
Proletari din toate țările, unifi-oâ!

Organ al Comitetului Raional P. M. R. Petroșani și ai Sfatului Popular Raional

Anul VI (XI) Nr. 1513 Sîmbătă 31 iulie 1954 4 pagini 20 bani

In corpul
Ladislâu Kagda: „Pentru Pace și 

Prietenie“.
Din întreprinderile raionului nos

tru.
ÎNSEMNĂRI : M. Cristescu — Re

clamă.
Știri sportive.

(pag. 2-a) 
Comunicatul Direcțiunii Centrale 

de Statistică de pe lîngă Consi-

ziarului :
liul de Miniștri al R.P.R. cu pri
vire la îndeplinirea planului de 
stat pe semestrul 1 1954.

(pag. 3 4) 
Protestul guvernului R. P.„ Chineze 
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Succese ale muncii noastre 
pașnice

Publicăm astăzi în interiorul ziarului Comunicatul Direc
țiunii Centrale de Statistică de pe lîngă Consiliul de Miniștri al 
R.P.R. cu privire Ia îndeplinirea planului de stat pe semestrul 
I 1954.

Desfășurînd cu fermitate lupta pentru continua dezvoltare 
a economiei naționale, poporul nostru muncitor, sub înțeleaptă 
conducere a partidului, a dobîndit în primele 6 luni din anul 
acesta însemnate succese în munca sa pașnică. Așa după cum 
arată cifrele și datele Comunicatului, planul producției globale 
industriale a fost îndeplinit în semestrul I în proporție de 100,14 
la sută. Cu toate calamitățile pricinuite de iarna deosebit de grea 
și viscol, care au împiedicat nuna aprovizionare a multor unități 
industriale, în întreprinderile a numeroase ministere și organiza
ții economice, datorită muncii plină de abnegație a muncitorilor, 
tehnicienilor, inginerilor și funcționarilor, planul de producție 
semestrial a fost depășit. Astfel, întreprinderile din cadrul Mi
nisterului Industriei Cărbunelui au îndeplinit planul semestrial 
în proporție de 102,5 la sută, cele ale Ministerului Industriei 
Ușoare — în proporție de 101,2 la sută, cele ale ministerelor 
Agriculturii și Silviculturii, Căilor Ferate, Sănătății, Culturii — 
în proporție de 103,6 — 109,8 la sută, Unitățile Uniunii Centrale 
a Cooperației Meșteșugărești — în proporție de 108,5 la sută.

Ca urmare a măsurilor luate de guvern, potrivit programu
lui elaborat de Plenara C.C. al P.M.R. din august 1953, în tri
mestrele IV din 1953, I și II din 1954 producția principalelor 
bunuri de larg consum a înregistrat o imnortantă creștere față de 
primele trei trimestre ale anului trecut. Producția de pîine a cres
cut cu 4,8 la sută, de paste făinoase cu 7,2 la sută, de conserve 
de carne cu 21,8 la sută, de produse zaharoase cu 41,8 la sută, de 
mobilă cu 21,5 la sută.

Gradul de utilizare a capacităților de producție a crescut m- 
tr-o seamă de întreprinderi din industria metalurgică și siderur
gică, din industria textilă și din alte industrii. Industria noastră 
a produs noi tipuri de mașini, aparate și mecanizme ca : trans
formatori de mare putere, pompe de mortar, centrale de beton, 
aparate medicale, semănători, etc. Mișcarea inovatorilor s-a lăr
git considerabil ; în procesele de producție au fost introduse a- 
proape 12.000 propuneri de raționalizări și inovații, pe baza cărora 
se vor obține economii anuale de peste 134.000.000 lei.

In semestrul I au intrat în funcțiune noi unități industriale ; 
fabrica de produse lactate din Simeria, fabrici de pîine la Tg.- 
Mureș și Vaslui, centrale electrice și noi grupuri electrogene cu 
o capacitate totală de peste 60.000 kW. O realizare de o deose

bită importanță este podul de peste Dunăre, care a fost dat în 
funcțiune în semestrul I.

Deși în semestrul I 1954, productivitatea muncii a crescut 
pe ansamblul industriei cu 4,8 ia sută în comparație cu perioada' 
corespunzătoare a anului trecut, planul reducerii prețului de cost 
n-a fost realizat în întregime. In cadrul'Ministerului Industriei 
Cărbunelui planul de producție la unele sortimente de cărbune 
n-a fost îndeplinit, preocuparea pentru reducerea normelor de 
consum la unele materiale și în special la lemn de mină este încă 
scăzută, tehnica nouă nu se folosește integral. In întreprinderile 
carbonifere din Valea Jiului au existat și există încă toate aceste 
lipsuri. In multe mine se face o mare risipă de mijloace bănești 
pentru plata diferitelor penalizări, locații și alte cheltuieli inutile, 
care se ridică lunar la sute de mii de lei.

Agricultura țării noastre se dezvoltă neîncetat. In semestrul 
I al acestui an agricultura a primit 1509 tractoare, 621 semănă
tori, 522 secerători — legători, 341 combine și alte mașini. Sec
torul socialist al agriculturii se lărgește neîncetat și își dovedește 
prin recolte bogate superioritatea sa față de gospodăriile indivi
duale. La sfîrșitul semestrului I gospodăriile agricole colective 
și întovărășirile dispuneau de o suprafață arabilă de peste 
1.000.000 hectare.

îndeplinirea planului în industrie, sporirea producției bu
nurilor de larg consum și succesele înregistrate în agricultură, 
au dus la creșterea nivelului de trai și cultură al celor ce mun
cesc. Veniturile medii ale muncitorilor au crescut față de semes
trul I 1953 cu. peste 15 la sută; veniturile muncitorilor textiliști 
au crescut cu peste 27 la sută, ale celor din industria alimentară 
cu peste 30 la sută, a muncitorilor din industria carboniferă cu 
peste 10 la sută, etc.

Statul nostru democrat-popular a pus la dispoziția oame
nilor muncii noi instituții social-culturale : teatre, cinematografe, 
așezăminte sanitare. S-a dezvoltat învățămîntul de toate gra
dele. Aproape 82.000 tineri au absolvit școlile profesionale, medii 
și de învățămînt superior, 177.000 neștiutori de carte au fost 
alfabetizați.

Cifrele Comunicatului cu privire la îndeplinirea planului ile 
stat pe semestrul I al anului 1954, oglindesc munca plină de 
avînt a poporului nostru, pusă pe de-a întregul în slujba înfloririi 
patriei și apărării păcii. Aceste succese' au fost posibile datorită 
ajutorului permanent al Uniunii Sovietice, colaborării frățești 
îmre țările de democrație populară.

Oamenii muncii din Valea Jiului sînt hotărîți ca în cadrul 
întrecerii socialiste ce se desfășoară în cinstea zilei de 23 August 
să dobîndească noi victorii în lupta peniriț construirea socialis
mului.

Deschiderea Conferinței pe țara 
a U. T. M.

Joi dimineața s-a deschis, în sala C.C.S., 
din bulevardul general Magheru, Conferința 
pe țara a Uniunii Tineretului Muncitor.

Eveniment de mare însemnătate în viața 
tineretului din țara noastră, Conferința anali
zează munca U.T.M. pentru îndeplinirea hotă- 
rîrilor plenarei lărgite a C.C. al P.M.R. din 
19—20 august 1953 și sarcinile Uniunii Ti
neretului Muncitor pentru îmbunătățirea mun 
cii organizatorice și de educare comunistă a 
tineretului.

In sala împodobită sărbătorește s-au întîln.u 
481 delegați aleși de tinerii din înheaga țară 
în conferințele r: gionale', precum și numeroși 
invitați. Printre participanții la Conferință sînt 
tineri muncitori fruntași ai întrecerii socialiste, 
tineri țărani luptători pentru recolte bogate, 
intelectuali din rîndurile tineretului, elevi, stu- 
denți, militari, cei mai buni reprezentanți ai 
'tineretului patriei noastre

La ora 10, întîmpinați de aplauzele parti- 
cipanților, au sosit în sala Conferinței tova
rășii Chivu Stoica. C. Pîrvulescu, N. Ceaușes- 
cu, membri ai C.C. al P.M.R. și ai guvernu
lui f

Conferința a fost deschisă de tov. V. Mu- 
șat, prim secretar al C.C. al U.T.M.

Participanții -la Conferință au păstrat un 
moment de reculegere în memoria marelui 
continuator al >operei lui V. I. Lenin, losif 
Vissarionovici Stalin.

După alegețea prezidiului activ al Confe
rinței, partiri'Jinții la Conferință an ales în 
prezidiul de onoare pe tovarășii Gh. Gheor- 
ghiu-Dej. Gh. Apostol, I. Chișinevsch'., Ăl 
Moghioroș, Miron Constantinescu, Chivu Stoi-

ca, Emil Bodnăiaș, P. Borilă și C. Pîrvulescu
Au fost alese comisia de mandate, comisia 

de candidare și secretariatul Conferinței.
A fost apoi aprobată următoarea ordine de 

zi a Conferinței :
1. Darea de seamă a C.C. al U.T.M. cu pri

vire la îndeplinirea hotărîrilor plenarei lărgite 
a C.C al P.M.R. din 19—20 august 1953 și 
sarcinile U.T.M. pentru îmbunătățirea mtincu 
organizatorice și de educație comunistă. în 
vederea mobilizării tineretului la realizarea 
sarcinilor puse de partid și guvern pentru dez
voltarea industriei și agriculturii.

2. Alegerea Comitetului Central al U.T.M. 
și a Comisiei Centrale de Revizie.

Tov. C. Fulger, care a prezidat ședința de 
dimineață, a dat cuvîntul tov. N. Ceaușescu, 
secretar al C.C. al P M.R.. care a citit salutul 
transmis de C.C. al P.M.R. Conferinței ne 
țară a U.T.M. Salutul a fost primit de către 
participanți cu ipUternice aplauze.

Tov. Virgil Trofin, membru în 'biroul C.C. 
al U.T.M., a prezentat darea de seamă a C.C. 
al U.T.M.

Lucrările Conferinței au continuat după 
amiază, ședința fiind prezidată de tov. T. Cîr- 
cei

Au început discuțiile pe marginea dării de 
seamă nrezentate de C.C. al U.T.M. Au luat 
cuvîntul numeroși delegați care au arătat re- 
zultatele obținute în munca politico-educativă 
și organizatorică, relevînd lipsurile și făcînd 
propuneri pentru îmbunătățirea muncii.

Conferința își continuă lucrările. (Ager- 
pres)

Rezultatele conferinței de la Geneva — 
o victorie a luptătorilor pentru pace

Despre conferința miniștri
lor afacerilor externe de la 
Geneva care a avut drept 
rezultat restabilirea păcii în 
Indochina, a vorbit joi după- 
amiază, în sala Teatrului de 
Stat din Petroșani, cu prile
jul unei adunări cetățenești 
organizată de comitetul raio
nal de luptă pentru pace, 
tov. Ion Colesnic. secretar 
adjunct al Comitetului Per
manent pentru Apărarea Păcii 
din R.P.R. In sală se aflau 
peste 400 de mineri, munci
tori, intelectuali, tineri și fe
mei din localitate.

Cuvîntul de deschidere a 
fost rostit de tov. Ion Dum
bravă, președintele comitetu 
lui raional de luptă pentru 
pace. In continuare, tov. Ion 
Colesnic a făcut o amplă ex
punere asupra desfășurării 
lucrărilor conferinței de la 
Geneva, subliniind în special 
eforturile depuse de către de
legațiile Uniunii Sovietice, 
R P. Chineze, R. D. Vietnam 
la conferință pentrb a se a- 
junge cît mai grabnic, pe ca

lea tratativelor, la soluționa
rea conflictului din Indochina

Popoarele au cîștigat o 
mare luptă prin încheierea 
păcii în Indochina — a spus 
printre altele vorbitorul. Ob- 
ținînd această victorie, ele nu 
uită că în' calea spre pace 
mai sînt încă destule obsta
cole puse de ațițătorii la răz
boi.

Popoarele sînt conștiente 
că trebuie să vegheze la a- 
plicarea întocmai a prevede
rilor acordurilor de la Gene
va în scopul reglementării 
pașnice definitive a proble
mei indochineze. Perspectiva 
rezolvării celorlalte probleme 
internaționale litigioase pe 
care a deschis-o succesul con
ferinței de la Geneva, pers
pectiva micșorării încordării 
internaționale nu este pe pla
cul ațîțătorilor la război. Lu
crul acesta este dovedit de 
faptul că nobila propunere 
sovietică pentru asigurarea 
securității colective în Euro
pa a fost primită cu ostilitate 
de presa cercurilor guvernan
te din S.U.A.

Mitingul oamenilor muncii de la U.
In ziua de 27 iulie, la sfîr

șitul schimbului de diminea
ță. muncitorii, tehnicienii șt 
funcționarii de la Uzina de 
reparat utilaj minier din Pe
troșani au participat cu în
suflețire la ‘mitingul organi
zat îh legătură cu semnarea 
de către’ delegații la confe
rința de la Geneva a acordu

lui cu privire la încetarea o- 
perațiunilor militare în Viet
nam, Laos și Cambodgia.

Participanții la miting și-au 
manifestat bucuria față de 
marea, victorie a forțelor pă
cii — încetarea focului și a 
vărsării de sînge din Indo- 
chinc — victorie obținută ca 
urmare a eforturilor depuse

Dar popoarele sînt hotărî- 
te să facă să eșueze toate u- 
neltirile cercurilor agresive, 
să întărească și să dezvolte 
succesele obținute la Geneva. 
Voința popoarelor de a men
ține pacea este de neînvins.

Să ne sporim, alături de 
toate popoarele lumii, efortu
rile în măreața luptă pentru 
apărarea și consolidarea pă
cii, pentru a dobîndi noi vic
torii pe calea continuei mic
șorări a încordării internațio
nale. pe calea întăririi păcii 
și prieteniei între toate po
poarele lumii — a spus în 
încheiere vorbitorul.

Minerii, constructorii, cefe
riștii și celelalte categorii de 
oameni ai muncii din Valea 
fiului sînt conștienți de fap
tul că luptînd cu și tnai mult 
elan în producție pentru în
deplinirea înainte de termen 
a sarcinilor de plan, luptă 
pentru întărirea puterii Repu
blicii noastre Populare, factor 
activ în lupta pentru menți
nerea și consolidarea păcii în 
lume.

R. U. M. P.
de delegațiile U.R.S.S., R. P. 
Chineze și R. D Vietnam la 
conferința de la Geneva pen
tru rezolvarea problemelor li
tigioase pe calea tratativelor 
pașnice. Planurile ațîțătorilor 
la război, imperialiștii ame
ricani. au primit prin aceas
tă victorie a forțelor păcii o 
puternică lovitură.



2 STEAGUL ROȘU

Din întreprinderile raionului nostru
DUPĂ METODELE SOVIETICE

■ Printre angajamentele luate în cins
tea zilei de 23 August de către colec. 
livul de muncitori al întreprinderii 703 

¡construcții Petrila a fost și acela al 
I organizării muncii în brigăzi com
plexe și specialitate. Pînă acum au 
fost organizate în cadrul acestei în
treceri un număr de 3 brigăzi com
plexe și 10 brigăzi de specialitate care 
obțin succese însemnate în producție

Brigada complexă condusă de frun
tașul întrecerii socialiste Iosif Lorențz, 

¡lucrînd după metoda sovietică de zi
dărie rapidă, a reușit să realizeze în 

¡14 zile 520 rri.c. de zidărie. O altă bri
gadă care obține succese frumoase 
este brigada de specialitate condusă 
de tov. Eduard Egri. Datorită apli
cării metodelor sovietice de lucru, 

! membrii acestei brigăzi realizează 
zilnic 180.m.p. tencuială de bună ca- 

! litate.
Lucrînd la blocul M. din Lonea, 

care va fi dat în folosință în cinstea 
; zilei de 23 August, brigada ■ de ten- 
1 cuitori condusă de tov. Gheorghe R > 
teanu își depășește zilnic sarcinile dc 
plan cu peste 50 la sută. Tot pe șan- 
iierul de construcții Lonea, ce ține 
de întreprinderea 703 construcții Pe
trila, lucrează și brigăzile de munci
tori constructori conduse de tov 

i Gheorghe Schôn, Cornel Olarii și 
Constantin Teodorescu. Muncind cu 

'însuflețire, aceste brigăzi își întrec zi 
de zi productivitatea planificată cu 35 
70 la sută.

IOSIF PETRO VÏCT 
corespondent

IN PRIMELE RÎNDURI

Apropierea Zilei minerului și a zii -,i 
de 23 August a însuflețit și mai mult 
munca minerilor din sectorul XI al 
minei Petrila. In primele rînduri ale 
întrecerii din cadrul acestui sector, se 
află brigăzile de tineri mineri.

Așa, de exemplu, brigada de tineri

Știri sportive
Duminică 1 august a.c. va începe re

turul campionatului republican de fot
bal categoria A. In cadrul etapei se vor 
întrece echipele : Dinamo București — 
Știința Cluj ; Locomotiva Tg.-Mureș— 
Locomotiva București ; Dinamo Ora
șul Stalin — Flamura roșie Arad ; 
Metalul Cîmpia Turzii—Locomotiva 
Timișoara ; -.Știința Timișoara—Meta
lul Hunedoara ; Minerul Petroșani — 
Progresul Oradea. 

mineri condusă de tov. loan Dușcă,;. 
o-ganizîndu-și munca pe bază de gra
fic ciclic, a reușit ca pe intervalul 1-27 
iulie să depășească planul cu 38 la 
sută. La fel, tinerii mineri din brigada 
condusă de tov. Constantin Pistol, fo
losind meto’da graficului ciclic, au în
registrat zilnic o depășire de plan de 
35 la sută.

Executînd concomitent lucrări de 
lărgiri și betonări, brigada condusă 
de t'năiul miner Nicolae Teletin obți
ne depășiri de plan între 15—20 la 
sută. Tînărul miner Constantin Puicea 
conduce o brigadă care execută blo
curi de beton. Muncind cu avînt spo
rit, tînărul Constantin Puicea împreu
nă cu ortacii săi Tudor Sabin, loan 
Nedelcu, Ștefan Tămaș și alții depă
șesc zilnic sarcinile de plan cu 20 la 
sută.

Rezultatele frumoase obținute în 
muncă de brigăzile de tineri mineri din 
sectorul XI al minei Petrila oglindesc 
hota lor plină de avînt pentru înde
plinirea angajamentelor luate în cins
tea celei de a 10-a aniversări a elibe
ră iii patriei noastre.

CONSTANTIN BICA 
corespondent

MUNCĂ VOLUNTARĂ

Dornici de a contribui la realiza
rea angajamentelor luate de mineri 
în cinstea zilei de 23 August, un nu
măr de 26 funcționari și tehnicieni 
de la mina Vulcan au hotărît ca în 
zrua de 25 iulie să presteze un șut vo
luntar la «încărcarea cărbunelui în va
lónete. Pînă la terminarea șutului cei 
26 de funcționari și tehnicieni au reu
șit să încarce prin muncă voluntară 
85 de vagonete cu cărbune. S-au evi
dențiat în mod deosebit în această ac
țiune tov. Gheorghe Topuzu Aurel 
Cuc, Victor Pruteanu, Radu Popa, 
loan Cocota, Ivești Mateescu și alții.

A. PANIȘ 
corespondent

Meciul între Minerul Petroșani — 
Progresul Oradea se va desfășura pe 
arena sportivă’ „Minerul” din Petro
șani începînd de la ora T7,30.

★
Secțiile de popice din localitățile 

L.upeni, Vulcan, Paroșeni, Aninoasa, 
Petrila și Petroșani vor desfășura îi 
ziua de 1 august campionatul raional 
de popice pe arenele Aninoasa, Paro
șeni și Petroșani. Campionatul va în
cepe la orele 8 dimineața.

însemnări

Reclama
In activitatea comercială, negustorii 

și fabricanții burghezi se conduceau 
după deviza : reclama-i sufletul co
merțului. Avînd călăuză principiul că 
„nu marfa contează, ci reclama” 
acești paraziți cheltuiau sume fabu
loase pentru o reclamă deșănțată, 
mincinoasă, cu ajutorul căreia căutau 
să înșele pe cumpărători.

Comerțul nostru socialist n-are ne- 
voe de o astfel de reclamă bombastică. 
Reclama noastră trebue să ajute cum
părătorului să găsească marfa dorită, 
nu să-l dezorienteze.

Și totuși, mai există și în comerțul 
nostru de stat unii care cred în deviza 
„reclama e sufletul comerțului“ și se 
apucă să facă unor mărfuri o reclamă 
bombastică.

Treci pe artera principală a orașu
lui Petroșani și fără să vrei te oprești 
în fața vitrinei magazinului „Alimen
tara” nr. 131/10. Privești bogăția de 
mărfuri expuse și tot fără să vrei pri
vești și panoul imens viu colorat din 
vitrină, pe care citești :

„Gospodine! Nu pierdeți timpul!
Fără foc, fără zahăr
Vă puteți aproviziona de la maga

zinul nostru cu diferite sortimente de 
siropuri :

Smeură, mure, brad, lămîi, etc.”
Formidabil ! îți spui în gînd. Gos

podinele au acum rezolvată problema 
timpului. Au rezolvată și problema fo 
cului și problema zahărului. , Cumperi 
sirop de la Alimentara nr. 131/10 și ai 
rezolvat și problema timpului și pe 
aceea a focului și pe aceea a zahăru
lui și pe aceea a... siropului. Te costă 
siropul cam scump, e drept, dar 
face. Ca o compensație pentru pre 
țul ridicat al siropului gospodina 
primește gratuit timp, foc și zahăr. O 
să obiecteze poate că siropul, nu e toc 
mai bun, că prețul are o concentrație 
de sare mai mare decît concentrație 
de smeură sau mure din sirop, etc. — 
Nu mai faceți mofturi, o să vă răspun
dă vînzătorii de la Alimentara nr 
131/10. Așa e marfa de la fabrică.

Intr-adevăr numai faceți mofturi ! 
Citiți reclama : fără foc, fără zahăr l. .

★
Mă aflam în vizită la un vecin. Ve

cinul meu e salariat, soția gospodină. 
Am fost astăzi la o ședință — cu "dele
gata noastră de stradă — povestea 
vecina. începem de pe acum să ne 
pregătim pentru iarnă. Pregătim îm
preună conserve. începem peste puțin 

/timp cu fasolea verde și terminăm la 
toamnă cu acriturile.

— Dar la ceva dulce nu v-ați gîndit 
întrebă vecinul privind grijuliu spre 
cei doi copilași.

— Ba da ! Și încă să vezi ce bine 
ne-am gîndit. In duminicile care ur
mează vom face cîteva excursii în ju
rul orașului. Anul acesta smeurarii au 
dat atîta rod încît dacă mergem de 
două ori în excursie vom culege mai 
mult decît ne trebuie și pentru cinci de 
sirop și pentru dulceață.

— Ei bine, am zis eu care citisem 
reclama Alimentarei nr. 131/10, de ce 
trebuie să vă mai obosiți cu aduna
tul smeurei ? Fără să pierdeți timpul, 
fără...

— Fără foc, fără zahăr completară 
vecinii și se dezlănțui o avalanșă de 
rîs zgomotos. Rîdeau vecinii, rîdeam 
eu, rîdeau și copiii.

— Reclamă goală, — exclamă ve
cina revenindu-și din rîs.

— Mămico țe e leclamă goală? — 
întrebă micuța Stela care auzea pen
tru prima oară aceste cuvinte.

— Siropul de smeură de la Ali
mentara nr. 131/10 draga mamii.

Și din nou se dezlănțui avalanșă1 
de rîs.

★
Dacă reclama Alimentarei nr. 

131/10 ar stîrni numai rîsul, ches
tiunea n-ar fi atît de gravă. Ceea ce 
este grav e faptul că ea e în con
tradicție cu însăși politica regimului 
nostru care se străduiește să mobi
lizeze toate forțele pentru sporirea 
producției bunurilor de larg consum.

Dacă ar fi ca si alte unități să ur
meze exemplul Alimentarei nr. 131/10 
într-ăle reclamei, am avea ocazia să 
vedem prin vitrine panouri împopo- 
țonate cu astfel de chemări:

Gospodine ! Nu mai pierdeți timpul 
cu pregătirea conservelor pentru iar
nă! La magazinul nostru găsiți con
serve de legume, extră, ultra, etc. de 
la fabrica X din Moldova, etc.

Sau :
Gospodine! Nu mai pierdeți timpul 

cu săpatul grădinilor de lingă case I 
Zarzavaturi și legume extra, ultra, 
sosite din Arad găsiți la Aprozar.

Sau :
Gospodine I Nu mai pierdeți timpul 

cu treburile gospodărești. Vă puteți 
petrece mult mai plăcut după-amie- 
zile lâ grădina de vară X consumînd 
deliciosul sirop „Fructus“ cu renu
mita apă minerală Biborțeni...

Cu siguranță că atunci ingenioșii 
reclamagii de la Alimentară nr. 
131/10 ferm hotărîți să demonstreze 
cît sînt de pricepuți într-ale negusto
riei vor descoperi un gen de reclamă 
și măi și. .

Reclamă că deservirea...

M. CRISTESCU

— „Așa de frumos a fost la Bucu
rești ?” întrebarea aceasta mi-a pus-o 
colegul meu, Valodia Nazarov, în- 
tr-una din sălile de cinematograf din 
Moscova după vizionarea filmului des
pre Festivalul din București.

— „Și ce tineret!” — continua el 
amintind scenele deschiderii Festiva
lului de pe Stadionul 23 August, cînd 
în acea simfonie de culori a costume
lor și steagurilor apar tinerii francezi 
purtînd pe umăr eroii vietnamezi.

Ce poți răspunde la această între
bare ? îmi aduc aminte de zilele acelea 
de neuitat, cînd aproape o lună de zile 
Bucureștiul a fost orașul tineretului 
din lumea întreagă. Zeci de mii de 
delegați din 111 țări și sute de mii 
de cetățeni ai patriei noastre au parti
cipat Ia această grandioasă manifes
tație de prietenie între popoare.

Pe estrade, în aer liber, pe scenele 
teatrelor, în parcuri, chiar și pe străzi, 
puteau fi văzute dansurile tuturor po
poarelor de pe glob ; se puteau auzi 
cîntece ale popoarelor începînd cu 
Norvegia și terminînd cu Africa de 
Sud sau Fiîipine. In același timp se 
desfășurau jocuri sportive, întîlniri 
între diferite delegații, excursii orga
nizate la uzine, fabrici și gospodării 
colective, schimburi de insigne etc., 
etc. Și cîte alte lucruri minunate — 
dar cine putea să le vadă pe toate * 
Ani de zile n-ar fi ajuns. Exista un 
singur mijloc de a cuprinde toate aces
te spectacole, manifestări: filmul.

„P entra Pace și
Cîteva însemnări de Ia realizarea filmului

Astfel se putea împărtăși acest măreț 
eveniment milioanelor de oameni din 
lumea întreagă, care au urmărit zi cu 
zi desfășurarea Festivalului de la Bu
curești. Numai un film ar fi putut să 
redea toate evenimentele importante 
ale Festivalului.

Pentru realizarea acestui film de 
proporții nemaiîntîlnite la noi, în aju
torul Studioului cinematografic „Ale
xandru Sahia” din București, a venit 
Studioul Central de filme documentare 
din Moscova.

La un film documentar obișnuit lu
crează o . echipă de cîțiya oameni. La 
filmul acesta a lucrat o echipă de a- 
proape 200 de oameni, compusă din 
cineaști sovietici și romîni. Echipa cu
prindea 9 regizori, 25 operatori, nu
meroși ingineri și operatori de sunet, 
asistenți, tehnicieni, electricieni, etc.

„Comandamentul” filmului a fost 
condus de renumitul regizor sovietic 
Ilia P. Copalin, de 3 ori laureat al Pre
miului Stalin.

Cu mult înainte de deschiderea Fes
tivalului, cele două studiouri au for
mat echipele de filmare. S-au efectuat 
filmările pregătirii tineretului din di
ferite țări. Pentru a filma aceste pre
gătiri, în țările capitaliste s-a trimis 
peliculă operatorilor progresiști. Ei

Prietenie“
„Pentru Pace și Prietenie“ 

au filmat pregătirile pentru festival cu 
riscul libertății lor. Astfel, avem oca
zia să vedem la începutul filmului 
scene din Paris, vînzarea ziarului 
„Festival” la Londra, răsărit de soare 
deasupra Themzei, pregătirile tinere
tului suedez, etc.

S-au filmat evenimentele mărețe de 
pregătire și construire din capitala 
noastră. Apoi s-a filmat sosirea dele- 
gaților și primirea călduroasă care li 
s-a făcut și care a fost atît de apre
ciată de musafirii noștri.

Filmările s-au efectuat după un 
plan strict, pe baza scenariului scris 
în prealabil. Dar, lesne de înțeles, o 
serie de evenimente n-au putut fi pre
văzute. Astfel, scenariul a fost îmbo
gățit cu scene pe care le-au oferit 
neașteptatele manifestări ale acestei 
calde prietenii.

Filmările în culori au fost un exa
men serios, mai ales pentru opera
torii noștri de luat vederi. Majorita
tea au lucrat pentru prima oară în 
culori. Ei au trecut cu cinste acest 
examen. Lucrînd împreună cu opera
torii sovietici, operatorii noștri și-au 
însușit metodele noi de lucru obținînd 
un material foarte bun. «

Deosebit de complicate au fost fil
mările de noapte. Cele mai multe

spectacole au fost programate seara. 
Filmările în culori cer o cantitate 
mult mai mare de lumină decît peli
cula care redă imaginile în alb — ne
gru- . ’

De un mare ajutor ne-a fost filmul 
color sovietic D.S.—2 cu sensibilitate 
mare, care a înlesnit mult filmările de 
noapte.

După Fes+i>i’. din zecile de mii de 
metri de peliculă, trebuiau aleși cei 
2600 metri care au intrat în prima se
rie — filmul principal al Festivalului.- 
Din materialul rămas au fost realizate 
încă două serii : un film concert ri o 
ediție sportivă.

S-a dovedit că această muncă nu 
e mai ușoară decît înșiși filmările. 
După o muncă intensă creatorii au 
reușit să redea în cadrul acestor filme 
ecoul înaripat al tineretului slăvind 
bucuria de a trăi, prietenia, pacea.

Valorosului film „Pentru Pace și 
Prietenie” i-a fost decernat recent —- 
cu ocazia celui de al VlII-lea Festival 
internațional al filmului de la Kar- 
lovy Vary — Premiul „Prieteniei între 
popoare”.

Rularea acestui film în localitățile 
Văii Jiului este un prilej minunat pen
tru oamenii muncii de a vedea diverse 
aspecte ale Festivalului ținut în patria 
noastră.

LADISLAU KARDA
Student la Institutul de Cinemato
grafie din Moscova, participant

la realizarea filmului 7
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COMUNICATUL
Direcțiunii Centrale de Statistică de pe lingă Consiliul de Miniștri

al R.P.R. cu privire la îndeplinirea planului de stat pe semestrul 11954
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Rezultatele îndeplinirii planului de stat pe 
semestrul 1 1954 în domeniul dezvoltării in
dustriei, agriculturii, transporturilor, lucrărilor 
capitale, circulației mărfurilor, creșterii număru
lui muncitorilor, tehnicienilor și funcționarilor 
și ridicării nivelului material și cultural al oa
menilor muncii sînt caracterizate prin urmă
toarele date :

I. îndeplinirea planului de producție 
în industrie

Planul producției globale pe semestrul I 19.54 
a fost îndeplinit pe întreaga industrie socia
listă în proporție de 100,14 la sută.

Pe ministere și organizații economice cen
trale. planul semestrial al producției globale a 
fost' îndeplinit după cum urmează ■:

Procentulcindepiinirii 
planului 

pe gem. I 1954

Ministerul Energiei Electrice și In
dustriei Electrotehnice

Ministerul Industriei Cărbunelui
Ministerul Industriei Petrolului
Ministerul Industriei Metalurgice și

Construcțiilor de Mașini 
Ministerul Industriei Chimice 
Ministerul Industriei Lemnului, Hîr- 

tiei și Celulozei
Ministerul Industriei Ușoare 
Ministerul Industriei Alimentare 
Ministerul Gospodăriei Comunale și 

Industriei Locale (Intrep. Indus
triale)

întreprinderile industriale ale Aiinis- 
terului Construcțiilor și al Indus
triei Materialelor' de Construcții 

întreprinderile Industriale ale Minis
terului Agriculturii și Silviculturii 

întreprinderile Industriale ale Minis
terului Căilor Ferate

întreprinderile Industriale ale Minis
terului Transporturilor Navale și 
Aeriene

întreprinderile Industriale ale Minis
terului Sănătății 104,4

întreprinderile Industriale ale Minis
terului Culturii 103,6

Uniunea Centrală a Cooperației Meș- • 
teșugărești 108,5

Întreprinderile Industriale ale Uniunii 
Centrale a Cooperativelor de Apro
vizionare șr-Desfacere 90,3
In cursul semestrului I 1954 a fost depășit, 

planul la unele sorturi de laminate, cupru de 
convertizor, plumb, țevi de instalații și con
strucții, la motoare cu ardere lentă tip Diesel 
de 35 și 120 C.P., transformatori de forță, 
strunguri paralele, locomotive cu aburi pentru 
ecartament normal și larg, autocamioane de 4 
tone, vagoneți de tip minier și tip curent, trolii 
de mină acționate electric și pneumatic, mese 
rotative de foraj, concasoare, macarale, aparate 
de măsură și control, tractoare pe șenile eu mo
tor Diesel de 35 C.P., grape cu colți și cultiva
toare cu tracțiune mecanică, pluguri de vie și 
greble mecanice cu tracțiune animală, batoze 
de porumb manuale, aparate portabile de stropit 
via, frămîntătoare pentru fabricile de pîine, tan
curi de bere, îngrășăminte chimico-fosfatice, an
velope auto-moto. lacuri și vopsele pe bază de 
ulei, hîrtie. alrool etilic rafinat si alte tipuri de 
produse.

S-au produs de asemenea peste planul se
mestrial pîine, biscuiți, preparate de carne, con
serve de pește, produse zaharoase, uleiuri co
mestibile, marmeladă, bere, săpun, țigări, țiga
rete, tutun, țesături de lînă. țesături de mătase 
și mixte, tricotaje de bumbac, tricotaje de lînă, 
confecții de lînă, confecții de bumbac bărbă
tești, sticlărie, porțelan de menaj, articole de 
menaj din tablă zincată, difuzoare pentru ră- 
dioficare și alte bunuri de consum alimentare 
și industriale.

Ministerul Industriei Metalurgice și Construc
țiilor de Mașini nu a îndeplinit planul la oțel 
și la unele tipuri de mașini și unelte agricole, 
Ministerul Industriei Cărbunelui la unele va
rietăți principale de cărbune, Ministerul Indus
triei Chimice la produse sodice și acid sulfuric, 
Ministerul Energiei Electrice și Industriei Elec
trotehnice la locomotive de mină și la mașini 
și aparate electrice de uz casnic. Ministerul 
Industriei Lemnului, Hîrtiei și Celulozei la che
restea și mobilă

Ministerul Industriei Ușoare nu a îndeplinit 
în întregime planul de producție la încălțăminte 
din piele și la unele articole metalice de uz cas
nic. Ministerul Industriei Alimentare lâ pește, 
carne și la produse lactate.

De asemenea Ministerul Construcțiilor și al 

Industriei Materialelor de Construcții nu a în
deplinit planul la ciment, cărămizi, var și țigle.

Ca urmare a hotărîrilor plenarei C.C. al 
P.M.R. din 19-20 august 1953 și a măsurilor 
luate de guvern, în cursul semestrului I și în 
special în trimestrul al ll-lea, întreprinderile 
din industria ușoară și alimentară, din indus
tria cooperatistă și locală, precum și secțiile 
pentru producția bunurilor de consum create 
sau dezvoltate în întreprinderile metalurgice și 
electrotehnice au produs mai multe bunuri de 
consum pentru nevoile populației și s-au orga
nizat pentru dezvoltarea acestei producții.

In semestrul I 1954 s-a atins un nivel supe
rior al producției industriale față de semestrul
I 1953 la produse principale ca: țiței, gaz me
tan, unele minereuri neferoase, plumb, zinc, ca
zane de aburi industriale, motoare Diesel, semi- 
diesel și cu explozie, rulmenți, excavatoare, 
vase pescărești metalice, pluguri universale și 
reversibile cu tracțiune animală, semănători de 
cereale și de ierburi cu tracțiune animală, se
ceri, insecticid horticol, tucerie comercială, sobe 
de încălzit, mașini de gătit pentru combustibil 
gazos, articole de menaj din tablă cositorită și 
zincată, lămpi de gătit cu petrol, aparate de 
radio-recepție, mașini și aparate electrice de uz 
casnic, mobilă, țesături și tricotaje de mătase, 
confecții de bumbac și de lînă pentru copii, la 
unele sortimente de încălțăminte și la alte pro
duse industriale.

Datorită măsurilor luate de guvern, realiză
rile obținute la principalele bunuri de consum 
în cele trei trimestre următoare . Plenarei C.C. 
al P.M.R. din august 1953 (trim. IV 1953 și 
trim. I și II 1954), arată o creștere importantă 
față de trimestrele anterioare din 1953 (trim. 1,
II și III 1953). Astfel producția la pîine a cres
cut cu 4,8 la sută, la paste făinoase cu 7,2 la 
sută, la conserve de carne cu 21,8 la sută, la 
preparate de carne cu 18,6 la sută, la produse 
zaharoase cu 41,8 la sută, la articole de menaj 
din tabră zincată cu 42,5 la sută, la mobilă cu 
21,5 la sută, precum și la alte produse.

In cursul semestrului I și în special în tri
mestrul II a continuat să se îmbunătățească fo
losirea utilajului în industrie. Astfel, în indus
tria siderurgică indicele de utilizare a lami- 
noarelor de profile mijlocii a depășit în trimes
trul II cu 3,8 la sută nivelul atins în aceeași 
perioadă a anului trecut; în industria metalur
giei neferoase indicele de utilizare a cuptoare
lor de aglomerat de zinc a crescut cu 7,5% față 
de perioada corespunzătoare a anului precedent; 
în industria textilă indicele de utilizare a răz
boaielor de țesut mătase a crescut în trimestrul 
Ii 195! cu 7 la sută față de trimestrul II 1953.

Unele ministere și organizații economice 
centrale nu au dat toată atenția reducerii nor
melor de consum în întreprinderile pe care le 
îndrumează. Astfel Ministerul Industriei Căr
bunelui nu a îndeplinit în toate perioadele se
mestrului I planul de reducere a normelor de 
consum la lemn de mină, foioase și rășinoase, 
la extracția de cărbune; Ministerul Industriei 
Chimice la consumul de energie electrică — la 
fabricarea carbidului și la consumul de piatră 
de var, la fabricarea sodei calcinate.

Planul de reducere al prețului de cost na a 
fost îndeplinit în semestrul I al anului 1954; la 
aceasta a contribuit faptul că în ur>eD între
prinderi nu s*ă îndeplinit planul productivității 
muncii, normele de consum nu s-au redus con
form sarcinilor, procesul de producție s-a des
fășurat neritmic, iar capacitățile de producție 
au fost nerățional folosite.

II. Introducerea tehnicii noi 
în economia națională

In semestrul 1 1954 s-au fabricat noi tipuri 
de mașini, mecanisme, aparate, noi produse — 
și s-au pus la punct unele prototipuri.

Astfel s-âu pus în fabricație pentru prima 
dată: transformatori de forță de 15,000 kVA la 
6/0,4 kV, contori trifazici pentru energie reac
tivă, lămpi infraroșii pînă la 100 W, echipa
ment electric Ziss, pompe de mortar, anvelope 
cu carcasă din rețea cord viscoză, semănători de 
cereale și de ierburi furajere, noi medicamente, 
articole din dermatină (piele artificială), spirt 
solid și altele.

In ¿¡cest semestru au fost introduse aproape 
12.000 propuneri de raționalizări, perfecționări 
tehnice și inovații, propuse de oamenii muncii; 
pe baza acestora se realizează economii anuale 
de peste 134.000.000 lei.

III. Agricultura
In acest semestru Stațiunile de Mașini și 

Tractoare și Gospodăriile Agricole de Stat au 
primit 1509 tractoare. 802 pluguri de tractor, 
621 semănători, 874 cultivatoare, 522 seceră« 

tori-legători, 197 batoze, 341 combine și alte 
mașini și utilaj agricol.

Numărul cadrelor tehnice în agricultură a, 
crescut în această perioadă cu peste 2000 de noi I 
cadre tehnice cu pregătire superioară, precum 
și cu peste 4500 de noi cadre tehnice cu pregá- 1 
tire medie.

Suprafața însămînțată a crescut față de anul 
trecut la porumb cu 11,8 la sută și la’ cartofi 
cu 3,9 la sută.

In agricultură sectorul socialist s-a întărit 
și s-a lărgit prin creșterea numărului gospodă- I 
riilor agricole colective și al întovărășirilor 
agricole pentru munca în comun a pămîntuluL

La finele semestrului I numărul gospodăriilor 
agricole colective a ajuns la 2.045, însumînd I 
o suprafață arabilă de 742.000 ha.

In vederea folosirii din plin a agrotehnicii 
avansate și a mijloacelor mecanizate, în cursul , 
semestrului I un număr de aproape 16.000 fa- j 
milii de țărani muncitori, cu peste 36.000 ha. i 
suprafață’ arabilă, au intrat în întovărășirile, 
existente și s-au constituit în 336 de noi înto-j 
vărășiri. Astfel numărul total al întovărășiri
lor, la finele semestrului I, a ajuns la 2.344, j 
însumînd o suprafață arabilă de 272.000 ha.1 
și cuprinzînd 118.000 familii.

IV. Creșterea transporturilor
Planul transporturilor de mărfuri pe căile 

ferate în semestrul I 1954 s-a îndeplinit în pro
porție de 100,6 la sută la tone km. exploatare, 
și 90,7 la sută la tone expediate. S-au obținut 
depășiri de plan la transportul produselor in
dustriei alimentare, cereale, produse metalur
gice neferoase și altele.

Procesul de transport a continuat să se îm
bunătățească în acest semestru, volumul măr
furilor transportate în trenuri marșrutizăte ■ 
fiind de 42,5 la șută din total, față de 37,85 la’ 
sută cît era prevăzut în plan.

Durata medie a rulajului vagoanelor de marfă i 
a scăzut în trimestrul II 1954 cu 1,1 la sută în 
comparație cu trimestrul II 1953.

La transporturile de călători pe căile ferate 
planul a fost îndeplinit în proporție de 110,6 la 
sută la călători-km, și cu 119,8 la sută lă că
lători.

Planul de transporturi cu mijloace auto al ■ 
Direcției Generale a Transporturilor Auto s-â’i 
realizat în proporție de 105,5 la sută la tone| 
km. și 75,5 Ia sută la tone expediate, iar planul I 
transporturilor de călători s-a realizat în pro
porție de 114.1 la sută la călători-km și 114,7 
lă sută la călători.

La transporturile pe apă .planul a fost înde*, 
plinit la tone km în proporție de 99,7 la sută) 
lă trafic maritim si în proporție de 101,4 lă 
sută la trafic fluvial.

La transporturile aeriene planul s-a realizat, 
în proporție de 105 la sută la tone km. și 943,2' 
la sută la călători-km.

V. Creșterea lucrărilor capitale
In primul semestru al anului au fost pase 

în funcțiune noi întreprinderi industriale, s-tp 
mărit capacitatea de producție a unor fabrici'1 
și uzine existente, s-au înființat secții noi și; 
s-au dat în folosință noi construcții social-cul-' | 
turale.

Ca urmare a măsurilor luate de guvern pe»” 
tru ridicarea nivelului ^de trai al oamenilor' 
muncii din țara noastră, au fost puse în func
țiune întreprinderi producătoare de bunuri de 
larg consum, printre care: în industria alimen-J 
tară fabrica de produse lactate Simeria, două; 
fabrici de pîine la Tg. Mureș si la Vaslui, s-âll 
dat parțial în funcțiune o nouă fabrică de con-| 
serve la Tecuci; în industria ușoară fabrica de' 
garnituri de carde Tg. Mureș, topitoria de in.1 
din Ghindari — Regiunea Autonomă Maghiară^'

In industria energetică au intrat 
țiune două puternice termocentrale 
prevăzute în planul de electrificare 
Moldova și alta în Ardeal) și au fost 

în func-, 
electrice, ■
(una în1 
instalate

și date în exploatare la' diferite centrale elec-
trice noi grupuri electrogene — în total o pu-ți 
tere de peste 60.000 kW.

In domeniul social-cultural s au dat în folo-
sință în cursul acestui semestru: școli în di
ferite localități din regiunile Baia Mare, Cluj, 
Constanța, Bîrlad, Regiunea Autonomă Ma
ghiară și altele; în regiunile Hunedoara, Pio- 
ești. Oradea și în orașul București alte con
strucții de școli sînt în curs de terminare; s-âu 
dat în folosință noi teatre de vară, s-au deschis 
noi cinematografe și săli de festivități. ,

(Continuare in pag. 4-q)^



4 STEAGUL ROȘU

Protestul guvernului R. P. Chineze împotriva atacului banditesc 
al aviației americane asupra unor avioane chineze

PEKIN (Agerpres). — China nouă 
transmite :

La 27 iulie, Cian Han-fu, ministru 
adjunct al Afacerilor Externe al Gu
vernului Central Popular al Republi
cii Populare Chineze, a dat publicității 
o declarație în care adresează guver
nului Statelor Unite un protest botărît 
în legătură cu violarea spațiului ae- 

' rian al R.P. Chineze și cu doborîrea 
de către avioane americane a două 
avioane chineze de recunoaștere.

i Iată textul declarației :
La 26 iulie 1954 o unitate navală 

a Sta’telor Unite, formată din două 
vase port-avion și mai multe distru
gătoare, au navigat în apele din apro
pierea costei de est a insulei chineze 
Hainan, iar la ora 9,25, patru avioane 
de luptă americane, avînd baza p.e va
sele port-avion, au zburat pe teritoriul 
Chinei, deasupra portului Iulin. La 
ora 10,05, o altă formație de 12 avi
oane de luptă americane au zburat 
deasupra localității Loh Huei, de pe 
insula Hainan și au atacat două a- 
vioane de recunoaștere ale R. P. Chi
neze și le-au doborît. Mai tîrziu, alte 
două avioane de luptă americane au 
mitraliat două vase comerciale polo
neze și un vas escortă chinez. Ele s-au 
îndepărtat în momentul în care vasul- 
escortă chinez a tras asupra lor, apă- 
rîndu-se. Aceste fapte reprezintă încă 
un act nerușinat de agresiune din par
tea imperialiștilor din Statele Unite, 
act care sfidează dreptul internațio
nal și morala.

Telegrama adresată secretarului general al O.N.U. de directorul 
ad-interim al Direcției generale a Ministerului Afacerilor Externe 

al R. P. Chineze
PEKIN (Agerpres). — China nouă
En Bao-han, director ad-interim 

(director provizoriu) al Direcției ge
nerale a Ministerului Afacerilor Ex
terne al R.P. Chineze, a adresat o te
legramă lui D'ag Hammarskjoeld, se
cretar general al O.N.U., în care îi 
cere să difuzeze textul declarației de

COMUNICATUL
Direcțiunii Centrale de Statistică de pe lingă Consiliul 

de Miniștri al R. P. R. cu privire la îndeplinirea planului 
de stat pe semestrul I 1954

(Urmare din pag. 3-a)

S-au mai dat în folosință Studioul 
Regional de Radio din Cluj, centre de 
radioficare, s-a continuat extinderea 
măsurilor de ocrotirea sănătății prin 
construirea și amenajarea de noi case 
de odihnă, creșe și grădinițe de copii, 
tabere de pionieri, spitale.

Și în acest semestru s-au dat în 
folosință noi locuințe muncitorești — 
în suprafață totală de peste 60.000 
m. p.

★
In cursul acestui semestru s-a dat 

în funcțiune înainte de termen podul 
peste Dunăre, pod al prieteniei dintre 
poporul romîn și poporul bulgar, rea
lizat de Republica Populară Romînă 
și Republica Populară Bulgaria cu 
sprijinul Uniunii Sovietice și al ce
lorlalte țări de democrație populară 
— pod care reprezintă o mare înles
nire pentru dezvoltarea schimburilor 
economice și o contribuție la cauza 
întăririi și consolidării legăturilor de 
prietenie dintre țările lagărului de
mocratic.

VI. Mărirea volumului 
circulației mărfurilor

Planul desfacerilor de mărfuri cu 
amănuntul pe semestrul I 1954 a fost 
realizat pe întregul comerț socialist 
în proporție de 95,8 la sută din care 
comerțul de^stat 95,6 la sută, iar co
merțul cooperatist 96,1 lă sută.

In semestrul I 1954 s-au vîndut 
populației prin unitățile comerțului

De mai mulți ani imperialiștii ame 
ncani, ocupînd teritoriul chinez Tai 
wan, au livrat lui Cian Cai-și un mare 
număr de avioane, vase și tot felul de 
muniții și material de război și au 
împins și sprijinit clica ciancaișistă să 
întreprindă acte provocatoare împo
triva insulelor și regiunilor de coastă 
chineze, să strecoare agenți în China 
și să comită acte de piraterie împotri
va vaselor comerciale ale diferitelor 
țări care navigau spre China în inte
rese comerciale. Inafară_ de acestea 
forțele maritime și aeriene ale State
lor Unite au violat spațiul aerian șs 
maritim al R.P. Chineze. Recent, cînd 
s-a ajuns la o slăbire a încordării in
ternaționale, ca urmare a conferinței 
de la Geneva și a realizării acordului 
cu privire la restabilirea păcii în îndo
ctrina, imperialiștii americani, pentru 
a-și salva de la eșec „politica de forță ’ 
au devenit și mai nerușinați și au îm
pins și sprijinit clica ciancaișistă pen
tru a organiza atît invadarea și hărțu
irea Chinei continentale cît și acțiu
nile lor de piraterie. Forțele aeriene 
și navale ale Statelor Unite și-au ex 
tins recent activitatea lor militară de-a 
lungul coastei de sud a Chinei. Nu 
mai din cauza hărțuirii permanen’e 
a acestei regiuni a Chinei de către 
forțele aeriene ale Statelor Unite și ale 
clicii ciancaișiste ,a avut loc la 23 iu
lie deasupra portului Iulin, de pe in
sula Hainan, incidentul nefericit în 
legătură cu avionul de transport en
glez. Iar ulterior Statele Unite, sub 

protest al Iui Cian Han-fu, ministru 
adjunct al Afacerilor Externe al R.P. 
Chineze, în rîndul delegațiilor tuturor 
statelor membre ale O.N.U. cu excep
ția așa-numitei delegații a rămășițe
lor clicii Gomindanului. Se știe că 
Cian Han-fu a făcut o declarație în 
care a protestat în modul cel mai e- 

socialist cu 13,1 la sută mai multe 
mărfuri decît în perioada corespun
zătoare a anului trecut, din care cu 
15,6 la sută mai multe mărfuri ali
mentare prin rețeaua comercială și 
alimentația publică și cu 11,0 la sută 
mai multe mărfuri industriale.

Vînzările de mărfuri prin comerțul 
socialist s-au accentuat în trimestrul 
II 1954 cînd au crescut cu 15,3 la 
sută față de trimestrul II 1953 și cu 
12,5 la sută față de trimestrul I 1954.

Desfacerea diferitelor mărfuri că
tre populația din orașe și centre mun
citorești a crescut în semestrul I 
1954 față de semestrul 1 1953 cu 8,8 
la sută la pîine și produse de panifi
cație; cu 54 la sută la ulei; cu 11 la 
sută la produse zaharoase; cu 8 la 
sută la mezeluri și preparate de car
ne; cu 10 la sută la țesături de bum
bac; cu 6 la sută la' țesături de lînă.

Prin unitățile comerțului coopera
tist s-au desfăcut populației de la 
sate în semestrul 1 1954 cu 11,7 la 
sută mai multe mărfuri industriale 
decît în semestrul I 1953 din care 
cu: 143 la sută mai multă cherestea; 
cu 70 la" sută mai mult ciment; cu 
155 la sută mai mult carton asfaltat.

VII. Creșterea, numărului 
muncitorilor, inginerilor, 

tehnicienilor și funcționarilor 
și creșterea productivității 

muncii
Numărul muncitorilor, personalu

lui tehnic și funcționarilor din secto

pretextul că vin în ajutorul avionului 
englez, au mers mai departe trimițind 
o unitate navală și avioane de luptă 
pentru-a desfășura în această regiune 
acte de agresiune mai grave împotri
va R. P. Chineze, acte de violare a 
spațiului aerian chinez. Ele au atacat 
cu sălbăticie și doborît două avioane 
chineze de recunoaștere, mitraliind 
vase comerciale poloneze și un vas 
chinez care navigau în largul mării.

Guvernul Central Popular al R. P. 
Chineze adresează un protest energic 
guvernului Statelor Unite în legătură 
cu acțiunile criminale ale forțelor ae
riene americane, violarea spațiului a- 
erian chinez deasupra porturilor. Iulin 
și Loh Huei, atacarea prin surprindere 
și doborîrea a două avioane de recu
noaștere ale R. P. Chineze, precum și 
mitralierea unui vas chinez. Poporul 
chinez profund indignat condamnă a- 
ceste acte de agresiune din partea 
imperialiștilor din Statele Unite. Gu
vernul Central Popular al R.P. Chi
neze dă un serios avertisment guver
nului Statelor Unite cerîndu-i să înce
teze imediat astfel de acte de agresiu
ne întrucît, în caz contrar, guvernul 
Statelor Unite va purta întreaga răs
pundere nentru acțiunile sale de nro- 
vocare și va suferi consecințele. Gu
vernul Central Popular al R P Chi
neze îsi rezervă dreptul de a cere des
păgubiri din partea guvernului Sta
telor Unite pentru toate pierderile su
ferite în legătură cu doborîrea celor 
două avioane chineze.

27 iulie 1954 

nergic împotriva violării spațiului te
ritorial al R.P. Chineze și a doborî- 
rii a două avioane militare de recu
noaștere chineze care patrulau deasu
pra coastelor Chinei.

La telegramă a fost anexat textul 
integral al declarației de protest a lui 
Cian Han-fu.

rul socialist al economiei naționale a 
continuat să crească în acest semes
tru. fiind cu 5,0 la sută mai mare 
deeit cel din semestrul I al anului 
’953.

In principalele ramuri ale econo
miei naționale numărul muncitorilor 
a înregistrat creșteri astfel: în indus
trie cu 2,6 la sută, în sectorul de stat 
al agriculturii cu 8,2 la sută, în 
transporturi cu 12,4 la sută.

Față de trimestrul II 1953 produc
tivitatea muncii în întreaga industrie 
a crescut în trimestrul II al anului 
1954 cu 4,8 Ia sută.

VIII. Creșterea nivelului de 
trai material și cultural 

al oamenilor muncii
In primul semestru al anului 1954, 

veniturile medii ale muncitorilor au 
crescut față de semestrul I 1953 cu 
peste 15 la sută.

Astfel în ramura alimentară veni
turile muncitorilor au crescut cu 
peste 30 la sută, în ramura textilă 
cu peste 26 lă sută, în ramura căr
bune cu peste 10 Ia sută.

Consumul alimentar al muncitori
lor, tehnicienilor și funcționarilor ă 
crescut în semestrul I 1954 față de 
semestrul I 1953 la grăsimi, zahăr, 
ouă, zarzavaturi și altele; a scăzut 
însă consumul de lapte și brînzeturi. 
Volumul cumpărărilor de îmbră- 
cămite, încălțăminte, mobilă a cres
cut de asemenea față de aceeași pe
rioadă a anului trecut.

Depunerile oamenilor muncii la ca
sele de economii au crescut în această 
perioadă cu 90,3 la sută față de se
mestrul 1 1953.

Un ziar australian condamnă 
nou? act agresiv al S.U.A.
LONDRA (Agerpres). — Ziarul 

australian „Sydney Morning Herald’1, 
referindu-se la atacul banditesc săvîr- 
șit de avioane militare americane îm
potriva a două avioane de vînătoare 
ale R. P. Chineze, scrie : „Dintre toa
te provocările puse la cale, nimic n-a 
fost mai nesăbuit decît ordinul dat de 
amiralul Stump aviatorilor flotei ame
ricane din Pacific „de a trage ime
diat”. Eventualele urmări ale unor a- 
semenea acțiuni pripite și nechibzuite 
sînt prea grave, pentru ca să poți să 
le întreprinzi cu ușurință”.

Aplicarea armistițiului 
în Indochina

încetarea focului în Vietnamul 
de Nord

SANHAI (Agerpres). — Agenția 
vietnameză de informații transmite:

La 27 iulie, reprezentantul înaltului 
comandament al armatei populare 
vietnameze a anunțat la o conferință 
de presă că armata populară vietna
meză a îndeplinit ordinul cu privire 
la încetarea focului în toate sectoare
le frontului din Vietnamul de nord.

Constituirea comisiei mixte

SANHAI (Agerpres). — Agenția 
vietnameză de informații transmite:

In vederea îndeplinirii acordului de 
armistițiu semnat la conferința de la 
Geneva și a condițiilor asupra cărora 
s-a căzut de acord la conferința mi
litară de la Tung Jia, a fost consti
tuită comisia mixtă centrală din care 
fac parte reprezentanți ai înaltului co
mandament al armatei populare viet
nameze și ai Comandamentului su
prem al forțelor armate ale Uniunii 
franceze în Indochina.

In cursul primului semestru al a- 
nului 1954 s-au obținut însemnate 
realizări pe tărîm social-cultural.

Totalul cheltuielilor pentru acțiuni 
social-culturale a crescut cu 9,7 lă 
sută față de semestrul I 1953.

In acțiunea de lichidare a neștiin- 
ței de carte au fost alfabetizați un 
număr de peste 177.000 neștiutori de 
carte.

Numărul absolvenților din învăță- 
mîntul profesional, pedagogic, mediu 
tehnic si superior este de aproape 
82.000. ’

Au fost editate 1.447 titluri de cărți 
și broșuri — adică cu 13.6 la sută 
mai mult decît în semestrul I 1953 
— tipărite într-un număr de 23.683.000 
exemplare.

In acțiunea pentru ocrotirea sănă
tății s-a mărit capacitatea unor spi
tale; alte unități sînt în curs de con
strucție sau de mărire.

Sumele plătite pentru pensii în se
mestrul I 1954 au crescut cu 29.3 lă 
sută față de perioada corespunzătoa
re a anului trecut.

O deosebită grijă s-a manifestat și 
în acest semestru pentru odihnă celor 
ce muncesc, trimițîndu-se la odihnă 
și cură în stațiunile balneo-climate- 
rice un număr de peste 120.000 oa
meni ai muncii și copii.

Poporul nostru muncitor se pregă
tește să întîmpine cu noi succese în 
muncă cea de a zecea aniversare a 
eliberării patriei noastre. Oamenii 
muncii din fabrici, uzine și sate își 
sporesc eforturile pentru îndeplini
rea angajamentelor luate în cinstea 
glorioasei aniversări, în lupta pentru 
pace și socialism.' > ■■
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