citorii și tehnicienii sectorului VI 
rambleu de la mina Lupeni a fost 
și acela de a extrage prin muncă vo
luntară o cantitate însemnată de căr
bune.

In frunte cu șeful sectorului, tov. 
Dezideriu Saloni, mai mulți munci
tori din acest sector au muncit vo
luntar într-un abataj cameră, reușind 
să extragă o însemnată cantitate de 
cărbune. S-au evidențiat cu acest 
prilej tov. Teodor Popovici, Ștefan 
Frățilă, Ioan Nemeș, losif Botar, 
Marin Jurcan, Gheorghe Apostol, Pe
tre Bucur, Nicolae Damian si alții.

M. MATASAREANU 
corespondent

Programul 
manifestărilor sportive

Azi 11 iulie a.c. va avea loc des
chiderea bazinului de înot de la Pe- 
trila. Cu acest prilej se va organiza • 
o gală de box cu concursul echipelor 
Minerul Petrila și Minerul Uricarrf.

In zilele care urmează se va or
ganiza la bazinul de înot de la Pe
trila un curs de natație cu . o durată 
de 3 luni, la care pot participa spor
tivii dornici de a practica această dis
ciplină sportivă.

TIR
La poligonul Constructorul din Pe

troșani va avea loc azi un concurs 
de tir la care vor participa colectivele 
sportive din raion. Concursul are ca 
scop selecționarea și pregătirea echi
pei de tir a regiunii Hunedoara în 
vederea concursului interregional care 
va avea loc în ziua de 17 iuMe a.c.

MARATON
Tot azi va avea loc al doilea an

trenament de maraton redus, pe dis
tanța Lupeni-Petroșani. Acest antre
nament va pregăti echipa de maraton 
a Văii Jiului pentru campionatul re
publican de maraton redus ce va avea 
loc în ziua de 26 august a.c. la Bu
curești.

BOX
Echipa de box a colectivului spor

tiv Minerul din Lupeni va susține azi 
în localitatea Sadu o întîlnire amica
lă cu echipa de box din această loca
litate.

Miloș —. Trebuie asigurată o largă 
mobilizare a oamenilor muncii pen
tru folosirea rezervelor producției și 
în primul rînd a timpului de lucru; 
trebuie creată o largă opinie de masă 
atît împotriva lipsurilor tehnico-orga- 
nizatorice, cît și împotriva chiulan
giilor, leneșilor și dezorganizatorilor 
producției.

★
In încheierea consfătuirii a fost a- 

doptat un plan de măsuri tehnico- 
organizatorice menit să ducă la îm
bunătățirea muncii întregului colec
tiv. Printre aceste măsuri se prevede 
introducerea armării metalice la încă 
trei abataje frontale, ca reviziile la 
instalațiile electro-mecanice din aba
tajele frontale să se facă în schim
burile neproductive, crearea de bri
găzi speciale de perforare și pușcare 
în abataje frontale, divizarea supra
vegherii în cadrul sectorului de trans
port pe suprafață și subteran, urmă
rirea zilnică a realizărilor brigăzilor 
de mineri pentru a se putea interveni 
operativ acolo unde se constată ră- 
mîneri în urmă.

Participanții la consfătuire au a- 
probat cu entuziasm propunerile și 
s-au angajat să lupte pentru înfăp
tuirea angajamentelor colective ale 
minei, luate în cinstea Zilei mineru
lui și a zilei de 23 August. Aceste 
angajamente prevăd: sporirea pro
ducției de cărbune cu 4 la sută față 
de realizările trimestrului II; reali
zarea planului la pregătiri în pro
porție de 102 la sută; reducerea pos
turilor de regie cu 10 la sută; redu
cerea prețului de cost al cărbunelui 
cu 3,25 lei pe tonă, față de trimes
trul II;. reducerea procentajului de 
sist din cărbune cu 1 la sută, față 
de normativ și alte angajamente so- 
cial-culturale.

I. MIRZA
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Inmînarea Premiului Internațional Stalin „Pentru întărirea păcii 
între popoare“ îsabellei Blume

MOSCOVA (Agerpres). — La 9 
iulie, în sala Sv^rdlov a Kremlinului 
a avut loc înmînarea Premiului In
ternațional Stalin ,,Pentru întărirea 
păcii între popoare“ îsabellei Blume, 
eminentă reprezentantă a vieții pu
blice din Belgia, deputat în parla
ment.

Inmînînd îsabellei Blume diploma 
și medalia de aur de laureat al Pre
miului Internațional Stalin, scriitorul

Ciu
PEKIN (Agerpres). — Chină nouă 

transmite :
Premierul Cîu En-lai, ministru ăl 

Afacerilor Externe al R. P. Chineze 

Declarația lui Dulles la o conferință de presă
NEW YORK (Agerpres) — După

cum anunță agențiile de presa ame
ricane secretarul de stat al S.U.A., 
Dulles, a făcut în cadrul unei confe-

WASHINGTON (Agerpres).
După cum anunță agenția France 

Presse, președintele Eisenhower l-a 
primit pe generalul Dhanabajata, mi
nistrul adjunct de război al Tailandei 
și comandantul șef al forțelor armate 
ale acestei țări. In cursul aceleiași 
zile, Dhanarajata l-a vizitat pe Wal
ter Bedell-Smith,, secretar de stat ad
junct ăl Departamentului de stat.

Potrivit declarațiilor făcute după 
ă'ceste întrevederi de către ambasa-

Situația grea
WASHINGTON (Agerpres). —
Presa americană semnalează criza 

gravă prin care trece industria carbo
niferă americană. Sînt afectate mai 
ales regiunile miniere din statele Pen
nsylvania și Kentucky. Potrivit pu
blicației sindicale „March of Labor”, 
numărul minerilor șomeri a atins ci
fra de 100.000 în timp ce alți 300.000 
nu lucrează decît trei zile pe săptămî- 
nă.

„Industria carboniferă din Pennsyl
vania este cu un picior în groapă”, 
scrie ziarul „Pittsburgh Press”. Re
giunile lovite de criză sînt pline de 
așa numite „orașe fantomă”, centre 
miniere odinioară înfloritoare dar care 
astăzi sînt aproape pustii, fiind pără-

Se împlinesc 33 de ani de cînd în 
Mongolia a fost ales primul guvern 
popular revoluționar. Acest eveni
ment are o deosebită importanță în 
viața poporului și statului mongol. 
Crearea primului guvern popular re
voluționar a deschis poporului mon
gol posibilitatea înaintării victorioa
se spre socialism.

Ppporul mongol are o istorie zbu
ciumată. Timp de mai multe secole 
el a fost înrobit de feudalii chinezi. 
Aceasta l-a ridicat de mai multe ori 
la luptă pentru libertate împotriva 
cotropirii, robiei. Printre cele mai 
cunoscute răscale în istoria acestui 
popor este și cea din jurul anului 
1756 de sub conducerea lui Amur- 
san.

In 1911, în urma unei mișcări vic
torioase a fost proclamată autonomia 
Mongoliei. Cu toate acestea, poporul 
a continuat să ducă o viață grea sub 
domnia feudalilor și lamailor.

Singura forță care a scăpat poporul 
mongol de la robie a fost Partidul 
Popular Revoluționar creat în 1920. 
Sub influența Marii Revoluții Socia
liste din Octombrie. Partidul Popu
lar Revoluționar a ridicat tot mai 
sus steagul luptei pentru libertate și 
independență.

Victoria poporului mongol este un 
rezultat al Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie.

In luna noiembrie 1924. Marele 
Hural Național a proclamat Republi- 

Ilya Ehrenburg a făcut o caracteri
zare a luptei dirze și îndelungate pe 
care a dus-o Isabella Blume pentru 
pace, pentru întărirea prieteniei în
tre popoare.

Au rostit cuvîntări de salut: Arcadi 
Mordvinov, președintele Academiei de 
arhitectură a U.R.S.S.. membru în 
Comitetul sovietic pentru apărarea 
păcii, Zenaida Gagarina — din partea 
Comitetului antifascist al femeilor so

En-lai a plecat spre Geneva
si conducător al delegației chineze la 
conferința miniștrilor Afacerilor Ex
terne, a plecat în dimineața zilei de 

rințe de presă o declarație în care a 
repetat punctul de vedere al lui Ei
senhower în problema restabilirii drep
turilor Republicii Populare Chineze la 
O.N.U. Dulles a declarat că S.U.A.

Vizita generalului Dhanarajata în S. Ü. A.
dorul Tailandei în S.U.A., Sarasin, 
discuțiile dintre ministrul tailandez 
și oficialitățile americane au avut ca 
obiect problema sporirii „ajutorului“ 
militar pe care Statele Unite îl a- 
cordă Tailandei.

După cum anunță aceeași agenție, 
ambasadorul Tailandei a declarat de 
asemenea că „Tailanda își sporește în 
mod considerabil forțele armate" și 
că „acest efort este privit cu bună
voință de Departamentul de Stat al 
S.U.A. și de către Pentagon".

a industriei carbonifere din S. U. A.-
site de minerii care pleacă în alte re
giuni în căutare de lucru. In principa
lele regiuni miniere din Pennsylvania- 
Scranton, Wilkes Barre Hazleton * și 
Pottsville, din octombrie 1952 și pînă 
în februarie a.c. numărul șomerilor 
a crescut cu 50 la sută. Ziarul „Phila
delphia Inquirer“ scrie în legătură cu 
acesta : „Tragedia regiunilor carbo
nifere din Pennsylvania se agravează 
pe zi ce trece”.

In statul Kentucky situația nu este 
mai bună. Aproape o treime din nu
mărul total al minerilor din acest stat 
sînt șomeri, iar restul lucrează în cea 
mai mare parte cîteva zile pe săptă- 
mînă. In districtul minier Pike 
County nu lucrează decît 3.000 de 

A 33-a aniversare a revoluției mongole
ca Populară Mongolă și a votat pri
ma constituție care consfințea pute
rea araților asupra pămîntului și bo
gățiilor’ țării. A fost desființată îm
părțirea în caste și s-a introdus ale
gerea organelor locale ale puterii de 
stat. Baza politică' a regimului de
mocrat-popular al Republicii Popu
lare Mongole o constituie Marele 
Hural Național.

Puterea populară, instaurată în 
țară, a deschis poporului posibilita
tea să creeze noi ramuri în econo
mia națională, să dezvolte ramurile 
producătoare de mărfuri de larg con
sum.

ReDublica Populară Mongolă se 
număra în trecut printre cele mai 
înapoiate țări. Ea nu avea nici un fel 
de industrie proprie. Absolut toată 
populația țării se ocupa cu creșterea 
vitelor, cu prelucrarea produselor a- 
niinale și cu vînătoarea. Astăzi însă, 
această țară are o industrie proprie 
în care lucrează peste 74.000 mun
citori. In țară există peste 200 fa
brici de ulei si săpun, de pielărie. în
călțăminte și de prelucrare a lînii.. 
A fost creat în anii puterii populare 
marele combinat de pielărie și încăl
țăminte „Cioibalsan" din Ulan-Bator, 
capitala țării.

O puternică dezvoltare a luat în 
anii puterii populare industria extrac
tivă datorită însemnatelor zăcăminte 
de cărbune, aur, cupru, sare. Cel mai 
mare bazin carbonifer este Nalaihul. 

vietice, cunoscuta inovatoare în in
dustrie Serafima Kotova — din partea 
muncitorilor și muncitoarelor de la 
filatura „Kalinin" din Moscova, pre
cum și Mihail Țarev, artist al poporu
lui al U.R.S.S. — în numele repre
zentanților culturii sovietice.

Cuvîntarea de răspuns a îsabellei 
Blume a fost ascultată cu deosebit 
interes.

9 iulie cu avionul spre Geneva pen 
tru a participa la tratativele în vede 
rea restabilirii păcii în Indochina.

vor face uz de dreptlil de veto pentru 
a împiedica Republica Populară Chi
neză să-și ocupe locul în Consiliul de 
Securitate.

Întrevederile dintre generalul tai
landez și cei doi oameni de stat ame
ricani se situează în cadrul presiuni
lor exercitate de S.U.A. asupra unor 
țări din sud-estul Asiei de a adera 
la pactul agresiv proiectat în această 
regiune, sub conducerea militariștilor 
americani. In legătură cu analizarea 
acestor scopuri. Statele Unite își si
lesc partenerii să-și sporească efecti
vele militare și pregătirile de război.

mineri în timp ce alți 8.000 sînt siliți 
să-și ducă existența cu mizera alo
cație de șomaj.- In-principala regiune 
carboniferă. Big Sandy Field, produc
ția de cărbune a scăzut în primul tri
mestru al anului curent cu 21 la sută 
fată d'-> aceeași perioadă a anului tre
cut.

Dună cum scrie ziarul newvorkez 
„Dailv Worker”. o ameliorare a aces
tei situații ar fi posibilă dacă s-ar 
căuta piețe de desfacere pentru căr
bunele american și în țările din Euro
pa răsăriteană, da- aceasta nu intră 
în vederile politice u • lui John Le 
wis și a celorlalți lideri de dreapta ai 
sindicatului unit al minerilor din Sta
tele Unite.

care dă o producție anuală de peste 
500.000 tone.

In vremea dominației străine, ma
joritatea populației era analfabetă. 
Ulterior a fost introdus învățămîn- 
tul elementar obligatoriu. In țară e- 
xistă astăzi 450 școli de cultură ge
nerală, 14 școli tehnice, o universi
tate serală de marxism-leninism, u- 
niversitatea „Cioibalsan“ din Ulan- 
Bator și un institut bacteriologic. 
Numărul elevilor., și studenților este 
astăzi de peste 800.000. In ultimii 
patru ani. numărul studenților a cres
cut de patru ori. Astăzi întreaga popu
lație a țării știe carte.

Prin grija partidului și guvernului 
democrat-popular, în Mongolia a fost 
creat un. mare număr de spitale, po
liclinici. dispensare, creșe. cămine de 
zi, au fost deschise noi stațiuni bal- 
neo-climaterice pentru oamenii mun
cii și familiile lor.

Marile transformări revoluționare, 
care au avut loc în Republica Popu
lară Mongolă, se datoresc în mare 
parte puternicului sprijin pe care l-a 
primit si continuă să-l primească din 
partea Uniunii Sovietice.

Astăzi. R. P. Mongolă este mem
bru activ, alături de Uniunea Sovie
tică și țările de democrație populară, 
în puternicul front al lagărului păcii, 
democrației și socialismului. Ea se 
bucură de simpatia și încrederea tu
turor popoarelor prietene.

A. CERBU

Crește mișcarea de eliberare 
din posesiunea portugheză 

Goa
NEW DELHI (Agerpres). —
Presa indiană se ocupă pe larg 

de creșterea mișcării de eliberare a 
populației din posesiunea portugheză 
Goa de pe teritoriul Indiei.

Ziarul „Times of India” care apare 
la New Delhi, referindu-se la măsurile 
de represiune luate de autoritățile por
tugheze ale coloniei scrie că „pe mă
sură ce crește mișcarea populară în 
favoarea alipirii posesiunii la India, 
represiunile autorităților se înăspresc 
tot mai mult. Aceste autorități încear
că să înăbușe însăși vocea poporului, 
acțiunile în favoarea eliberării colo
niei fiind pedepsite cu cea mai „mare 
asprime”«.

„Nu există îndoială în ceea ce pri
vește intențiile autorităților portughe
ze, scrie ziarul, citînd în continuare 
cuvintele primului ministru al Portu
galiei, Salazar, care a declarat că 
„alipirea teritoriului posesiunii Goa la 
Uniunea Indiană va fi împiedicată cu 
orice preț”.

Ziarul „Searchlight” scrie că „în 
urma violentei campanii de repre
siuni dezlănțuită de autoritățile por
tugheze, în nosesiunea Goa s-a creat 
o situație foarte serioasă".

Publicația „Assam Tribune” con
damnă „excesele de putere la care 
se dedă poliția portugheză împotriva 
mișcării populare progresiste, recur- 
gînd la toate subterfugiile și atrocită
țile la care le dă dreptul dominația 
colonială”.

Ziarul adauvă că întăririle armate 
pe care autorități!"1 portugheze le-au 
adus în mica insulă Dieu, cu scopul 
de a înăspri represiunile împotriva 
populației din Goa. „au înrăutățit și 
mai mult situația existentă”.

Crește șomajul în Grecia
ATENA (Agerpres). —
După cum transmite postul de radio 

Grecia Liberă, 50 Ia sută din munci
torii metalurgici din -Grecia sînt șo
meri. In ultima vreme au avut loc 
concedieri la labrica Hufardas, un ie 
au fost concediați 100 de muncitori, 
la fabrica Valtsiniotis, unde au fost 
concediați 80 de muncitori, iar la fa
brica Mitilineos, patronii au declarat 
lockout concediind 250 de muncitori.

Reducînd numărul muncitorilor 
afiați în producție, patronii îi obligă 
pe cei rămași să lucreze pînă la exte
nuare, folosind în acest scop măsuri 
de constrîngere. Astfel, la fabricile de 
tutun din Cavala se aplică sistemul 
amenzilor, reținerii salariilor, conce
dierilor exemplare în timpul lucrului, 
angajarea de muncitori, de probă, fără 
plată, salariilor reduse cu 3-15 la 
sută etc.

Aceste metode au stîrnit un val 
de indignare în rîndul oamenilor mun
cii care își intensifică lupta împotriva 
concedierilor, pentru pîine, pace și li
bertate.

PE SCURT
— Agenția Vietnameză de Infor

mații anunță că. potrivit unor date 
incomplete, numărul soldațiior care 
au dezertat din armata baodaistă în 
perioada decembrie 1953 — mai 1954 
se cifrează la 35.873.

— După cum anunță corespon
dentul din Madrid al agenției France 
Presse, în Spania crește necontenit 
scumpetea. In ultimele zile s-a înre
gistrat o nouă creștere a prețurilor.

Printre altele prețul pîinii a cres
cut cu 10 la sută, la gaze — cu 20 
la sută, energie electrică — cu 10 
la sută. Prețul ziarelor a crescut cu 
30 la sută, iar al tarifelor poștale — 
cu 60 la sută.

— După cum anunță ziarul brazi
lian „Imprensa Popular", greva celor 
10.000 muncitori de la fabricile de 
mobilă din districtul federal al Bra
ziliei, care a durat 62 zile, s-a ter
minat cu victoria muncitorilor. Pa
tronii au fost nevoiți să satisfacă re
vendicările muncitorilor.
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