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La Pekin, s-a deschis primă sesiu
ne a Adunării reprezentanților 
populari din întreaga Chină.

Să dăm o nouă bătălie pentru ca 
Italia și Europa întreagă să pro
moveze o politică de pace.

Uniunea Sovietică pășește ferm pe 
drumul asigurării păcii în lume.

Sosirea lui Eden la Paris.
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Spre noi și importante succese 
în întrecerea socialistă

Deosebit de puternic este ecoul stîrnit în rîndul tuturor oa
menilor muncii din minele, întreprinderile și instituțiile Văii 
Jiului de scrisoarea colectivă a muncitorilor,’inginerilor, tehni
cienilor și funcționarilor din unele întreprinderi din regiunea 
Stalin. care cheamă la noi și importante succese în îndeplinirea 
și depășirea Planului de Stat pe 1954 la toți indicii, în întâm
pinarea celui de al Illea Congres al Partidului Muncitoresc 
Romîn și a celei de a 37-a aniversări a Marii Revoluții Socia
liste din Octombrie.

Pentru poporul patriei noastre libere a devenit o tradiție 
scumpă ca marile evenimente din viața sa să fie întîmpinate cu 
succese deosebite în făurirea viitorului luminos. Un astfel de 
eveniment deosebit de important în viața poporului nostru mun
citor este cel de al 11-lea Congres al 
la 30 octombrie. Congresul partidului are loc în preajma îm
plinirii a 37 de ani de la înfăptuirea celui mai măreț act din 
istoria omenirii, Revoluția Socialistă 
deschis o nouă eră în istoria omenirii - 
popoarelor. Chemarea colectivelor de întreprinderi din regiunea 
Stalin, angajamentele sporite luate cu scopul îndeplinirii la 
toți indicii și înainte de termen a Planului de Stat pe anul 1954, 
constituie pentru oamenii muncii de pe întreg cuprinsul patriei 
un exemplu mobilizator, un puternic imbold de intensificare a 
luptei pentru noi și noi succese în muncă. Pentrucă, așa cum se 
arată în scrisoarea colectivă, acum, cînd partidul nostru con
centrează forțele întregului popor muncitor pentru realizarea 
unui puternic avînt al agriculturii și pentru dezvoltarea mai ra
pidă a producției bunurilor de larg consum, muncitorii, inginerii, 
tehnicienii și funcționarii din întreprinderile industriale au sar
cina de onoare de a îndeplini în mod exemplar sarcinile de pi De
ducție prevăzute în Plănui de Stat pe anul 1954.

Mineri: Văii Jiului dau patriei o bună parte din întreaga 
produc ie de cărbune^ îndeplinirea înainte de termen a planului 
producției de cărbune la toți indicii în toate minele Văii Jiului 
va da posibilitate colectivelor multor'uzine. fabrici și întreprin
deri din patria noastră să obțină noi și importante succese fn 
marea întrecere socialistă pentru continua dezvoltare a econo
miei naționale, pentru crearea condițiilor necesare creșterii în- 
tr-un ritm rapid a nivelului de trai al celor ce muncesc.

Harnicii noștri mineri sînt plini de voința de a-și îndeplini 
cu cinste sarcinile trasate de part''7! si guvern pentru sporirea 
producției de cărbune, pentru a întîmpina cel de al II-lea Con
gres al P.M.R. și ceà de a 37-a aniversare a Marii Revoluții So
cialiste din Octombrie cu. noi succese în muncă. Faptele oglin
desc acest lucru. Brigada comunistului fruntaș al întrecerii so
cialiste Ropetin Geza de la mina Lonea care acum lucrează în 
contul lunii august 1958, s-a angajat ca pînă la 30 octombrie, 
ziua deschiderii lucrărilor celui de al II-lea Congres al parti
dului, să-și realizeze sarcinile de plan pe anul 1958 și să extragă 
primele tone de cărbune în contul anului 1959. Numeroși mineri 
fruntași ai întrecerii socialiste de la minele Vulcan, Aninoasa, 
Uricani, etc. și-au exprimat hotărîrea de a munci dîrz spre a 
obține noi și noi succese în întîmpinarea Congresului partidului 
și aniversării Marii Revoluții Socialiste din Octombrie.

Organizațiile de partid, comuniștii, au datoria de a fi orga
nizatori și mobilizatori neobosiți ai maselor de mineri, munci
tori, tehnicieni și ingineri în marea întrecere pornită în întîm
pinarea celui de al il-lea Congres al P.M.R. și a cetei de a 
37-a aniversare a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie. Fără 
să aștepte directive ,,de sus“ organizațiile de partid și. sub 
îndrumarea lor sindicatele, au datoria de a trece neîntîrziat la 
organizarea pe baze temeinice a acestei entuziaste întreceri so
cialiste. Trebuie înțeles faptul că la baza acestei întreceri trebuie 
să stea nu numai îndeplinirea cantitativă a sarcinilor de plan; 
îndeplinirea planului la toți indicii trebuie să constituie o cauză 
de onoare pentru fiecare colectiv7 de mină sau întreprindere. In 
cinstea Congresului, organizațiile de partid au datoria de a ri
dica la un nivel mai înalt întrecerea socialistă, de a da un pu
ternic avînt inițiativei creatoare a maselor.

In consfătuirile de producție ce vor avea loc cu scopul sta
bilirii angajamentelor de întrecere, trebuie analizat cu toată 
atenția fiecare indice de plan și găsite cele mai bune căi de 
realizare integrală a sarcinilor de plan. Entuziasmul în muncă 
al maselor de mineri, muncitori, tehnicieni și funcționari din 
minele, întreprinderile de construcții și celelalte unități ale Văii 
Jiului, trebuie canalizat spre descoperirea și folosirea rezervelor 
interne, sporirea producției la fiecare loc. de muncă, realizarea 
de economii, reducerea pe toate căile a prețului de cost. Marea 
întrecere socialistă trebuie îmbogățită cu inițiative noi ca orga
nizarea de concursuri pentru inovații, extinderea pe scară largă a 
celor măi bune metode de muncă etc.

Comuniștii au datoria de a fi mereu în fruntea acestei mari 
întreceri, de a munci cu abnegație pentru îndeplinirea angaja» 
mentelor colective. Prin cuvinte înflăcărate, prin fapte demne 
de urmat, comuniștii au sarcina de onoare de a mobiliza activ 
masele largi de oameni ai muncii la lupta entuziastă pentru noi 
și însemnate victorii în muncă, pentru întîmpinarea Congre
sului partidului și a celei de a 37-a aniversare a /Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie -cu înfăptuiri mărețe în opera de con
struire a socialismului.

P.M.R. care va avea loc

din Octombrie, care a 
- era libertății și fericirii

Tot mai sus steagul întrecerii socialiste !
r

Pentru cel puțin 60 metri liniari de galerie pe lună
Fiecare om al muncii din 

patria noastră se pregătește 
în aceste zile pentru a întîm
pina cel de al II-lea Congres 
al Partidului Muncitoresc Ro- 
min și cea de a 37-a aniver
sare a Marii Revoluții Socia
liste din Octombrie cu noi 
succese în îndeplinirea sarci
nilor planului de stat pe anul 
1954 la toți indicii. Minerii 
din brigada pe çare o conduc 
si-au manifestat și ei hotărî
rea de a întîmpina Congresul 
partidului și cea de a 37-a a- 
niversare a Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie cu 
realizări cît mai deosebite.

Analizînd într-o consfătuire 
de producție, la care a parti
cipat maistrul miner de revir 
Conrad Spiko și artificierul 
Eugen Ții, succesele obținute 
pînă în prezent, eu împreună 
cu ortacii mei Ștefan Rurko, 
Danii Santa, Koloman M'a-

Aparița în presă a scrisorii 
colective a muncitorilor, ingi
nerilor, tehnicienilor și func
ționarilor din unele întreprin
deri ale regiunii Stalin, care 
cuprinde angajamentele luate 
în cinstea celui de al 11-lea 
Congres al P.M.R. și a celei 
de a 37-a aniversare a Marii 
Revoluții Socialiste din Oc
tombrie, a stîrnit un puternic 
entuziasm în rîndurîle oame
nilor muncii din Valea Jiului.

La Uzina de reparat utilaj 
minier din Petroșani încă din

Intensificîndu-și eforturile 
în întrecere minerii de la 
mina Petrila înregistrează pe 
zi ce trece succese tot mai 
grăitoare în muncă.

Pînă în prezent în fruntea 
întrecerii pe mină se situea
ză colectivul de mineri, teh
nicieni și ingineri din secto
rul IA7, care și-a depășit sar
cinile de plan cu 7 la sută. 
Grăitor este faptul că nume
roase brigăzi de mineri din

La Uricani, în ultimii ani 
s-a construit un adevărat o- 
rășel pentru minerii de aici. 
In același timp s-au construit 
aici zeci de locuințe pentru 
constructori, cantină, club 
etc. La LIricani se simțea insă 
lipsa unui dispensar medical 
unde să poată să se îngrijeas
că cei suferinzi.

In acest scop, muncitorii

Miercuri seara, pe scena 
Teatrului de <Stat din Petro
șani, a avut loc premiera pie
sei „Om în loc“ a dramatur
gului cehoslovac Vaclav Jeli- 
nek, cu ocazia căreia s-a inau
gurat și deschiderea stagiunii 
1954-1955, 

daras, Adalbert Bara, Ioan 
Osavii, Ludovic Antal și alții, 
am ajuns la concluzia că pu
tem să dezvoltăm mult aceste 
succese. De aceea, noi ne-am 
propus ca în cinstea Congre
sului partidului și a celei de 
a 37-a aniversări a Marii Re
voluții Socialiste din Octom
brie să realizăm o înaintare 
lunară în galerie în steril de 
profil simplu de cel puțin 60 
metri liniari. Realizarea unei 
înaintări lunare de cel puțin 
60 metri nu numai de către 
brigada noastră ci de către 
toate brigăzile de mineri de 
înaintări, iar de către cele ca
re lpcrează cu mașini de în
cărcat de înaintări și mai 
mari, este un element deose
bit de important în dezvolta
rea minelor noastre, în crea
rea condițiilor îndeplinirii rit
mice a planului producției de 
cărbune.

Cuvîntul muncitorilor de la U.R.U.M.P.
cursul zilei de eri un mare 
număr de muncitori, citind 
ziarul, și-au formulat noi an
gajamente în întrecere. Un 
mare accent pun oamenii mun
cii de aici în noile lor anga
jamente pe mărirea producti
vității muncii.

— Mă angajez să deoăsesr. 
norma de lucru cu 80 la sută 
în cinstea Congresului parti
dului — a declarat lăcătușul 
comunist Nicolae Laurențiu 
după ce a luat la cunoștință 
despre scrisoarea colectivă a 
întreprinderilor din regiunea 

Succese ale minerilor din Petrila
acest sector, cum sînt cele 
conduse de tov. Ioan Goss, 
Enache Zamfir. Vintilă Almă- 
șescu, Constantin Corcodel și 
alții, care s-au angajat să de
pășească normele cu 16-21 la 
sută, obțin zilnic depășiri cu
prinse între 26-36 la sută.

Succese importante obțin și 
alte brigăzi de mineri de la 
Petrila. Brigăzile conduse de 
tov. Carol Szabo, Ioan Ma

Un nou dispensar medical
constructori din Uricani au 
început să construiască prin 
muncă voluntară un dispen
sar medical. In această mun
că ei au fost sprijiniți de con
ducerea întreprinderii 704 
construcții în frunte cu tov. 
Paul Rothman, directorul în
treprinderii și loan Sitescu, 
inginer șef.

Muncind cu însuflețire, con

Spectacol pentpu mineri
Piesa cuprinde o serie de 

momente din viața unei fa
milii de mineri, în sînul că
rora găsim oameni cu dife
rite concepții. Datorită reali
tăților ce li se pun în iată, 
aceștia ajung să-și lărgească 
orizontul și să privească alt

Brigada noastră și-a mâi 
propus ca, prin muncă volun
tară, să sprijine pe cele mai 
slabe brigăzi de cărbune în 
lichidarea rămînerii în urmă; 
lunar minerii din brigadă vor 
presta șuturi voluntare în a- 
batajul unei brigăzi codașă' 
extrăgînd cel puțin 100 tone 
de cărbune.

Toți membrii brigăzii s-au 
angajat ca pentru realizarea 
acestor obiective să întăreaa-; 
că disciplina în muncă, să 
folosească rațional timpul de. 
lucru și să îmbunătățească 
necontenit organizarea mun-' 
cii după metoda graficului 
ciclic. Tehnicienii participanți! 
la consfătuirea brigăzii și-au ? 
luat angajamentul de a ne 
sprijini cît mai efectiv.

IOSIF BARTHA 
brigadier — mina Lonea

Stalin.. S-au angajat să de
pășească normele cu 50-70 la 
sută și muncitorii comuniști 
Petru Nanciu, loan Heintz, 
Margareta Tîrșa și alții.

Utemiștii Alexandru Denie- 
ter și AÂircea Cesovan au a» 
ratat că vor d spăși normei«, 
de lucru cu 70 și, respectiv, 
35 la sută.

Alți oameni ai muncii de la 
U.R.U.A4.P. printre care tov. 
Ioan Rușulan și Alargareta; 
lleș au înoit angajamentele 
pe care le luaseră la începu
tul lumi.

rian, Avram Chezu, Avram 
Groza. Nicolae Circu și Ni- 
cclae Cristea, datorită faptu
lui că au știut să-și organi
zeze temeinic munca, realiză
rile lor s-au dezvoltat zi de 
zi în perioada 1-13 septem
brie a. c. avînd în prezent; 
deoășiri de norme de 37-66 
la sută.

M. GIRLEA 
corespondent

structorii de la Uricani âu 
reușit să construiască prin 
muncă voluntară dispensarul 
medical. Acum dispensarul 
este gata și a și fost dat în 
folosință. Dispensarul medical 
cuprinde mai multe camere 
de consultații și tratament, 
un staționar cu 10 paturi etc.

Dr. N. SGARLATO1U ■ 
corespondent

fel viața, cu ochi de oameni 
noi, soldați ai construirii so
cialismului.

Tratînd probleme actuale, 
care frămîntă și pe oamenii 
muncii de la noi. piesa a plă
cut, bucurîndu-se de un real 
succes în rîndul celor peste 
400 de spectatori.
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Materiale pentru Congresul al II-lea al P.M.R.

Dezbaterea proiectului Statutului modificat al P. M. R.
!
i
p scrisori, observații și propuneri cu privire la proiectul Statutului modi-
I
l

La redacția ziarului nostru continuă să sosească articole, scrisori și 
propuneri ale membrilor și candidaților de partid cu privire la proiectul 

, Statutului modificat al P.M.R.
t" Redacția cheamă membrii și candidații de *partid să trimită ziarului 

ficat al P.M.R. și să pună întrebări spre a fi lămurite în coloanele zia
rului.

însușirea bazelor marxism-leninismului — 
îndatorire a fiecărui membru de partid

Comuniștii — exemplu în muncă

Partidul nostru este detașamentul 
de avangardă ai clasei muncitoare, 
forța conducătoare a poporului în 
lupta pentru construirea socialismu
lui. Partidul nostru își poate îndeplini 
acest rol, deoarece în rîndurile lui se 
unesc cei mai înaintați oameni ai 
muncii. Partidul nostru este invinci
bil pentrucă el se călăuzește în în
treaga sa activitate după atotbirui- 
toarea învățătură marxist-leninistă.

De aici reiese cit de importantă 
este pentru partid înscrierea în pro
iectul Statutului modificat a îndato
ririi pentru fiecare membru de partid 
de a munci necontenit pentru a-și ri
dica nivelul de conștiință, pentru 
a-și însuși bazele marxism-leninis- 
.muluj. De asemenea, proiectul de 
Statut prevede că organizațiile de 
bază „organizează învățămîntul de 
partid al membrilor și candidaților de 
partid și controlează munca acesto
ra pentru însușirea principiilor de 
bază ale marxism-Ieninismului“.

Această prevedere este binevenită, 
deoarece prin îndeplinirea ei, organi
zațiile de bază vor putea organiza 
temeinic munca de ridicare a nivelu
lui lor politic și ideologic. Studiind 
proiectul Statutului modificat, orga
nizația noastră de bază a reușit să-și 
îmbunătățească munca de pregătire 
a noului an școlar în învățămîntul 
de partid care va începe în curînd.

Și în anul trecut aproape toți mem
brii de partid din instituție au fost 
încadrați în cercuri și cursuri ale în- 
vățămîntului de partid. In cursul a- 
nului școlar trecut, biroul oiganiza- 
ției de bază s-a îngrijit doar de îm
bunătățirea frecvenței la cursuri, fără 
să controleze felul în care cursanții 
studiază materialul bibliografic și-și 
însușesc lecțiile predate. Din această 
cauză, unii membri de partid, prin
tre care tov. Nastovici Tatiana, Cîm- 
peănu Emilia care au urmat .cursul 
seral, Komodi Emil care a urmat 
cercul de studiere a Istoriei P.C.U.S. 
anul I și alții, n-au studiat cu stă
ruință, obținînd rezultat? nesatisfă- 
cătoare. De aceea, în anul acesta toV.

I
Una din problemele muncii cultu

rale, care în momentul de față se im
pune pe prim plan, este problema în
ființării, dezvoltării și îmbunătățirii 
muncii brigăzilor artistice de agita
ție. Pentru o cît mai temeinică înțele
gere, această problemă trebuie urmă
rită pe puncte: cum se organizează 
o brigadă, care este specificul reper
toriului și cum funcționează, cum se 
procedează pentru a ajunge la rezul
tate bune, iar apoi vom da sugestii me
nite să ajute munca brigăzilor artis
tice din Valea Jiului.

Privind această problemă cu toată 
seriozitatea, artiștii amatori și instruc
torii artistici ai minei Petriîa au reu
șit să creeze o brigadă corespunză
toare, cate prin spectacolele pe care 
le-a dat la locul de muncă, la sta
țiile de radioficare din Petriîa și Pe
troșani. la clubul minerilor din Pe- 
trila etc., s-a făcut apreciată și iu
bită de oamenii muncii din cele două 
localități.

Pare desigur curios faptul că am 
arătat mai sus că problema a fost 
privită cu toată seriozitatea de artiș
tii amatori și de instructori și n-am 
amintit nimic despre forurile condu
cătoare ale minei, care de asemenea 
ar fi trebuit să se preocupe în egală 
măsură de aceasta. Nu este o scă
pare din vedere. Unele organe de con

Komodi Emil care este șeful servi
ciului de cadre va învăță din nou în- 
tr-un cerc de studiere a Istoriei 
P.C.U.S. anul 1. In anul trecut biroul 
organizației de bază a neglijat con
trolul tovarășilor care au studiat în 
cadrul școlii serale de 2 ani de pe 
lingă Comitetul raional de partid și 
în cercuri de tip superior, fapt care 
a dat naștere unor lipsuri.

Călăuz.indu-se după sarcinile pre
văzute în proiectul Statutului modi
ficat, organizația noastră de bază se 
preocupă de pregătirea mai temeinică 
a noului an școlar în învățămîntul de 
partid. S-a stat de vorbă cu membrii 
de partid și toți, cu excepția celor 
bătrîni și suferinzi, au fost încadrați
— pe baza liberului lor corisimțămînt
— în cursuri și cercuri ale învăță- 
mintului.de partid. Pentru fiecare 
cerc sau curs sînt asigurate săli co
respunzătoare, dotate cu mobilier. 
Pînă la începerea anului școlar, toți 
cursanții vor avea materialul biblio
grafic necesar.

Pentru a asigura un control per
manent al studiului membrilor și ne
membrilor de partid încadrați în în
vățămîntul de partid, biroul organi
zației de bază va ține o legătură per
manentă cu propagandiștii, va parti
cipa la convorbiri ele. De așejnenea, 
vor fi controlați asupra felului în care 
studiază și tovarășii încadrați în 
școala serală de partid de 2 ani de 
pe lîngă Comitetul raional de partid 
și în cercurile de tip superior. Orga
nizația de bază n-a analizat perio
dic, în adunări generale, desfășura
rea învățămîntului de partid și va 
lua măsuri pentru înlăturarea lipsu
rilor.

Membrii de partid care neglijează 
însușirea principiilor de bază ale 
marxism-Ieninismului vor fi trași la 
răspundere de organizația de bază 
pentru că aceasta înseamnă încălca
rea disciplinei de partid, încălcarea 
unei îndatoriri statutare.

SCHMIDER ION 
secretarul organizației de bază 

din cadrul Trustului 7 construcții

Brigada artistică de agitație
ducere ale minei nu s-au interesat de 
cît îh mică măsură de brigadă, iar 
altele deloc.

★
In urma sarcinilor trasate de Casă 

Centrală a Creației Populare, s-a tre
cut la organizarea unei brigăzi artis
tice de agitație, care trebuia să facă 
față nevoilor tuturor sectoarelor de 
muncă, urmînd ca mai tîrziu, pe mă
sură Ce se vor recruta noi elemente, 

i se formeze brigăzi pentru fiecare 
sector de muncă în parte.

Brigada nr. 1 are un colectiv de 
redacție compus din 5 tovarăși, 4 re
citatori, 6 soliști vocali, 4 dansatori 
și 4 instrumentiști.

La prima vedere ar părea că nu
mărul membrilor brigăzii depășește 
pe cel stabilit de instrucțiuni și că, 
pornind de aici, brigada nu e bine 
organizată, însă unii dintre tovarăși 
cumulează funcțiuni în brigadă. Ast
fel, tov. Alexandru Botoșanu face 
parte din colectivul de redacție, e re
citator și solist vocal. Tov. Khim Nor- 
bert, compozitorul brigăzii, face parte 
din colectivul de redacție, dar este și 
instrumentist.

Numeric brigada se compune din 
17 tovarăși și este ajutată în muncă 
de următorii instructori: Gheorghe 
Sacmari, instructor dramatic și res
ponsabil cu întreaga activitate a bri
găzii, Melania Năstăsache instruc* 
toare de dansuri și Petre Rădulescu,

In capitolul I al proiectului Statu
tului modificat al partidului nostru se 
arată printre altele că fiecare mem
bru de partid este obligat să fie frun
taș în muncă, să-și ridice neîncetat 
calificarea profesională și prin pro
priul exemplu, să mobilizeze pe cei 
fără partid la lupta pentru mărirea 
continuă a productivității muncii și 
întărirea disciplinei în muncă.

Marea majoritate a membrilor de 
partid de la mina noastră se achită 
de această îndatorire. Ei sînt frun
tași în producție, posedă o înaltă ca
lificare profesională și, prin munca 
lor de zi cu zi. sînt. exemplu demn 
de urmat pentru toți minerii și tehni
cienii de la mina noastră.

La începutul acestui an, brigăzile 
de mineri, conduse de comuniștii An
drei Vizi, Octavian Iancu, Andronic 
lovan, Pavel Boyte și altele și-au 
luat angajamentul să-și îndeplineas
că în 6-10 luni sarcinile de plan ce 
le revin pe întregul an. Urmînd e- 
xemplul comuniștilor, numeroase alte 
brigăzi și-au luat angajamentul să-și 
îndeplinească înainte de termen sar
cinile anuale de plan. Majoritatea 
brigăzilor care și-au luat asemenea 
angajamente le-au și tradus în viață. 
Astfel, minerii din brigăzile conduse 
de Andrei Vizi, Andronic lovan, Pa
vel Boyte lucrează încă din luna 
august în contul anului viitor. Mem
brii și candidații de partid nu s-au 
oprit însă aici. Analizînd împreună
cu tovarășii lor de muncă posibili
tățile îndeplinirii sarcinilor de plan 
pe anul 1955, ei și-au luat din nou 
angajamente sporite în muncă.

Comunistul Andronic lovan împre
ună cu brigada sa și-a luat angaja
meatul să îndeplinească sarcinile de 
plan pe anul 1955 pînă la data de 15 
aprilie a anului viitor, iar în cinstea 
celui de al II-lea Congres al parti
dului brigada s-a angajat să extragă 
numai în luna septembrie 100 tone 
de cărbune peste plan. De asemenea 
membrii brigăzii s-au angajat să îm
bunătățească calitatea cărbunelui cu 
1 Ia sută, să facă economie de ex
ploziv de 25 la sută.

Brigada minerului comunist Andrei 
Vizi poate fi socotită pe drept cuvînt 

instructor muzical.
Urmînd linia trasată de partid, re

feritoare la ridicarea de noi cadre, 
instructorii au pregătit elemente care 
pot oricînd să înlocuiască pe instruc
tori. Astfel, în lipsa tov. Petre Rădu
lescu brigada repetă părțile muzicale 
cu tov. Khim Norbert; în lipsa tov. 
Melania Năstăsache dansurile se pot 
repeta cu tov. Kis Irina, iar de par
tea dramatică se ocupă tov. Alex. Bo
toșanu.

Pe colective, brigada se împarte 
astfel:

Colectivul de redacție, colectivul 
de recitatori, colectivul de soliști vo
cali, colectivul de dansatori și colec
tivul de instrumentiști, fiecare avînd 
sarcini bine stabilit?

★
In întocmirea repertoriului ne-am 

ghidat după instrucțiunile de func
ționare a brigăzilor și am constatat 
că un mare rol revine colectivelor de 
redacție, care trebuie să creeze lu
crări menite să oglindească viața șl 
munca întreprinderii, material literar 
adecvat diferitelor sărbători cu oca
zia cărora brigada dă spectacole.

w lnsușindu-și această linie, colecti
vul de redacție a creat: „Așa a fost 
în august douăzeci și trei“ de Mihai 
Ciocîriie, poezie care a fost publicată 
în ziarul local „Steagul Roșu". Ace
lași tovarăș a mai scris poezia: „Par
tidului meu“. Tov. Botoșanu a pre- 

ca una dintre cele mai bune brigăzi 
de lucrări de pregătiri de la mina 
Vulcan. Comunistul Andrei Vizi este 
un luptător neobosit pe tărîmul nou
lui. întreaga brigadă muncește dis
ciplinat, aplică metode înaintate de 
muncă și folosește cu pricepere uti
lajul modern cu care este înzestrat 
Jocul de muncă. In ultimul timp, to
varășul Andrei Vizi care lucrează cu 
o mașină de încărcat a avut sar
cina din partea organizației de bază 
să împărtășească din experiența sa 
brigăzilor care au fost înzestrate ul
terior cu asemenea mașini. El s-a a- 
chitat cu simț de răspundere de a- 
ceastă sarcină de partid, ajutînd pe 
minerii din alte brigăzi să învețe te
meinic mînuirea acestui utilai de 
înaltă productivitate.

Munca comuniștilor este oglindită 
în mod deosebit prin realizările ob
ținute în producție de brigăzile pe 
care ei le conduc. Brigăzile conduse 
de tov. Octavian Iancu, Pavel Boyte, 
Andrei Vizi. Andronic lovan și al
tele înregistrează lună de lună depă
șiri medii de plan între 40-80 la sută.

La mina noastră mai sînt unii to
varăși care nu fac cinste organiza
ției noastre. Printre ei se numără și 
candidatul de partid Emeric Heia. Nu 
se poate spune că tov. Heia este un 
muncitor slab.-Dimpotrivă atunci cînd 
vine la lucru, el muncește cu spor 
obținînd rezultate frumoase. Uneori 
însă, el lipsește nemotivat dezorgani- 
zînd astfel munca în brigada unde 
lucrează.' Este clar că cu asemenea 
abateri în muncă el nu constituie un 
exemplu mobilizator pentru oamenii 
muncii fără de partid, nu contribuie 
la întărirea disciplinei în brigada în 
care lucrează. Tov. Emeric Heia tre
buie să-și analizeze în spirit auto
critic'abaterile de la disciplina, pen
tru ca atunci cînd adunarea generală 
a organizației de bază va lua în dis
cuție cererea lui de primire în rîndu- 
rile membrilor de partid, să aibă cer
titudinea că este demn de a face parte 
din partidul celor ce muncesc din pa
tria noastră.

CORNEL1U POP 
membru de partid — mina Vulcan

zentat lucrarea intitulată: „Reportai 
intern“, în care prezintă aspecte po
zitive și negative din munca minei 
Petriîa. Lucrarea a fost scrisă în pro
ză și versuri, iar muzica folosită pen
tru ea a fost sugestivă. Reportajul 
nu prezintă generalități, ci cazuri 
concrete și anume: convorbiri cu E- 
roul Muncii Socialiste Haidu luliu, 
cu fruntașul întrecerii socialiste Croi- 
toru Gheorghe și cu tov. Pali losif, 
directorul minei. Ca aspect negativ 
este redată convorbirea dintre trei e- 
levi de la S.F.LI., care se plîng că 
maistrul le-a tăiat șutul, fiindcă doi 
din ei au fost găsiți stînd pe o ladă.

Reportajul a fost călduros aplaudat 
de mineri și nici unul din cei criticați 
n-a venit să protesteze, fiindcă „re
portajul“ era bazat pe fapte care nu 
se puteau tăgădui. Credem că în fe
lul acesta brigada a reușit să-i ajute 
pe cei ce călcau alăturea cu drumul.

Compozitorul brigăzii, tov. Khim 
Norbert, a compus valsul „In munții 
Parîngului“ și semnalul brigăzii, 
semnal cu care se începe și se ter
mină programul.

In afară de lucrările originale, in 
program figurează „Poetul și mine
rul“ poezie de Mihai Beniuc și „Marș 
de pace“ poezie de Nina Cassian.

Colectivul de soliști vocali are și 
el un program cuprinzător. El se îm
parte în patru grupe: cîntece popu
lare romînești, cîntece populare ma
ghiare, muzică ușoară romînească și 
sovietică și cîntece sovietice.

In programul de cîntece populare

mintului.de
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Un eveniment de mare însemnătate în viața pope - lui chinez 

La Pekin s-a deschis prima sesiune 
a Adunării reprezentanților populari 

din întreaga Chină

Să dăm o nouă bătălie pentru ca Italia și Europa 
întreagă să promoveze o politică de pace

Cuvîntarea lui Palmiro Togliatti la mitingul de la Ravenna

PEKIN (Agerpres). — China Nouă 
Sala Huaijentan are un aspect de 

sărbătoare.
I.a 15 septembrie, în această sală 

s-a deschis prima sesiune a Adună
rii reprezentanților populari din în
treaga Chină — organul suprem al 
puterii de stat a Chinei populare. Din 

! toate colțurile țării au venit aici de
putății poporului chinez pentru a 
adopta hotărîri de mare însemnătate 
istorică pentru dezvoltarea mai de
parte a Chinei ne calea construcției 
socialiste.

Din rîndurile deputaților prezenți 
fac parte reprezentanți ai eroicei clase 
muncitoare a Chinei, ai maselor de 
milioane ale țărănimii, ai inteletetua- 
lității chineze, ostași viteji ai Arma
tei Populare de Eliberare, reprezen-

Sosirea lui Eden la Paris
P/VR1S (Agerpres). — Agenția 

France Presse anunță că ministrul 
de Externe britanic a sosit la Paris 
în cursul după-amiezii de miercuri, 
venind de la Roma. El a fost întîm
pinat de primul ministru francez, 
Mendes-France.

Ziarul „New York Times” recunoaște provocările 
avioanelor americane

NEW YORK (Agerpres). — TASS 
transmite:

Comentatorul ziarului „New York 
Times", Hanson Baldwin, recunoaște 
că „avioane ale forțelor aeriene și 
navale ale S.U.A. zboară de-a lungul 
frontierelor Uniunii Sovietice, iar în 
eîteva cazuri au trecut aceste fron-

Greva constructorilor unei uzine atomice din S.U.A.
WAVERLY-OHIO (Agerpres).
Agențiile de presă anunță că mun

ca de la șantierele de construcții ale 
uzinei atomice din apropiere de loca
litatea Waverly a fost complect sis
tată în urmă grevei generale decla-

Agenția „France Presse” despre răspunsurile 
lui V. M. Molotov date ziaristului japonez

TOKIO (Agerpres).
Gomentînd răspunsurile lui V. M. 

Alolotov la întrebările redactorului- 
șef al ziarului japonez „Țiubu Nippon 
Simbun", corespondentul din Tokio 
al agenției France Presse subliniază 
că ele „constituie un nou element im
portant“ și că ele arată că Uniunea 

i Sovietică dorește reluarea grabnică 
a relațiilor cu Japonia.

Relevînd faptul că „guvernul sovie
tic a subliniat în repetate rînduri ne
cesitatea reluării relațiilor normale

Ajutor militar dat de
WASHINGTON (Agerpres).
După cum se știe, la Washington 

se desfășoară de peste șase săptămîni 
convorbiri militare între reprezentanți 
ai Coreei de sud și reprezentanți mi
litari americani, în legătură cu aju
torul militar al S.U.A. destinat ar
matei lisînmaniste.

United Press anunță că Statele U-

PE SCURT
— Delegația R. P. Polone la cea 

de a 9-a sesiune a Adunării Generale 
O.N.U., în frunte cu Stanislaw Skrzes- 
zewski, ministrul Afacerilor Externe, 
a plecat spre New York.

— In seara zilei de 13 septembrie 
s-a inaugurat la Varșovia Luna prie^ 
teniei polono-sovietice, organizată cu 
prilejul sărbătoririi celei de a 10-a 
aniversări a înființării Asociației de 
prietenie polono-sovietică. 

tanți ai tuturor păturilor populației 
țării. Printre aleșii poporului sînt 
multe femei.

Reprezentanții populari din întrea
ga Chină reprezintă familia multina
țională unită a popoarelor libere și 
égale în drepturi ale Republicii Popu
lare Chineze.

La ora 15 fix, în sala de ședințe 
și-au făcut apariția Mao Țze-dun,Ciu 
De, Liu Șao-ți, Sun Cin-lin, Li Ci-șen, 
Cian Lan, Giu En-lai, Lin Bo-ciui și 
Dun Bi-u. Delegații i-au întîmpinat 
cu aplauze furtunoase care n-au con
tenit vreme îndelungată.

Sesiunea Adunării reprezentanților 
populari din întreaga Chină a primei 
legislaturi a fost deschisă de Mao 
Țze-dun, președintele Guvernului 
Central Popular al Republicii Popu
lare Chineze.

La sosirea sa pe aerodrom, Eden 
a declarat că speră că discuțiile cu 
premierul francez vor contribui la 
învingerea „dificultăților de a tradu
ce în fapt unitatea europeană1', adi
că crearea unei organizații în care 
Germania occidentală remilitarizată 
urmează Să aibă un rol preponderent.

tiere“. El afirmă că aceste avioane 
culeg tot felul de „informații“. Bald
win declară că unul din scopurile an
cestor zboruri ale avioanelor ameri

cane „îl constituie luarea de foto
grafii însoțite, atunci cînd este po
sibil,- de observații făcute chiar de 
piloți“.

rată de cei 18.000 muncitori con
structori. Hotărîrea de a nu se pre
zenta la lucru a fost luată de mun
citori în urma refuzului conducerii 
întreprinderii de a le ameliora salal- 
rizareă.

cu Japonia", corespondentul citează 
o serie de fapte convingătoare care a- 
rată dorința permanentă afirmată de 
conducătorii LJniunii Sovietice de a 
normaliza relațiile cu Japonia. Co
respondentul nu poate trece cu vede-, 
rea faptul că în Japonia se intensifi
că campania „în vederea elaborării 
unei noi politici externe" a guvernu
lui japonez favorabilă normalizării 
relațiilor cu China și Uniunea So
vietică.

S.U.A. Coreei de sud
nite au oferit guvernului sud-coreean 
un ajutor militar suplimentar■ de 100 
milioane dolari pe anul fiscal 1954- 
1955, ajutorul total ridicîndu-se astfel 
la 700 milioane dolari.

Statele Unite vor furniza Coreei 
de Sud armament și vor contribui la 
crearea unei rezerve strategice sud- 
coreene cuprinzînd zece divizii.

— Se anunță că muncitorii din 
transporturile publice din Chile au 
declarat grevă. Guvernul chilian a 
luat măsuri pentru rechiziționarea 
imediată a tuturor autovehiculelor în
treprinderilor în cauză și a procedat 
la arestări în rîndurile greviștilor.

— La 14 septembrie, muncitorii de 
la fabricile de cărămidă din Grecia 
au declarat o grevă de 24 de ore.

Greviștii cer mărirea salariilor.

ROMA (Agerpres).—Ziarul „Unita" 
a publicat cuvîntarea rostită la 12 sep
tembrie de Palmiro Togliatti, secre
tarul general al Partidului Comunist 
Italian, în orașul Ravenna, în fața 
celor 40.000 de participanți la mi
tingul convocat în cadrul Lunii pre
sei comuniste.

La începutul cuvîntării sale, To
gliatti, relevînd succesele obținute de 
mișcarea populară în Italia și în lu
mea întreagă, a subliniat creșterea 
prestigiului internațional al Uniunii 
Sovietice, Republicii Populare Chine
ze și țărilor de democrație populară 
„care au dus totdeauna o luptă dîrză 
pentru rezolvarea pașnică a tuturor 
problemelor litigioase“. Arătînd că, 
datorită succeselor obținute de forțele 
păcii, „pe arena internațională s-a 
creat o nouă situație", vorbitorul a 
declarat: „Guvernul italian nu numai 
că nu dorește să recunoască această 
situație nouă și să-și schimbe radical 
politica externă, dar intenționează 
chiar să intensifice lupta împotriva 
mișcării populare, legîndu-se cu în- 
căpățînare de politica reacționară de 
subordonare față de forțele imperia
lismului străin"

După prăbușirea „comunității de
fensive europene", a subliniat To
gliatti, guvernul italian se străduiește 
să găsească o formulă de înlocuire 
a acestei comunități, formulă avînd 
același țel — crearea unui pact .mi
litar îndreptat spre pregătirea unui 
nou război. Togliatti a declarat că 
partidul comunist va continua în 
țară și în parlament lupta împotriva 
oricărei propuneri de înlocuire a 
„comunității defensive europene“

Uniunea Sovietică pășește ferm 
pe drumul asigurării păcii în lume

Ziarele au publicat marți Răspun
surile lui, Viâceslav Mihailovici Mo
lotov, ministrul Afacerilor Externe al 
U.R.S.S,, Ia întrebările redactorului 
șef 'al ziarului japonez „Țiubu Nippon 
Simbun“ — dl. M. Sudzuki.

Răspunsurile tovarășului Molotov 
date la unele din cele mai importante 
probleme ale relațiilor dintre Uniu
nea Sovietică și Japonia, constituie 
o nouă dovadă a fermității cu care 
marele stat sovietic pășește pe dru
mul dezvoltării pe toate Căile a prie
teniei și colaborării între toate po
poarele mari și mici, indiferent de 
sistemul lor politic și social, pe dru
mul asigurării păcii în lume.

Răspunzînd primei întrebări a zia
ristului japonez, „Cu privire la înche
ierea unui oact de neutralitate sau a 
unui pact de neagresiune între Japo
nia și U.R.S.S.“, tovarășul Molotov 
a arătat: „După cum se știe, în rela
țiile sale cu celelalte țări, guvernul 
sovietic pornește de la recunoașterea 
principiului coexistenței pașnice a sta
telor cu orînduiri sociale diferite și 
de la faptul că pot fi realizate hotărîri 
de comun acord în problemele inter
naționale nereglementate, dacă păr
țile interesate tind spre acest lucru. 
Oamenii sovietici sînt convinși că o 
asemenea politică corespunde nu nu
mai intereselor popoarelor Uniunii 
Sovietice, ci și intereselor popoarelor 
din celelalte țări, care năzuiesc spre 
micșorarea „încordării internaționale 
și consolidarea păcii"

In continuare, ministrul de externe 
al U.R.S.S. a subliniat încă odată po
litica de pace pe care Uniunea Sovie
tică o duce și năzuința ei spre dez
voltarea unor relații normale cu toate 
statele care înțeleg să întrețină ace
leași relații cu Uniunea Sovietică. 
Uniunea Sovietică duce aceeași po
litică și față de Japonia, cu care nu 
întreține pînă în prezent relații nor
male, deși problema reglementării 
acestor relații a devenit actuală. Re
zolvarea acestei chestiuni ar deschi
de posibilitatea discutării problemelor 
concrete ale relațiilor dintre U.R.S.S. 
și Japonia.

In calea restabilirii unor relații 
normale între U.R.S.S. și Japonia 

printr-un nou pact militar agresiv, 
care să transforme Italia într-o țară 
dependentă și într-un punct de sprijin 
al imperialismului internațional.

Noi nu sîntem adversari ai unității 
europene; dimpotrivă vrem ca toate 
popoarele europene să se unească și, 
în acest scop, cerem ca toate țările 
Europei — de la Ural pînă la Ocea
nul Atlantic — să fie unite într-un 
pact de prietenie, care să limiteze 
înarmările și să asigure pacea. Dacă 
„comunitatea defensivă europeană" a 
fost înmormîntată, a declarat în con
tinuare Togliatti, aceasta nu înseam
nă că și dușmănii păcii au fost li
chidați. Ei sînt activi și țes intrigi 
josnice. Prin urmare, sarcina noastră 
este să continuăm lupta, să lărgim 
frontul partizanilor păcii, să dăm o 
nouă bătălie pentru ca Italia, și Eu
ropa întreagă să promoveze o poli
tică de pace.

După aceea, Togliatti a atras aten
ția asupra necesității unei noi expri
mări a voinței națiunii pentru ca po- 
jorttl italian să-și poată afirma în- 
r-un mod și mai convingător decît 
a 7 iunie 1953 voința de a instaura 

o orînduire democratică, de a crea 
un guvern care să ducă o politică de 
pace, de a pune capăt corupției care 
domnește în rîndurile vîrfurilor gu
vernante. A sosit timpul, a subliniat 
Togliatti, să ne unim, să creăm în 
Italia un fel de bloc, o alianță a tu
turor acelora care doresc în mod se
rios să redea țării libertatea, pacea 
și să însănătoșească sistemul de con
ducere a statului. Pentru aceasta se 
pronunță majoritatea efectivă a po
porului.

mai stau în zilele noastre unele pie'- 
dici.

Vorbind despre . principalul obsta
col care împiedică restabilirea rela
țiilor normale între U.R.S.S. și Japo
nia, V. M Molotov a arătat că anu
mite cercuri din Japonia urmează dic
tatul cercurilor dominante din S.U.A., 
care caută să mențină Japonia în si
tuație de țară dependentă.

Uniunea Sovietică — a declarat 
V. M. Molotov — este gata să nor
malizeze relațiile cu Japonia, în cazul 
cînd și aceasta nutrește aceeași ho- 
tărîre.

Exprimînd voința poooarelor so
vietic și japonez, V. M. Molotov a 
spus, răspunzînd la cea de a treia 
întrebare a ziaristului japonez că 
scopului dezvoltării comerțului între 
Japonia și U.R.S.S. ar putea’ servi 
întâlniri mai frecvente între persoane 
și delegații interesate în comerțul so- 
vieto-japonez.

Deosebit de mare importanță pre
zintă pentru . dezvoltarea relațiilor 
între cele două țări, precum și pentru 
creșterea nivelului de trai al poporu
lui japonez, problema reducerii înar
mării Japoniei. Uniunea Sovietică, 
stînd neclintit pe poziția asigurării 
păcii în lume, luptă pentru o reducere 
substanțială a înarmărilor de către 
toate statele și pentru interzicerea 
necondiționată a armelor atomice, cu 
hidrogen și a celorlalte tipuri de arme 
de exterminare în masă. Aceasta nu 
înseamnă că Japonia să fie lipsită de 
posibilități de autoapărare. Dimpotri
vă, propunerile sovietice cu privire 
la tratatul de pace cu Japonia prevăd 
că o Japonie independentă, iubitoare 
de pace și democratică poate dispu
ne de forțele armate necesare auto
apărării.

O contribuție de seamă la dezvol
tarea unor" relații multilaterale nor
male între cele două state ar putea 
aduce lărgirea relațiilor culturale.

Fără îndoială că răspunsurile pe 
care Viaceslav Mihailovici AAolotov 
le*a dat ziaristului japonez vor găsf 
un puternic răsunet în rîndurile po
porului japonez, care este direct in
teresat în dezvoltarea prieteniei cu 
poporul sovietic. în rîndurile opiniei 
publice mondiale.
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