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Concursul de creație populară pe tema 
„Prietenia Romîno-Sovietică“

Concursul de creație populară inițiat de Consiliul General 
A.R.L.U.S. în colaborare cu instituțiile de cultură și organizațiile 
de masă, cu prilejul celei de a 10-a aniversări a eliberării patriei 
noastre, a găsit un puternic răsunet în rîndurile muncitorilor și 
țăranilor muncitori din Valea Jiului. In orașe și sate, în nume
roase întreprinderi și instituții s-au alcătuit o serie de comisii 
•are au sarcina să asigure desfășurarea în cele mai bune con
diții a acestei grandioase manifestări de masă.

Pînă în prezent, majoritatea comisiilor au desfășurat o acti
vitate susținută pentru antrenarea la concursul de creație popu
lară mase cît mai largi de oameni ai muncii. Comisia de la Uzina 
de reparat utilaj minier din Petroșani, cea de la Filatura Lupeni 
și cele din orașul Vulcan, Petrila, ș.a și-au desfășurat activita
tea pe baza unor planuri concrete de muncă. Astfel, ele au reu
șit să pășească la organizarea unor acțiuni interesante și variate 
de popularizare a concursului.

La uzina de reparat' utilaj minier din Petroșani, de pildă, 
s-au organizat adunări de popularizare a concursului de creație 
populară în care s-a discutat regulamentul de organizare a con
cursului, s-au ținut convorbiri cu privire la importanța concursu
lui de creație populară și asupra lucrărilor ce ar putea reprezenta 
cît mai sugestiv prietenia de nezdruncinat a poporului nostru 
cu poporul sovietic eliberator. Datorită acestei intense munci de 
popularize a concursului, au fost realizate la U.R.U.M.P. peste 
100 de obiecte. Un exemplu demn de urmat îl constituie și acti
vitatea comisiilor de la mina și preparația Petrila, prin care 
s-a reușit ca pînă în faza actuală a concursului să fie executate 
de oamenii muncii din Petrila peste 20 de obiecte de artă. Toc. 
Nandor Bertezi, muncitor la preparația Petrila, a prezentat pen
tru concurs o machetă care simbolizează ajutorul dat țării noas- 
tre de Uniunea Sovietică în opera de mecanizare a minelor.

însuflețiți dp un înalt sentiment de dragoste față de Uniunea 
Sovietică, prietena și eliberatoarea noastră, muncitorii de la 
Filatura Lupeni și-au luat și ei angajamentul de a concepe și 
realiza obiecte de artă populară care să oglindească prietenia 
de nezdruncinat între poporul romîn și poporul sovietic. Angaja
mentul luat de muncitorii de la Filatura Lupeni a fost în mare 
parte realizat. Așa de pildă, un colectiv de muncitori în frunte 
cu tov. Ion Hai a realizat o machetă care reprezintă procesul 
producției Filaturii, de la brad la mătase.

Cu multă bucurie au primit vestea concursului de creație | 
populară și muncitorii și tehnicienii de la preparația Lupeni. Aici, 
un colectiv format din 6 tovarăși a executat o machetă care re
prezintă spălarea și sortarea cărbunelui. Pînă acum, au realizat 
numeroase obiecte de artă populară și oamenii muncii din Vulcan, 
Aninoasa, Uricani și Iscroni. Aceste obiecte lucrate de oamenii 
muncii din raionul nostru oglindesc dragostea, recunoștința, sim
țămintele de caldă prietenie pe care oamenii muncii din țara 
noastră le nutresc față de poporul sovietic — constructor al comu
nismului

Cele realizate pînă în prezent în vederea concursului de crea
ție populară sînt însă sub posibilitățile existente în raionul nos- 
l)U. Numărul participanților la concurs este încă scăzut, dacă 
ținem seama de dorința exprimată de masele largi de oameni ai 
muncii de a participa la concurs. Lipsurile se datoresc în mare 
parte faptului că obiectivele și condițiile de participare la concur
sul de creație populară n-au fost popularizate destul de clar în 
rîndurile oamenilor muncii. Unele comisii au dat dovadă de 
dezinteres față de concurs. In această situație se găsește și co
misia înființată în cadrul minei Lupeni. Tovarășul Aron Gristea, 
directorul minei Lupeni, care a fost ales președintele comisiei, a 
dat dovadă de o totală subapreciere a concursului de creație 
populară. Fiind întrebat care a fost cauza inactivității comisiei, 
tov. Aron Cristea a răspuns cu o atitudine indiferentă : „Lasă 
tovarășe, n-am făcut nimic pentru concurs, dar am făcut alte 
lucruri., am realizat planul, tovarășe...” La mina Lupeni sînt 
muncitori care au reale posibilități să participe cu lucrări valo
roase la concursul de creație populara. Tocmai de aceea dezinte
resul comisiei de ia mina Lupeni este de neadmis.

In ziua de 8 august a.c. se vor deschide în cadru festiv expo
zițiile de creație populară pe localități. Aceste expoziții vor dura 
pînă în ziua de 15 august, iar între 22—30 august va fi deschisă 
expoziția raională. La expozițiile pe unități vor fi expuse toate 
lucrările terminate de creatorii populari. Participanții ia concurs, 
care n-au putut prezenta obiectele la faza pe localități pot trimite 
obiectele direct la raion, regiune sau chiar la București. .. ceea 
ce privește, transportarea obiectelor, sarcini de seama r?vin 
sfaturilor populare. Ele au datoria să ambaleze și să expedieze 
pe bază de inventar toate obiectele preluate. Ambalarea și trans
portarea obiectelor trebuie făcută cu multă atenție, pentru ca 
obiectele să nu se deterioreze sau să se murdărească.

Să muncim cu entuziasm pentru reușita acestui concurs care 
constituie pentru toți cei ce muncesc un prilej de a-și exprima 
sentimentul de dragoste fierbinte pentru eliberatoarea și prietena 
noastră — Unitmea Sovietică I

DECRET
pentru convocarea Marii Adunări Naționale 

a Republicii Populare Romîne
In temeiul, articolului 37 punctul a. din 

Constituția Republicii Populare Romîne,
Prezidiul Marii Adunări Naționale a Repu

blicii Populare Romîne decretează :
București 3 august 1954.

Președintele
Prezidiului Marii- Adunări Naționale

Dr. PETRU GROZA

L. — Se convoacă în sesiune Marea Adu
nare Națională a Republicii Populare Romîne, 
pe Ziua de joi 5 august 1954, ora 10 dimi
neața, la sediul Marii Adunări Naționale.

Secretarul
Prezidiului Marii Adunări Naționale 

AVRAM BUNAC IU

Crește avîntul întrecerii socialiste 
în întîmpinarea zilei de 23 August

Bilanț al muncii entuziaste
Printre colectivele fruntașe 

în întrecerea socialistă ce se 
desfășoară în cinstea Zilei mi
nerului și a zilei de 23 Au
gust se numără și acela al 
sectorului III de la mina Lu
peni. Muncind cu entuziasm, 
acest harnic colectiv a reușit 
să încheie luna iulie cu pla
nul de producție depășit sim
țitor.

La acest succes, o prețioa
să contribuție au adus brigă
zile de mineri care aplică 
metoda graficului ciclic. Lu- 
crînd într-unul din abatajele 
frontale din sector, echipele

Pe
Munca constructorilor de 

pe șantierul „Fabrica de pîi- 
ne“ din Petroșani se desfă
șoară cu mult succes. In pla
nul de producție al întreprin
derii 701 construcții era pre
văzut ca construcția fabricii 
de pîine, să fie terminată pînă 
Ia data de 14 decembrie Insă 
muncitorii constructori s-au 
angajat s-o termine pînă în 
ziua de 7 Noiembrie. Pentru 
îndeolinirea acestui angaja
ment, colectivul de muncitori

de tăietori .conduse de Paul 
Anțilă și Virgil Spătăceanu 
au extras în fiecare șut cu 
40-60 la sută mai mult căr
bune decît aveau planificat. 

Străduindu-se să contribuie 
prin realizările lor la si'Ce - 
sul- colectiv, și-au depășit „Ja 
rîndul lor cu 30-65 la sută 
sarcinile de plan și minerii 
tăietori si răpitori Mihai 
Volf, Petru Spînu, Nicolae 
Hăidașcu, Mihai Herber, Ioan 
Damian și alții.

Succesele înregistrate de 
minerii din sector se dato
resc strînsei colaborări din-

șantierul fabricii de 
și tehnicieni de pe șantier des
fășoară o muncă rodnică. In 
întrecerea în cinstea zilei de 
23 August, brigada de ten- 
cuitori condusă de tov. Nico
lae Marca realizează zilnic o 
depășire de. plan între 60-70 
la sută.

Succese însemnate a obți
nut și brigada de zidari con
dusă de tov. .Mihai Toth, care 
zilnic își depășește sarcinile 
de plan cu 60 ia sută. Depă
șiri ale sarcinilor de plan

tre mineri și rehnicieni. Teh
nicieni ca Gheorghe Sviștea, 
Ioan Bîcu, Roman Jurcâ, 
Ioan Stoicea și alții, s-au 
preocupat îndeaproape de a- 
sigurarea de condiții bune de 
muncă brigăzilor de mineri. 

Muncind în strînsă. cola
borare, minerii și tehnicienii 
din sectorul 111 al minei sînt 
hotărîți să întîmpine sărbă
toarea eliberării sporindu-și I 
realizările în muncă.

ADRIAN MUNTEAN 
corespondent

pîine
între 30-40 la sută a obținui 
și brigada de la preparatul 
betonului condusă de tov. 
Ștefan Farkaș.

Asemenea succese înregis
trează în cinstea zilei de 23 
August și brigăzile de săpă
tori conduse de tov. Nicolae 
Boghin, Ioan Pile și alții, care 
își întrec, zilnic sarcinile de 
plan cu 30-40 la sută.

V. UNGUREANU 
corespondent

Mineri și tehnicieni de la minele Petrila și Lonea fruntași în întrecere

P. Crainic ■ M. Costinas ■ < Mielen Gh. Braioveartu . Patrășcoiu

Succesele dobîndite în întrecerea socialistă ce se desfășoară în cinstea zilei de 
23 August la minele din Valea Jiului dovedesc pe deplin dorința fierbinte a colective-, 
lor de mineri și tehnicieni de a da patriei tot mai mult cărbune. In luna iulie, planul 
de producție la cărbune a fost îndeplinit pe întreagă Valea Jiului în proporție de 
101,19 la sută.

Acest succes a fost posibil datorită muncii susținute a . numeroase colective de 
mineri și tehni i -m. Un astfel de colectiv este și acela al sectorului I de la mina Pe
trila din care face parte și tehnicianul .Pamfil Crainic. Planul sectorului I a fost de
pășit în luna iulie cu 12,5 la sută. Un alt colectiv fruntaș la mina Petrila este și colec
tivul sectorului V care și-a îndeplinit planul de producție pe luna iulie în proporție de 
109,4 la sută. Printre tehnicienii fruntași în întrecerea socialistă ai acestui sector se 
numără și maistrul miner Victor Patrășcoiu.

Succese însemnate în producție au obținut în luna iulie brigăzile de mineri 
conduse de tov. Ioan Miclea de la sectorul IV al minei Petrila, Mircea Costinaș și 
Gheorghe Bratoveanu de la mina Lonea care și-au depășit sarcinile de plan cu 20-73 
la sută.
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STEAGUL ROȘU

Amintiri din august ’29 Printre cărți
De multe ori mă poartă gîndul lâ 

evenimentele din august 1929, petre
cute la noi în Lupeni.

Mult am avut de suferit noi, mi
nerii, pe vremea stăpînirii capita- 

I liste. Cînd mă gîndesc la vremurile 
acelea întunecoase, la mizeria, foa
mea, șomajul pe care le-am îndurat, 
mă cuprinde ura și mînia împotriva 
acelora care dispuneau altădată de 
soarta noastră după cum dictau in
teresele lor personale. Noi, minerii 
din Lupeni, nu vom uita niciodată 
sălbaticul măcel dezlănțuit împotri
va noastră ia 6 august 1929 de către 
zbirii regimului burghezo-inoșieresc.

Pe atunci, eu lucram la mina Ilea
na. Țin minte ca azi cum în dimi
neața zilei de 5 august sute de mi
neri erau adunați în fața uzinei elec
trice. Un grup de mineri au intrat 
în uzină, decuplînd curentul. In a- 
celași timp, dinspre casina oficianți- 
lor se apropiau coloanele minerilor 
de la mina Clara, Victoria, Aurelia 
și Carolina. Acestora li s-au alăturat 
cei de la mina Ileana și Ștefan.

Greva era în toi și continua să ca
pete un caracter tot mai îndîrjit. Cu 

• toate amenințările conducerii, minerii 
n-au dat un pas înapoi.

Ziua de 5 august trecuse într-o 
atmosferă încordată. Era deja în di
mineața zilei de 6 august și nici unul 
dintre mineri nu-și - părăsise locul. 
Nemulțumirea lor ajunsese la cuhne. 
Pe la patru dimineața a venit ia 
ruine vecinul meu, Izsak Mozeș, mi
ner și el, să mergem acasă șt să 
mîncăm ceva. La înapoiere, de pe dea
lul din Ștefan puteam cuprinde cu 
privirea toată curtea minei. Oamenii 
stăteau nemișcați, ferm pe pozițiile 
kr, în timp ce dinspre casină și pri
mărie înaintau două șiruri de sol
dați înarmați pînă-n dinți. Erau sol- 
¿ații care benciietuiseră toată noap
tea și abia se țineau pe picioare de 
beți. înaintau cu baionetele pe arme, 

¡gata să înfrunte pe oamenii care-și 
'cereau dreptul la pîine, la o viață mai 
i bună.

Pină am ajuns noi jos, jandarmii 
;șe și postaseră între uzina electrică 
[și canalul care trece prin apropierea 
¡uzinei, așteptînd doar un semnal ca 
să reverse asupra sutelor de mineri 
salve de foc ucigător. Odată cu soi- 
dații au venit și cei doi directori, Frev 
și Klein, însoțiți de colonelul-călău 
Rozvany. Ochii acestui odios crimi
nal aruncau priviri de ură împotriva 
noastră. Intîi ne-a luat cu-n discurs 
pompos prin care nejndemna să ple
căm pe la casele noastre și să înce-

Prima zi la Expoziție

La 1 august, întregul teritoriu al 
Expoziției Agricole Unionale avea un 
aspect măreț. Pe aleele și piețele ei 
pline de verdeață s-a scurs în tot tim
pul zilei un șuvoi nesfîrșit de oa
meni, pe ale căror fețe citeai bucurie 
și o mare însuflețire. Locuitori ai 
Moscovei, excursioniști veniți din di
ferite ținuturi și regiuni ale U.R.S.S., 
delegații de peste hotare au vizitat 
pavilioanele, au privit cu atenție ne
număratele exponate.

Mii de oameni au vizitat sălile spa
țioase și luminoase ale pavilionului 
R.S.F.S.R. Vizitatorii se opresc timp 
îndelungat în fața standurilor care 
oglindesc dezvoltarea industriei și a- 
griculturii în principala republică a 
Uniunii Sovietice.

R.S.F.S.R., a dat explicații ghidul, 
răspunzînd la întrebări, dă 70 la sută 
din întreaga producție industrială a 
U.R.S.S. și 64 la sută din producția 
de cereale,

In săli sînt expuse diferite soiuri 
de plante cerealiere și legumicole 
care dau recolte mari, diferite varie
tăți de fructe, un coș cu struguri, blă
nuri, țesături, produse de piele, dife
rite produse alimentare.

In standurile pavilionului R.S.S. 
Ucrainene sînt expuși numeroși snopi 
de griu, boabe aurii de porumb, sfeclă 
de zahăr, fructe proaspete, aduse cu 
avionul în ajunul deschiderii expo
ziției.

...Pe aleele expoziției se scurg noi 
și noi șuvoaie de oameni. Trec munci
tori, funcționari, studenți, copii. Trec 
vesele fete în .costume naționale vii, 

pem lucrul chiar de a doua zi. Dar 
cine mai putea crede în minciunile 
domnilor? Fuseserăm de prea multe 
ori înșelați ca să nu ne dăm seama 
de noua înșelătorie pusă la cale.

Văzînd că nu era chip să ne în
duplece cu vorba, a început să ne a- 
m-nințe cu moartea. Nici atunci n-am 
dat înapoi. Colonelul s-a făcut roșu 
ca racul la față și după a treia soȚ 
maiié, și-a descărcat revolverul in 
capul celui mai apropiat miner, tînă- 
rui Vitoș Gavrilă. Parcă-1 văd cum 
s-a prăvălit în lac de sînge. Vitoș 
uavniâ a fost prima victimă a ata
cului banditesc săvîrșit la ordinul 
burgheziei de către călăul Rozvany. 
Dar monstruoasa crimă nu s-a sfîr- 
ș;t aici. La o nouă comandă a lui 
Rozvany, salvele de foc trase de gră
niceri au nimerit în piepturile mine
rilor care se aflau lîngă uzina elec
trică. Le platoul de lîngă uzină s-au 
prăbușit cu fruntea în țărînă 25 de 
mineri. La înmormîntarea lor a fost 
interzis să participe cineva, înafară 
de părinții, frații sau soțiile celor că- 
zuți. Peste o sută de greviști au fost 
loviți de baionete. Minerul Ștefan 
Huszti și numeroși alți mineri, mai 
poartă și azi pe trup semnele cele 
care le vor aminti toată viața de o-< 
diósul măcel săvîrșit de regimul bur
ghezo-moșieresc în august 1929.

Sîngele vărsat de minerii din Lu
peni la 6 august 1929 n-a fost zadar
nic. Visurile pentru care ei și-au 
jertfit viața se înfăptuiesc astăzi sub 
conducerea înțeleaptă a partidului, 
datorită eliberării țării noastre de că
tre marea prietenă de la răsărit, U- 
niunea Sovietică

In cei 10 zani de la eliberarea pa
triei noastre, în Lupeni au fost înfăp
tuite o serie de realizări care n-ar fi 
fost posibile nici în 40 de ani sub 
regimul capitalist. Orașul eroicilor 
luptători de la 6 august 1929 se mîn- 
drește cu instituții de cultură, cum 
'■ste școala medie tehnică de cărbu
ne, șantierele de construcții care 
schimbă de la o zi la alta înfățișarea 
locurilor, cu cartierul cel nou care 
s-a înălțat în ultimii ani pe fostul 
teren viran din Braia.

Ndi, minerii din Lupeni, sîntem 
hotăriți să desfășurăm cu și mai mare 
avînt întrecerea socialistă pentru tot 
mai mult cărbune, înfăptuind astfel 
cauza pentru care tovarășii noștri au 
căzut la 6 august 1929.

LUDOVIC PLEȘA 
miner, sectorul Vil investiții 

mina Lupeni

AgricolăEx poziția
colhoznici din Asia Centrală îmbră- 
câți în halate pestrițe, munteni cu 
căciuli înalte.

Intre vizitatori sînt și mulți oas
peți străini veniți la expoziție din di
ferite țări. In dreptul fîntînii arte
ziene „Floarea de piatră“ s-a oprit 
un grup de canadieni. Întrebat despre 
impresia pe care o face expoziția, 
domnul E. S. Kopkins a răspuns:

Ne vom putea pronunța după două- 
trei zile, cînd vom cunoaște mai bine 
expoziția. Dar prima impresie este 
excepțională. E minunat, foarte bine!

De aceiași părere au fost și alți 
oaspeți canadieni.

...Mii de oameni s-au adunat în 
fața pavilionului „Creșterea animale
lor“. Aici au fost prezentate minunate 
vite de diferite rase. Cantitatea de 
lapte obținută de la unele vaci se ri
dică la 13.000-15.000 litri pe an. Au 
fost de asemenea prezentați cai de 
călărie, de trap, de tracțiune.

Grupuri numeroase de oameni au 
examinat cu atenție diferite mașini și 
unelte expuse în pavilionul „Mecani
zarea și electrificarea agriculturii“.

Pavilioanele expoziției unionale, a- 
leele si piețele luminate feeric de ze
cile de mii de becuri, au fost arhi
pline pînă sara tîrziu. In cursul zilei, 
expoziția a fost vizitată de aproxi
mativ 100.000 de oameni.

Expoziția în cifre
— Expoziția Agricolă Unională o- 

cupă un teritoriu de 207 hectare. Pe 
acest teritoriu au fost construite pesté

E tovarășa Zamfira Gabor. Colo, 
în dosul rafturilor Librăriei noastre 
se pierde printre cărți și numai gla
sul blînd care te îmbie către unul sau 
alt volum nou apărut, îi face simțită 
prezența.

Am cunoscut-o nu cu mult timp în 
urmă, cînd am intrat în Librăria 
noastră din Petroșani ca să-mi cum
păr o carte, lntîrziam poate mai mult 
uitîndu-mă în paginile „Mizerabili
lor“ lui Hugo, dacă tovarășa Gabor 
nu mi-ar fi atras atenția că nu-i sin
gura carte apărută de curînd în edi
tura E.S.P.L.A. M-a 
izbit atenția ei stre
curată timid, par

că încercînd să nu
mi turbure liniștea.
Intorcîndu-mi pri
virea, am surprin
s-o scoțînd din raft 
un volum, pe care 
apoi mi l-a întins, 
sigură că numai 
așa mă poate a- 
juta să-mi aleg 
cartea.

— lată--l Twain, 
un bun prieten. Te 
plimbă de colo-colo 
în cartea lui, dar 
nu te obosește de 
loc... (Pentru că 
probabil nu i-a scă
pat surprinderea
mea, a continuat). 
Știți tovarășă,

dacă cu ani în urmă mi-ați fi spus 
că am să ajung să citesc asemenea 
cărți, m-aș fi uitat la dumneavoastră 
așa cum vă uitați acum la mine (și 
tovarășa Gabor prinse să rîdă).

Am ieșit din librărie și deseori 
după aceea m-am trezit oprindu-mă 
în fața ei, căutînd-o din ochi pe to
varășa Gabor. Ași fi vrut s-o întreb... 
ce?... nici eu nu știam. Simțeam to
tuși că în adîncul negru al ochilor 
săi ascundea o poveste. Intr-una din 
zile am riscat o întrebare, apoi alta 
și tot așa pînă i-am aflat povestea.

La vîrsta de 14 ani a intrat ca u- 
cenică la o tipografie din Alba Iulia. 
Ar fi vrut să învețe, dar cele cinci 
guri rămase flămînde după moartea 
tatălui, i-au înăbușit dorința. S-au 
scurs ani de zile fără nici o bucurie 
pentru tînăra Gabor, în care timp n-a 
știut ce-i copilăria. Alunea apăsătoa
re îi sugrumase orice pornire tine
rească, o umilise. N-avea în schimb 
nici măcar răsplata unui trai ome
nesc.

Alte timpuri, noi zări 1 Nici nu se

Unională
300 de pavilioane și alte diferite con
strucții, cu un volum total de 
1.912.000 m. c. Sînt interesante di
mensiunile Pavilionului principal. 
Înălțimea lui, inclusiv săgeata din 
vîrf, este de 97 de metri. Volumul în
tregii clădiri este de 120.000 m. cubi.

— In cele 76 de pavilioane au fost 
amenajate 3.705 standuri care oglin
desc experiența înaintată a celor mai 
bune gospodării — participante la ex
poziție. Amenajarea sălilor este com
pletată de 322 de panouri și tablouri 
pitorești, 46 diorame și panorame. La 
expoziție au lucrat 4.200 de pictori 
și sculptori, maeștri în arta grafică 
și decoratori. O brigadă de pictori, al
cătuită din șapte persoane, a lucrat 
timp de aproape doi ani la panoul 
„Prietenia popoarelor“ expus în pavi
lionul R.S.S. Ucrainene. Dimensiu
nile acestui tablou sînt impresionan
te: 600 m. pătrați.

— In total au fost confirmați 
168.999 participanți la expoziție din
tre care: 3.911 colhozuri, 1.306 sov
hozuri, 419 stațiuni de mașini și trac
toare și stațiuni specializate, 3.254 
ferme pentru creșterea animalelor, 
196 raioane, 534 instituții de cerce
tări științifice și experimentale, 134 
instituții de învățămînt. 2.302 școli, 
stațiuni și cercuri ale tinerilor natu- 
raliști, 2.027 alte organizații și insti
tuții. In afară de aceștia la expoziție 
participă 154.916 fruntași și organi
zatori ai agriculturii.

— Pavilionul „Mecanizarea și e- 
lectnficarea agriculturii“ — unui din 

înființase bine Librăria noastră din 
Alba lulia, cînd tov. Zamfira Gabor 
a trecut să lucreze acolo. După un 
an, datorită muncii depuse, a fost 
propusă pentru cursurile de califica
re. Multe’s amintirile tovarășei Zam
fira Gabor din timpul celor două luni 
de școală, ținute în Orașul Stalin.

— Veneam dintr-o secție de pape- 
tărie, să învăț aci cîte ceva din lumea 
cărților. La primul curs de limbă ro- 
mînă, materia atît de îndrăgită în 
copilărie, mi s-a deschis deodată su
fletul și m-am simțit din nou copilă, 

urmărind cu lăco
mie explicațiile pro
fesorului. Cu timpul 
am căpătat noțiuni 
generale de științe 
sociale, geografie, 
iizico-chimice, con- 
labilitate, care mai 
tîrziu aveau să mă 
ajute să dau de 
rost fiecărui volum 
și să-l așez acolo 
unde trebuie. Tot 
atît de folositoare 
rni-au fost și cursu
rile de organiza
rea librăriei, ca
re m-au familiari
zat cu atmosfera, 
așa îneît după ve
nirea mea la li
brărie nu m-am 
simțit străină de 
muncă. După cali

ficare am trecut de la teorie la prac
tică, căutînd să dovedesc prin mun
ca mea recunoștința pentru cinstea 
ce-mi fusese acordată. Cu timpul 
noua muncă mi-a intrat în sînge. In 
librărie, cercetînd diferite cărți, mi-am 
dat seama pentru prima oară de ro
lul important pe care cartea îl joacă 
în educația omului, de faptul că ea 
poate imprima trăsături în caracterul 
lui. Pornind de aici, am căutat tot
deauna să ajut cumpărătorii, orien- 
tîndu-Je atenția, răspunzînd preferin
țelor lor. In această acțiune nu văd 
numai o datorie profesională, ci și o 
sarcină politică. Viața nouă a pus 
știința la îndemîna tuturor și de felul 
în care noi, difuzorii cărții, înțelegem 
să ne achităm de sarcini, depinde 
popularizarea ei.

Pentru merite deosebite în munca 
pe care o desfășoară, tovarășei Zam
fira Gabor i-a fost acordată diplomă 
de onoare și insigna de fruntaș în 
difuzarea cărții.

IOANA DOINAȘ

cele mai mari pavilioane ale expozi
ției, — construit din granit, oțel și 
sticlă ocupă 18.000 m.p. In cele 26 
săli, pe cele 12 platouri sub cerul li
ber și pe terenul S.M.T.-uIui sînt ex
puse 1.200 de mașini fabricate în 
țară. La expoziția dinainte de răz
boi numărul lor a fost de cinci ori 
mai mic. Uzinele expun tractoare de 
15 mărci diferite, 156 unelte pentru 
prelucrarea solului, 219 mașini de se
mănat și sădit și 204 mașini de recol
tat precum și multe alte mașini ă- 
gricole.

— Orășelul zootehnic ocupă o su
prafață de 40 de hectare. Zecile de 
ferme tip sînt bine utilate și integral 
mecanizate. Aici sînt expuse tot felul 
de vite: 720 de vite cornute mari, 845 
de oi, 320 de porci, 130 de cai. La ex
poziție funcționează fabrici de ames
tecuri de nutrețuri și de produse lac
tate.

— Pe malul eleșteului sint situate 
fermele de păsări, unde se numără 
peste 3.000 de găini, gîște curci și 
rațe.

— Expoziția este un minunat oraș- 
grădină. In parcelele demonstrative, 
de-a lungul aleelor largi și drepte, în 
straturi, în jurul pavilioanelor au 
fost plantați peste 40.000 de copaci, 
dintre care 5.500 pomi fructiferi, pes
te 45.000 de arbuști, peste 400.000 de 
fire de flori perene, aproximativ 50.000 
de trandafiri, aproximativ 5.000.000 
de flori. Suprafața zonei de verdeață 
este de 101 hectare, iar a culturilor 
— exponate este de 25,2 hectare.

— La cererea expoziției, studiou
rile cinematografice au pregătit 75 
de filme. (Agerpres)_
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Realizări și ü suri în activitatea de gospodărire 
jzuită a niiaei Petrila

Sporirea îrsfer-un ritm rapid a pro
ducții bunurilor de larg consum în 
vederea asigurării creșterii continue 
a nivelului de trai al celor ce mun
cesc — așa după cum prevede progra- 
,mul de măsuri economice elaborat de 
plenara lărgită din august 1953 a 
C.C. a! P.M.R. — atrage după sine 
necesitatea producerii unor cantități 
tot mai mari de cărbuni, de calitate 
mai bună și la un preț de cost scă
zut. Scăderea continuă a prețului de 
cost al cărbunelui, scădere care nu 
numai că duce la ridicarea rentabili
tății întreprinderilor noastre carboni
fere, dar influențează favorabil acti
vitatea economică a multor ramuri ale 
economiei naționale și duce deci la 
ieftinirea unui mare număr de produse 
industriale, nu poate fi realizată decît 
pe baza unei gospodăriri și conduceri 
cît mai raționale a întreprinderilor 
carbonifere, pe baza cointeresării ma
teriale a întregului colectiv de mun
citori, tehnicieni, ingineri și funcțio
nari la îndeplinirea ritmică și la toți 
indicii a sarcinilor de plan. Tocmai 
acest scop a fost urmărit prin intro
ducerea gospodăririi chibzuite pe mi
ne în Valea Jiului — metodă de con
ducere socialistă a întreprinderilor.

Gospodărirea chibzuită în între
prindere se bazează pe confruntarea 
permanentă și sistematică a cheltuie
lilor bănești cu rezultatele obținute în 
producție, cu scopul de a asigura o 
producție rentabilă paralel cu crește
rea continuă a nivelului de trai al ce
lor ce muncesc. Dar pentru a se asi
gura o activitate rentabilă în între
prindere nu este suficient a confrunta 
numai cheltuielile bănești cu rezulta
tele din producție și a contempla apoi 
cifrele, statisticile. O activitate renta
bilă în cadrul întreprinderii, concomi
tent cu creșterea salariilor oamenilor 
muncii, se poate asigura numai prin 
mobilizarea întregului colectiv la lun- 
ta pentru îndeplinirea sarcinilor de 
plan cantitative și calitative, prin bu
na întreținere a parcului de mașini și 
utilaje, prin asigurarea unei folosiri 
depline a tehnicii noi, prin economi
sirea materialelor, energiei și mijloa
celor bănești.

Cu toate că încă imediat după 
consfătuirea pe țară a muncitorilor 
mineri din industria carboniferă, adi
că din semestrul II 'al anului 1952, 
peste 20 de întreprinderi din industria 
carboniferă au trecut la sistemul de 
gospodărire chibzuită, în aplicarea 
acestei metode de conducere a între
prinderilor sînt încă lipsuri mari. 
Grija față de utilaj, față de folosirea 
rațională a materialelor și fondurilor 
bănești lasă încă mult de dorit. La 
mina Petrila sînt și realizări dar sînt 
și multe lipsuri în activitatea de gos
podărire chibzuită. Despre cîteva rea
lizări și liosuri mă voi ocupa în cele 
ce urmează.

Salariile pot crește paralel 
cu reducerea prețului de cost
In cursul lunii iunie colectivul de 

mineri, tehnicieni, ingineri și func
ționari de la mina Petrila a depus o 
muncă rodnică. Rezultatul acestei 
munci este oglindit de îndeplinirea 
planului la producția de cărbune în 
proporție de 101,7 la sută, față de 
86.8 la sută realizarea din luna mai. 
Factorul care a determinat în măsură 
hotărîtoare acest succes este creșterea 
productivității muncii cu 25 la sută, 
în comparație cu luna mai. In lupta 
.pentru îndeplinirea sarcinilor de plan 
s-au evidențiat în mod deosebit colec
tivele sectoarelor I și V. Colectivul 
sectorului V a îndeplinit în luna iu
nie planul de producție în proporție 
de 115,1 la sută, față de 69,1 la sută 
în luna mai. Numeroase brigăzi de 
mineri din acest sector, cum sînt cele 
conduse de fruntașii întrecerii socia
liste Toma Sima, Adalbert Kibedi. Pe
tru Bexa și alții, 'au dat exemple de 
abnegație în muncă.

Trebuie amintit că colectivul secto
rului V care în cursul lunii iu
nie a depus o activitate rod

Ing. FRANCtSC DONIN

nică în producție și-a îndeplinit lună 
de lună sarcinile de plan. In perioada 
ianuarie-iunie acest colectiv a extras 
mii de tone de cărbune peste sarcinile 
de plan.

Creșterea producției de cărbune din 
luna iulie față de luna mai a deter
minat îmbunătățirea considerabilă a 
activității economice a întreprinderii. 
Iată cîteva date concludente în aceas
tă direcție, în tabelul de mai jos.

luna 
mai

luna 
iunie

Evoluția pMțtalui 
de cost 100®/B 89,0®/o

Evoluția salariilor 
pe tonă de căr
bune produsă

100% 96,0%

Evoluția cîștigului 
mediu al munci
torilor

100% 109,0%

Examinînd cifrele de mai sus se 
constată că printr-o organizare mai 
bună a muncii s-a putut realiza si
multan creșterea salariilor și reduce
rea prețului de cost al cărbunelui. 
Trebuie arătat că în primul rînd acest 
lucru a fost determinat de creșterea 
productivității muncii. In al doilea 
rînd prin creșterea volumului produc
ției, cota amortizmentelor, a cheltuieli
lor cu materialele și a cheltuielilor de 
regie pe tona de cărbune produsă s-a 
redus simțitor. Toate acestea au făcut 
ca prețul de cost să scadă cu 11 la su
tă, iar cîștigul mediu al muncitorilor 
să crească cu 9 la sută, Creșterea cîști- 
gului mediu cu 9 la sută, față de 
creșterea productivității muncii cu 25 
la sută, arată că, în general, sistemul 
de salarizare s-a aplicat just, pentru- 
că totdeauna creșterea productivită
ții muncii trebuie să întreacă crește
rea salariilor.

Cîteva lipsuri
Cu toate că colectivul minei Petri

la a făcut în cursul lunii iunie pro
grese însemnate în direcția îmbunătă
țirii activității sale economice, la mi 
na noastră sînt încă imense rezerve 
interne care nu se folosesc din plin. .

In primul rînd productivitatea mun
cii, cu toată creșterea ei, nu a atins 
valorile planificate. La aceasta au con
tribuit lipsurile din repartizarea efec
tivelor. Serviciul de norme și salarii 
de la mina noastră n-a urmărit felul 
cum conducerile sectoarelor se preo
cupă de justa repartizare a brațelor 
de muncă, de rhărirea numărului de 
muncitori productivi. Din această cau
ză raportul dintre efectivul direct ocu
pat în producție și efectivul de mun
citori auxiliari nu este încă cel mai 
just.

Lipsuri serioase s-au manifestat și 
în ceea’ ce privește sprijinirea brigăzi
lor ciclice din partea unor conduceri 
de sectoare (sectorul II de exemplu). 
Rezultatul a fost că un număr însem
nat de brigăzi ciclice nu și-au reali
zat sarcinile de plan, lucru care con
stituie o frînă în mobilizarea a cît 
mai mulți mineri Ia aplicarea acestei 
valoroase metode de organizare a 
muncii.

Sînt și alte lipsuri la mina noas
tră, care grevează asupra prețului de 
cost, fac ca activitatea de gospodărire 
chibzuită să nu se desfășoare așa cu-rt 
trebuie. Deși serviciul <je investiții a! 
minei are în colectivul său un inginer 
constructor, acesta dă rar prin mină, 
așa că amestecul betoanelor în sub
teran se face la întîmplare. fără ca 
oamenii să fie instruiți și îndrumat* 
Aceasta face ca uneori să existe un 
consum exagerat de ciment, iar alteori 
pereții galeriilor betonate să se de
gradeze în scurt timp din cauza cali

tății slabe a betoanelor; refacerea a- 
cestor lucrări cere cheltuieli suplimen
tare.

Transportul subteran este un factor 
hotărîtor în desfășurarea procesului 
de producție. Totuși în întreprinde
rea nostră se acordă prea puțină aten
ție întreținerii liniilor și căilor de 
acces, din care :auză se produc dese 
caramboale ce paralizează cîte o ra
mură a rețelei de transport timp de ore 
întregi. Și aceasta se resfrînge, în 
ultima analiză, tot asupra prețului de 
cost al cărbunelui.

★

La mina Petrila există largi posibi
lități pentru o gospodărire socialistă 
din ce în ce mai bună. Avem nenumă
rate rezerve de ieftinire a cărbunelui.

întrecerea socialistă are un rol ho
tărîtor în îmbunătățirea activității 
noastre, iar pentru aceasta trebuie 
ca inițiativa creatoare a oamenilor 
muncii în întrecere să fie stimulată, 
trebuie ca mâsa largă de muncitori 
și tehnicieni să fie cointeresată ma
terial la sporirea productivității mun
cii, la realizarea de economii, la folo
sirea deplină a timpului de lucru. De 
asemenea, în afară de măsurile cu 
caracter tehnico-prganizațoric pe 
care conducerea minei și cele ale sec
toarelor, inginerii și tehnicienii trebuie 
să le ia în vederea asigurării condi
țiilor îndeplinirii angajamentelor lua
te de muncitori în întrecere, trebuie 
aplicat just și sistemul de salarizare. 
Lucrul efectuat trebuie preluat just; 
tarifele stabilite științific, iar oamenii 
să nu fie trambalați de la un loc de 
muncă la altul. Este o sarcină im
portantă a contabilității, șefilor de sec
toare și a serviciului de norme și sa
larii, ca eroriile de calcul la salarii * 
să fie eliminate, iar cele care totuși ’se’ 
mai fac să fie recalculate la timp și just, 
astfel încît oamenii muncii să fie de
plin asigurați că salariile se fac la lo
cul de muncă, din ciocanul de abataj 
și nu din birou.

Ridicarea activității economice a în
treprinderii la un nivel tot mai înalt 
este de neconceput fără o folosire in
tegrală a tehnicii noi. Nu este permis 
ca pe galerii sau prin curtea minei să 
se degradeze utilaje pentru care s-au 
cheltuit sume importante de bani și 
pentru care Se plătesc în fiecare lună 
amortizmente.

Conducerea minei noastre trebuie 
să-și pună cu toată hotărîrea problema 
folosirii cît mai raționale a efectivului, 
repartizării lui juste, îmbunătățirii ra
portului între muncitorii direct ocu
pați în producție și cei din serviciile 
auxiliare.

Nu trebuie neglijată nici o posibili
tate de a face economii. De exemplu, 
prin impregnarea traverselor de cale 
ferată — metodă care se aplică cu 
succes în Uniunea Sovietică — s-ar 
putea prelungi viața acestor traverse- 
de la 2 ani la 15—20 ani. Aceasta, 
pe lîngă reducerea prețului de cost, ar 
îmbunătăți simțitor procesul de trans
port, prin scăderea numărului de de
teriorări la linii, respectiv a deraieri
lor de vagonete. Rumegușul de lemn 
care este aruncat astăzi în Jiu, 
ar putea fi utilizat la încălzit și ar a- 
duce anual o economie de cel puțin 
150 tone de cărbune. Posibilitățile de 
a realiza economii sînt foarte mari.

Ținînd seama că scopul principal 
al gospodăririi chibzuite este realiza
rea de acumulări socialiste, cu ajuto
rul cărora se finanțează marile con
strucții industriale și social-culturale 
din patria noastră, construcții menite 
să ducă la creșterea continuă a nive
lului de trai și cultural al celor ce 
muncesc, oamenii muncii din între
prinderea noastră și alte întreprinderi 
din Valea Jiului au datoria patriotică 
de a gospodări cu chibzuință fiecare 
leu din fondurile alocate de către stat. 
Aceasta în interesul construirii socia
lismului, în interesul înfloririi și întă
ririi patriei noastre.

Manifestări spontive 
organizate în cinstea 

„Zilei minerului“
Sportivii din raionul Petroșani vor 

cinsti Ziua minerului printr-un fru
mos și bogat program de întreceri 
sportive.

Primilor clasați la atletism și na- 
tație în zilele de 7-8 august a. c. cînd 
s<e desfășoară faza finală la Petro
șani și Petrila, li se vor oferi plachete, 
iar celor clasați pe locurile II și 111 
Ii se vor oferi diplome.-La fel, pentru 
concurenții la tir, faza inter-regio- 
nală pe asociație se va desfășura în 
ziua de 7 august la Petroșani.

In vederea desfășurării în bune 
condițiuni a competițiilor inițiate în 
cinstea Zilei minerului s-a stabilit ur
mătorul program: Atletism: 7-8 au
gust la Petroșani; Natație: 7-8 au
gust Ia Petrila; Fotbal: 8 august la’ 
Petroșani; Tir: 7 august la Petroșani; 
Sah: 7 august la Petroșani; Ponice: 
7 august la Petroșani; Ciclism: 8 au
gust la Petroșani; Motociclism: 8 au
gust la Lupeni; Fotbal: 11 august la! 
Lupeni.

De remarcat este faptul că în ziuă 
de 8 august pe arena sportivă din 
Petroșani echipa locală de fotbal 
„Minerul" din categoria A va susține 
un meci amical eu echipa maghiară 
Dorogi Bányász din campionatul ca
tegoriei A de fotbal din R. P. Un
gară.

In ziua de 11 august a. c. echipă 
Dorogi Bányász vă susține la Lu-* 
peni un meci cu echipă Minerul din 
localitate.

De asemenea, șahiștii colectivelor 
sportive Minerul U.R.U.M.P. și I.M.P. 
vor avea de luptat cu reprezentanți 
ai celor două colective miniere din 
Capitală, l.S.E.M. și M.I.C.

AL. NEGUȚ

îndeplinirea planului de 
colectări — sarcină de seamă 

a sfaturilor populare
Comitetele executive ale sfaturilor 

populare din raionul nostru și-au luat 
în cinstea zilei de 23 August anga
jamentul de a mobiliza țăranii mun
citori să predea cotele către stat ast
fel ca pînă în preajma zilei de 23 Au
gust planul anual de colectări să fie 
realizat în general și pe sortimente 
în proporție de 82 la sută. îndeplini
rea acestor angajamente va duce la 
îmbunătățirea aprovizionării oameni
lor muncii cu produse animale și ve
getale.

Desfășurînd o activitate susținută 
pentru înfăptuirea acestor angaja
mente, comitetele executive ale sfa
turilor populare Uricani și Lupeni au 
reușit să mobilizeze țăranii muncitori 
la predarea cotelor către stat. Pînă 
la 29 iulie planul anual de colectare 
a fost realizat în cele două localități 
în proporție de 61 și respectiv 62 la 
sută. In această acțiune au muncit 
cu multă conștiinciozitate tov. Ilie 
Matei și Elena Balea de la Sfatul 
popular Uricani și tov. Ioana Petro- 
vici de Ia Sfatul popular Lupeni.

Nu la fel își duc la îndeplinire an
gajamentele luate tovarășii din co
mitetele executive ale sfaturilor popu
lare din Petrila, Banița, Iscroni, Vul
can și Petroșani, localități în care în
deplinirea planului de colectări a ră
mas mult în urmă. Nici colectorii care 
răspund de îndeplinirea planului de 
colectări în aceste localități nu dau 
dovadă de prea multă străduință în 
îndeplinirea planurilor lor.

Așa după cum minerii și alți oa
meni ai muncii din raionul nostru 
luptă cu hotărîre pentru îndeplinirea 
angajamentelor luate în întrecerea 
socialistă în cinstea zilei de 23 Au
gust, este de datoria comitetelor exe
cutive ale sfaturilor populare și a co
lectorilor de a se achita cu cinste de 
sarcinile ce le revin în asigurarea 
hranei poporului muncitor.

CAF )L BARTHA 
Cprespondeoi.



STEAGUL ROȘU

Solemnitatea deschiderii la Moscova 
a Expoziției Agricole Unionale

MOSCOVA (Agerpres). — TASS 
transmite :

La 1 august, orele 12 a. m. s-a des 
chis la Moscova Expoziția Agricolă 
Unională. In înaltul cerului albastru 
fluturau deasupra pavilioanelor dra
pelele de stat ale U.R.S.S. și ale celor 
16 republici unionale.

La solemnitatea de deschidere au 
fost de față zeci de mii de oaspeți 
care umpleau de la uri capăt la altul 
uriașa piață a colhozurilor, în care 
sînt situate numeroasele pavilioane 
ale expoziției.

Sînt de față colhoznici, lucrători 
din sovhozuri, de la stațiuni de ma
șini și tractoare și din instituții știin
țifice, reprezentanți ai oamenilor mun
cii din Moscova, muncitori, oameni 
de știință, scriitori și artiști, sosiți în 
capitală din toate colțurile țării. La 
deschiderea expoziției au venit dele
gații din Republica Populară Chineză, 
Republica Populară Democrată Co
reeană Cehoslovacia. Republica De
mocrată Germană, Polonia, Mongo
lia, Albania, Ungaria, Romînia, Bul
garia. Austria, Iran, Suedia, Israel, 
Islanda, Canada și din alte state. 
Printre oaspeții care se află la Mos
cova la invitația diferitelor orga
nizații obștești, sînt delegații sin
dicale, de tineret și femei, dele
gații ale oamenilor de cultură dinlr-o 
serie de țări. Sînt de față membri ai 
corpului diplomatic. In 'tribuna din fa
ța Pavilionului central iau loc frun
tași din agricultură, miniștri și oas
peți străini.

Mitingul este deschis de academi
cianul N. V. Țițîn, directorul expozi
ției. Răsună solemn Imnul de Stat al 
Uniunii Sovietice.

I. A. Benediktov, ministrul Agricul
turii al U.R.S.S., rostește discursul 
inaugural

Expoziția Agricolă Unională care 
se deschide astăzi — a spus I. A. Be
nediktov — îsi începe activitatea în 
zilele memorabile cînd Tn țara noastră 
se desfășoară tot mai larg lupta în
tregului popor pentru traducerea în 
viată a mărețului program al avîntu- 
lui rapid al agriculturii socialiste, tra
sat de partidul comunist și guvernul 

sovietic. Agricultura socialista a Uniu
nii Sovietice, creată și consolidată 
sub conducerea partidului comumsî, 
a obținut mari succese. In țara noas
tră sînt în prezent 94.000 de colho
zuri, 8.950 de stațiuni de mașini și 
tractoare, peste 4.700 de sovhozuri, 
înzestrate cu o tehnică înaintată.

Expoziția Agricolă Unională este 
chemată să devină o școală de masă 
pentru studierea experienței înaintate 
a S.M.T.-urilor, colhozurilor și sovho
zurilor, precum și a realizărilor știin
ței agricole, să devină o adevărată 
universitate populară. Ea deschide 
uriașe posibilități pentru un nou avînt 
al agriculturii socialiste.

Expoziția Agricolă Unională ilus
trează roadele muncii pașnice cons
tructive a poporului sovietic. Ea con
stituie o mărturie a politicii de pace 
a Uniunii Sovietice și va contribui la 
o și mai mare întărire a legăturilor 
de prietenie între popoare.

Permiteți-mi să salut pe toți parti- 
cipanții la Expoziția Agricolă Unio
nală, care prin munca lor dîrză, au 
obținut dreptul de a participa la ex
poziție și să le urez succese și mai 
mari în viitor.

In încheierea cuvîntării sale, Ivan 
Benediktov a rostit cuvinte de salut 
în cinstea armatei de milioane a oa
menilor muncii din agricultura socia
listă. în cinstea guvernului sovietic 
si a Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice.
Din însărcinarea guvernului U.R.S.S., 

ministrul Agriculturii Benediktov de
clară deschisă Expoziția Agricolă U- 
nională pe anul 1954. S-a intonat Im
nul de Stat a] Uniunii Sovietice. Aca
demicianul Tițîn ridică deasupra Pa
vilionului principal al Expoziției dra
pelul de stat al U.R.S.S. și în urma 
lui s" ^al+ă steaguri deasupra tuturor 
pavilioanelor. Ministrul Benediktov se 
îndreaptă către intrarea în Pavilio
nul principal și taie panglica. In acest 
moment apa numeroaselor fîntîni țîș- 
nește ca niște boabe de briliante. Ră
sună melodia majestuoasă „Slavă...” 
din opera „Ivan Susanin” de Glinka, 
începe vizitarea expoziției.

India a respins invitația de a iua parte 
la conferința pentru crearea unui bloc militar 

în Asia de sud-est
DELHI (Agerpres). — TASS trans

mite :
După cum anunță corespondentul 

special din Colombo al ziarului „Hin
dustan Times Evening News”, primul 
ministru al Indiei, Jawaharlal Nehru, 
a respins invitația ministrului Aface
rilor Externe al Angliei. £den, de a 
participa la o conferință care urmea
ză să discute crearea unui bloc mi
litar în Asia de sud-est.

Invitația lui Eden la conferință a 
fost trimisă tuturor țărilor, ai căror 
prim-miniștri au participat în aprilie 
la conferința de la Colombo, adică 
Ceylonului. Indiei, Birmaniei. Indo
neziei și Pakistanului. Au fost de a- 
semenea invitate Australia și Noua 
Zeelandă. Conferința urmează să fie 
convocată în septembrie la Singapore.

Mesajul adresat președintelui Mao Țze-dun 
de către Ho Și Min, președintele R, D. Vietnam

PEKIN (Agerpres). — China Nouă 
transmite :

Ho Și Min, președintele R.D. Viet
nam, a adresat un mesaj lui Mao 
Țze-dun, președintele Guvernului Cen
tral Popular al R.P. Chineze, în care 
îi mulțumește pentru felicitările pe 
care i le-a trimis cu prilejul încetării 
operațiunilor militare în Indochina. In 
mesaj se spune :

„Datorită ajutorului care' ni l-au a- 
cordat popoarele chinez și sovietic, 
precum și popoarele iubitoare de 
pace din întreaga lume, datorită soli
darității și eforturilor de care a dat 
el însuși dovadă, poporul vietnamez 
a repurtat o mare victorie în problema 
restabilirii păcii în Indochina. Profund 
mișcat de mesajul dvs. de felicitări

Acord preliminar cu privire la regruparea forțelor armate 
din Patet-Lao

HANOI (Agerpres). — Agenția 
„France Presse” anunță că între for
țele populare de eliberare din Patet-

După cum anunță corespondentul, 
în răspunsul său la această invitație 
Nehru a arătat că participarea țări
lor întrunite în aprilie la Colombo la 
o asemenea organizație sau conferin
ță care va discuta problemele legate 
de constituirea unei astfel de organi
zații. încalcă principiul neutralității 
și al neparticipării la blocuri de state, 
adică principiul aprobat de partici- 
panții la conferința de la Colombo. 
Nehru l-a informat de asemenea pe 
Eden că încercările puterilor occiden
tale îndreptate spre crearea unei or
ganizații militare în Asia nu vor face 
decît să accentueze încordarea inter
națională și să îndepărteze lumea de 
noua atmosferă de pace creată de 
conferința de la Geneva.

din 23 iulie, vreau ca în numele po
porului vietnamez, al guvernului R.D. 
Vietnam și în numele meu, să exprim 
calde mulțumiri poporului și guvernu
lui R.P. Chineze pentru sprijinul efec
tiv pe care ni l-au acordat în lupta 
noastră în cursul războiului de rezis
tență si pentru restabilirea păcii.

Și de acum încolo lupta noastră 
pentru consolidare^ neutru rea
lizarea unificării și înfăptuirea indepen
denței si democrației în țara noastră 
va fi îndelungată și grea. Dorim sa 
consolidăm mai departe unitatea! 
noastră frățească cu marele popor 
chinez și să ne consacram toate pute
rile apărării păcii în Asia și în întrea
ga lume

Vă urez, tovarășe președinte, multă 
sănătate*’.

Lao și guvernul laoțian s-a încheiat 
un acord preliminar cu privire la re 
gruparea forțelor armate în conformi 
tate cu acordul de la Geneva.

Aplicarea acordurilor de armistițiu din Indochina Manifestație de simpatie la Saigon pentru R. D. Vietnam
NEW DELHI (Agerpres). — La 

New Delhi s-a deschis conferința pre
liminară a țărilor participante la Co
misia internațională de control a ar
mistițiului din Indochina. La această 
conferință participă primul ministru 
al Indiei, Jawaharlal Nehru, precum 
și numeroși alți demnitari indieni. De 
asemenea, la conferință iau parte re

prezentantul Poloniei Jerzy Gruasin- 
, sky, ambasadorul R.P. Polone la New 
Delhi, și reprezentantul Canadei, Es- 
cott Reid, înaltul comisar al Cana
dei în India.

Partizanii păcii din Indonezia 
salută aplicarea armistițiului în Indochina

DJAKARTA (Agerpres). — China 
Nouă transmite :

Comitetul național al partizanilor 
păcii din Indonezia a dat publicității 
o declarație în legătuiă cu intrarea în 
vigoare a acordului de armistițiu în 
Indochina.

In declarație se arată că încheierea

Casa lui Bernard Shaw 
la discreția bancherilor americani

LONDRA (Agerpres). —
Potrivit relatărilor presei occiden

tale, casa marelui scriitor britanic 
George Bernard Shaw din Ayet St. 
Lawrence (comitatul Hertfordshire), 
va fi închiriată unui om de afaceri a- 
meriean.

Se știe că cunoscutul dramaturg, 
de la a cărui moarte se împlinesc pa-

Potrivit relatărilor agențiilor de 
presă occidentale, la prima ședință 
a conferinței preliminare s-a hotărît 
trimiterea de urgență în cele trei state 
indochineze — Vietnam, Laos și Cam- 
bodgia — a unor grupuri de studiu 
care să raporteze guvernelor respec
tive situația de la fața locului.

PEKIN (Agerpres). — Agenția 
vietnameză de informații anunță că 
la 31 iulie Comisia mixtă centrală 
de armistițiu din Vietnam și-a înce
pui activitatea la Tung Jia.

acordului de armistițiu în Indochina 
reprezintă un pas important la cauzal 
micșorării încordării internaționale. 
Comitetul național al partizanilor pă
cii din Indonezia cheamă la intensifi
carea luptei pentru reglementarea pe 
calea tratativelor a tuturor probleme
lor internaționale, inclusiv a proble
melor germană și austriacă.

tru ani, lăsase cisa sa poporului bri
tanic. Pretextînd însă lipsa de fon
duri. instituția însărcinată cil întreți
nerea monumentelor istorice a hotărît 
să închirieze fosta locuință a lui Shaw 
oricărui amator dispus Să plătească 
chiria exorbitantă care a fost stabili
tă.

SAIGON (Agerpres). — Potrivit 
agenției France Presse, în ziua de 1 
august a avut loc la Saigon o mani
festație de simpatie pentru Republica

Partea americană incaica acordul 
de armistițiu în Coreea

KAISUNG (Agerpres). — China 
Nouă.

S.U.A. continuă să încalce acordul 
de armistițiu în Coreea, trimițînd a'- 
genți înarmați în zona demilitarizată 
și în regiunile controlate de partea 
coreeano-chineză.

Crește rolul femeilor în viața socială a Chinei
PEKIN (Agerpres). — China Nouă 

transmite :
Ziarul „Jenminjibao” publică un 

articol de fond consacrat situației fe
meilor din noua Chină. In articol se 
subliniază că Proiectul de Constituție 
al Republicii Populare Chineze garan
tează egalitatea femeilor cu bărbații 
și apără drepturile femeilor și că ro
lul femeilor în viața socială a Chinei 
crește necontenit.

La recentele alegeri au luat parte 
84 la sută dintre femeile cu drept de 
vot. Dintre deputății aleși peste 17 la 
sută sînt femei. Un număr tot mai 
mare de femei lucrează în fabrici, uzi
ne, întreprinderi, școli și instituții de 

Democrată Vietnam. Manifestanții 
purtau drapelele R. D. Vietnam, ban
derole și placarde.

Recent au. avut loc cinci cazuri de 
reținere a agenților trimiși pe teri
toriul zonei demilitarizate și pe terito
riul R.P.D. Coreene de diferite organe 
militare americane. Toți agenții au 
fost trimiși cu scopul de a culege in
formații cu caracter militar.

stat. Au fost introduse salarii egale 
pentru muncă egală prestată de băr
bați și femei.

Sporește procentul de tinere care 
se înscriu în instituții de învățămînt. 
40 la sută din muncitorii și țăranii 
care studiază fără să întrerupă pro
ducția sînt femei. Legea cu privire la 
căsătorie, scrie în continuare ziarul, 
garantează egalitatea femeilor în 
drepturi în relațiile de familie Soriji- 
nul statului în domeniul ocrotirii ma-’ 
mei ș udului și al educării copiilor, 
depu&in <i1timii cîțiva ani, a consti
tuit pefffru femei un uriaș stimulent în 
munca de producție și a participării 
lor la activitatea politică și culturală^
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