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Activele — sprijin prețios 
în munca organizațiilor de bază

In vederea ridicării continue a nivelului muncii politice, 
s îmbunătățirii ei plenara lărgită a C.C. al P.M.R. din 19—20 
august 1953 a pus în fața organelor de partid sarcina de a 
atrage în jurul lor un larg și puternic activ de partid și fără 
de partid. In activul de partid trebuie să fie atrași cei mai buni 
membri de partid care se achită cu simț de răspundere d.e sarci
nile încredințate. Activul fără de partid trebuie să cuprindă 

’ muncitorii și tehnicienii înaintați fruntași ai întrecerii socialiste, 
care prin munca lor de zi cu zi și-au dovedit devotamentul față 
de regimul nostru democrat popular.

«■ Experiența de pînă acum, dovedește că acolo unde organi
zațiile de bază din întreprinderi și instituții și-au format activele 
de partid și fără de partid, s-au sprijinit în acțiunile lor pe aces
tea, munca politică s-a îmbunătățit simțitor. îndrumate de către 
comitetul de partid al minei, majoritatea organizațiilor de baza 
de la mina Lonea și-au format încă de mai mult timp active de 
partid și fără de partid, se consultă cu ele în toate problemele 
importante și le solicită sprijinul în realizarea sarcinilor ce le 
star. în față.

înainte cu cîtva timp, în sectorul de investiții al minei Lo
nea, au fost unele greutăți în aprovizionarea brigăzilor cu mate
rial lemnos și vagonete goale. Sezisîndu-se, biroul organizației 
de bază s-a consultat în această problemă cu tovarășii Gheorghe 
Cigmăian, Aurel Florea, Francisc Vasita și alții din activ care 
cunoșteau bine problema respectiva. Pe baza celor discutate și a 
propunerilor făcute au fost luate masuri care au dus la înlătu
rarea lipsurilor. Un alt exemplu pozitiv în munca cu activul este 
acela al biroului organizației de bază nr. 4 de la mina Aninoasa. 
Biroul organizației de bază din sectorul IV de la mina Aninoasa, 
nu s-a mulțumit numai cu formarea activului ci a antrenat pe 
fiecare tovarăș din activ la îndeplinirea unor sarcini concrete. 
Ca urmare a acestui fapt, numeroase probleme de producție au 
fost rezolvate în mod operativ, lucru care a contribuit la succe
sele obținute de colectivul sectorului în întrecerea socialistă ce 
se desfășoară în cinstea zilei de 23 August, O muncă temeinică 
cu activele de partid și fără de partid duc și organizațiile de 
bază de la mina Vulcan, din sectoarele II și IV de la mina Lu- 
peni, organizația de bază de la Filatura Lupeni și altele.

Deși s-au obținut unele succese trebuie spus că numeroase 
organizații de partid din Valea Jiului nu se sprijină în munca lor 
pe activele de partid și fără de partid, nu se preocupă în sufi
cientă măsură de ridicarea nivelului politic al tovarășilor din 
aceste active.

Unele birouri ale organizațiilor de bază, cum sînt de exem
plu cele din sectoarele I și VII de la mina Lonea, sectorul V de la 
mina Aninoasa s-au mulțumit cu faptul că au format active de 
partid și fără de partid, că au înaintat comitetelor de partid tabele 
cu tovarășii care formează aceste active. In rest, nu au mai făcut 
nimic pentru ca aceste active să constituie într-adevăr un sprijin 
în munca birourilor organizațiilor de bază. De asemenea, mai 
sînt unele birouri ale organizațiilor de bază care privesc în mod 
îngust problema activului de partid și fără de partid. Biroul 
organizației de bază de la Țesătoria Vulcan de pildă, crede că 
problema activului de partid este rezolvată dacă pe lîngă membri 
biroului maî duc muncă politică încă 2—3 tovarăși. O altă lipsă 
s-a manifestat la mina Petrila, unde unele birouri ale organiza
țiilor de bază n-au atras în activul fără de partid de cît un nu
măr mic de mineri și tehnicieni. Aceasta, de teamă ca nu cumva 
activul fără de partid să depășească numărul comuniștilor din 
sector. De sigur că o asemenea părere este nejustă și dăunătoare.

Ne mai desparte puțin timp pînă la măreața sărbătoare a 
eliberării. Mii de mineri, constructori și alți oameni ai muncii 
din Valea Jiului luptă cu avînt pentru a-și îndeplini și depăși 
angajamentele luate în cinstea zilei de 23 August. In această pe
rioadă de înflăcărat avînt în muncă, organizațiile de partid tre
buie să fie conducătorul politic al întrecerii socialiste, să vegheze 
ca fiecare muncitor să aibă asigurate condiții optime de muncă. 
Sarcinile multiple ce stau în fața organizațiilor de partid nu pot 
fi îndeplinite printr-o muncă sectară dusă numai de birourile 
organizațiilor de bază. Pentru aceasta este necesar ca fiecare bi
rou de organizație de bază să atragă în jurul său un activ de 
partid și fără de partid cît mai numeros, să se sprijine în muncă 
pe acest activ.

Birourile organizațiilor de bază nu trebuie să se mulțumească 
numai cu formarea activelor, cu faptul că se consultă în unele 
probleme cu tovarășii din activele de partid și fără de partid. Ele 
trebuie să traseze sarcini concrete fiecărui tovarăș din activul 
de partid și fără de partid, să urmărească îndeaproape îndeplini
rea acestora, să atragă activele la aplicarea în viață a hotărîrilor 
organelor de partid și a propriilor lor hotărîri. t

Pentru ca munca cu activul de partid și fără de partid să 
dea rezultate bune, birourile organizațiilor de bază trebuie să se 
preocupe de educarea activului, de ridicarea nivelului politic și 
ideologic al tovarășilor din activ.

Sprijinindu-se în munca lor pe activele de partid și fără de 
partid birourile organizațiilor de bază își vor îmbunătăți activita
tea, vor întări și mai mult legătura lor cu masele, achitîndu-se 
astfel cu succes de rolul de conducător politic al luptei pentru 
înfăptuirea politicii partidului și guvernului.
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In întîmpinarea zilei de 23 August
Două sectoare se întrec...

Sectoarele III și IV de la 
mina Lonea sînt în întrecere 
socialistă. Minerii și tehni
cienii din aceste sectoare 
muncesc cu avînt pentru a se 
situa în fruntea întrecerii so
cialiste ce se desfășoară în 
întîmpinarea zilei de 23 Au
gust.

...Trecuseră primele zece 
zile de întrecere din luna iu
lie. Pe graficul ce oglindește 
realizările obținute de sectoa
rele minei, la loc de frunl 
afla colectivul sectorului IV 
care depășise sarcinile de plan 
cu 8,9 la sută față de 1 la 
sută cît înregistrase colecti
vul sectorului III.

...Douăzeci iulie. In aceas-

tă zi s-a încheiat cea de a 
doua decadă a lunii. Colecti
vul sectorului IV și-a sporit 
depășirea de plan la 11 la 
sută menținîndu-se în frun
tea întrecerii. Nici minerii și 
tehnicienii din sectorul III 
nu s-au lăsat mai prejos. Ei 
au reușit să-și întreacă pla
nul de producție cu încă 10 
la sută. Astfel, lupta pentru 
cucerirea primului loc în în
trecere a devenit deosebit de 
dîrză. In ziua de 26 iulie co
lectivul sectorului IV, care 
avea o depășire de plan de 
11.5 la sută continua să fie 
în fruntea întrecerii socialiste, 
dar era urmat îndeaproape de 
colectivul sectorului III cu o 
depășire de 11.2 la sută.

A mai trecut o zi. Sorții 
izbînzii au trecut de astă dată 
de partea sectorului III care 
are acum o depășire de plan 
de 12.2 la sută.

întrecerea însă nu s-a ter
minat. La ea participă toți 
minerii și tehnicienii sectoa
relor. Minerii, printre care cei 
din brigăzile conduse de Ni- 
colae Puiu. Constantin Vlad, 
Ioan Gheorghe și Gheorghe 
Bratoveanu din sectorul III 
al minei. Nicolae Evescu, Ni- 
colae Ilăbian, Viorel Doho- 
tarii si altele din sectorul IV 
care încheie fiecare zi cu de
pășiri de plan de 35-60 la 
sută se străduiesc să-și spo
rească realizările.

Iși depășesc propriile angajamente
Ca și la celelalte mine din 

Valea Jiului, la mina Ani
noasa întrecerea socialistă în 
cinstea Zilei minerului și a 
zilei de 23 August se desfă
șoară cu avînt sporit. Mine
rii din brigada condusă de 
tov. Nicolae lordăchescu din 
sectorul 1 care și-au luat an
gajamentul să depășească 
sarcinile de plan cu 10 la 
sută, au reușit > ea pînă în 
prezent să extragă cu 37 la

sută mai mult cărbune peste 
angajamentul luat. Cu 10-21 
la sută și-au întrecut propriile 
lor angajamente și minerii 
din brigăzile conduse de tov. 
Nicolae Breda, loan Hoțea, 
Andrei Slross si alt ii

Frumoase rezultate in mun
că obțin de asemenea și bri
găzile de mineri din sectorul 
II. Brigada de mineri condusă 
de tînărul Ioan Bercea care 
pînă nu de mulr își realiza

cu greu sarcinile de plan, a 
reușit să obțină pe luna 
iulie o depășire de plan de 
10 la sută. Tot la fel. minerii 
din brigăzile conduse de tov. 
Gheorghe Moroianu. loan 
Brăteanu și Ervin Schuler 
din sectorul II îșf întrec pro
ductivitatea planificată cu 
5 la sută.

ELENA L1CIU 
corespondent

O frumoasă acțiune de muncă voluntară
Printre șantierele de con

strucții din Valea Jiului cu o 
rodnică activitate se numără 
și șantierele din Petroșani ale 
întreprinderii 701.

Cea mai bună brigadă de 
specialitate de pe șantiere este 
cea condusă de tovarășul Ma
rin Mustață. .Membrii acestei 
brigăzi de tencuitori fac lu
crări de bună calitate și rea
lizează zilnic un indice de 
productivitate de 170 la sută.

Exemplul acestei brigăzi 
fruntașe nu este singurul în 
cadrul întreprinderii 701. Bri
găzile complexe de zidari 
conduse de tov. Frederich

Kraus și Alexandru Beer ob
țin, prin aplicarea metodei de 
zidărie rapidă Orlov. cîte 7- 
12 m. c. zidărie .peste plan.

In cadrul întrecerii socia
liste ce se desfășoară în cin
stea zilei de 23 August, mun
citorii constructori dau dova
dă de multă inițiativă. O ac
țiune lăudabilă a constructo
rilor de la întreprinderea 701 
este ridicarea unui bloc cu 18 
apartamente prin muncă vo
luntară de către o brigadă 
formată din muncitori, tehni
cieni și funcționari. Tovarășii 
din această brigadă lucrează 
numai în timpul lor liber.

Conducerea brigăzii comple
xe a fost încredințată mește
rului de șantier Mihai Vald- 
mann. care s-a angajat, în 
numele celor care participă 
la muncă voluntară, ca în 
cinstea zilei de 23 August să 
termine lucrările de zidărie 
ale blocului.

Deși această brigadă lu
crează dună terminarea pro
gramului de lucru, realizează 
depășiri de plan de 70-80 la 
sută. In cadrul brigăzii se e- 
vidențiază tov. Gheorghe Iri- 
noiu, meșterul zidar losif 
Lokmaier, funcționarul Valen
tin Doană și alții.

Cu pionierii în tabără
Vara aceasta am affut pri

lejul să însoțesc, timp de 21 
zile, un grup de pionieri și 
pioniere din Valea Jiului ca
re au fost trimiși in tabăra 
pionierească de la Mamaia.

De la Petroșani am plecat 
întii la Deva, iar de acolo 
ne-am continuat drumul spre 
București, intr-un vagon spe
cial. Din regiunea noastră 
ău fost trimiși la Mamaia in 
prima serie 50 de pionieri 
dintre care 6 din Valea Jiu
lui. Cu același tren călăto
reau spre Mamaia și pionie
rii din regiunea Arad. In va
goanele ocupate de copii au 
început să ră-une cântecele 
pionierești. Cei mai mulți 
n-au călătorit niciodată pe 
distanțe atit de mari. De a- 
ceea priveliștea minunată a 
munților și cimpiilor, orașe
lor și pădurilor pe unde tre
ceam îi atrăgeau intr-o ase
menea măsură că mulți din
tre ei n-au dormit toată noap
tea. Stăteau la geam și nu

se mai saturau privind. Din 
cind in cind anunțau gările 
în care intram: Orașul Sta- 
lin...' Predeal... Sinaia... Plo- 
ești. . La București am ajuns 
abia dimineața. Acolo am fost 
intimpinați de activiști ai 
C.C al U.T.M. și instructori 
superiori de pionieri cu care 
am vizitat apoi împreună mi
nunatele piețe și parcuri ale 
Capitalei. Palatul Pionierilor, 
diferite instituții, etc.

Frumoasă a fost călătoria 
de la București la Mamaia. 
De data aceasta, cei aproape 
500 de călători care se aflau 
în tren erau toți pionieri, în 
afară de cîțiva instructori 
superiori. Pe peronul Gării 
de Nord s-au întilnit pio
nieri din toate regiunile ță
rii, pionieri coreeni și din 
alte țări care învață în șco
lile din țara noastră. La fe
restrele vagoanelor fluturau 
de astă dată în bătaia via
tului drapele cu insigne pio
nierești, sute de cravate roșii.

care îmbujorau fețele micuți
lor călători.

La Mamaia pionierii au 
fost bine primiți. După vi
zita medicală, ei au fost re
partizați în dormitoare. Zi
lele petrecute in tabără au 
rămas de neuitat. Programul 
de jocuri, de sport, focurile 
de tabără, programele artis
tice realizate cu concursul 
tuturor, au legat prietenii 
strinse intre pionieri. La des
părțire, fiecare dintre ei se 
grăbea să-și noteze adresele 
prietenilor. Aceste zile minu
nate ale copilăriei fericite nu 
vor fi niciodată uitate de pio
nierii din Valea Jiului, care 
mulțumesc din suflet parti
dului și guvernului pentru 
condițiile in care trăiesc și 
învață spre a deveni con
structori de nădejde ai socia
lismului în patria noastră.

ANA PETCA 
instructoare superioară 

de pionieri
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Viața culturală a minei
21 iulie. E ora 17. In sala de re

petiții a sindicatului minier din Ani- 
noasa domnește o însuflețire neobiș
nuită. Zeci de tineri și vîrstnici aui 
venit la repetiția echipei de cor. In 
timp ce ei se adunară în jurul pia
nului, își făcu apariția instructorul 
de la Cabinetul metodic artistic din 
Petroșani, tov. Dumitru Croitoru, care 
inlocuia pe dirijoarea din Aninoasa 
plecată în concediu.

Corul repetă

Privirile ațintite asupra dirijorului 
așteaptă semnalul de începere.

— Atențiune... un’ doi!
Din pieptunie coriștilor izbucni 

melodia „Idilă bihoreana“ de Sabin 
Drăgoi. Vocile puternice ale altistelor 
se împletesc într-o deplină armonie 
cu cele ale bașilor. Vocile cristaline 
ale sopranelor combinate cu ale te
norilor răspund printr-o altă frază 
muzicală, întregind imaginea artis
tică atît de bine redată de compozi
torul Sabin Drăgoi.

In timp ce coriștii continuă cînte- 
cul, tov. Dumitru Croitoru urmărește 
cu atenție partitura.

— Da, pentru prima repetiție în 
ansamblu este destul de bine — își 
zice în gînd dirijorul. Cu asemenea' 
artiști nu ne facem de rușine la spec
tacolele pe care le vom prezenta de 
L.ua minerului ș; U 23 August.

— Asa... bun. Pauză... Reîncepem 
după 10 minute — anunță cu glas 
tare dirijorul.

Repertoriul echipei de cor este bo
gat: „Preste deal“ de I. Vidu, „Mo
rarul“ de D. Chiriac, „Gura mîndrei“ 
de M. Bădulescu, „Cântec tineresc“ 
de I. Dunaevschi, „Steagul partidu
lui“ de M. Socor, „Minerul“ de Liviu 
Dan, „Cîntec de miner“ de E. R. Di
nu, „Cîntați mineri“ de D. Croitoru, 
„Ciocîrlia“ de F. M. Bartoldy, „Pu- 
ne-oi dorul în cărbuni“ die D. Croi
toru. etc.

Bineînțeles că tinerii artiști am’â- 
tori din cor au încă mult de muncit 
pentru ridicarea măiestriei lor artis
tice. Dar ei sînt thotărîți să facă tot 
ee le stă în putință pentru ă inter-< 
preta ateste cîntece la un nivel ar
tistic cît mai înalt.
I;r_

Tinerii dansează

După ce echipa de cor ă terminat 
repetiția, și-a început activitatea un 
grup de dansatori. In acordurile rit
mice ale acordeonului perechile lu
necă cu pași ușori. Dansatorii depun 
toate străduințele pentru ă putea orc

De la „Sanie cu zurgălăi“ 
la „Johnny este băiatul care-mi 

place“

Anticii închipuiseră pe Euterpe, 
muza muzicii, inspiratoarea divină a 
creatorilor de melodii și a muzican
ților. Nevoia de-a avea o muză ins
piratoare s-a păstrat, prin unele lo
curi, pînă-r zilele noastre. In Statele 
Unite, de pildă. Oricît ar părea de 
ciudat, de anacronic, dar zeci d.e 
„compozitori” americani au o muză 
a muzicii. E adevărat, ea nu se nu
mește Euterpe ; nu locuiește-n Par- 
nas — ca Eute-pe ; nu are înfățișarea 
unei femei tinere, înalte, înfășurate 
în togă — ca Euterpe ; în mîini nu 
ține un flaut — ca Euterpe. Muza 
muzicii din Statele Unite este mai 
concretă, mai la îndemînă, mai ren
tabilă, — este aparatul de radio.

Bunăoară, editura „Iris Music Cor
poration” are nevoie de-o melodie 
nouă, care să facă senzație. Patronul 
editurii cheamă pe „compozitorul” 
Les Paul și-i comunică :

— Dragul meu, urgent — o me
lodie ! Poftim un aconto ! Dacă-i 
bună și ne-o dai curînd — tarif 
dublu.

Les Paul, pipăind bancnotele, plea
că în căutarea... melodiei. Dar. în ca- 

zenta Ia serbările care vor avea loc 
frumoasele jocuri populare: „Sírba“, 
„Țarina“, „Ghimpele“, „Cîrligul 
„Ca la Breaza“ și altele. Jocurile nu 
sînt ușoare. Ele cer eforturi deose
bite din partea tinerilor. Dar poate 
sta ceva în calea unor oameni care 
doresc din toată inima, să interpreteze 
cu măiestrie jocurile noastre popu
lare? Petru Stoica este electrician, 
Ion Crainic e mecanic, Gheorghe 
Bercea de asemenea mecanic, Ion 
Băhuț — muiicitqr, Petru Borca — 
electrician, Stela Catană, Maria Cos- 
tea, Cornelia Iancu și Silvia Mihăilă 
sînt funcționare, dar văzîndu-i jucînd 
crezi că toată viața și-au petrecut-o 
pe scenă.

Apropierea Zilei minerului, cînd 
vor avea loc programele artistice, 
face ca și la jocul „Alunelul“ repe
tițiile să se intensifice.

★
Viață culturală a minei Aninoasa 

nu se mărginește numai la echipele 
de cor și dansuri. Ea este mult mai 
variată. Pe lîngă aceste echipe mai 
activează în cadrul sindicatului o 
fanfară, numeroși soliști vocali și re
citatori, precum și 2 echipe de tea
tru: una care pregătește piese romî- 
nești, iar alta care prezintă piese 
maghiare. Programul pe care l-au 
pregătit aceste echipe de teatru este 
bogat. In acest an ele au pregătit și 
prezentat în fața oamenilor muncii din 
Aninoasa o serie de piese printre 
care: „Forma-i formă“ de C. Dodu, 
„Morișca“ de Ștefan Tita și altele.

Echipele artistice de amatori ale 
sindicatului minier, din Aninoasa se 
deplasează adesea și în alte locali
tăți, unde dau spectacole în fața mun
citorilor si țăranilor muncitori. Nu 
demult, ele au făcut deplasări, dînd 
spectacole în fața oamenilor muncii 
din Iscroni. Vulcan și Petroșani. Co
lectivul artistic din Aninoasa pri
mește un prețios ajutor în alcătuirea 
si pregătirea repertoriului din partea 
Cabinetului metodic artistic din Pe
troșani.

Viața culturală din Aninoasa are 
și un alt aspect. Un mare număr de 
mineri și muncitori vizionează cu re
gularitate spectacolele de teatru și 
cinematograf. Bibliotecă clubului, care 

snumără peste 17.000 volume diferite, 
este frecventată de mulți muncitori 
tineri și vîrstnici. Pînă acum numă-1 
rul cititorilor s-a ridicat peste cifră 
de 650. La clubul muncitoresc din A- 
ninoasă se organizează de asemenea 
campionate de șah, conferințe, pre
zentări de cărți, etc.

Decadentismul artei occidentale
petele nule și sterpe n-are ce căuta 
divina Euterpe.

Les Paul a găsit deodată soluția. 
Degetele, furnicate încă de atingerea 
dolarilor, întorc' nervos butonul apa
ratului de radio. Din difuzor izbuc
nește o melodie voioasă, optimistă. 
Les Paul o imprimă, o transcrie și 
aleargă la ,,Irîs Music Corporation”, 
care o aprobă, îi confecționează un 
text, o tipărește sub titlul .„Johnny 
este băiatul care-mi place” — nu 
însă înainte de a-1 fi remunerat pe 
talentatul compozitor, ne adoratul mu
zelor radiofonice — Les Paul.

Și-așa se face că melodia cunos
cutului cînlec romîriesc „Sanie cu 
zurgălăi” a aiuns, în America cu o 
identitate faU-ă. cu un text banal și 
stupid — leit-motivul cîntecelor de 
duzină din barurile nord-americane: 

„Johnny, tu nu* ești un înger; 
Dar asia nu mă deranjează.
Johnny, tu ți-amintești de mine 
Doar cind îți convine”.

Bine, dar editura ? O fi cunoscînd 
acest fals grosolan ? Nici n-o interesa. 
„Iris Music Corporation” nu este o 
editură de popularizare a muzicii, ci 
o societate de afaceri. „Cîntecul este 
realizat sub raport artistic? Cine -a 
compus ?“ Asemenea întrebări nu

— C E A R T A —---------
VASILE 1OS1F

Stăteau pe un peron in fapt de seară 
De unele de altele vorbind,
Un grup de muncitori, in noua gară; 
Și luna-i lumina cu foc de-argint.

De n-ăși fi eu — vorbit-a cineva —
Să sap in minereul cel de fer, 
Lingă furnalul tău ai tot căsca
Eu cred că prima-i, munca de minerl?..t

— Așa e frate ! Da, tu ai dreptate !
Dar ia să socotim acum nițel:
De n-aș topi eu fonta, cumsecade, 
Ar mai turna el din cuptor, oțel ?

— Ce tot sporovăiți? Nimic n-ați face! 
De n-ar lucra rapid cuptorul meu. 
Acolo in furnal fonta ți-ar zace. 
Iar tu te-ai așeza pe minereu.

Și cearta tot mai aprig se-ntețește.
Acum intră in sfat și-un șugubăț:
— De n-aș strunji la strung, dumnezeește, 
Ar mai avea oțelul vostru preț?

„Ce-i de făcut? Nu-i rost de împăcare! 
(Gindește-altu-ncet și cătrănit).
Te pomenești c-ajung la-ncăerare..* 
Și trenul ăsta... Of... a adormit!“...

Dar iată că o fată ei zăriră.
Cum asculta, zimbind la ceartă lor.
— impacă-ne tovarășă — o poftiră 
Minerul și cu primul topitor.

— Așa credeam și eu — făta le spune—* 
Că munca tati-i muncă mai de preț. 
Dar am văzut că prima muncă-n lume 
E să strunești pe lan un Stalineț.

Știți, tata e zidar. Inălță-orașe 
Frumoase, cum ii cere azi poporul.
Iar eu pe cimpuri late, uriașe,
Îmi place-al naibii ca să mîn tractorul.^

★

Nu știu nici azi dâcă această fată
A izbutit atunci d-i împăca;
Dar știu că ori ce muncă-i minunată 
Cind liber tu muncești în țara tă!...

Pregătiri în vederea concursului de creație populară

? 
: $

Muncitorii din Valea Jiului șe pre
gătesc în vederea concursului de crea
ție populară inițiat de Comitetul ra
ional A.R.L.U.S. Printre participănții 
la acest concurs figurează elevi și 
maiștri mineri de la școala de cali
ficare S.F.U. Petroșani.

frămîntă creierul patronilor editurii 
„Iris Music Corporation”. „Care-i 
cîștigul de pe urma miilor de parti
turi ?“ — iată singura lor frămîn- 
tare .

O fi el aparatul de radio o muză 
rentabilă, mai rentabilă ca Euterpe. 
Dar această muză inspiratoare „made 
în U.S.A.”' arată sterilitatea muzicii 
decadente americane și promiscuita
tea năravurilor „modului de artă” a- 
merican. (Din „Contemporanul”).
! ?

Import de pe Broadway

Strălucirea reclamelor inundă ca și 
mai înainte Broadwayul, dar ea nu 
mai poate abate atenția de la situația 
foarte puțin strălucitoare a teatrelo- 
de pe Broadway. Spectatorul ameri
can s-a plictisit pînă-n gît de montă
rile standard și teatrele „ard”, ca să 
folosim expresia plastică a america
nilor. Numeroase teatre se închid, ac
torii rămîn fără lucru. A apărut și se 
dezvoltă acum un original export de 
businessmen! de-ai Broadwayului : cei 
„arși” pe Broadway s-au repezit spre 
Londra.

Numărul americanilor care joaca 
pe scenele engleze este tot mai mare. 
In anul 1951, 62 de actori americani 
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Maiștrii mineri Iosif Martin și luiitj 

Lăszlo, de la această școală, au exe
cutat macheta unui abataj-cameră 
mecanizat și au în pregătire machetă 
unui abataj frontal. De asemenea, e* 
levii școlii pregătesc mai multe lu
crări cu care vor participa la con* 
curs. . > | 

jucau în teatrele londoneze, în anul 
1952 — 78, iar numai în prima jumă
tate a anului trecut, la Londra au ju
cat mai mulți actori americani decît 
în cursul anului 1951.

„Intervenționiștii de pe Broadway” 
aduc cu sine marfa lor învechită. Po
trivit relatărilor revistei teatrale a- 
mericane „Theater Arts”, la Londra 
au fost montate nu de mult două „din 
cele mai noi comedii sexuale”.

Oamenii de teatru englezi nu sînt 
entuziasmați cîtuși de puțin de daru
rile feliților de De Broadway. Afluxul 
acestora nu face decît să sporească 
șomajul din rîndul actorilor englezi. 
Chiar potrivit datelor revistei „Thea
ter Arts”, 80 la sută dintre actorii en
glezi sînt fără lucru. Nu este de mi
rare că noul „produs de export” a- 
merican stîrnește neliniște în Anglia. 
„Theater Arts” scrie că dacă afluxul 
de actori americani în Anglia va con
tinua, el.......va stîrni desigur indig
narea si protestul actorilor englezi 
șomeri”.

In ce privește producția Broadwa
yului, ea nu prea are succes la Lon
dra. „Theater Arts” este indignat de 
..încăoățînarea englezilor” care, în 
loc să popularizeze pe ..dramaturgii” 
Broadwayului. „continuă cu încăpă- 
țînare să monteze pe Wilde, Shaw și 
Shakespeare”. (Din „Veac Nod”). ,

L.ua
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De vorbă cu tinărul
Nu-1 cunoșteam personal pe res

ponsabilul de brigadă Gheorghe Onu. 
Privind însă graficul pe care sînt 
oglindite realizările obținute de mine
rii din sectorul IV al minei Ani- 
noasa în întrecerea socialistă în în- 
tîmpinarea zilei de 23 August, am 
simțit do/ința de a cunoaște pe con
ducătorul uneia dintre brigăzile frun
tașe de tineret. M-am dus la biroul 
sectorului să cer lămbriri.

Uînd am intrat m birou uri grup 
de mineri și tehnicieni discutau aprins 
despre realizările sectorului din schim
bul de noapte. întrebai de brigadie
rul Onu.

— Cine ? Onuț, șeful de grupă ? 
Apoi pe ăsta îl cunosc aproape toți 
tinerii din sectorul nostru — spuse 
repede un tînăr. La șut îi de după 
masă, dar dacă vrei să-l găsești, 
atunci du-te la bibliotecă fiindcă pe 
acolo își petrece timpul liber.

— Nu ! Nu-i la bibliotecă tovară
șe, — interveni un alt tînăr. Nu de 
mult l-am văzut v°nind spre mină cu 
cărțile la subsuoară.

— Acum știu unde-i. Caută-1 la sa
natoriul de noapte al minei și ai să-l 
găsești cu siguranță — își aminti tî- 
nărul care mă îndrumase la bibliotecă.

• Am plecat grăbit spre sanatoriu, ca 
să nu pierd prilejul de a discuta cu 
lesponsabilul de brigadă.

...Pe una din băncile grădinii sana
toriului de noapte, lîngă fîntîna arte
ziană, un tînăr miner citea cu aten
ție cartea „Exploatarea cărbunelui”.

— Noroc, tovarășe ! Nu te supăra 
că te întrerup. Unde l-aș putea găsi 
pe tovarășul Gheorghe Onu ?

— Onu ? Vrei să vorbești chiar a- 
cum cu el ?

— Sigur că da.
— Atunci chiar eu sînt.
— Dumneata ești responsabilul de 

brigadă 1...
— Eu, precum vezi. Peste cîteva 

ceasuri intru în șut. Pînă atunci să

Angajamentele devin fapte
Tinerii muncitori de la magazia de 

materiale a minei Lupeni, traduc în 
fapt angajamentele luate în cinstea 
zilei de 23 August.

Astfel, brigada de tineri condusă 
de tov. Vasile Prună a reușit ca pînă-n 
prezent să obțină o depășire de plan 
de 60 la sută față de 4Q la sută cît 
prevede angajamentul. De asemenea, 
tinerii muncitori din brigada condu
să de tov. Andronache Mereuță, folo
sind din plin timpul de lucru, au reu
șit să obțină o depășire a sarcinilor

miner Gheorghe Onu
răsfoiesc cartea aceasta. îmi place 
mult să studiez noile metode de ex
ploatare a cărbunelui.

— Asta e bine, tovarășe. Dar cu ce 
prilej în sanatoriu, nu-nțeleg. Suferi 
de ceva ?

— Sînt sănătos tun. Și ca mine 
sînt toți de-aici. Doctorul mi-a reco
mandat să stau o lună în sanatoriul 
de noapte. După șut, fac baie, mănînc, 
citesc, ascult muzică, mă plimb, stau 
de vorbă cu ortacii... Cam așa sînt „pe 
depsit” să trăiesc — glumi el. Mînca- 
re de cinci ori pe zi, nu cumva să 
„murim de foame”. Să știi însă tova
rășe că nu întotdeauna am trăit așa.

Minerul Onu fficepu să povesteas
că episoade din viața lui cînd în -satul 
său natal din Moldova slugărea la 
chiaburi. Apoi tînărul miner își a- 
minti cu drag de anul 1952.

...— Cu toate uneltirile chiaburești, 
în toamna anului 1952 a fost înfiin
țată în comuna noastră gospodăria co
lectivă. Au intrat și părinții mei. Eu 
împlinisem 19 ani și am plecat m 
Valea Jiului dornic să mă fac miner.

Am învățat meseria de miner la 
școala Ș.F.U. iar practica am făcut-o 
în brigada fruntașului întrecerii socia
liste Vasile Moldovan. Acum, sînt și 
eu responsabil de brigadă la secto
rul IV. Brigada mea este formată nu
mai din tineri. Muncim cu drag. Uti
lajele moderne trimise de oamenii so
vietici ne ușurează mult munca. Dar 
uite că mă luai cu vorba și nu-ți spu
sei ceea ce e mai important : Sectorul 
nostru-i fruntaș pe mină. Angaja
mentele luate în cinstea zilei elibe
rării și le-a depășit încă de pe acum 
și la aceasta a contribuit și brigada 
mea care extrage în fiecare zi cu 40—- 
45 la sută mai mult cărbune peste 
plan. Minerii din sectorul nostru ex
trag cărbune, tot mai mult cărbune 
pentru pace și fericirea întregului 
nostru popor muncitor.

C. DRAGULEA

de pla'n de 54 la sută, față de 35 la 
sută cît se angajaseră să depășească.

Și tinerii de la preparația minei Lu
peni obțin succese frumoase în lupta 
pentru îndeplinirea angajamentelor 
luate în cinstea zilei de 23 August. 
Printre aceștia sînt tinerii muncitori 
din brigăzile conduse de tov. Tatian 
Teică și Ioan Noii, care și-au depășit 
angajamentele luate cu 10 și respectiv 
8 la sută.

V. POPESCU și I. IONESCU 
corespondenți

ÎNSEMNĂRI

Peripețiile unui perforator
înainte cu cîteva luni, perforatorul 

nr. 1735 era uns și așezat într unul 
din rafturile magaziei de utilaj de la 
mina Lupeni. 1 se urîse de atîta lîn-î 
cezeală. De aceea a ascultat cu emo
ție discuția unui miner cu responsa-, 
bilul magaziei.

— Tovarășe magazioner. Aș vrea 
un perforator bun să pot lucra cu 
spor.

— Perforator bun... se auzi vocea 
magazionerului, — Bine tov. Cazan, 
o să-ți aleg unul de o să-mi mulțu
mești — și zicînd acestea, magazio
nerul începu să cerceteze cu atenție 
perforatoarele.

In raft, perforatorul 1735 se gîndea 
emoționat: •

— O, de m-ar alege pe mine, ce to
varăș de muncă: aș fi. L-aș ajuta 
să-și îndeplinească în fiecare zi sar
cinile de plan.

Ghicindu-i parcă gîndurile. maga
zionerul își aținti ochii pe el și spuse 
vesel.

— Poftim tovarășe Cazan. Cu un 
asemenea perforator poți să străpungi 
munții.

După ce-1 suci pe toate laturile, mi
nerul losif Cazan puse perforatorul 
pe umăr și se îndreptă mulțumit spre 
locul său de muncă. Peste puțin timp, 
din abatajul unde lucra brigada mi
nerului Cazan se auzea pînă departe 
zgomotul ritmic al perforatorului. In 
scurt timp ortul a fost pregătit pen
tru pușcare. Cum era normal, după 
baterea găurilor, perforatorul aștepta 
să fie curățit de praf, uns și lăsat să 
se odihnească în lada de scule. Dar 
nu mică i-a fost mirarea cînd după 
terminarea operațiunii de perforare a 
fost aruncat intr-un colț al abataju
lui. Din ungherul în care zăcea se 
gîndea cu groază la cele ce vor urmă. 
Deodată gîndurile sale au fost între
rupte de zgomotul surd al exploziilor. 
O avalanșă de cărbune s-a abătut a- 
supra lui îngropîndu-1. Și-a pierdut 
cunoștința. Cînd s-a trezit, lingă el 
stătea un ciocan de abataj care îi 
spuse compătimitor. _

— Da ce pățiși frate?
— Păi nu văzuși? Cît p’aci era să 

dau ortul popii.
— Lasă, lasă c-o să te obișnuiești. 

Așa credeam și eu cînd am fost adus 
în abataiul lui Cazan. Dar acum 
m-âm obișnuit. Ce-i drept nu mâi pot

Aï se semnalează că... .
...Pe strada Caza Vodă din Petro

șani se pot vedea în fața caselor de 
locuit grămezi de gunoaie care răspîn- 
desc un miros urît. Și aceasta din cau
ză că de mai mult timp gunoaiele n:au 
fost transportate de pe această stra
dă.

lucra ca la început, dar merge...
...Zilele s-au scurs una după alta,’ 

Perforatorul și celelalte unelte din a,- 
bataj așteptau de fiecare dată cu 
groază pușcarea frontului de cărbu- 
ne. Intr-o zi, după baterea găurilor, 
perforatorul â fost aruncat de mineri 
pe crater. Cărbunele provenit din puș
care l-a îngropat și de astă dată. La! 
un semnal crațerul se puse în miș
care tîrîndu-1 odată cu cărbunele spre 
gura neagră a rolului. Cu un zgomot 
surd s-a prăvălit în rol, iar de acolo • 
în vagonet. Peripețiile nu s-au ter-' 
minat. După un drum lung a ieșit lâ 
ziuă și împreună cu cărbunele a fost 
răsturnat din vagonet pe banda ru
lantă a spălătoriei. Dus de bandă, 
perforatorul se îndrepta vertiginos' 
spre secția de spălarea și sortarea^ 
cărbunelui. Dacă un muncitor aflată 
întîmplăior prin apro i.re nu 1 ar fi 
zărit, poate că acum era dus cu car-.1 
bunele la vreo altă întreprindere de 
cine știe unde...

...In abatajul unde lucrează 'brigâ-; 
da lui IoSif Cazan minerii se pregă-! 
teau să perforeze încă un cîmp de' 
cărbune.

— Unde o fi perforatorul? — se, 
întrebau ei amărîți. Frontul de căr
bune a fost perforat cu întîrziere, din1 
cauză că au trebuit să ceară împru
mut un perforator de la altă brigadă. 
Drept rezultat sarcinile de plan n-au 
fost îndeplinite.

...Mergînd spre casă, minerii din 
brigada lui- losif Cazan și-au arun
cat din întîmplare privirea spre vi
trina cu utilaje deteriorate din cauza 
neglijenței. Unul dintre ei scoase o 
exclamație de bucurie.

— Ia uitați-vă fraților 1 Perforato
rul nostru 1

Bucuria însă a fost de scurtă du
rată. Perforatorul nu mai era bun de 
nimic. Alături de el stăteau tot lâ 
fel de deteriorate perforatorul nr. 20 
al brigăzii lui Ilie Andreescu, per
foratorul brigăzii minerului Alexan
dru Fosto, ciocanul de abataj nr. 171 
al minerului Dionisie Fazacaș și alte 
utilaje care dovedesc că pe lîngă 
miile de mineri de Ia mina Lupeni, 
cu dragoste față de bunul poporului, 
mai sînt unii ce dau dovadă de ne
păsare și dispreț față de bunul ob
ștesc.

D. CRIȘAN

Este de datoria Sfatului popular al 
orașului Petroșani să ia măsuri ur
gente pentru transportarea gunoaie
lor.

MARJA CARPEN 
corespondent

Îmbunătățirea condițiilor de trai ale 
oamenilor muncii constituie o preo
cupare de seamă a partidului și gu
vernului nostru. In ridicarea nivelu
lui de trai al celor ce muncesc, can
tinele de pe lîngă întreprinderi au 
un rol ■ de seamă.

Cantinele înființate pe lîngă între
prinderile de construcții din Valea 
Jiului slujesc scopului de îmbunătă
țire permanentă a condițiilor de viață 
ale constructorilor. Numai în cursul 
ultimilor 3 ani. pentru muncitorii 
constructori din Valea Jiului au fost 
clădite cantine noi și frumoase la 
Lupeni, Vulcan și în alte localități. 
Unele cantine, cum este cea de la Pe- 
trila, au fost înzestrate cu mașini de 
curățat cartofi și alte mijloace me
canizate.

Organele de stat centrale și locale 
aprovizionează cantinele cu produse 
alimentare de bază (grăsimi, carne, 
zahăr, paste făinoase), la prețul pro
duselor raționalizate. De asemenea, 
prin trustul 7, au fost puse la dispo
ziția întreprinderilor de construcții, 
peste 900 ha. terenuri pentru’organi
zarea de gospodării agricole anexe 
— baze proprii de aprovizionare a 
cantinelor cu produse legumicole și 
animale.

Folosind aceste vaste posibilități 
pentru îmbunătățirea continuă a ac
tivității lor, multe cantine ale între
prinderilor de construcții desfășoară 
o rodnică activitate. Astfel, cantina

La ordinea zilei

Să îmbunătățim activitatea cantinelor 
de pe șantierele de construcții

constructorilor .de la Petrilâ, (gestio
nar I. Pîrvulescu) este bine întreți
nută. Sala de mese este totdeauna 
curată, podelele bine spălate, pe mese 
sînt fețe curate, căni cu apă și pâ-< 
hare, solnițe etc. Bucătăria este cu
rat întreținută. Mîncarea bine gătită, 
conține un număr mare de calorii și 
revine la un preț de cost scăzut. Can
tina are o crescătorie cu peste 200 
porci. Crescătoria asigură cantinei 
o mare cantitate de carne și grăsime, 
asa încît la această cantină se poate 
găsi carne de 5 ori pe săptămînă. 
Tot o activitate bună desfășoară și 
cantina constructorilor de la Lonea, 
despre a cărei activitate constructo
rii au cuvinte de laudă.

Rezultatele frumoase obținute de 
aceste cantine se datoresc în bună 
măsură faptului că tovarășii din con
ducerile întreprinderilor respective 
împreună cu comisiile de cantine de 
ne lîngă comitetele sindicale, contro
lează și îndrumează în permanență 
activitatea acestor cantine, antrenea
ză întreg personalul cantinelor în 
munca de îmbunătățire a hranei con
structorilor. *
' In cadrul șantierelor de construcții 

mai sînt însă unele cantine care âu 
activitate slabă. Așa este cantina 
constructorilor de la Livezeni. Aici, 
din vina gestionarului Nicolae Ursu, 
sala de mese și bucătăria nu sînt 
curat întreținute; femeile de servi
ciu se dezinteresează de problemă 
curățeniei. Nici calitatea mîncării nu 
corespunde și zile în șir se gătește 
acelaș fel de mîncare ceea ce nemul
țumește pe cei ce mănîncă la această 
cantină.

Alături de aceasta, în activitatea 
cantinelor muncitorilor constructori 
mâi sînt unele lipsuri, așa zise „ge
nerale“. Astfel, de luni de zile, fie
care cantină servește constructorilor 
dimineața același fel de mîncarej 
pîine, cafea, marmeladă. Oare ce ar 
spune tovarășii din serviciul de â- 
provizionare a cantinelor de la trus
tul 7 construcții dacă și ei ar fi puși 
la un asemenea regim în fiecare di
mineață? Probabil că atunci și-ar 
da interesul să mai schimbe acest 
„meniu“ de dimineață.

Cu toate că sîntem în plin sezon 
al legumelor și verdețurilor, ele lip
sesc și acum la unele cantine. In a- 
ceastă direcție, o vină gravă poartă 

serviciul comercial al Aprozarului 
(șeful serviciului Herman Vegh) care 
nu aprovizionează în măsură sufi
cientă cantinele muncitorilor con
structori cu produse legumicole. Dar, 
nici secția administrativă a trustului' 
7 construcții (șeful secției Ion Iliu- 
ță) nu aduce suficiente asemenea pro
duse de la gospodăriile anexe. AstfeL 
pînă acum cantinele au primit de la' 
aceste gospodării anexe, care cuprind 
peste 900 ha. teren arabil din care 40/ 
ha. grădini irigate, doar 1000 kg. fa
sole și 1000 kg. ceapă și usturoi. A1« 
ceste cantități de zarzavaturi, sînt 
insuficiente față de cerințele cantine
lor. Asta face ca și acum la unele 
cantine majoritatea mîncărurilor să 
fie alcătuită pe bază de paste făinoa
se, cartofi, mazăre uscată, în loc de 
legume și verdețuri.

O mîncare de calitate, gătită în 
condițiuni bune — aceasta trebuie să 
fie grija permanentă a organelor care 
răspund de activitatea cantinelor mun
citorilor constructori. De aceea, ele 
trebuie să lupte cu hotărîre îmnotri- 
va tuturor lipsurilor care mai dăinuie 
în activitatea acestor cantine. Asigu- 
rînd condițiile necesare îmbunătățirii 
continue a calității mîpcării și deser
virii la cantine conducerile adminis
trative ale întreprinderilor de con
strucții yor asigura condiții mai bune 
de trai si de lucru pentru muncitorii 
constructori.

£T. MIH'Al
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Mâsuri pentru înfăptuirea 
în Indochina

armistifiului

PEKIN (Agerpres). — Agenția 
Vietnameză de Informații anunță că 
la 27 iulie din ordinul guvernului R.D. 
Vietnam, înaltul comandament al ar
matei populare vietnameze a trimis 
trei delegații de ofițeri pentru a trans 
mite ordinul de încetare a focului for 
țelor populare de pe diferitele fronturi, 
în regiunea Binhtrithien, zona mili
tară Nr. 5, în Vietnamul central și de 
Sud.

Potrivit clauzelor asupra cărora s-a 
căzut de acord la conferința militară 
de la fața locului, partea franceză va

Felicitări primite de V. M. Molotov
MOSCOVA (Agerpres). — TASS
Ministrul Afacerilor Externe al 

U.R.S.S., V. M. Molotov, a primit fe
licitări din partea primului ministru 
al Indiei, dl. Jawaharlal Nehru, a 
primului ministru al Republicii Indo
nezia, dl. Aii Sastroamidjojo, și a am

Plecarea din Varșovia a lui Ciu En-lai
VARȘOVIA (Agerpres). — P.A.P. 
La 28 iulie, Ciu En-lai, Premierul 

Consiliului Administrativ de Stat și 
ministrul Afacerilor Externe al Repu- 

(blicii Populare Chineze, a părăsit Var- 
îșovia. La aerodrom, Ciu En-lai a fost 
condus de Boleslaw Bierut, prim se
cretar al Comitetului Central al Par
tidului Muncitoresc Unit Polonez ; 
Alexandr Zawadski, președintele Con- 
isiliului de Stat; Jozef Cyrankiewicz, 
¡președintele Consiliului de Miniștri ;

R. D. Germană este gata sa participe 
la conferința țărilor Europei

Declarația primului ministru al R. D. Germane, Offo Grotewohl
BERLIN (Agerpres). — A. D. N. 

transmite:
Luînd cuvîntul la 25 iulie la re

cepția oferită de ambasada Republi
cii Populare Chineze în R. D. Ger
mană cu prilejul vizitei făcute în Re
publica Democrată Germană de Ciu 
En-lai, premierul Consiliului Admi
nistrativ de Stat și ministrul Aface
rilor Externe al Republicii Populare 
Chineze, Otto Grotewohl, primul mi
nistru al Republicii Democrate Ger
mane, a subliniat importanța deose
bită pentru cauza păcii și securității 
popoarelor a notei guvernului sovietic 
adresate Franței, Marii Britanii și 
S.U.A. în problema securității colec
tive în Europa.

Republica Democrată Germană, ä 
spus Grotewohl, salută din toată ini
ma propunerile guvernului sovietic, 
care netezesc calea spre realizarea 
unui acord în întreaga Europă.

Un acord european în problema' 
securității ar înlătura barierele care

PE S
— La 25 iulie s-â inaugurat noul 

pod de peste rîul Olza, care curge 
între Cehoslovacia și Polonia. Acest 
„pod al prieteniei“ unește două im
portante regiuni economice, orașul 
polonez Cieszyn și orașul ceh Teszin 
(regiunea Ostrava).

— Li Sîn Man, președintele mario
netă ai Coreei de sud, a sosit la 26 
iulie la Washington.

— Din Cuba se anunță că Juăn 
Marinello. președintele Partidului 
Popular Socialist din Cuba, a fost 
arestat. Buletinul Partidului Popular 
Socialist precizează că arestarea lui 
Marinello a fost cerută de ambasa
dorul american, Gardner.

— In palatul blănurilor din Lenin
grad s-a deschis cea de a 25-a lici- 

asigura securitatea membrilor aces
tor delegații.

PEKIN (Agerpres). — China nouă 
transmite :

Agenția Vietnameză de Informații 
anunță că înaltul comandament al 
armatei populare de eliberare din* 
Khmer și comandamentul voluntarilor 
populari vietnamezi din Cambodgia 
au dat publicității un ordin comun 
pentru încetarea operațiunilor militare 
pe toate fronturile din Cambodgia 
începînd din ziua de 7 august 1954, 
ora 7 (ora locală).

basadorului extraordinar și plenipo
tențiar al Uniunii Birmane în URSS, 
dl. Mong Ohn, cu prilejul realizării 
la conferința de la Geneva a acordului 
cu privire la restabilirea păcii în în
doctrina.

Konstantin Rokossowski, mareșal al 
Poloniei ; membri ai Biroului Politic 
al C.C. al Partidului Muncitoresc 
Unit Polonez ; membri ai Consiliului 
de Stat și ai guvernului R.P. Polone. 
Ciu En-Jai a fost condus de aseme
nea de Cen Iun-țiuan, ambasadorul 
R. P. Chineze în Polonia ; N. A. Mi
hailov, ambasadorul U.R.S.S. în Po
lonia; șefi ai ambasadelor și misiuni
lor acreditați la Varșovia.

constituie un obstacol în calea înțe
legerii pe întreaga Germanie, ar des
chide calea spre unificarea Germa
niei, ar face cu putință retragerea 
tuturor trupelor de ocupație din Ger
mania, precum și încheierea într-un 
viitor apropiat a unui tratat de pace 
cu Germania. De aceea, politica care 
trebuie să asigure Germaniei bună
stare și un viitor fericit trebuie să 
fie legată în modul cel mai strîns de 
marea inițiativă pașnică a Uniunii 
Sovietice. Declar aici, unde ne-am 
întîlnit cu prietenii noștri chinezi și 
vietnamezi, că Republica Democrată 
Germană este gata, în conformitate 
cu propunerile guvernului sovietic, să 
participe la o conferință în scopul 
unui schimb de păreri în problema! 
creării unui sistem de securitate co
lectivă în Europa, să expună la a- 
ceastă conferință punctul de vedere 
al poporului german și să adere la 
tratatul cu privire la securitatea ge
nerală europeană.

CU RT
tație internațională de blănuri. La 
licitație au venit aproximativ 80 re
prezentanți a numeroase firme corner- 
ciale din Anglia, S.U.A., Franța, 
Italia, Olanda, Suedia, Elveția și din 
alte țări.

— Potrivit agenției France Presse, 
delegațiile engleză și egipteană care 
duc tratative lâ Cairo în legătură cu 
evacuarea bazei militare engleze din 
zona Canalului de Suez au ajuns 
marți la un acord de principiu.

— După cum relatează agenția 
France Presse, drn cercuri bine in
formate din Madrid se anunță că în 
curînd va avea loc o întrevedere în
tre dictatorul fascist Franco și prin
țul Juan Carlos, pretendentul la tro
nul Spaniei, în scopul restaurării mo
narhiei.

In legătură cu incidentul unui avion 
de transport englez

Nota de răspuns a guvernului R. P. Chineze 
adresată guvernului Angliei

PEKIN (Agerpres). — China Nouă
La 26 iulie Cijan Han-fu, locțiitor 

al ministrului Afacerilor Externe al 
Guvernului Central Popular, a adre
sat domnului Humphrey Trevelyan, 
însărcinatul cu afaceri al Angliei, o 
notă de răspuns la nota sa din 24 
iulie în legătură cu incidentul cu un 
avion englez de transport. In notai 
de răspuns a lui Cijan Han-fu se 
spune:

Poporul chinez, in egală măsură 
cu popoarele lumii, se bucură de slă
birea încordării internaționale dato
rită recentei conferințe de la Geneva 
si de acordul realizat cu privire la 
restabilirea păcii în Indochina.

In același timp însă, avioanele ră
mășițelor ciankaișiste din Taiwan, 
căutînd cu disperare să creeze o în
cordare în Asia, și-au lărgit sfera 
acțiunilor banditești pînă la regiunile 
de coastă și insulele Chinei, inclusiv 
insula Hainan, parașutează agenți 
secreți în Chină și se îndeletnicesc 
cu capturarea piraterească și jefui
rea vaselor de comerț ale diferitelor 
țări care se îndreaptă spre China 
pentru a face comerț. Datorită aces
tui fapt, deasupra regiunilor de coas
tă și insulelor Chinei âu loc deseori 
lupte aeriene.

Potrivit informației primite de au
toritățile noastre militare din insulă 
Hainan, în dimineață zilei de 23 iu
lie avioanele de recunoaștere ale Re-

Declara ț i
LONDRA (Agerpres). — Agenția 

Reuter relatează: Ministrul Afaceri
lor Externe al Angliei. A. Eden, luînd 
cuvîntul la 26 iulie în Camera Co
munelor în legătură cu incidentul 
petrecut cu avionul englez de trans
port a declarat:

Guvernul chinez ne-a înștiințat că 
recunoaște răspunderea sa pentru a- 
cest atac care, după cum a arătat el, 
a fost cu totul întîmplător. Guvernul 
chinez și-a exprimat simpatia și re-

Manolis Glezos
ATENA (Agerpres). — Manolis 

Glezos, eroul național al poporului 
grec, care se află deținut în închisoa
rea din Eghina, a fost grațiat, ca ur
mare a intensificării campaniei duse 
de forțele progresiste din Grecia și a 
protestelor opiniei publice democrate 
din străinătate.

La 31 mai s-au împlinit 13 ani de 
cînd tînărul Manolis Glezos, în vîrstă 
de numai 18 ani, a zmuls de pe Acro
pole steagul ocupantului hitlerist, fapt 
pentru care a fost condamnat la moar
te în contumacie.

redus lista „produseiGuvernul britanic a
LONDRA (Agerpres). —
Luni după-amiază, Peter Thorney- 

croft, ministrul britanic al comerțu
lui, a anunțat în Camera Comunelor 
că lista așa numitelor „produse stra
tegice” care ca urmare a presiunilor 
americane nu puteau fi exportate în 
țările de democrație populară, a fost 
în mod considerabil redusă.

Numărul produselor interzise ar fi 
fost redus, potrivit declarațiilor lui

Fenomene de criză în economia S. U. A.
NEW YORK (Agerpres). —
Fenomenele de criză din economia 

americană se fac resimțite deosebit de 
dureros în marile regiuni industriale 
ale S.U.A. Una dintre aceste regiuni 
este Noua Anglie a cărei situație nu 
a încetat să se înrăutățească în ulti
mele luni. Industria de textile, încăl
țăminte, de produse de cauciuc, piele 
și articole alimentare a înregistrat un 
declin continuu. Declinul, relatează 
„Daily Worker”. a cuprins acum și 
întreprinderile din industria producă
toare de echipament electric, mâșini, 

publicii Populare Chineze, făcînd 
serviciul de pază deasupra portului 
luilin de pe insula Hainan au întîl
nit in această zonă un avion al ban
dei ciankaișiste și s-a angajat o 
luptă.

In urma primirii acestei informații, 
guvernul Republicii Populare Chine
ze a efectuat o anchetă folosind dife
rite surse, în urma căreia s-a consta
tat că avionul era în realitate un a- 
vion de transport al unei societăți 
engleze, care din greșală a fost luat 
de către avioanele noastre de recu
noaștere drept unul din avioanele 
bandei gomindaniste, care primiseră 
misiunea să efectueze o incursiune 
la baza noastră militară din portul 
luilin.

Acest incident regretabil a fost de
sigur cu totul întîmplător.

Guvernul Central Popular al Re
publicii Populare Chineze își expri
mă părerea de rău în legătură cu a- 
cest incident întîmplător și regreta
bil cu avionul englez de transport și 
ia în legătură cu aceasta măsurile 
corespunzătoare; el își exprimă sim- 
nnfia, regretul și condoleanțele răni
rilor și rudelor celor uciși în timpul 
acestui incident; el este dispus să 
examineze chestiunea plății unor in
demnizații și compensații corespun
zătoare în legătură cu pierderea de 
vieți omenești și pagubele materiale 
pricinuite.
lui Eden

gretul și a declarat că este gata să 
examineze chestiunea plății sumelor 
si compensațiilor corespunzătoare în 
legătură cu victimele omenești și pa
gubele materiale. Guvernul chinez, a 
adăugat Eden, a declarat de aseme
nea că va lua măsurile corespunză
toare în ceea ce privește acest inci
dent.

Guvernul englez salută faptul că 
propunerea de a compensa pierderile 
a urmat atît de repede.

a fost eliberat
După alungarea ocupantului hitle

rist, Aăanolis Glezos, continuînd lupta 
pentru libertatea și independența Gre
ciei, a fost aruncat în închisoare de 
guvernul grec.

Din cauya regimului de extermi
nare care domnește în închisorile și 
lagărele din Grecia, Manolis Glezos 
este grav bolnav. Grațierea lui Mano
lis Glezos constituie un succes al for
țelor democrate și iubitoare de pace 
din Grecia și din lumea întreagă.

or strategice“
Thorneycroft, de la 250 la 170, iar cel 
al produselor neputînd fi exportate 
decît în cantități limitate, de la 90 la 
20. Noua listă va intra în vigoare 
cu începere de la 16 august.

Aceste măguri au fost cerute cu in
sistență în ultimul timp de cercurile 
de afaceri britanice cărora restricțiile 
impuse de S.U.A. în comerțul cu ță
rile democrate Ie aduceau mari preju
dicii.

utilaj de transport și produse de me. 
tal.

Această situație are urmări nefaste 
asupra populației. Intr-un singur stat 
din această regiune, în Rhode Island, 
suma indemnizațiilor de șomaj a fost 
în prima jumătate a acestui an de 1,5 
ori mai mare decît în aceeași perioadă 
a anulifi trecut. Creșterea șomajului 
este însă în realitate mult mai mare 
decît îl arată suma indemnizațiilor, 
deoarece după cum se știe un mare 
număr de șomeri nu au dreptul la 
aceste indemnizații.
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