
Prvieáari dia, toaat țârde, uniți-oiL!

Organ al Comitetului Raional P. M. R. Petroșaai și d Stf aridei Popular Raional

4 pagini 20 bani

Mimdion și muncitoare, ingineri și tehnicieni l^Desf¿jurați ' larg 
ntrecerea socialistă pentru îndeplinirea planului de producție la toți 
ndicii ! Luptați pentru sporirea producției, pentru ridicarea produc

tivității muncii, pentru folosirea deplină a utilajului, pentru un regim 
strict de economii, pentru reducerea prețului de cost, pentru îmbună
tățirea calității produselor 1 întăriți disciplina în producție !

(Din Chemările de 23 August 1954 ale C.C. al P.M.R.)
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Decada 
manifestărilor culturale

In aceste zile în întreaga țară se desfășoară „Decada mani- 
festărikir culturale în cinstea celei de a 10-a aniversări a elibe
rării patriei”. Această decadă, spre deosebire de cele anterioare 
are o semnificație deosebită. Ea are menirea să oglindească odată 
mai mult dezvoltarea pe care au luat-o în țară noastră, în cei 
10 ani de la eliberare, știința, arta și literatura, întreaga viață 
culturală.

Deși 10 ani reprezintă o perioadă scurtă, realizările obținute 
de țara noastră în domeniul ridicării nivelului cultural al ma
selor, in domeniul făuririi unei culturi înaintate, sînt deosebit 
de însemnate. Ele dovedesc pe deplin grija partidului nostru 
pentru dezvoltarea vieții culturale și în același timp dovedesc 
cît de mîrșavă a fost politica regimurilor de cruntă exploatare, 
care au ținut masele populare în bezna adîncă a neștiinței. Pe 
vremea aceea 40 la sută din populația țării noastre era analfa
betă „Cartea, cea mai mare minune creată de omenire pe calea 
ei spre fericire” — cum spunea Gorki — a întîmpinat ura clase
lor exploatatoare.

Sub regimul burghezo-moșieresc, cînd operele scriitorilor 
noștri clasici și capodoperele literaturii universale erau tipărite 
în ediții cu tiraje foarte mici, cînd cărțile lui Mihail Sadoveanu, 
maestru al literaturii noastre, erau arse în stradă, cuvîntul ti
părit al partidului, învățătura de nebiruit a lui Marx, Engels, 
Lerin și Stalin, ca și literatura sovietică — caracterizată prin- 
trun a.dînc umanism — erau interzise cu strictețe. In schimb, 
librăriile erau pline de producțiile morbide ale literaturii deca
dente burgheze, -ie cărțile „științifice” scrise de falși savanți 
și intelectuali descompuși.

Din 1944 și piuă astăzi, viața culturală, bucurîndu-se de 
grija atentă a partidului nostru, a cunoscut o dezvoltare nemai- 
intîlnită în trecutul țării noastre. Astfel, au fost construite și 
înființate sute de instituții de cultură. Numai în Valea Jiului. în 
care odinioară stăpînea analfabetismul, astăzi întîlnești peste 79 
biblioteci sindicale, școlare și sătești, 15 cluburi muncitorești, 7 
cămine culturale, 8 cinematografe, un teatru de stat, o școală 
populară de aită, 5 centre de radioficare etc. Pe lîngă cluburile 
muncitorești și căminele culturale din raionul nostru activează 14 
echipe de teatru, 14 echipe de jocuri, 6 fanfare, 2 orchestre, nume
roase echipe de cor, o serie de soliști vocali și instrumentiști, pre
cum și o serie de talentați recitatori. Toate aceste echipe artistice 
de amatori fac ca =ă pulseze din ce în ce mai puternic viața cul
turală în Valea Jiului. Mișcarea artistică de amatori, născută 
în anii puterii populare, dă posibilitate oamenilor muncii tineri 
și vîrstnici să-și cultive talentul, să-și îmbogățească cunoștințele 
și în același timp să-și folosească în mod plăcut și folositor 
timpul liber.

După eliberarea țării noastre de către Armata Sovietică, o 
puternică dezvoltare a cunoscut și învățămîntul. Pentru întîia 
oară școlile de toate gradele au devenit accesibile fiilor oamenilor 
muncii. In trecut, în Valea Jiului existau puține școli, dar și 
acelea erau frecventate de copiii bogătașilor, în timp ce fiii oa
menilor muncii erau sortiți să îngroașe rîndurile analfabeților. 
Astăzi, învățămîntul a devenit un bun al poporului. In raionul 
nostru, în anii puterii populare numărul instituțiilor de învăță- 
mînt a crescut de peste două ori față de 1938. Tn prezent, în bazi
nul nostru carbonifer funcționează 19 școli de 4 ani cu limba de 
predare romînă, 4 școli de patru ani cu limba de predare ma
ghiară, o școală cu limba de predare polonă, 11 școli de 7 ani 
cu limba de predare romînă, 3 școli de 7 ani cu limba de predare 
maghiară, 3 școli de 10 ani cu limba de predare romînă și 2 școli 
de 10 ani cu limba de predare maghiară. Tot în anii puterii popu
lare au luat ființă în Valea Jiului Școala medie tehnică de căr
bune din Lupeni, Institutul de mine „Gh. GheorgHiu-Dej”, nu- 
’ ■■ școli de calificare și profesionale.

Cucerirea puterii de către clasa muncitoare a însemnat și mi
nerea presei, a editurilor și industriei poligrafice la dispoziția 
poporului. In cei 10 ani de la eliberarea noastră, cartea a deve
nit un bun al maselor, un puternic mijloc de educare și mobilizare 
a oamenilor muncii pentru îndeplinirea cu succes a mărețelor 
sarcini ce le stau în față în opera de construire a socialismului 
în patria noastră. Statul nostru democrat-popular asigură con
diții de trai și de creație deosebit de favorabile scriitorilor și oa
menilor de știință și artă. De curînd, statul a instituit Premii ca 
răsplată pentru cele mai valoroase creații și cinstește prin înalte 
distincții meritele ciștigate de cei mai activi creatori. Marile cu
ceriri ale regimului nostru și grija permanentă pe care partidul 
și guvernul o manifestă în continuu față de intelectualitatea legată 
de popor, a determinat pe intelectuali să participe tot mai activ 
la construirea socialismului.

Manifestările culturale din cadrul decadei dau oamenilor 
muncii din țara noastră un sentiment de mîndrie pentru drumul 
parcurs în cei 10 ani de viafă culturală ; ele, oglindesc cît de pu
ternic a crescut intelectualitatea noastră nouă, provenită din po
por. „Decada manifestărilor culturale în cinstea celei de a 10-a 
aniversări a eliberării patriei” constituie un prilej de populari
zare și mai largă a realizărilor culturale și în același timp un 
prilej de strîngere a legăturilor științei, literaturii și artei cu 
masele populare.

In înfîmpinarea márefei aniversàrï
Zilele acestea sînt pentru oamenii muncii 

din minele, uzinele și șantierele Văii Jiului 
zile de puternic elan în muncă. Ei luptă cu 
tot avîntul să întîmpine ziua de 23 August, 
cea de a zecea aniversare a eliberării patriei 
noastre de sub jugul fascist de către glori
oasa Ai mată Sovietică, cu cît mai frumoase 
succese în muncă.

Pentru ca munca lor să dea roadele cele

mai bune, muncitorii și tehnicienii, antre
nați în întrecere socialistă, depășesc zi de 
zi normele, extrag mai mult cărbune, ter
mină noi blocuri de locuințe muncitorești 
peste sarcinile de plan. Însemnatele suc
cese obținute de ei în muncă, sînt dovadă 
grăitoare a avîntului întrecerii socialiste în 
cinstea zilei de 23 August, pe întinsul 
Văii Jiului.

Muncă însuflețită la mina Vulcan
Puținele zile care au mai 

rămas pînă la 23 August cînd 
întregul nostru popor munci
tor va sărbători cea de a 10-a 
aniversare a eliberării patriei 
noastre, constituie pentru mi
nerii de la Vulcan zile de în
flăcărat avînt în muncă.

Din abatajul cameră unde 
lucrează brigada de mineri 
condusă de fruntașul întrece
rii socialiste Andronic lovan 
crațerele scot din ce în ce tot 
mai mult cărbune. Numai în

Sectorul de pregătiri de la 
mina Petrila este cel mai în
tins dintre toate sectoarele 
de la această mină. In cău
tarea straturilor de cărbune 
minerii din sectorul de pre
gătiri străpung în fiecare zl 
zeci de metri de stincă, con
tribuind prin munca lor la 
dezvoltarea de viitor a minei.

In întrecerea socialistă ce 
se desfășoară, între brigăzile 
de la pregătiri, în cinstea zi
lei de 23 August, la loc de 
frunte s-a situat brigada frun
tașului întrecerii socialiste

prima decadă din luna august 
minerii din această brigadă au 
trimis „la ziuă” sute de tone 
de cărbune, realizînd o de
pășire medie a sarcinilor de 
plan de 112 la sută. Cu mult 
spor au muncit în aceasta 
perioadă de timp și minerii 
din brigăzile conduse de tov. 
Grigore Rusu, Ioan Sapitoc 
și Ioan Raporteanu care fo
losind metode sovietice au 
reușit să-și întreacă sarcinile

de plan cu 90 și respectiv 98 
la sută.

Depășiri ale sarcinilor de 
plan cuprinse între 20-56 la 
sută au realizat în primele 
10 zile din luna august și 
minerii din brigăzile condu
se de tov. Alexandru Cioara, 
Ioan Cristea, Pavel Boyte, 
Octavian lancu. Ioan Nicoa- 
ră, Aurel Ispas, Andrei Vizi 
si alții de la mina Vulcan.

A. PANIȘ 
corespondent

Intr-un sector de pregătiri
Iuliu I-feidu. Aplicînd meto
da graficului ciclic, brigada 
sa a efectuat în fiecare zi lu
crătoare care a trecut din a- 
ceastă lună, cu 73 la sută mai 
multe lucrări de pregătiri de- 
cît avea planificat.

Din galeria unde lucrează 
minerul Francisc Ernest îm
preună cu tovărășii din schim
bul său se aud pînă departe 
răbufniturile surde ale explo
ziilor. Aceasta înseamnă că 
galeria a mai înaintat cu 
încă 1 m. spre stratul de căr
bune. Calculele de la sfîrși-

tul șutului arată că realiză
rile au întrecut așteptările. 
Sarcinile de plan au fost 
depășite cu peste 70 la sută.

In sectorul de pregătiri al 
minei Petrila întrecerea so
cialistă în întîmpinarea mă
reței aniversări a luat un ca
racter larg de mase. Brigăzi 
de mineri ca cele conduse de 
tov. Ioan Dușcă, losif. Kulcer, 
Petru Hănceanu, Ladislau 
Haidu și altele obțin în cin
stea măreței sărbători de la 
23 August depășiri de plan 
de 40-65 la sută.

O ZI DE PRODUCȚIE MĂRITĂ
Pe întreg șantierul de con

strucții din Vulcan s-a dus 
vestea brigăzii complexe de 
zidari, condusă de tov. San
du Tudor. Toți muncitorii de 
pe acest șantier vorbesc des
pre realizările obținute de 
membrii acestei brigăzi și 
despre lucrările de bună ca
litate pe care le execută. In
teresul pe care îl stirnește 
brigada tov. Sandu Tudor 
este motivat: brigada se a- 
flă în fruntea întrecerii so
cialiste și zilnic realizează 
cîte două norme, uneori și 
mai mult.

...Era aproape de termina
rea schimbului. Un respon
sabil de brigadă de la un alt 
punct de lucru s-a apropiat 
de constructorul Sandu Tu
dor.

— O vorbă. Sandule, nu
mai o vorbă aș vrea să-ți 
spun — a glăsuit noul venit

— Spune, da’ repede !...
— Sandule, știi că miine 

avem o zi de producție mă
rită 2

— Mi-a spus și mie se
cretarul organizației de bază.

— Ce părere ai, o să reu
șească ?...

— O să reușească, de ce 
nu 2 Doar noi am obținut 
totdeauna în zilele de pro
ducție mărită indici mari de 
realizare a normelor. Depin
de de noi, de organizarea 
lucrului, de eliminarea tim
pilor neproductivi...

★
De cînd mijiseră zorile și 

pînă la plecarea pe șantier

Sandu Tudor s-a gîndit nu
mai la angajamentul care 
și-l va lua brigada în acea 
zi de producție mărită. A 
clntărit realizările anterioare, 
a judecat posibilitățile, așa 
că atunci cînd și-a adunat 
brigada și a început consfă
tuirea a putut comunica or
tacilor și cifra de angaja
ment și metoda de muncă. 
Angajamentul: 100 la sută 
depășire de plan; metoda de 
lucru la zidărie : Orlov — în 
formație de trei.

...Și ziua de muncă a 
început Mai cu voiciune, 
mai avintată de cit altă
dată. Pe șantier nu se mai 
vedea nici un om tramba- 
lindu-se de la un loc la al
tul. Toți membrii brigăzii 
erau la punctele lor de lu
cru, unde se întreceau care 
de care să realizeze cît mai 
mult si de bună calitate.

In timp ce șeful brigăzii 
complexe de zidărie, iov. Tu
dor, lucra la un colț, s-a au
zit o voce de jos. Echipa de 
la prepararea mortarului era 
foarte revoltată că s-a oprit 
apa.

—.s Tovarășe Sandu, tova
rășe Sandu!... Ni s-a oprit 
apa! ... — a strigat unul 
dintre cei de jos.

— Ei drăcia dracului, toc
mai azi ne-au oprit și ăștia 
apa! S-o fi defectat iară 
vreo pompă — a adăugat ui 
ortac care întindea mortarul.

Nu mult a zăbovit Sandu 
Tudor și a coborît sprinten 
pe scări, la echipa de pre-

i
pararea mortarului. S ■'

— S-a oprit apa ?...
— Da, tovarășe Sandu...
— Puneți atunci mina pe 

vagonét și repede după apă. ' 
Lucrul nu trebuie să stag
neze, angajamentul trebuie ■ 
să-l îndeplinim. S-a înțe
les ?...

Le-a ajutat pînă ce au a- 
dus citeva vagonete de apă 
și apoi s-a urcat iarăși pe 
schele. Echipa de la prepa
rarea mortarului și-a conți- ' 
nuat munca, la fel și zidarii.

Prea multă vorbărie nu 
s-a auzit ziua aceea pe șan
tier. Doar citeva comenzi 
scurte întretăiate de zgomo
tul macaralelor care alimen
tau în continuu brigada cu 
cărămizi și mortar. I

La încetarea lucrului pe 
șantier, normatorul a calcu- i 
lat volumul lucrărilor exe
cutate de către brigada corn- Í 
plexă condusă de Sandu Tu
dor, a cercetat cu atenție ca- \ 
litatea lucrului.

— Țin să vă felicit; v-ați 
depășit angajamentul cu 50 
la sută. Ați realizat un in
dice de plan de 2,50 — d 
declarat normatorul.

Oamenii și-au 'adunat scu
lele și cu toții au pornit-o 
mulțumiți spre case. înscri
seseră o nouă victorie în în
trecerea în cinstea zilei de 
23 August, o victorie care 
contribuia din alin la dez
voltarea orașului Vulcan — 
orăs care se transformă din . 
temelii sub ochii noștri.

P. SIGMIREAN
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Radu Boureanu și Horia Deleanu: Cazul Bennet
— piesa în trei acte — (E.S.P.L.A.)

Festivalul filmului 
romînesc și sovietic

Intre 19—28 august va avea loc la 
cinematograful ,,Alexandru Sahia” din 
Petroșani, Festivalul filmului romînesc 
și sovietic închinat celei de a 10-a 
aniversări a eliberării patriei noastre 
de către glorioasa Armată Sovietică.

Festivalul filmului romîno-sovietic 
are ca scop să înfățișeze spectatorilor 
marea prietenie ce leagă poporul nos
tru de poporul sovietic și totodată să 
arate însemnatele realizări cucerite pe 
drumul artei cineaste de către cele 
două popoare prietene. In regimul 

democrat-popular, cinematografia romî- 
nă a început să se dezvolte pășind pe 
drumul realismului socialist. Partidul 
și guvernul nostru au creat condiții 
bune de creație scenariștilor, opera
torilor și actorilor de filme. Complexul 
cinematografic de la Buftea care în 
cinstea zilei de 23 August va intra în 
funcțiune, este o mărturie a grijii 
pentru dezvoltarea artei cinematogra
fice în țara noastră.

Oamenii muncii din Petroșani vor 
putea viziona cu acest prilej filmul so
vietic „Prieteni credincioși” care a 
fost distins la cel de al VIII-lea Fes
tival Internațional al filmului de la 
Karlovy-Vary cu marele premiu inter
național al filmului. Se vor mai putea 
viziona filmele „Scanderberg”, „Fo
curi pe fluviu”, „Intr-un port înde
părtat” și alte realizări de seamă ale 
cinematografiei sovietice. De ase
menea, se vor putea viziona fil
me romînești de valoare, realizate 
de cineaștii noștri. Printre aces
tea se numără „Nepoții Gornistu
lui” Seria 1 și Il-a, care la Festivalul 
filmului de la Karlovy-Vary a fost dis
tins cu mențiunea de onoare, filmul- 
spectacol „O scrisoare pierdută”, fil
mul „Republica Populară Romînă” 
împreună cu cel de desene animate 
în culori „Marinică”, „Mitrea Cocor” 
și altele.

Festivalul filmului romînesc și so
vietic va da posibilitate oamenilor 
muncii din Petroșa’ni să cunoască ta
lentul și măestria artiștilor sovietici, 
care reușesc să redea înaltele sim
țăminte ale poporului sovietic, 
întruchipînd viața și lupta lor pentru 
pace între toate popoarele lumii. Tot
odată spectatorii vor putea cunoaște 
realizările tinerei noastre cinemato
grafii dezvoltate pe baza bogatei ex
periențe a cineaștilor sovietici.

ȘT. DICHER

Munca cu activul de partid 
în regiunea Hunedoara

Plenara C.C. al Partidului Munci
toresc Romîn care a avut loc în au
gust 1953 a arătat că una dintre sar
cinile importante ale organelor con
ducătoare de partid din întreaga țară 
este de a strînge în jurul lor un larg 
activ de partid cu ajutorul căruia să 
întărească și mai mult legătura din
tre partid șî masele muncitoare. Ple
nara C.C. a subliniat că un rol im
portant în munca cu activul de pariid 
ău adunările regulate ale activului 
die partid, care dau fiecărui comunist, 
indiferent de domeniul în care lu
crează, posibilitatea de a înțelege 
mai bine sarcinile trasate de partid 
și rolul său în lupta pentru înfăptui
rea lor.

Călăuzindu-se în activitatea sa de 
hotărîrea plenarei C.C. al P.M.R., 
Comitetul regional de partid Hune
doara se străduiește să strîngă în 
jurul fiecărui comitet de partid raio
nal și orășenesc un larg activ, să se 
consulte cu el, să-l folosească în re
zolvarea problemelor care stau în 
fața regiunii.

De un real ajutor pentru comitetul 
regional de partid au fost propune
rile făcute de activul de partid la dis
cutarea rezultatelor lucrăriloj congre-

Inspirîndu-se din documentele pro
cesului soților Rosenberg, autorii pie
sei Cazul Bennet dezvăluie în cuprin
sul acestei drame, mîrșăvia, minciuna, 
ipocrizia și banditismul cercurilor 
conducătoare din Statele Unite ale 
Americii.

In scene emoționante este înfăți
șată frumusețea morală a celor doi 
soți Bennet, care devenind obiectul 
unei monstruoase înscenări juridice

V. Em. Galan : Bărăgan
(E.SaP .L, A-

In noul său roman „Bărăgan”, V. 
Em. Galan ilustrează una din cela mai 
importante probleme ale vieții noas
tre de azi : întărirea alianței dintre 
clasa muncitoare și țărănimea munci
toare în lupta pentru o agricultură 
înaintată, împotriva sabotorilor, a ele
mentelor dușmănoase și a birocrati- 
lor.

In acest prim volum, autorul ne în 
fățișează situația grea a agricultura 
în anii 1947 —1948, cînd foștii mo 
șieri și oamenii lor, chiaburii și alb 
dușmani ai poporului muncitor, stre- 
curați pînă în cele mai înalte posturi

Opere Alese: Ciprian Porumbescu 
(E.S.P.L.A.)

Volumul OPERE ALESE al marelui 
înaintaș al muzicii romînești Ciprian 
Porumbescu, cuprinde 28 de lucrări 
din genurile vocale, instrumentale și 
corale.

Aceste compoziții reflectă în chip 
just activitatea creatoare a lui Ciprian 
Porumbescu, lupta sa pentru libertate 
și înflăcăratul său patriotism.

Străbătută de o bogată inventivi
tate melodică, opera lui Ciprian Po
rumbescu este inspirată din folclorul 
nostru cu care compozitorul a păstrat 
o permanentă legătură.

Cărți noi îr Librăriile noastre
Cartea este indispensabilă omului 

nou. Pentru a-și ridica nivelul cultu
ral, oamenii muncii citesc d'in ce în ce 
mai mult, cu mai mare interes.

In librăriile din Valea Jiului poți 
întîlni zilnic muncitori, studenți, elevi 
veniți să-și cumpere cărți pentru bi
blioteca personală. Acum, cu ocazia 
decadei cărții ce se ține între 13—23 
august, la Librăria noastră din Petro-

IOAN COTOȚ 
prim-secretar 

al Comitetului regional Hunedoara 
al Partidului Muncitoresc Romîn

sului fruntașilor din gospodăriile a- 
gricole colective ale republicii. Rea
lizarea acestor propuneri a contribuit 
la îmbunătățirea muncii politice în 
rîndurile țărănimii muncitoare, ceea 
ce a ajutat să fie create numai în ul
timul timp peste zece gospodării a- 
gricole colective și întovărășiri pen
tru lucrarea în comun a Țjămînialui.

Discutarea cu activul de part:d ă 
mersului îndeplinirii indicațiilor Ple
narei C.C. din august (1953) cu pri
vire la ridicarea continuă a nivelului 
de trai material și cultural al oame- 
nilor muncii a ajutat comitetul re
gional de partid să îmbunătățească 
folosirea rezervelor interne în între
prinderi în scopul lărgirii producției 
bunurilor de larg consum. Drept ur
mare. sortimentul mărfurilor de larg 
consum în regiunea noastră a fost 
lărgit cu 50 de articole.

in ședințele plenare și în ședințele 
biroului comitetului regional a fost 

preferă să-și lase copiii orfani, sfîr- 
șindu-și viața pe scaunul electric, de- 
cît să-și trădeze convingerile, să’-și 
renege activitatea de luptători pentru 
pace și prietenie între popoare.

Cazul Bennet oferă cititorilor în 
imagini artistice, înalta’pildă morală 
a unor oameni cinstiți și curajoși, 
care se sacrifică pentru că nu admit 
să ascundă adevărul cu privire la 
rînduielile neomenoase ale magnați
lor capitaliști de dincolo de ocean.

de conducere ale acestui sector, în
cearcă să dezorganizeze agricultură.

Eroul principal al romanului, munci
torul Filip Anton, numit director la 
o fermă de stat din Bărăgan, începe 
lupta cu aceste elemente. Mobîlizînd 
țăranii muncitori din satul apropiat, 
înconjurîndu-se de oameni cinstiți, 
Filip Anton reușește să închege un1' 
adevărat front de luptă sub conducerea 
organizației de partid, pentru a pre
veni sabotajele, a descoperi, și zădăr
nici uneltirile dușmanilor și pentru 
introducerea de metode noi, științifice, 
în agricultură.

In volum putem remarca în afară; 
de cunosçuta Baladă pentru vioarâ șiț 
pian, fragmente din opereta „Crais 
nou”, valsul satiric „Pe malurile Pru
tului” lied-uri, etc și „Rapsodia ro- 
mînă”, o lucrare inedită.

Operele alese ale lui Ciprian Po
rumbescu atît prin redactare cît și prin 
prezentare popularizează personalita
tea și opera acestui mare animator al 
mișcării artistice din a doua jumătate 
a secolului al XIX-lea, plasîndu-1 la 
locul de cinste ce i se cuvine ca înain
taș al școlii naționale romînești.

șani au sosit noi cărți de literatură 
romînă, precum și traduceri în limbi 
străine. Printre multe altelo sînt: 
„Sub pajura împărăției” de Tiberiu 
Vornic, „Bărăgan” de V. Em. Galan, 
„Nuvele” de Gala Galaction.

Decada cărții oferă cititorilor posi
bilitatea să-și cumpere cărți benefi
ciind de o reducere de 10 la sută.
—— ■■■ 1 "

discutată în mod special problemă 
cum comitetele raionale și orășenești 
de partid folosesc în munca lor acti
vul de partid. Comitetul regional a 
adoptat o serie de hotărîri menite să 
îmbunătățească munca cu activul de 
partid.

Cu ajutorul activului de partid co
mitetul regional de partid a obținut 
oarecare rezultate în îmbunătățirea 
metodelor sale de muncă. în elabora
rea unor hotărîri concrete și exerci
tarea unui control mai eficace în ceea 
ce privește îndeplinirea lor.

Conferințele raionale de partid ți
nute de curînd au arătat că comitetele 
raionale de partid au început să folo
sească mai larg activul în lupta pen
tru aplicarea în viață a hotărîrilor 
partidului și guvernului. Aceasta a 
contribuit la creșterea nivelului mun
cii politico-organizatorice a comitete
lor raionale și la îndeplinirea cu mai 
mult succes a sarcinilor economice 
și politice.

Drept exemplu poate fi citat Comi
tetul raional de partid Petroșani, care 
se ocupă permanent de creșterea și 
educarea activului de partid, se con
sultă cu el la rezolvarea celor mai 
importante probleme. Cu ajutorul ac-
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tivului, comitetul raional de partid â 
luat măsuri eficace pentru ca mem
brii și nemembrii de partid încadrați 
în rețeaua învățământului de partid 
să-și poată însuși temeinic bazele 
mărxism-leninismului. Membrii comi
tetului raional de partid și cei mai 
pregătiți propagandiști au fost repar
tizați pe lîngă cercurile învățămîntu- 
lui de partid. Ei au ajutat nropagan- 
diștilor să ridice nivelul ideologic al 
cursurilor. Comitetul raional a orga
nizat consfătuiri metodice, a amtat 
birourile organizațiilor de bază să 
instituie un control permanent în ceea 
ce privește calitatea învățămîntului.

Pozitiv în muncă Comitetului ra
ional de partid Petroșani este ajuto
rul concret dat organizațiilor de bază. 
Sprijinindu-se, pe activ, comitetui ra
ional a ajutat comitetului de partid al 
minei Aninoăsa să învioreze viața in
ternă de partid, să activizeze pe mem
brii de partid la discutarea tuturor 
problemelor. Membrii de nartid sînt 
în fruntea luotei pentru îmbunătăți
rea indicilor de producție.

Comitetul de partid al minei Jieț 
Lonea a fost ajutat să înlăture o se
rie de lipsuri existente în organizarea 
procesului de producție, să elaboreze 
o serie de măsuri concrete pentru îm
bunătățirea activității minei Aceste 
măsuri sînt: mărirea circulației vă- 
gonetelor. inventarierea sculelor pe 
sectoare, îmbunătățirea îngrijirii lor



ROÇÜ 3

Aspecte din realizarea planurilor de investiții 
în Valea Jiului

Vești îmbucurătoare
★

De curînd au avut loc la Petroșani 
ședințe de analiza a realizării planu
rilor de investiții în Valea Jiului pe 
primul semestru al acestui an. T a- 
ceste ședințe au oarticipat reprezen
tanți ai Băncii de investiții, filială 
Petroșani, precum și reprezentanți ai 
instituțiilor, întreprinderilor și orga
nizațiilor ecou ice beneficiare de 
dotății din partea statului.

Rapoartele prezentate și discuțiile 
purtate în jurul acestor rapoarte ău 
scos la iveală succesele înregistrate 
în îndeplinirea planurilor de inves
tiții cît și lipsurile din acest dome
niu. O activitate satisfăcătoare în 
direcția îndeplinirii planurilor de in
vestiții. s-a remarcat în primul se
mestru al acestui an în sectorul agri
col si silvic. în industria materialelor 
de construcții; măi puțin satisfăcă
toare s-a dovedit activitatea în indus
tria oroducătoare de mijloace de pro
ducție și în construcția de așezăminte 
social-culturăle. Râmîneri serioase în 
muncă în îndeplinirea planurilor de 
investiții sînt în cadrul întreprinderi
lor producătoare de bunuri de larg 
consum, în comerț și colectări, în 
construcția de locuințe muncitorești 
(individuale).

Ședințele de analiză ău scos lă 
iveală cîteva din cauzele care au fă
cut ca planurile de investiții să nu 
fie îndeplinite în unele sectoare. Ast
fel. întreprinderile de construcții ur
mărind mai mult realizarea valorică 
a planurilor de investiții, nu și fizică,

In cadrul serviciilor auxiliare ale minei Lupeni
Atît în cursul lunii iulie cît și în 

prima decadă a acestei luni, minerii 
din Lupeni au obținut succese impor
tante în sporirea producției de căr
bune. La îndeplinirea și depășirea 
sarcinilor planului producției de căr
bune au contribuit în mare măsură și 
muncitorii din cadrul serviciilor auxi
liare ale minei, care au sprijinit efor
turile minerilor, le-au pus la dispozi
ție cele necesare bunei desfășurări a 
muncii.

Un sprijin prețios au primit minerii 
din partea colectivului lămpăriei.

- Cele două echipe ce reprezintă regiu
nea noastră în campionatul cat. A 
s-au întilnit duminică într-un meci 
amical de fotbal. Ambele echipe au 
prestat un joc lipsit de interes și de 
o slabă factură tehnică.

Pb^marginea unor ședințe 
de analiză

au trecut lă executarea unor lucrări 
mai mari ca volum și au tărăgănat 
sau chiar abandonat temporar alte 
lucrări (finisaj, instalații, etc.). Așa 
s-a întîmplat la blocurile E.N. din 
Vulcan, 1-5 din Lupeni, 4-6 din Pe
troșani.

O altă cauză a nereaiizării inte
grale a planurilor de investiții sînt 
întîrzierile în întocmirea proiectelor 
(LF.E.T.-Lupeni, O.C.L., Aprozar, 
etc.). Trebuie menționată și lipsă de 
materiale cauzată în mare parte de 
neprocurareă lor lă timp.

Analizîndu-se lipsurile în folosirea 
mijloacelor bănești alocate întreprin
derilor de construcții, ău fost scoase 
la iveală serioase deficiențe și s-au 
făcut propuneri de îmbunătățire ă fo
losirii acestor mijloace. Astfel, o sur
să de mări și inutile cheltuieli o con
stituie anumite porțiuni de drumuri 
deteriorate. Pe aceste porțiuni cami
oanele se încărcă lă numai jumătate 
din căpăcităteă lor, se uzează repede, 
consumă mări cantități de combusti
bil — toate grevînd asupra prețului 
de cost.

Mulți responsabili (jdiriginți) de 
șăntiere, în special de lă întreprinde-

Muncitorii de la acest serviciu, printre 
care tov. Rudolf Rusu, Ștefan Latcu, 
Ludovic Nagy, luliu Pojani, Vasile 
Devian și Dumitru Stan, de la repa
rarea lămpilor electrice, au întrecut 

în cursul lunii iulie productivitatea 
planificată cu 60 la sută. Și în pre
zent ei obțin succese în efectuarea de 
reparații la timp și de bună calitate 
la lămpile electrice.

Tot în cadrul lămpăriei lucrează și 
brigada de alimentare a lămpilor cu 
benzină condusă de utemistul Gheor
ghe Moldovanu. Această brigadă obți-

Minerul Petroșani—Metalul Hunedoara 1-1 (0-0)
In repriza I-a Minerul a dominat 

mai mult, însă fără ca scorul să poată 
fi deschis. Au ratat multe ocazii clare 
de gol Sima, Deleanu și Gabor.

Lă reluare, oaspeții ău inițiativa', ju- 
cînd cu mai multă voință. In min. 63, 
dintr-o pasare a lui Zapis, Costea 

rea de locuințe și localuri, nu urmă
resc recuperarea avansurilor pentru 
prefabricate, nu se preocupă suficient 
de îmbunătățirea caliCății construc
țiilor și, în general, urmăresc defec
tuos evoluția lucrărilor și devizele.

Printre propunerile făcute in vede
rea remedierii lipsurilor din îndepli
nirea planurilor de investiții sînt 9 
executarea lucrărilor numai în cazul 
finănțării deschise; punerea ia zi ă 
evidențelor financiare și contabile; 
preocupare mai mare pentru reduce
rea prețuiui de cost și a descoperirii 
și folosirii rezervelor interne ale în
treprinderilor; punerea în ordine a por
țiunilor de drumuri degradate (de că
tre întreprinderile care le folosesc, cu 
sprijinul sfaturilor populare).

In vederea ăsigurării unei îndepli
niri ritmice a planurilor de investiții, 
întreprinderile, instituțiile si organi
zațiile economice din Valea Jiului 
trebuie să acorde aceeași atenție atît 
realizării valorice cît și realizării fi
zice a investițiilor planificate. Numai 
realizînd toți indicii de plan și acor- 
dînd o atenție tot mai mare reduce
rii prețului de cost și îmbunătățirii 
calității lucrărilor, marile fonduri 
bănești, pe care statul nostru demo
crat-popular le pune în slujba dezvol
tării economiei naționale și a ridică
rii nivelului de trai și cultură al celor 
ce muncesc, vor contribui din plin la 
înflorirea localităților Văii Jiului.

GH. POPESCU

ne depășiri medii de plan de 50-65 la 
sută.

In lupta lor pentru mai mult căr
bune minerii au nevoie de mari canti
tăți de material lemnos. Cele două 
brigăzi de gateriști de la mina Lu
peni, conduse de tov. Toma Hiș și Ioan 
Necșu, au produs peste plan numai 
în decurs de 15 zile circa 35 metri 
cubi de seînduri, îmbunătățind în ace
lași timp și calitatea produselor cu 1
| Q Cil | Q

GHEORGHE RUSU 
corespondent

deschide scorul : 1-0 pentru Metalul. 
In minutul 90, C. Marinescu fundașul, 
stoperul echipei oaspe comite hențz 
în careu. Lovitura de la 11 m. este 
transformată de Farkaș I.

A arbitrat cu scăpări L. Albu.
. AL. NEGUȚ

In primele riodurî

Minerii de la mina Aninoasi =<= 
străduiesc în cadrul întrecerii 
liste să extragă cantități cit mai nuera- 
nate de cărbune peste angajamentele 
luăte în cinstea celei de a 10-a ani
versări a eliberării patriei noastre. De 
la începutul lunii august și pînă acum 
minerii din brigăzile conduse de tov. 
Ioan Oneasă, Ioan Tătaru, Carol N’agy. 
Tudor Zarea și Gheorghe Brîndău din 
sectoarele V și IX s-au situat în frun
tea întrecerii, înregistrînd depășiri ale 
sarcinilor de plan cuprinse între 40- 
50 la sută.

Și muncitorii de la atelierul de grup 
al minei Aninoasa obțin succese în 
muncă. Tinerele muncitoare Hilda 
Grunberg. Aurelia Bolota, Ana Kuțko, 
Georgeta Chitic și altele lucrînd la bo- 
binarea motoarelor electrice au reu- 

să-și întreacă sarcinile de plan cu 
la sută. :

șit
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ELENA LICIU
corespondent

întrecerii1 
de pildă,

Minerii din Uricani
La mina Uricani, mină deschisă în 

anii puterii populare, întrecerea so
cialistă în cinstea celei de a 10-a anL 
versări a eliberării patriei noastre se ■ 
desfășoară cu avînt. Numeroase bri
găzi de mineri de la această mină rea
lizează zi de zi succese însemnate în 
muncă. In frunte se află minerii dinj 
brigăzile conduse de fruntașii între-' 
cerii socialiste. Brigada de mineri 
condusă de fruntașul 
socialiste Silviu Iovan, 
folosind metodele sovietice de lucru : 
a reușit să încheie prima decadă dinj 
luna august cu o depășire a sarcinilor! 
de plan de 68 la sută. La fel, minerii ' 
din brigada condusă de tov. Alexandru 
Eizler muncind cu însuflețire în cadrul 
întrecerii socialiste au înregistrat pe 
același interval de timp o depășire de 
plan de 60 la sută. Cu mult spor mun
cesc și brigăzile conduse de minerii 
Ioan Todoran, luliu Barfha, Gheorghe 
Matei, Mihai Todoran și altele care 

-pe prima decadă a acestei luni și-au 
întrecut productivitatea planificată cu 

£35—57 la sută.
Succese asemănătoare înț muncăț 

obțin și alte brigăzi de mineri de la' 
mina Uricani. *

ST. MUNTEANU ' 
corespondent

și predarea lor pe schimburi, organi
zarea în mod regulat și pregătirea 
temeinică a consfătuirilor de produc
ție pe sectoare și pe întreprindere.

Rezultate bune în munca cu acti
vul de partid a obținut de asemenea 
Comitetul raionai de partid Hunedoa
ra. Iată un exemplu La Combinatul 
siderurgic ,.Gh. Gheorghiu-Dej“ au 
existat serioase lipsuri în organiza
rea luptei pentru îndeplinirea planu
lui de producție. Comitetul raional 
a hotărît să se consulte cu activul â- 
supra cauzelor acestor lipsuri din în
treprindere și asupra căilor pentru 
înlăturarea lor. La consfătuire s-a 
constatat că lipsurile provin din sla
ba organizare a muncii politice de 
masă în rîndurile muncitorilor cu pri
vire la întrecerea socialistă și miș
carea inovatorilor. Fiind ajutat în ă- 
ceastă privință de aotiv, comitetul 
raional a luat o hotărîre prin care 
obligă toate organizațiile de partid 
și sindicale să ia măsurile necesare 
pentru desfășurarea largă a întrece
rii socialiste. Cercui asociației știin
țifice a inginerilor si tehnicienilor din 
combinat a fost îndrumat să studieze 
mai atent toate propunerile de ino
vații făcute de muncitori. Ca urmare 
a îmbunătățirii muncii politice de 
masă, întrecerea socialistă s-a lărgit 
considerabil la acest combinat. Pla
nul de producție pe trimestrul I a 
fost depășit de combinat cu 4,3 la 

sută. In trimestrul I ău fost aplicate 
mai multe invenții și inovații decît 
în tot cursul anului 1953. Ele au dat 
economii de peste 2 milioane de lei.

La o consfătuire care a avut loc la 
comitetul raional de partid. în proble
ma descoperirii resurselor locale și 
a rezervelor interne, activul de partid 
a făcut o serie de propuneri prețioa
se, ca, de pildă, exploatarea calcaru
lui și a varului, punerea în funcțiune 
a furnalului de var de la Govăidia, 
colectarea fierului vechi pentru oțe- 
lărie. In cadrul realizării acestor 
propuneri, la combinatul siderurgic a 
Ust pus în funcțiune laminorul mic 
pentru valorificarea deșeurilor de la 
laminoare, din care se confecționea
ză rafuri și alte produse metalice 
pentru agricultură.

Dar încă nu toate comitetele raio
nale de partid antrenează activul de 
partid la studierea și controlul mun
cii organizațiilor de partid Unele co
mitete raionale de partid folosesc în 
acest scop numai pe activiștii apara
tului de partid Acest lucru se răs- 
frînge negativ așupra muncii organi
zațiilor de partid. Experiența ne în
vață că numai acele comitete de 
partid care se sprijină pe un larg ac
tiv. care-și pleacă atent urechea lă 
criticile acestuia, la sugestiile și sfa
turile lui, pot să conducă munca în 
mod just și pot să-și îmbunătățească- 
activitatea lor de zi cu zi. Comitetele 

de partid care subapreciază rolul și 
importanța activului și nu se spri
jină Ce el. se rup de ma.se. recurg la 
metode administrative, birocratice de 
conducere, care sînt extrem de peri
culoase și dăunătoare în muncă.

Lipsuri de acest gen s-ău manifes
tat deseori în munca Comitetului ra
ional de pariid Brad. Inexistența 
muncii cu activul a îngreunat înde
plinirea la timp a sarcinilor și a fă
cut ca munca politică să fie înlocuită 
uneori prin metode birocratice de con
ducere, prin decrete și circulări. A- 
ceste lipsuri se explică și prin faptul 
că comitetul regional de partid și mai 
ales instructorii comitetului regional 
controlau slab munca" comitetelor ra
ionale de partid. Tocmai de aceea 
lipsurile din munca Comitetului ra
ional Brad au fost descoperite cu în- 
tîrziere.

Muncă slabă a organelor de partid 
cu activul are efecte negative asupra 
muncii politice de nartid și asuora 
muncii economice. Astfel se explică 
si faptul că în unele organizații de 
bază muncă în ceea ce privește pri
mirea de candidați este neglijată, ea 
nefiind considerată ca sarcină a în
tregului comitet și ă activului de 
partid, a întregii organizații de partid 
c,i numai a’ unei secții ă comitetului.

Este important ca toate organele de 
partid să se sfătuiască zi de zi cu ac
tivul, să se sprijine pe el, să se preo

cupe de creșterea și educarea lui atît 
pe linie politică, cît și profesională, 
să țină adunări regulate cu activul, 
căci numai astfel vom putea traduce 
în viață cu succes hotărîrile partidu
lui și guvernului.

Folosind efectiv activul de partid 
la controlul îndeplinirii hotărîrilor a- 
doptate, organizațiile de partid au po
sibilitatea de a antrena pe toți co
muniștii la o muncă activă, să Iacă 
din ei luptători hotărîți, care să mo-1 
bilizeze măsele largi de oameni ăi 
muncii în lupta pentru construirea 
socialismului în țara noastră.

Problemele lărgirii necontenite ă 
rîndurilor activului de partid, atrage
rii în munca de zi cu zi a unor noi 
și noi cadre din apăratul economic și 
din aparatul de stat trebuie să stea 
în centrul atenției tuturor organelor 
de partid și organizațiilor de partid.

Educarea necontenită ă activului 
de partid, grija permaSntă pentru ri
dicarea nivelului lui oolitic și ideo-’ 
logic constituie un mijloc sigur pen
tru îmbunătățirea întregii munci, spo
rirea capacității de luptă ă organiza
țiilor de partid. Cu cît organele de 
partid și organizațiile de partid vor 
munci mai bine cu activul, cu atît 
ele vor îndeplini cu mai mult succes 
rolul lor de conducător politic al oa
menilor muncii.

' (Din „Pentru pace trainică, pentru 
democrație populară !“)
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TELEGRAME
Tovarășului K1M DU BON

Președintele Prezidiului Adunării Populare Supreme 
a Republicii Populare Democrate Coreene

Cu ocazia celei de a 9-a aniversări a eliberării Coreei de către glo
rioasa Armată Sovietică, vă rog să primiți, tovarășe președinte, atît dvs. 
personal, cît și Prezidiul Adunării Populare Supreme, cele mai sincere fe
licitări din partea Prezidiului Marii Adunări Naționale a Republicii 
Populare Romîne.

Urăm eroicului popor coreean noi succese în lupta pentru refacerea 
economiei naționale, pentru pace, pentru unificarea patriei sale.

Președintele Prezidiului 
Marii Adunări Naționale 

a Republicii Populare Romîne 
Or. PETRU GROZA

Cea de a 33-a ședință lărgită a Consiliului 
Guvernamental Popular Central 

al R. P. Chineze
Raportul asupra situației internaționale prezentat de Ciu En-lai

Tovarășului KIM IR SEN
Președintele Cabinetului de Miniștri 

al Republicii Populare Democrate Coreene
Cu prilejul celei de a 9-a aniversări a eliberării Coreei de către glo

rioasa Armată Sovietică, vă rog să primiți, tovarășe președinte, un fră
țesc salut și cele mai calde felicitări.

Poporul romîn urează din toată inima eroicului popor coreean suc
ces deplin în opera de refacere a economiei sale, în restabilirea unității 
sale naționale și în lupta pentru menținerea și consolidarea păcii în frun
tea căreia stă eliberatoareâ noastră comună, marea Uniune Sovietică.

Președintele Consiliului de Miniștri 
ai Republicii Populare Romîne 

Gh'EORGHE GHEORGHIU-DEJ

PEKIN (Agerpres). — China nouă 
La 11 august a avut loc cea de a 

33-a ședință lărgită a Consiliului Gu
vernamental Popular Central al R.P. 
Chineze.

Ciu En-lai, premierul Consiliului 
Administrativ de Stat și ministru al 
Afacerilor Externe al R.P. Chineze, a 
prezentat la ședință un raport asupra 
situației internaționale.

La discuțiile pe marginea raportu
lui au participat Cian Ciji-ciun, Cian 
Be-ciun, Li Ci-șen, Huan Ian-pei, Go 
Mo-jo, Cien Ci-iui, Cijou Cian-jen, 
Siui De-hen și Le Lun-ci. In cuvîntă- 
rile lor, ei au aprobat în unanimitate 
raportul lui Ciu En-lai asupra situa
ției internaționale. Ei au arătat că po
litica externă de pace pe care o duce 
în mod consecvent Republica Populară 
Chineză, precum și sarcina de a eli
bera Taiwanul, trasată în raport, este 
pe deolin iustă si au chemat ponorul 
din întreaga țară să se unească pen
tru înfăptuirea acestor sarcini.

După discutarea raportului, partici- 
panții la ședință au adoptat în unani
mitate o rezoluție care aprobă rapor
tul lui Ciu En-lai asupra situației in
ternaționale.

Apoi, participanții la ședință au a- 
doptat în unanimitate o rezoluție cu 
privire la convocarea primei sesiuni 
a Adunării pe întreaga' Chină a re
prezentanților populai; ai tC-jj ..cri 
Populare Chineze în prima legislatu
ră și au aprobat numirile și transferă^ 
rile care au fost prezentate spre apro
bare ședinței.

La ședința Consiliului Guvernamen
tal Popular Central au participat : 
Mao Țze-dun, președintele Guvernului 
Popular Central; Ciu De, Liu Sao-ți 
și Li Ci-șen, vicepreședinți ai Guver
nului Popular Central, precum și mem 
brii Consiliului Guvernamental Popu
lar Central, membrii Biroului Comi
tetului pe întreaga Chină al Consiliu
lui Consul+ativ Politic Popular, mem
brii Consiliului Administrativ de Stat 
și alții.

Sosirea la Pekin
a delegatei partidului laburist britanic

Rezoluția adoptată de Consiliul Guvernamental 
Popular Central al R. P. Chineze

PEKIN (Agerpres). — Sîmbătă di
mineața a sosit la Pekin delegația 
partidului laburist britanic condusă 
de Clement Attlee.

La aeroport, delegația a fost pri
mită de membrii conducerii Institu
tului nonular neutru relațiile cu stră
inătatea. printre care președintele 
Institutului, Cean Si-jo. Au mai fost 
de față Go Mo-jo, președintele Comi
tetului chinez pentru apărarea păcii,

Aplicarea acordului de armistițiu 
în Vietnam

PEKIN (Agerpres). — Agenția 
Vietnameză de Informații anunță că 
în ultimele, două săptămîni forțele 
Uniunii Franceze s-au retras din o- 
rașele din delta Fluviului Roșu, în 
conformitate cu acordul de armisti
țiu. La 28 iulie, forțele franceze au 
evacuat orașul Lucnam; la 31 iulie, 
au evacuat orașul Vinhyen; la 1 au
gust, ău evacuat Moncay; la 3 au
gust, au evacuat localitățile Sontay

Note și come nfarii externe

Monopolurile străine acaparează 
petrolul iranian

de S. 1VANOV
Zilele trecute ă avut loc semnarea 

preliminară a acordului asupra pe
trolului între reprezentanții guvernu
lui iranian și consorțiul internațional, 
înființat de opt dintre cele mai mari 
monopoluri petrolifere capitaliste.

Acest acord reprezintă o renunțare 
vădită la legea naționalizării petro
lului iranian. El deschide din nou ca
lea dominației monopolurilor străine 
în industria petroliferă și totodată în 
întreaga economie a Iranului.

Acordul încheiat cu consorțiul in
ternațional nu lasă nici o îndoială a- 
supra faptului că cercurile guver
nante iraniene au acceptat tîrgul pe 
care îl doreau S.U.A. și Anglia. Con
sorțiul acaparează nu numai desfa
cerea petrolului iranian, ci și zăcă
mintele petrolifere și industria petro
liferă a Iranului. Puterile imperia
liste obțin dreptul deplin de a con
trola viața economică a' Iranului și 
de a exploata poporul iranian ca și 
în perioada dominației Societății pe
trolifere angio-iraniene. Cedarea cer
curilor guvernante iraniene în fața' 
presiuni' magnaților petrolului este 
un păs care contrazice profund inte

precum si numeroși fruntași ai or
ganizațiilor politice, sociale și cultu
rale din Pekin.

★
PEKIN (Agerpres). — China nouă
La 14 august. Cean Si-jo, președin

tele Institutului nopular pentru re
lațiile cu străinătatea, a oferit o re
cepție cu prilejul sosirii la Pekin a 
delegației partidului laburist britanic 
în frunte cu C. Attlee.

și Fucien; la 4 'august, francezii s-au 
retras de la Fulangtuond; la 5 august 
— de la Hungyen, iar la 8 august — 
de la Ningiang.

Politica guvernului democratic față 
de regiunile recent eliberate’' a fost 
anunțată populației și este înfăptuită 
cu strictețe în orașele în care comi
tetele populare administrative au luat 
măsurile necesare pentru normaliza
rea vieții cetățenilor.

resele naționale ale Iranului și ale 
poporului iranian.

Reprezentanții oficiali iranieni în
cearcă să prezinte lucrurile ca și cum 
acordul n-ar încălca legea naționa
lizării industriei petrolifere iraniene. 
Dar este greu să faci să se creadă 
că ceea ce e negru este alb.

încâlcind legea naționalizării in
dustriei petrolifere, autoritățile ira
niene manifestă o mare neliniște în 
legătură cu reacția poporului iranian 
față de acest acord care prejudiciază 
interesele naționale ale țării. Starea 
de spirit a opiniei publice iraniene 
neliniștește și pe participanții con
sorțiului. Nu întîmplător ziarul lon
donez „Times" exprimă temeri în le
gătură cu felul în care „această re
glementare va fi prezentată poporu- i 
lui persan*'. Există toate temeiurile 
pentru asemenea temeri.

Poporul iranian nu poate să se îm
pace cu acordul înrobitor, deoarece 
tîrgul încheiat de guvernul iranian 
cu monopolurile petrolifere contrazice 
interesele sale naționale. (Agerpres)' 
(Text prescurtat după un articol pu
blicat în „Izvestia")

PteKIN (Agerpres). — China nouă 
Consiliul Guvernamental Popular 

Central al R.P. Chineze a arlnpini 
cea de a 33-a ședință a sa o rezoluție 
care aprobă raportul cu privire la si
tuația internațională prezentat de 
premierul Consiliului Administrativ 
de Stat și ministrul Afacerilor Ex
terne, Ciu En-lai. Iată textul rezolu
ției :

Consiliul Guvernamental Popular 
Central al Republicii Populare Chi
neze aprobă raportul cu privire la 
situația internațională prezentat de 
premierul Consiliului Administrativ de 
Stat si ministrul Afacerilor Externe, 
Ciu En-lai, în cadrul celei de a 33-a 
ședințe a consiliului.

Guvernul Popular Central salută 
acordurile realizate la conferința de 
la Geneva cu privire la pacea în în
doctrina și dorește, alături de țările 
interesate, să asigure deplina animare 
a acestor acorduri.

Guvernul Popular Central este de 
acord cu declarația comună publicată 
la 28 iunie 1954 de primii miniștrii ai 
Chinei și Indiei și cu declarația comu
nă publicată la 29 iunie 1954 de primii 
miniștri ai Chinei și Birmaniei și con
sideră că cele cinci principii expuse în 
aceste două declarații — respectarea 
reciprocă a integrității teritoriale și a 
suveranității; neagresiunea recipro-

întrecerea mecanicilor de combine carbonifere 
din bazinul carbonifer Osfrava-Karvinri

Brigada mecanicilor de combine 
carbonifere condusă de maistrul Vilem 
Krejci de la importanta mină „Arma
ta cehoslovacă“ din bazinul carbo
nifer Ostrava-Karvina, s-a clasat pe 
primul loc în întrecerea pentru obți
nerea Drapelului Roșu transmisibil 
al Comitetului regional al sindicate
lor de mineri.

Mecanicii acestei brigăzi — Josef 
Fala, Krastek, Pavlicek și Holek — 
au primit anul acesta pentru a cin-

Noi locuințe pentru minerii bulgari
In noua așezare industrială Konski 

Doi din bazinul minier Rodopi s-au 
construit pentru mineri 26 de noi a- 
partamente. Zilele acestea se vor 
pune la dispoziția minerilor din a- 
ceastă așezare trei noi blocuri de lo

că; neamestecul unui stat în aface
rile interne ale altuia ; egalitatea și 
avantajele reciproce; coexistența paș
nică — trebuie să fie aplicate în re
lațiile dintre China și diferitele țări ale 
Asiei și din întreaga lume.

Guvernul Popular Central este de 
acord cu comunicatul cu privire la 
tratativele dintre premierii Republicii 
Populare Chineze și Republicii Demo
crate Germane, care a fost dat publi
cității la 25 iulie 1954, și sprijină 
lupta poporului german oentni uni- 
fic-’rpg nasniră n Germaniei

Guvernul Popular Central sprijină 
propunerea făcută de guvernul Uniu
nii Sovietice la 24 iulie 1954 cu pri
vire la o conferință a statelor europe
ne, precum și propunerea făcută la 4 
august 1954 cu privire la convocarea 
unei conferințe a miniștrilor Afaceri
lor Externe ai Uniunii Sovietice, Fran
ței, Angliei și Statelor Unite și aprobă 
crearea unui sistem de securitate co
lectivă în Europa în scopul asigurării 
păcii în Europa și în întreaga lume.

Guvernul Popular Central cheamă 
poporul întregii, țări și armata popu
lară chineză de eliberare să-și intensi
fice activitatea în toate domeniile și 
să lupte pentru eliberarea Taiwanuluî 
și lichidarea clicii trădătoare a lui 
Cian Kai-și, pentru desăvîrșirea ope
rei sfinte de eliberare a poporului 
chinez. ' — 

cea oară Drapelul Roșu transmisibil. 
In luna iulie, brigada condusă de V. 
Kregoi a extras cu ajutorul combine
lor din straturi groase 10.283 tone 
de cărbune.

Luna aceasta, toate brigăzile me
canicilor de combine carbonifere din 
bazinul Ostrava-Karvina au extras 
cu 14,500 tone mai mult cărbune decît 
în luna mai. Noi brigăzi continuă să 
se încadreze în întrecerea ccmbineri» 
lor cehoslovaci. (Agerpres) 

cuințe.
Pînă la finele anului curent, pentru 

minerii din bazinul Rodopi se vor 
construi încă 87 case de locuit, zeci 
de case de cultură, case de odihnă 
etc. (Agerpres) Â
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