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

Anul VI (XI) Nr. 1523 Joi 12 august 1954 4 pagini 20 bani

Fn ccxpu! ziaruhii :
PAGINA CULTURALA: Irimie 

Străuț — O expoziție de înaltă 
ținută ; Ioana Doinaș, Petre To- 
mescu : Pregătiri pentru marea 
sărbătoare; In legătură cu pre
gătirea echipelor de dansuri; Ex
poziția de artă plastică a elevilor 
Școlii populare de artă din Pe
troșani ; Spectacole pentru mineri, 

(pag. 2-a) 
Condiții noi de muncă și de viață 

pentru minerii patriei noastre.

E. Făgurel: Inovatorii întreprin
derii.

Cititorii ne scriu...
Al. Neguț: Părintele vitreg al . 

chipei Minerul 11 Cimpa.
(pag. 3-a) 

Popoarele Asiei resping planurile 
agresive ale S.U.A.

Inmînarea Premiului Internațional 
Stalin ..Pentru întărirea păcii în
tre popoare" lui Pablo Neruda.

(pag. 4-a)

Să pregătim temeinic 
cadrele de propagandiști!

In munca de înarmare a membrilor și nemembrilor de partid 
cu cunoașterea teoriei marxist-leniniste, cu cunoașterea hotărîri- 
lor parbdului și guvernului nostru, un rol de mare însemnătate 
revine cadrelor de propagandiști. De gradul de pregă
tire al propagandiștilor, de străduința lor de zi cu zi 
perL’U propagarea iară denaturări și confuzii o ideilor marxism- 
leninismului depinde în mare măsură succesul muncii de educare 
a membrilor de partid și a oamenilor muncii fără de partid. Pro
pagandistul este figura centrală a învățămîntului de partid. El 
are menirea de a ajuta pe cei ce studiază să-și însușească in mod 
creator marxism-leninismul.

In anul școlar 1953—1954 unele organe și organizații de 
partid din Valea Jiului au obținut succese însemnate în dome
niul muncii de propagandă. Invățămîntul de partid s-a desfă
șurat în general la un nivel mai înalt de cît în anii trecuți. Ma
joritatea lecțiilor și convorbirilor ținute în cadrul cercurilor și 
cursurilor de partid, au reușit să înfățișeze just rolul conducător 
al partidului în opera de construire a -socialismului înarmînd pe 
comuniști cu cunoașterea sarcinilor ce le stau în față.

Un număr însemnat de propagandiști din raionul nostru, prin
tre care tov. Gheorghe Cozma, Vilhelm Gherlac, Ioan Jurj, Ni 
coiae Iștvan, Adalbert Kerekes și alții au muncit cu multă dra
goste pentru educarea marxist-leninistă a cursanților din cer
curile și cursurile pe care le-au condus, asigurînd un nivel cores
punzător lecțiilor și convorbirilor. Invățămîntul a ajutat organi
zațiile de partid să obțină noi succese pe calea traducerii în viață 
a programului de măsuri economice elaborat de plenara lărgim 
a C.C. al P.M.R. din august 19.53.

Cu toate că s-au obținut o serie de rezultate pozitive, nu 
trebuie trecute cu vederea lipsurile care au frînat buna desfășu
rare a învățămîntului într-un număr însemnat de cercuri și 
cursuri. Unele comitete de partid, cum. sînt cele de la minele Ani- 
noasa și Lupeni, n-au sprijinit suficient cadrele de propagandiști 
pentru îmbunătățirea calității lecțiilor și convorbirilor, n-au în
drumat îndeaproape birourile organizațiilor de bază, pentru ca 
ele să asigure mobilizarea cursanților, din care cauză, învățămîn- 
tul de partid la minele Aninoasa și Lupeni s-a desfășurat la un 
nivel nesatisfăcător. In loc să ia măsurile corespunzătoare pentru 
activizarea cadrelor de propagandiști și mobilizarea cursanților, 
unele comitete de partid și birouri ale organizațiilor de bază au 
adoptat practica contopirii unor cercuri și cursuri, lăsînd astfel 
în afara învățămîntului un număr însemnat de membri și nemem- 
bri de partid. De asemenea, unii propagandiști cum sînt tov. 
Francisc SzatmaJ, Ioan Nedopaca, Petru Bălin, Alexandru Bem 
bea, Ioan Alea și alții, deși au acceptat sarcina de a fi propagan
diști și au fost pregătiți în această direcție, nu și-au îndeplinit 
sarcina încredințată, maniffestînd dezinteres și subapreciere a 
sarcinilor de partid. înlăturarea acestor lipsuri și pregătirea con
dițiilor pentru îmbunătățirea învățămîntului de partid în noul 
an școlar 1954—1955 trebuie să constituie obiectul unei preocu
pări ae seamă a organizațiilor de partid din raionul nostru

Pe baza indicațiilor primite, organizațiile de partid din Va 
lea Jiului au selecționat și stabilit numărul <je propagandiști ne
cesari noului an școlar în invățămîntul de partid. Sarcina prin
cipală care stă în prezent în fața organelor și organizațiilor de 
partid este aceea de a asigura pregătirea temeinică a cadrelor 
de propagandiști.

Comitetele de partid și birourile organizațiilor de bază au 
datoria să asigure condițiile necesare pentru ca propagandiștii 
propuși șă urmeze cursurile de calificare de pe lîngă Comitetul 
regional de partid, să poată pleca la aceste cursuri la datele 
fixate. Spre deosebire de anii trecuți, cînd aproape toți propagan
diștii erau pregătiți la cursuriLe de calificare ce funcționau pe 
lîngă Comitetul regional de partid, în anul acesta cei mai mu'.ți 
propagandiști din raionul nostru vor fi pregătiți la cursurile 
organizate de către Comitetul raional de partid, fără a fi scoși 
din producție. Pentru a ușura deplasarea propagandiștilor in 
ziua de vineri a fiecărei săptămîni se vor organiza seminalii 
la Petroșani cu propagandiștii de la Petroșani, Petri- 
la și Lonea, la Vulcan cu propagandiștii de la Vulcan 
și Aninoasa, iar la Lupeni cu propagandiștii de la Lupeni 
și Uricani. De asemenea, miercurea vor avea loc în fiecare loca
litate consultații date de către colectivul cabinetului de partid. 
Baza de pregătire a propagandiștilor o constituie studiul indivi
dual, munca neobosită cu cartea.

Comitetele de partid și birourile organizațiilor de bază tre
buie să acorde o deosebită grijă ca materialul să ajungă la timp 
îtl mîna propagandiștilor, pentru ca ei să-l poată studia în timpul 
stabilit. Ele au datoria să controleze și să sprijine îndeaproape 
studiul individual al propagandiștilor, să asigure mobilizarea 
lor la consultațiile și seminariile ce vor avea loc.

Pentru a asigura propagandiștilor condiții optime de pregă
tire, comitetele de partid și birourile organizațiilor de bază tre
buie să-i scutească, potrivit Hotărîrii C.C. al P.M.R., de orice 
alte sarcini în afara funcțiilor alese.

Luptînd pentru o temeinică pregătire a cadrelor de propa
gandiști, &ganizațiile de partid din raionul nostru vor obține în 
noul an școlar de învățămînt de partid noi succese pe calea ridi
cării continue a nivelului politic și ideologic al comuniștilor.

In întîmpinarea zilei de 23 August
Obțin noi succese în muncă

Hotărîți să-și ducă la în
deplinire angajamentele luate 
în cinstea celei de a 10-a a- 
niversări a eliberării patriei 
noastre de către glorioasa 
Armată Sovietică, colectivul 
de mineri, tehnicieni și ingi
neri din sectorul I al minei 
Lonea realizează importante 
succese în producție. Aceste 
succese sînt oglindite de de
pășirea de plan realizată în

La atelierul de bobinaj al 
secției electrice de la mina 
Lenea a fost înființată la în
ceputul lunii iunie o nouă 
brigadă de tineret. Din a- 
ceastă brigadă, al cărei res
ponsabil este utemistul Gh. 
Bulisca, fac parte tinerii Ioan 
Hinterseer, Ioan Ghenea și 
Iuliu Urban.

După ce au fost încadrați 
în brigadă, tinerii au pornit 
la muncă pentru îndeplinirea 
sarcinilor. Muncind cu avînt 
tineresc ei au reușit să în
cheie luna iunie cu o depă
șire de plan de 68 la sută,

primele 10 zile ale lunii au
gust: 39,9 la sută. La obți
nerea acestui important suc
ces o contribuție de seamă 
au adus tov. Vasile Briac 
șeful sectorului și inginerul 
Ioan Nicoară, care au spriji
nit activ, prin măsuri teh- 
nico-organizatorice brigăzile 
de mineri să-și depășească 
sarcinile de plan.

Datorită acestui fapt bri-

găzile conduse de tov. Mihai 
Hogaș, Gheorghe Gavrilă, 
Pavel Varga și altele, au în
registrat depășiri ale sarci
nilor de plan de 80-90 la 
sută. Asemenea succese au 
obținut și celelalte brigăzi de 
mineri din sectorul I al mi
nei Lonea.

1. BARAN și I. CAPAȚINA 
corespondenți

Cu avînt tineresc
efectuînd reparații de bună 
calitate.

încurajați de succesele ob
ținute în prima lună de mun
că în brigadă, tinerii și-au 
luat angajamentul, să întîm- 
pine Ziua minerului și cea 
de a 10-a aniversare a elibe
rării patriei noastre de către 
glorioasa Armată Sovietică 
îndeplinindu-și sarcinile de 
plan ce le revin în proporție 
de 150 la sută. Totodată ei 
au hotărît să întîmpine mă
reața sărbătoare a eliberării 
efectuînd în fiecare săptămâ
nă cîte un șut voluntar.

Avînd la bază experiența 
cîștigată în prima lună de 
muncă, tinerii din această 
brigadă obțin ritmic depășiri 
de plan de peste 80 la sută.

In cursul lunii iulie bri
gada de tineret condusă 
de Gheorghe Bulisca a re
bobinât trei motoare de ven
tilatoare de 8 KW, un motor 
de ventilator de 1,3 KW și 
patru motoare de crațer, e- 
fectuînd totodată și reviziile 
necesare.

WILFRE1D LANG, 
corespondent

Crește productivitatea muncii
Prin folosirea mai deplină 

a celor 8 ore de muncă și 
prin buna organizare a lu
crului, echipa condusă de 
tov. Ștefan Lincan de la sec
ția întreținere a Preparației 
de cărbuni Lupeni și-a depășit 
cu mult angajamentul luat 
în cinstea celei de a 10-a a-

nlversări a eliberării patriei 
noastre. Inițial membrii a- 
cestei echipe se angajaseră 
să depășească normele de lu
cru cu 54 la sută. In prezent 
ei obțin depășiri de 84 la 
sută.

Echipe fruntașe în lupta 
pentru sporirea productivită-

ții muncii sînt și cele condu
se de ’töv. Ioan Șuier și lor- 
dache Leuștean de la secția 
încărcare. Muncitorii din a- 
ceste echipe își depășesc zil
nic productivitatea planifica
tă cu 60-80 la sută.

V. POPESCU 
corespondent

Locuințe noi
Harnicul colectiv al între

prinderii 703 construcții Pe
trila lucrează cu avînt pen
tru a ridica cît mai multe lo
cuințe pentru minerii din Pe
trila și Lonea.

Numai în decurs de 3 ani, 
la Petrila au fost construite 
pentru mineri 15 blocuri de 
locuințe muncitorești — cu 
aproape 250 apartamente — 
2 cămine muncitorești și un 
frumos club. In același timp,

minerii din Lonea au primit 
18 blocuri cu 300 aparta
mente.

In prezent, pe șantierul din 
Petrila, brigăzile de construc
tori ale lui Ioan Polder, Ște
fan Forșt, Eduard Egri. dau 
zor pentru a termina blocu
rile H și I — fiecare avînd 
cîte 32 apartamente — pe 
care le vor da spre folosință 
minerilor pînă la 23 August. 
Pe șantierul de la Lonea,

brigada constructorului Gh. 
Roteanu lucrează la termina
rea blocului M cu 35 aparta
mente, care va fi predat tot 
la 23 August. Acești con
structori au terminat și au 
predat deja minerilor blocul 
O cu 27 apartamente. Alte 
noi blocuri de locuințe vor fi 
date în folosința minerilor 
din Petrila și Lonea în cursul 
lunilor viitoare. , t

MINERI DE LA MINA URICANI DECORAȚI CU ORDINUL MUNCII

Alex. Eizler Silviu lován Iosif Potbașek Iuliu Barthd

Minerii din Uricani desfășoară cu o mare însuflețire întrecerea socialistă în cin
stea zilei de 23 August — cea de a 10-a aniversare a eliberării patriei noastre. In 
luna iulie harnicul colectiv al acestei mine a îndeplinit sarcinile de plan la producția 
de cărbune în proporție de 110 la sută, situîndu-se astfel în fruntea celorlalte colec
tive de mineri și tehnicieni din Valea Jiului. In perioada 1-9 august minerii din Uri
cani sînt din nou în fruntea întrecerii pe Valea Jiului.

In rîndurile luptătorilor pentru mai mult cărbune, se numără și minerii Alexan
dru Eieler, Silviu lovan. losif Potbașek și Iuliu Bartha. conducători de brigăzi fruntașe 
în întrecere, decorați cu prilejul Zilei minerului cu Ordinul Muncii clasa III a. Cu ei 
colectivul minei Uricani se mîndrește.
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Pagina culturala
Pregătiri pentru marea sărbătoare In legătură cu pregătirea echipelor de dansuri

Alergînd voinicește de-a lungul 
Jiului bătrîn, trenul se apropie de 
vechiul oraș al minerilor — Lupeni. 
In centrul orașului domnește o mare 
animație. După o zi de muncă, lo
cuitorii au ieșit la plimbare împîn- 
zind străzile. Unii se îndreaptă spre 
sălile de spectacole, iar alții merg 
spre cluburile muncitorești.

★
Ora 17. In sălile clubului muncito

resc al Filaturii Lupeni s-au adunat 
numeroși tineri și tinere. Ei fac parte 
din formațiunile artistice de amatori 
ale sindicatului. Grupurile de tinere 
așteaptă orchestra care nu dă dovadă 
de punctualitate.

...începe repetiția. Tovarășul Du
mitru Viloaica, instructor de dans 
de la Cabinetul metodic artistic din 
Petroșani, are inițiativa. Cele 16 ti
nere se întrec în interpretarea unei 
suite de dans. Dintre acestea se re
marcă Maria Popescu, o bună inter
pretă și totodată o activă participantă 
și. organizatoare, precum și alte ti
nere. De pe margine, tovarășul Emi- 
îian Pușcariu, responsabilul artistic 
al Filaturii, urmărește cu plăcere jo
cul „Vulpiuța“, interpretat cu mă
iestrie de dansatoare.

Iată în sfîrșit și jocul ..Ițele“ ca
racterizat prin rapiditatea mișcărilor 
și o stilizare spectaculoasă. Dansul 
dovedește o muncă serioasă, atît din 
partea interpreților cît și din partea 
instructorului.

O scurtă pauză. Ne apropiem de 
grupul celor 16 și aflăm cu această 
c-cazie de perspectivele a . miei munci.

— La 23 August vom prezenta o- 
rașului nostru un program artistic 
unde și dansurile au partea lor de

Expoziția de artă plastică
a elevilor Școlii populare de artă din Petroșani

La expoziția de artă plastică des
chisă în ziua de 8 august a. c. în sala 
A.R.L.L.S., au fost expuse lucrările 
elevilor Școlii populare de artă din 
Petroșani, executate conform progra
mei analitice. Desenele, studiile în 
creion, acuarelele și picturile în ulei, 
prezentate în cadrul expoziției, o- 
glindesc activitatea din timpul anu
lui a fiecărui elev. De felul cum ei 
au înțeles să frecventeze cursurile și 
de atitudinea care au avut-o față de

De curînd în crasul Lupeni, cunos
cuta pictoriță . H. Măkkm r’iroși<3’, 
profesoară la Școala medie de artă 
plastică din Baia Mare și-a expus în 
msfa gkudire a Clubului minier peste 
30 de lucrări fa ulei, tuș și acuarelă, 
tratînd o serie de subiecte luate din 
viața omului și din natură. Expoziția 
se ridică la o înaltă ținută, prezentînd 
unele pînze care pot sta cu cinste 
lîngă cele mai de seamă lucrări create 
în lumina realismului socialist. Fiind 
vizitată de o serie de oameni ai mun
cii din diferite domenii de activitate, 
ca mineri, muncitori constructori, stu- 
denți, profesori, ingineri, elevi, cas
nice, ea impresionează deopotrivă pe 
fiecare. Secretul acestui fapt stă în 
însăși talentul artistei, a dragostei 
sale față de viața nouă și a năzuinței 
ei de a o prezenta cît mai fidel.

„Ceea ce atrage atenția în primul 
rind — ca să mă folosesc de cuvin
tele unui vizitator — este prospeți
mea“. Conținutul cald, uman, care se 
degajează aproape din fiecare pînză 
emoționează și convinge. Nimic for
țat, nimic schematic... Trăsăturile in-» 
terioare ale personajelor sînt rezol
vate cu multă discreție și finețe artis
tică. printr-un singur gest, printr-o 
înclinare ușoară a capului sau nu
anța aleasă a ochilor...

Deși o expoziție de calitatea aces
teia n-a mai fost deschisă la Lupeni, 
oamenii simpli cu puțină pregătire 
sînt izbiți în primul rînd de frumu
sețea celui mai de seamă tablou inti
tulat „Primirea carnetului U.T.M.“, 

cuvînt — ne spune tovarășa Ană 
Biro, de la magazia de 'materiale a 
Filaturii. Am fi vrut să dăm gata 
programul artistic pînă la Ziua mine
rului, dar am întîmpinat unele greu
tăți, printre care și aceea că în an
samblu au intrat noi fete, care aui 
luat munca de la început.

★
Sus, în altă sală, tovarășul Dorin 

Brădescu, instructorul cercului dra
matic ai Filaturii Lupeni, face îm
preună cu echipa artistică lectura 
savuroasei scenete „Un talent“, loca
lizată de N. Dan după un autor so
vietic. Sceneta atrage prin conflictul 
ei brodat pe umor sănătos și auten
ticitate.

Doi responsabili, unul artistic, ce
lălalt sportiv, își fixează repetițiile 
respectivelor echipe pentru aceeași 
oră și zi. Jntîmplarea face ca un to
varăș foarte talentat să facă parte 
din amîndouă echipele. Pentru a-și 
asigura participarea lui pledează cei 
doi responsabili în fața directorului. 
Acesta, iubitor de artă, dar și de 
sport, este pus în dilemă. Situația o 
clarifică în finalul scenetei tovarășul 
în cauză, printr-o intervenție neaș
teptată.

★
Prin varietatea lui, prin munca 

susținută a interpreților, orogramul 
artistic pe care-1 pregătim în cinstea 
lui 23 August va fi realizat cu suc
ces — ne-a spus la plecare tovarășul 
Nicolae Păun, responsabilul cultural 
al comitetului de întreprindere al Fi
laturii Lupeni.

IOANA DOINAȘ 
PETRE TOMESCU

muncă sínt direct legate rezultatele 
artistice. Rezultate frumoase au ob
ținut tovarășii loan Nanași, Ioan 
Sima, Francisc Moraru, Ioan Hay, 
Gheorghe Guiaș, Ana Costin și alții.

Expoziția este vizitată zi de zi de 
un număr tot mai mare de oameni 
ai muncii, care răsplătesc prin apre
cierilor lor munca elevilor.

ELENA BIANU 
profesoară la Cabinetul metodic 

din Petroșani

O expoziție
care ă fost expus și la Expoziția' â- 
nuălă de arte plastice de la Bucu
rești. Artista a știut să fixeze aici 
momentul culminant din viața tînă- 
rului care urmează să fie utemist: 
momentul primirii carnetului roșu. 
Emoția greu reținută, gatci să-i ex
plodeze într-un angajament neobiș
nuit, i-o ghicești dintr-un început 
de tremur al buzelor (măestrit prins 
de mîna artistei) ca și din încorda
rea care-i stăpînește întreaga ființă, 
facepînd de la pumnii ușor crispați, 
la pieptul puțin bombat și pînă la 
înălțarea mîndră și încrezătoare a 
frunții sub care ochi-i străpung vul- 
turește viitorul. Atmosfera gravă, cu 
porniri abia reținute de bucurie, ca- 
re-1 înconjoară, ne este transmisă 
apoi de fețele celorlalți utemiști, fie
care cu caracterul său, care-1 felicită 
în gînd, simțind că armata lor se în
tărește cu încă un luptător.

De același succes se bucură și por
tretul micului ciobănaș «maramureșan. 
Voiciunea ghidușă care-Î strălucește în 
ochi, înclinarea abia văzută a căciulii 
țurcane și țundra-i neglijent aruncată 
pe umăr, îți transmite numai optimism, 
voie bună și încredere în viață, iar ini
ma parcă-ți pare încălzită după ce-1 
părăsești. Plac mult și cele două por
trete de fetițe, lldiko și Zoia, cu toată 
gingășia, naivitatea lor copilărească

In preajmă sărbătoririi zilei de 23 
August mișcarea culturală din Valea 
Jiului a luat un puternic avînt. Pen
tru a veni în sprijinul iubitorilor de 
artă din echipele de amatori, l-am’ 
solicitat pe tovarășul Dumitru Vi
loaica, instructorul coregrafic al 
Cabinetului metodic, artistic din Pe
troșani, să dea cîteva indicații în 
ceea ce privește munca de pregătire 
a dansurilor. Printre altele tovară
șul Viloaica a arătat următoarele :

Echipele de dansuri de pe lîngă 
cluburile sindicale și căminele cultu
rale au menirea ca îmbogățind și 
dezvoltînd cele mai bune tradiții co
regrafice, să creeze dansuri noi, cu 
conținut nou.

Oamenii muncii din patria noastră 
își iubesc dansurile populare, deoa
rece ele sînt unul din mijloacele de 
afirmare a fenomenelor pozitive ale 
Vieții. Dansul popular redă entuzias
mul, vigoarea, forța creatoare a po
porului nostru, caracterul lui.

Instructorul de joc, fiind unul din 
factorii educativi ai echipei respec
tive, trebuie să-și organizeze munca 
în așa fel încît să dea rezultatele cele 
mai bune. El trebuie să cunoască dan
sul popular, să se apropie cu căldură 
de el, să aibie o echipă organizată, să 
țină seama de posibilitățile tehnice 
ale dansatorilor, de pregătirea lor 
profesională cît și de omogenitatea 
echipei.

Pentru început e de dorit ca in
structorul să aleagă dansuri ușoare, 
abia apoi trecînd la dansuri care au 
ceva comun în ritm, pas, ținută, etc.

Instructorului îi revine sarcina de 
a concepe jocuri speciale pentru an
trenament. Acesta trebuie făcut pe
dagogic și pe un plan stabilit ante
rior, astfel că echipa să poată obține 
o tehnicitate crescîndă. La învățarea 
unui dans instructorul trebuie să-i 
facă predaretr teoretică (adică să 
explice cărei regiuni îi aparține)

Spectacole pentru mineri
In ziua de 14 august orele 21, an

samblul artistic al sindicatului co
merț și cooperație din Caracal, for
mat din 90 de persoane, va prezenta 
în sala de spectacole a clubului Con
structorul din Petroșani un bogat 
program artistic-muzical. In reperto
riul ansamblului sînt incluse coruri 
de Sabin Drăgoi, Gheorghe Șoirna, 

de înaltă tin ufă 
9.

și bucuria de ă trăi pe care le expri
mă. Impresionează și portretul oa
cheșei pioniere, serioasă și gînditoa- 
re ca un om de stat — cine știe, poate 
că artista a prins-o chiar în clipa 
cînd o frămînta vreo problemă de e- 
xamene. Cam la aceeași înălțime se 
situează apoi tabloul celeilalte pio
niere, a pionierei cu toba, care îm
prăștie în juru-i mîndrie, încredere, 
bucurie... Apoi te cucerește de la pri
ma privire lucrarea de interior, cu 
același nume, unde fără să vrei, deo
dată te simți studiind alături de cei 
trei copii din cameră care-ți par vii 
pe pînză.

Un Ioc deosebit îl ocupă în sală 
pictura intitulată „Omagiu“. Ideea 
schițată de momentul surprins aici 
este deosebit de valoroasă, putînd sta 
cu cinste lîngă cele mai de seamă 
creații artistice. E vorba de momentul 
solemn, cînd noua generație care â- 
cum se ridică, reprezentată, printr-un 
pionier și o pionieră, vin să depună 
plini de pietate flori la placa come
morativă a generației bătrîne care a 
căzut sub gloanțele burgheziei la 6 
august 1929 în Lupeni. Ideea e foarte 
bine prinsă și deosebit de emoționantă 
— păcat însă că realizarea suferă 
încă mirit, nefiind respectate propor
țiile și legile perspectivei, cam de e- 

apoi să-l prezinte istoric referindu-se 
la conținutul, costumația și muzica 
Iui. După toate acestea instructorul 
va trece la predarea practică a dan
sului. In primul rînd el va juca pe 
muzică tot dansul, pentru ca membri 
echipei să și-1 întipărească vizual. A 
doua fază constă în predarea dansu
lui pe‘numărătoare, iar a treia în an- 
samblarea lui. După ce toți membri 
echipei cunosc pasul, se trece la exe
cutarea lui pe muzică, întîi mai rar, 
apoi din ce în ce mai repede, pînă 
la ritmul cerut de specificul dansu
lui. După aceea se studiază mișcările 
complimentare de mîini, cap, care 
formează ținuta dansului. Instructo
rul trebuie să fie foarte atent ca e- 
chipa să nu denatureze prin elanul 
ei jocul, dîndu-i un alt ritm de cît 
cel cerut de specific.

Instructorul trebuie să aibă un 
olan de repetiții pe zile, ore și să-și 
fixeze din timp locul unde se ține re
petiția. De asemenea, el trebuie să se 
ocupe de noii veniți în echipă. De da
toria lui este să vegheze ca tovarășii 
noi veniți să fie primiți cu dragoste 
de cei vechi, iar relațiile dintre dan
satori să fie tovărășești. Pentru 
cei noi instructorul reia dansurile 
ușoare, jar în timpul repetițiilor îi 
intercalează pe aceștia nrintre cei 
mai buni dansatori din echipă Pen
tru cei ce prind greu se va lucra se
parat cu ajutorul a doi dintre tova
rășii cei mâi buni.

Numai prin răbdare și prin munca 
de lămurire dusă cu întreagă echipă 
se vor obține rezultatele dorite. Pen
tru ca o echipă să fie bine pregătită 
din punct de vedere tehnic, atît e- 
chipa cît si instructorul trebuie să 
aibe continuitate în muncă, să nu 
desfășoare munca pe etape și în mod 
spontan. In felul acesta, tinerii ar
tiști ai echipelor de amatori vor în
văța cu succes meșteșugul dansului;

Nicolae (lancea, Radu Palade, pre
cum și piesa de teatru ,,Raiul parafa
tului“. De asemenea, soliștii vocali ai 
ansamblului vor interpreta cîntece 
populare romînești, sovietice și ma
ghiare.

Acest program va fi prezentat în 
ziua de 15 august, orele 18 și la clu
bul minerilor din Petrila.

xemplu sînt în gravura în lemn cu 
același titlu publicată zilele trecute 

.de ziarul nostru. In același colț al 
expoziției poți vedea de asemenea rea
lizate și două figuri de greviști, în 
studiu, din care desprinzi multă dîr- 
zenie, încredere în cauza pentru care 
luptă. Oprindu-te apoi la pînzele, de 
peisajistică și natură moartă, vezi că 
cei mai mulți apreciază picturile în 
acuarelă și tuș. Dintre cele în ulei 
vizitatorilor le plac în deosebi peisa- 
jiile de amurg și crizantemele din 
vaza albastră.

Interesul stîrnit de această expozi
ție dovedește un fapt îmbucurător: 
oamenii muncii din Valea Jiului au 
crescut neobișnuit de mult sub regi
mul nostru și știu să prețuiască ce-i 
frumos, valoros, spulberînd pentru 
totdeauna vechile teorii burgheze, 
cum că ei n-ar fi în stare de senti
mente mai înalte, și că ei în viață 
n-au nevoie de o distracție, de o des
tindere și o recreere a sufletului 
după orele de muncă. De aceea veni
rea unui om de artă în Valea Jiului 
trebuie să ne bucure, îndemnîndu-ne 
â-i da toată prețuirea, cerîndu-i în 
același timp să nu ne uite și să oglin
dească în creațiile sale minunatele 
transformări care se petrec sub ochii 
noștri, fiindcă ceea ce există azi în 
jur nu mai vezi mîine, iar cei care vor 
veni după noi o să ne judece dacă 
nu vom ști să le transmiterii patosul 
zilelor ee te trăim.

TRIMiE STRAUȚ



STEAGUL ROȘU

Inovatorii întreprinderii
Cunoaștem prea puțin pe inovator!, 

de la Filatura Lupeni. Oamenii aceș
tia care introduc metode noi și avan
sate în muncă, măres' randamentul 
și prelungesc durata dc. funcționare a 
mașinilor, înlătură operațiuni costisi
toare din procesul de producție, eco
nomisesc energie, scurtează durata fa
bricării firelor de mătase artificiala, 
merită să fie cunoscuți. Numai din 
registru sau după denumirile inovați
ilor și raționalizărilor pe care le rea’i- 
zează, nu poți cunoaște bine un om. 
Pentru a-i cunoaște pe acești inova
tori, am pornit prin secțiile Filaturii. 
Acolo am putut vedea numeroasele 
lor inovații și raționalizări, pe care le 
întîlnești aproape la fiecare loc de 
muncă.

Auzisem de-o mașină ingenioasa 
care fabrică vată de calitate superi
oară din deșeuri de mătase artificia
lă. Resturile de fire, chiar și cele mur
dare. nu se mai aruncă în Jiu și nici 
nu se ard ca în urmă cu cîteva luni. 
La Filatura Lupeni nu mai există de
șeuri de aruncat; ele sînt adunate m- 
tr-o magazie și date la prelucrare, 
fiindcă au devenit utilizabile. Și aceas
ta se datoreste oamenilor înaintanți 
din întreprindere.

La Filatură sînt cîteva zeci de ino
vatori. Unul dintre aceștia, tov. Ignat 
Breitigan, a fost în schimb de expe
riență la Viscofil-București și a văzut 
acolo o mașină de scărmănat scoasă 
de mult din uz, ruginită, căreia îi lip
seau o serie de piese.

— De-am avea noi mașina asta, așa 
rea cum este, am face treabă bună cu 
ea — se gîndea tov. Breitigan.

In urma demersurilor făcute de ino
vator și de întreprindere, mașina a 
ajuns la Filatură. La repararea ei a 
pus umărul și tov. Carol Tura, inova
tor cu prestigiu în fabrică. Luni de zile, 
cei doi inovatori au lucrat voluntar 
toate ■ după-amiezile. Fără a avea și-o 
foarfecă mecanică de tăiat fire, mașina 
de scărmănat nu putea fi întrebuin
țată. Executarea foarfecii n-a fost lu
cru ușor. Totuși, ei au reușit să învin
gă greutățile care s-au ivit în cons
truirea foarfecii de tăiat fire și au 
terminat-o cu succes.

Dar cîte alte inovații n-au făcut 
cei doi tovarăși. Tov. Breitigan a în
locuit lagărele de bronz uzate, de la 
rolele conducătoare, cu crapodinele 
fuselor uzate.

Tată secția de răsucit. La capătul 
cîtorva mașini se află niște aparate 
care execută conicitatea bobinelor. De 
la bobine cilindrice, mașinile au 
fost transformate pentru bobine 
conice și biconice. Suportul bo

binei a fost transformat și ei. -rin 
aceasta, s-au înlăturat o serie de ope
rațiuni simplificîndu-se. procesul 
de producție. Viteza de desfășurare a 
firelor a crescut de i 160 la 600 me
tri pe minut. Toate acestea au 
fost făcute de tovarășii Carol Tu
ra, Ignat Breitigan și tehnicia
nul Norbert Kotlar de la Viscofil. 
Anul acesta sînt planificate pentru 
transformare 6 mașini- de răsucit, care 
vor aduce întreprinderii economii de 
circa 500.000 lei anual.

Am aflat apoi că tov. Țura a cons
truit și o matriță cu ajutorul căreia 
toarnă apărători pentru bobinele de 
răsucit. Acești apărători măresc cu 
30 la sută productivitatea mașinilor 
de răsucit. El a înlocuit de asemenea 
cadrele de lemn ale cărucioarelor pen
tru transportat bobine, cu tuburi izo
late de ebonită, iar cuiele de lemn cu 
filtrebugii de la mașina de filaj, ma
teriale care înainte se aruncau. Ca
drele și cuiele de ebonită se schimbă 
acum odată la trei ani și nu la fiecare 
două săptămîni ca mai înainte. Rațio
nalizarea tov. Țura aduce întreprin
derii o economie de 5600 lei anual.

Printre alte inovații care îi aparțin, 
tov. Țura are și o mașină care spală 
rapid de viscoză filtrele-bugii, ne mai 
fiind nevoie ca cineva să stea tót tim
pul cu mîna sub șuvoiul rece de apă 
ca să le spele. Operația aceasta este 
efectuată în cîteva secunde de o perie 
de cauciuc.

...Iată numai o parte dintre inova
țiile mai importante ale acestor doi 
tehnicieni de la Filatura Lupeni El au 
reușit să obțină aceste importante 
realizări, pentrucă sînt pătrunși de do
rința de a-și pune întreaga lor putere 
de muncă, inițiativa lor creatoare în 
slujba realizării sarcinilor ce stau în 
fața întreorinderii. Școala de meca
nici șefi din industria ușoara ne care 
au urmat-o anii trecuți, le-a clarificat 
o serie de probleme în care nu erau 
inițiați înainte. Astfel, calctllul diferi
telor piese complicate nu mai este 
pentru ei o greutate.

— Nu poți progresa fără să studiezi 
— spune tov. Țura. Pentru faptul că 
am fost trimis la școală să-mi ridic 
calificarea profesională, sînt recu
noscător partidului și guvernului.

Lăcătușii Ignat Breitigan și Carol 
Țura sînt acum tehnicieni de valoare 
ai întreprinderii, doi dintre cei mai 
activi luptători pentru triumful nou
lui în fabrică. Ei și ceilalți inovatori 
sînt mînclria colectivului Filaturii Lu
peni.

z. FAGURFL

Citit or ii
Bătrînețe liniștită

Cei 54 de bătrini care sînt găzduiți 
în Căminul de bătrini din Petroșani, 
duc o viață liniștită. Bătrînii din acest 
cămin se bucură de o bună îngrijire. 
Căminul este întreținut curat, rufă- 
ria se schimbă cu regularitate, mîn- 
carea servită este bine gătită. Căminul 
are o mică gospodărie anexă com
pusă dintr-o grădină de legume, 2 
vaci cu lapte, porci și găini.

Muncitori bătrini ca Ion Dózsa, 
Ödön Kaba, Ioan Codrea și alții din 
cămin dau ajutor la gospodăria anexă, 
Timpul bătrînii și-l petrec jucînd șah, 
ascultînd la radio, citind cărți, alcă
tuind gazeta de perete, etc. Așa își 
duc traiul liniștit, bătrînii din acest 
cămin.

ÁRON MAIER 
muncitor

In „control“
La 28 iulie au venit în control la 

cantina minei Petrila reprezentanți a'i 
Sanepid-ului din Petroșani. Faptul 
este îmbucurător căci e bine să se 
controleze condițiile de igienă ale 
cantinelonDar, felul cum s-a' făcut 
acest „Gtfflra” a fost de nedescris.

Unul dintre controlori, tov. Ioan 
Martin, oficiant sanitar la Sanepid 
era în stare de ebrietate. Un „ortac” 
care îl însoțea era la fel de bine ame
țit. Amîndoi au avut o purtare necu-

Părintele vitreg al echipei Minerul II Cimpa
Este știut faptul că fiecare colectiv 

sportiv, alături de jucătorii care-i are, 
trebuie să se preocupe de creșterea și 
educarea și altor cadre tinere.

Nu se poate spune că în Valea Jiu
lui nu există preocupare. Dar în ca
drul unor colective sportive, printre 
care se află și Minerul-Lonea, această 
importanță sarcină este mult sub aș
teptări.

Nu de mult timp, colectivul sportiv 
Mânerul-Lonea, pe lîngă echipa de fot 
bal care activează în campionatul re
gional, a reușit să crească o a doua 
echipă de fotbal — Minerul II — Cim 
pa. Noua formație de fotbal a fost do
tată cu echipamentul necesar. Echipa 
s-a pus pe roate, cum s-ar spune, s-a 
antrenat, a susținut meciuri de fotbal, 
în turul campionatului raional, obți- 
nînd rezultate frumoase. Au început ju
cătorii să se antreneze serios, mulți

ne seri u...
viincioasă față de tovarășele ce ser
veau în cantină, rezumîndu-și contro
lul în a consuma mîncarea cerută.

Eu cred că rostul controlului efec
tuat de Sanepid este altul. Conducerea... 
Sanepid-ului ar trebui să-și lămurească 
„controlorii”, astfel ca pe viitor ase
menea situații să nu se mai repete.

PETRU IACOB 
președintele comitetului de între

prindere Mina Petrila

Atitudini diferite față de 
cumpărători

Oamenii muncii care fac cumpără
turi de la magazinele alimentare nr. 6 
și 123 din Lupeni, sînt mulțumiți de 
felul cum sînt deserviți de personalul 
acestor magazine, printre care se gă
sește tov. Elena Gavrilă, Viorica Fur- 
dui, Doina Gros, Ioana' Munteanu și 
altețe. Aceste magazine sînt curat în
treținute; mărfurile frumos aranjate 
în rafturi.

Nu același lucru se poate spune 
despre personalul magazinului nr. 7 
Aici, curățenia se face rar de tot, 
iar personalul magazinului nu dă 
atenție cerințelor cumpărătorilor.

De ce nu învață personalul magazi
nului nr. 7 din exemplul bun a celor
lalte magazine din Lupeni ?

VASILE GHINEA 
miner — Lupeni

dintre ei reușind să-și însușească teh
nica jocului. Dar, de la un timp, co
lectivul sportiv Minerul-Lonea a^ de
venit un fel de părinte vitreg față de 
tînăra echipă de fotbal de la Cimpa.

In loc să ajute echipa Il-a, s-o susți
nă, conducerea colectivului i-a luat e- 
chipamentul. La unele meciuri jucă
torii au plătit ei arbitrul, iar în ultima 
vreme, la antrenament au fost nevolți 
să joace desculți. Ceva mai mult ; cînd 
jucătorii echipei Minerul'II-Cimpa au 
cerut să fie legitimați, li s-a spus că se 
poate numai cu condiția ca cei mai 
buni dintre ei să fie luați din formație.

Sindicatul minier din Conea împre
ună cu conducerea colectivului sportiv 
trebuie să lichideze cu atitudinea de 
nepăsare și dezinteres față de sarcinile 
ce le revin în ceea ce privește crește
rea și educarea de noi cadre sportive.

AL. NEGUȚ

Crîncenă și sîngeroasă a fost în 
trecut exploatarea celor care lucrau 
;în minele de cărbuni. Accidentele se 
țineau lanț. Galeriile minelor pu
neau în orice moment în peri
col viața muncitorilor. Ele au în
ghițit în acea vreme sute de vieți din 
rîndurile minerilor, iar alții au fost 
schilodiți pentru toată viața. In anii 
de criză economică, șomajul atingea 
în rîndul minerilor ce! mai înalt grad. 
■'In anul 1932, de pildă, ca urmare a 
închiderii minelor Vulcan, Lonea I și 
Lonea II, numai în Valea Jiului exis
tau peste 16.000 de șomeri. In cea 
mai mare parte cărbunele era tăiat 
cu ciocanul, iar găurile pentru pușcare 
se executau manual. Transportul sub
teran în abataj se făcea cu ajutorul 
roabelor, cu spinarea, sau cu vagonete 
primitive împinse de oameni.

★
Au trecut 10 ani de la eliberarea pa- 

u ,’triei noastre. Ziua de 23 August a adus 
un suflu de viață nouă în așezările 
minerilor, in anii puterii populare, 
condițiile de muncă și de trai ale mi- 

, nerilor s-au schimbat radical. Se ri
dică mereu noi construcții social-cul- 
turale destinate minerilor, cluburi 
muncitorești, spitale, cămine, creșe, 
școli de toate gradele, se construiesc 
noi orașe ale minerilor. In ultimii trei 
ani și jumătate au fost construite și 
date în folosință minerilor 2.534 de a- 
partamente noi. Numai la Uricani au 
fost construite în acest timp 364 apar-

Condiții noi de muncă și de viață
pentru minerii 

tamente. Numeroși mineri își constru
iesc locuințe individuale cu ajutorul 
creditelor acordate de stat.

In centrele carbonifere s-au cons
truit cantine, băi, dispensare, cluburi 
muncitorești și altele. In cluburi se 
desfășoară o intensă viață cultural- 
arfistică. Au luat ființă cinematografe 
și săli de spectacole, echipe de teatru 
de amatori, orchestre și fanfare for
mate din mineri, echipe de dans, etc.

Partidul și guvernul se îngrijesc în
deaproape de sănătatea' minerilor. In 
sanatoriile de noapte deschise la Pe
trila, Lupeni, Lonea, minerii își pot 
îngriji sănătatea fără a fi scoși din 
producție. In anul 1954 vor lua ființă 
noi unități sanitare. Grija pentru să
nătatea minerilor este oglindită și de 
numărul mare de medici trimiși pe lîn
gă aceste unități sanitare. In anul 1954 
numărul medicilor bare se îngrijesc 
de sănătatea minerilor a crescut la 
120 față de 35 cîți existau în 1948. 
Pentru nevoile social-culturale ale mi
nerilor, statul 
mari. In ultimii 3 ani au fost cheltuite 
în acest scop peste 284 de milioane 
lei. Numai în acest arr fondurile pre
văzute pentru nevoile social-culturale 

învestește sume tot mai

patriei noastre
ale minerilor sînt de peste 140 de mi
lioane lei.

An de an tot mai mulți mineri își 
petrec concediile de odihnă îrr cele mai 
pitorești regiuni ale țării. In anul 1953 
peste 8000 de mineri și-au refăcut să
nătatea în diferite stațiuni balneo-cli 
materice ale patriei noastre, iar în a- 
cest an numărul lor va crește și mai 
mult.

Grija pentru viața și sănătatea mi
nerilor este oglindită și de numeroa 
sele măsuri luate pentru asigurarea 
unor condiții tot mai bune de muncă 
și securitate a muncii. Pentru lucrările 
de protecție a muncii s-au cheltuit nu 
mai în anul trecut peste 45 de mili
oane lei, adică de 5 ori mai mult da 
cît în anul 1951 Pentru protecția 
muncii minerilor din Valea Jiului au 
fost executate lucrări de rearmare a 
galeriilor în valoare de aproape 14 
milioane lei.

O atenție deosebită s-a acordat și 
lucrărilor de aeraj în subteran. 
Pentru lucrările de aeraj în Valea Jiu 

' lui s-au cheltuit peste 7 milioane lei.
Pînă la sfîrșitul anului trecut, în toa
te minele de cărbuni din țară au fost 
înființate servicii de aeraj. Minerii 
primesc în fiecare an un număr spe- 

rit de salopete, costume cauciucati, 
măști contra prafului, haine vătuite, 
bocanci speciali pentru mineri, cizme 
de cauciuc și altele.

Grija pentru protecția muncii mi 
nerilor este oglindită în scăderea 
considerabilă a accidentelor.

Dezvoltarea economiei noastre na
ționale cere o cantitate din ce în ce 
mai mare de cărbune. In anul 1953, 
datorită înzestrării tehnice a minelor 
și a eroismului în muncă de care au 
dat dovadă minerii, producția de căr
bune în țara noastră a crescut , de 
2,32 ori față de anul 1945 și cu 90 la 
sută față de producția anului 1948, iar 
în primul semestru al acestui an, pla
nul Ministerului Industriei Cărbune
lui a fost îndeplinit în proporție de 
102,5 la sută. In lupta pentru tot mai 
mult cărbune s-au ridicat din 
rîndul minerilor muncitori înaintați, 
cunoscuți în întreaga țară ca : Haidu 
luliu, Kopetin Geza, Bartha Eugen și 
mulți alții care fac astăzi cinste aces 
tui detașament de frunte al clasei 
noastre muncitoare.

Recunoscători partidului și guver 
nului nostru harnicii mineri sînt ho 
tărîți să-șî sporească eforturile pentru 
a da patriei, sute de tone de cărbune 
peste plan, pentru făurirea unei vieți 
fericite în patria noastră.

M. OLARU
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Inmînarea Premiului Internațional Stalin 
„Pentru întărirea păcii între popoare“ 

lui Pablo eruda

Popoarele Asiei resping planurile 
agresive ale S. U. A.

BUENOS AIRES (Agerpres). — 
TASS

Autoritățile chiliene au restituit lui 
Ilya Ehrenburg diploma prin care se 
decerne lui Pablo Neruda Premiul 
Internațional Stalin „Pentru întări
rea i păcii între popoare“, cei fusese

împotriva creării unui bloc agresiv 
în Asia de sud-est

DELHI (Agerpres). — Agenția 
Reuter relatează că un purtător ofi
cial de cuvînt al guvernului indian a 
confirmat știrile potrivit cărora pri
mul ministru al Indiei și-a exprimat 
părerea că u există nici o rațiune 
ca puterile ,e la Colombo să se în
trunească pentru a discuta crearea 
S.E.A.T.O.“ (pactul agresiv al sud- 
estului asiatic proiectat de americani 
— N.R.). Purtătorul de cuvînt a pre

încheierea unui tratat greco-turco-iugoslav de~ alianță 
colaborare politică și asistență mutuală

BELGRAD (Agerpres). — TASS 
La 9 august, a fost semnat la Bled 

(Iugoslavia) tratatul de alianță, co
laborare politică și asistență mutuală 
între Grecia, Turcia și Iugoslavia. 
Acest tratat, care are o valabilitate 
de 20 de ani, a fost semnat din par
tea Greciei — de ministrul Afaceri
lor Externe, Stefanopulos, din partea 
Turciei — de ministrul Afacerilor 
Externe, Koprulii și din partea Iugo
slaviei — de secretarul de stat neu
tru Afacerile Externe, Popovici. Tra
tatul cuprinde 14 articole în care se 
prevăd obligațiile și condițiile acor
dării asistenței mutuale părților par
ticipante la tratat.

In tratat se prevede, printre altele, 
că „în scopul asigurării aplicării e- 
feciente“ urmează să fie creat un

Mari inundații în India
DELHI (Agerpres).
In ultima săptămînă inundațiile 

din Assam, nordul Bengalului și din 
statul Bihar au luat amploare.

Ziarul „Amrita Bazar Patrika" re
latează că inundațiile sînt deosebit 
de puternice pe o suprafață de 4.500 
de mile pătrate de la Purnea (statul 
Bihar) pînă la Kuci-Bihar (Bengalul 
de vest).

In partea de nord a Bengalului, d° 
pe urma inundațiilor au avut de su
ferit 300.000 de oameni.

Ziarul „Statesman“ anunță că în 
districtul Tirhut (statul Bihar) au a- 
vut de suferit de pe urma inundațiilor 
7.000.000 de oameni, în districtul 
Darbhanga — 600.000 de oameni. In

Ajutorul sovietic acordat poporului coreean
PHENIAN (Agerpres). — TASS 

transmite:
Ziarele centrale publică articole de 

fond și numeroase materiale care 
vorbesc despre ajutorul acordat de 
specialiștii sovietici în reconstruirea 
întreprinderilor industriale ale R.P.D. 
Coreene, despre sosirea în Coreea de 
nord a unei mari cantități de utilaj 
variat din Uniunea Sovietcă. în con
formitate cu Hotărîrea Guvernului 
Sovietic de a acorda poporului Re
publicii Populare Democrate Coreene 
un ajutor în valoare de 1 miliard 
ruble.

Intr-un articol de fond intitulat 
„Marele ajutor al poporului sovietic", 
ziarul „Nodon Sinmun" scrie: „Acum 
un an guvernul Marii Uniuni Sovie
tice a hotărît să acorde un ajutor 
nerambursabil în valoare de 1 miliard 
ruble pentru lucrările de reconstruc
ție postbelică și pentru refacerea e- 

confiscată de poliție.
Premiul a fost înmînat lui Pablo 

Neruda la 10 august, în cadrul unei 
ceremonii care s-a desfășurat sub 
președinția scriitorului chilian Fer
nando Sant-Ibanez, laureat al Pre
miului național pentru literatură.

cizat că Nehru și a exprimat această 
opinie în cadrul unei scrisori trimise 
primului ministru al Ceylonului Ko- 
telawala.

Purtătorul de cuvînt a arătat că 
„esența scrisorii lui Nehru sublinia
ză că, întrucît majoritatea puterilor 
de la Colombo și-au exprimat de pe 
acum opoziția lor categorică împotri
va S.E.A.T.O., întrunirea pentru dis
cutarea atitudinii respective nu are 
nici un sens'1.

„consiliu permanent compus din mi
niștrii Afacerilor Externe sau din alți 
membri ai guvernelor părților con
tractante, a căror prezență poate fi 
considerată necesară după cerințele 
împrejurărilor și după caracterul ^pro
blemelor examinate", și se arată, de 
asemenea, că statele majore generale 
ale părților contractante trebuie să 
continuie în comun activitatea înce
pută, în conformitate cu prevederile 
acordului de la Ankara, încheiat an
terior.

In comunicatul dat publicității în 
legătură cu încheierea tratatului, se 
arată că reprezentanții militari care 
au participat la lucrările conferinței 
au ajuns la un acord în problema ți
nerii, într-un viitor apropiat, a unei 
conferințe a șefilor de stat major ge
neral.

districtele Singhir, Jallei, Jandjarpur 
și Baheru, apa a pustiit 100 de sate. 
Se înregistrează 400.000 de sinistrați 
în districtele Niamari, Pratangandj, 
Bhirnnagar și altele.

Ministrul Informațiilor, Transportu
rilor și Industriei din statul Bihar. 
Maheș Prasad Sinha, a declarat că 
inundațiile sînt anul acesta deosebit 
de puternice.

Presa anunță de asemenea că inun
dațiile au cuprins o serie întreagă de 
regiuni din Nepal și Bengalul de est.

Primul ministru al Indiei, Nehru, 
a chemat poporul să subscrie la fon
dul național pentru ajutorarea sinis- 
traților.

conomiei naționale a Coreei Care a 
avut mult de suferit în timpul răz
boiului. De atunci, poporul nostru, cu 
ajutorul economic și tehnic multila
teral primit din partea adevăratului 
său prieten — Uniunea Sovietică, a 
obținut însemnate succese. Uniunea 
Sovietică ne-a trimis o mare canti
tate de laminate, tot felul de utilaj, 
autovehicule, materiale de construc
ție, mașini agricole, îngrășăminte 
chimice etc. Datorită ajutorului eco
nomic și tehnic primit de la poporul 
sovietic, numeroase întreprinderi au 
și fost reconstruite și și-au început 
producția. *

Întregul nostru popor, scrie în în
cheiere ziarul, își exprimă recunoș
tința sinceră pentru acest ajutor fră
țesc și asigură că va întări și de a- 
cum înainte prietenia cu marele său 
prieten — poporul sovietic.

MOSCOVA (Ager(pres)f. — TASS 
transmite:

Ziarul „Pravda” publică sub sem
nătura lui M. Afonin un articol inti
tulat „Popoarele Asiei resping planu
rile agresive ale S.U.A.” în care auto 
rul scrie printre altele :

Intențiile agresive ale dușmanilor 
păcii în Asia întîmpină împotrivirea 
crescîndă a tuturor acelora care nu 
închid ochii față de adevăratele obiec
tiv? ale planului american de înjghe
bare a unui bloc militar în Asia de 
=ud-est. In țările asiatice opinia pu
blică și presa condamnă acest plan al 
S.U.A. și denunță caracterul lui ne
fast pentru popoarele Asiei. Ziarul in
dian „Național Herald”, de exemplu, 
într-un articol de fond intitulat : 
„Avertisment Statelor Unite”, scrie 
că „S.E.A.T.O. (blocul militar proiec
tat de S.U.A. în Asia de sud-est — 
N.R.) este o crimă...” săvîrșită împo
triva popoarelor Asiei.

Această apreciere a planului ameri
can — subliniază Afonin — este foar
te caracteristică pentru starea de spi
rit a celor mai deosebite cercuri ale 
vieții publice din țările asiatice, care 
leagă viitorul și speranțele lor de po
sibilitățile reale pe care hotărîrile con
ferinței de la Geneva le-au deschis 
pentru întărirea cauzei păcii. O dovadă 
în această privință o constituie nu
meroasele articole și comentarii pu
blicate în presa din țările Asiei, decla
rațiile unor oameni de stat și ale unor 
personalități ale vieții publice, rezo
luțiile adoptate de orgariizații de ma
să, conferințele și de mitingurile la 
care au participat mii de oameni. Este 
suficient să amintim evenimente atît 
de semnificative ca sesiunea Consi
liului păcii pe întreaga Indie, la care 
au participat personalități ale vieții 
publice și activiști sindicali din țară, 
mitingul ținut la Rangoon de orga
nizațiile de masă din Birmanîa, decla
rația Comitetului național al partiza- 
pUnr narii din Indonezia, declarația 
Comitetului de legătură al partizanilor 
păcii din țările Asiei și din zona Ocea
nului Pacific și altele. In declarațiile 
și rezoluțiile lor aceste organizații sa

Impofriva folosirii bombelor atomică și cu hidrogen
TOKIO (Agerpres).
După c.um anunță agenția Kiodo 

Țușin, la 8 august a fost creat în mod 
oficial la Tokio Consiliul național al 
mișcării pentru strîngerea de semnă
turi împotriva folosirii bombelor ato
mică și cu hidrogen.

PE SCURT
— Potrivit datelor Institutului cen

tral de statistică, în primele șase luni 
ale anului 1954 costul vieții în Italia 
a crescut cu 3,5 la sută în compara
ție cu anul 1953. Aceste date cuprind 
cheltuielile pentru hrană îmbrăcămin
te, încălzit, chirie, gaze și cheltuieli 
suplimentare cum sînt de pildă, ți
gări, vizionarea de spectacole, cum
părarea de ziare etc.

— După cum relatează ziarul 
„Pravda", în seara zilei de 7 august 
a sosit la Moscova o delegație din 
partea statului Yemen pentru a parti
cipa la Expoziția Agricolă Unională.

Pe aerodromul Vnukovo, oaspeții 
au fost întîmpinați de colaboratori ai 
Ministerului Agriculturii al U.R.S.S.

— După cum se anunță, consiliul 
filialei din Durham (mare centru mi
nier din Anglia) al sindicatului na
țional al minerilor din Anglia, a ho
tărît să invite o delegație de mineri 
sovietici la sărbătoarea anuală a mi
nerilor din Durham, care va avea loc 
la 16 iulie 1955.

— După cum anunță agenția An- 
tara, guvernul indonezian a declarat 
în mod oficial că Indonezia nu va: 
participa la blocul militar proiectat 
de puterile occidentale în Asia de 
sud-est. Indonezia a declarat de ase

lută cu căldură acordurile de la Ge
neva și cheamă la luptă activă împo
triva planurilor agresive ale imperia
liștilor în Asia de sud-est, pentru pace 
și prietenie între popoare.
î Afonin subliniază faptul că larga 

tnișcare populară din țările Asiei și-a 
găsit expresia în opoziția guvernelor 
unor state din cele mai mari ale Asiei 
— India, Birmșnia, Indonezia și Cey
lonul — care au respins propunerile 
de a participa Ia conferința pentru 
înjghebarea unui ‘bloc agresiv în Asia' 
de sud-est. Afonin scrie apoi în conti
nuare :

Nu se poate să nu se constate că 
înșiși organizatorii blocului militar în 
Asia de sud-est își dau seama că în 
calea lor se ridică obstacole serioase. 
O deosebită îngrijorare le provoacă 
poziția statelor asiatice, deoarece fă
ră participarea acestor state blocul 
militar proiectat de S.U.A. — lucru 
prea bine știut în capitalele puterilor 
occidentale — n-ar fi decît „o uniune” 
a puterilor coloniale, urîtă de toate 
popoarele asiatice.

In ciuda amenințărilor fățișe, a ma
nevrelor diplomatice și a șantajului 
direct, în ciuda promisiunilor faimo
sului „ajutor” american, majoritatea 
statelor din Asia de sud-est resping 
propunerile imperialiștilor întelegînd 
că participarea' la mașinațiuniTe ame
ricanilor va duce la pierderea inde
pendentei național? și, în ultimă ins
tanță, la catastrofă națională.

Afonin arată că neliniștea puteri
lor imperialiste în legătură cu această 
” >7.itie adoptată de majoritatea tarilor 
Asiei si-a găsit expresia într-o serie 
de declarații ale unor Onmț>riî r’p ;fat 
americani și ale partizanilor lor, pre
cum și în comentariile presei. In în
cheiere. Afonin scrie :

Toate aceste fapte dovedesc că po
poarele Asiei și-au ales drept cale de 
urmat nu aceea pe care le-o indică 
imperialiștii americani ' calea înjghe
bării de blocuri militare agresive, ca
lea vrajbei între popoare, ci o altă ca
le t aceea a colaborării internaționale 
și a coexistentei pașnice.

Această organizație a luat fcintă 
din inițiativa diferitelor cercuri ale 
populației și își propune drept scop 
strîngerea de 50 de milioane de sem
nături pe o declarație privind necesi
tatea interzicerii bombelor atomică 
și cu hidrogen.

menea că refuză să participe la con
ferința țărilor din Colombo (India, 
Birmania, Ceylon, Indonezia, Pakis
tan).

— Agenția France Presse anunță 
că guvernul indian a adresat o notă 
guvernului brazilian cerîndu-i să in
tervină pe lingă autoritățile portu
gheze pentru a permite începerea u- 
nor tratative între India și Portuga
lia în problema reunirii posesiunilor 
portugheze la India.

— Comitetul pentru apărarea inte
reselor poporului nepalez — organi
zație progresistă din Nepal — a or
ganizat la 8 august o „Zi de luptă 
împotriva imperialismului". In a- 
ceastă zi au avut loc demonstrații 
populare de protest împotriva ames
tecului Statelor Unite în treburile in
terne ale Nepalului și încercărilor de 
a transforma această țară într-o bază 
militară americană.

— După cum anunță agenția Fran
ce Presse, Ia New Delhi au reînceput 
tratativele între Franța și India în pro
blema posesiunilor franceze de pe te
ritoriul Uniunii Indiene. Reluarea 
tratativelor a fost hotărîtă în urma 
întrevederii între primit] ministru in
dian. Nehru, și ambasadorul Franței 
în India, contele Ostrorog.
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