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In corpul ziarului
VIAȚĂ DE PARTID : Să dăm pa-

triei mai mult cărbune și mai 
mult oțel 1 — Conferința regio
nală de partid Hunedoara.
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Comunicat TASS.
■Declarația Ministerului Afacerilor 

Externe al U.R.S.S. a produs o 
puternică impresie în rîndul 
populației vest-germane.

Criza industriei miniere din Illinois 
(S.U.A.).

O victorie însemnată a patrioților 
tunisieni.

(pag. 4-a).

0 nouă confirmare a politicii de pace 
a Uniunii Sovietice

Zilele trecute, Ministerul Afacerilor Externe al U.R.S.S. a 
dat publicității o Declarație care analizează profund una din 
cele mai importante probleme ale continentului Asia.

După cum ii este cunoscut întregii lumi, din inițiativa și 
sub presiunea Statelor Unite ale Americii, puterile occidentale 
coloniale au încheiat la recenta conferință de la Manilla un 
pact agresiv (S.E.A.T.O.). Declarația Ministerului Afacerilor 
Externe al U.R.S.S. arată că prin crearea blocului militaro- 
strategic Statele Unite ale Americii urmăresc „îndreptarea" si
tuației în care s-au trezit adepții politicii „de pe poziții de forță“, 
situație creată prin înmormîntarea „comunității defensive eu
ropene“ si încetarea războiului din Indochina. Conferința din 
capitala Filipinelor a fost expresia pregătirii și înjghebării blo
cului S.E.A.T.O.

Despre ceea ce reprezintă pactul S.E.A.T.O. precum și des
pre scopurile lui vorbește și numai faptul că conferința In care 
acesta trebuia să fie semnat n-a fost pregătită de statele Asiei 
de sud-est, al cărora, chipurile, este. Dimpotrivă, conferința a 
fost pregătită în spatele acestora. Rolul principal în această 
acțiune l-au jucat S.U A. care se află la cîteva mii de kilometri 
de această zonă.

Scopul* agresiv al S.E.A.T.O. a determinat țările cu majo
ritatea zdrobitoare a populației din zona Asiei de sud-est să 
refuze participarea la acest bloc: India,’ Birmania, Indonezia și 
Ceylonul. Totalul populației țărilor care participă Ia pactul 
S.E.A.T.O. reprezintă mai puțin de o cincime din populația în
tregii Asii de sud-est și numai aproximativ o zecime din popu
lația tuturor țărilor asiatice, față de aproape o jumătate de mi
liard pe care o are. India, Birmania si Indonezia. Iată, prin ur
mare. cît de „asiatic“ este blocul S.E.A.T.O. Aceste cîteva cifre 
vorbesc destul de convingător despre atitudinea popoarelor Asiei • 
față de planurile de creare a unei grupări militare, planuri care 
se ooun evident intereselor lor.

Nu trebuie uitat că împotrivă acestor planuri agresive se 
pronunță marele stat asiatic — Republica Populară Chineză — 
cu o populație de 600 milioane de oameni.

Subliniind caracterul agresiv al grupării S.E.A.T.O., De
clarația Ministerului Afacerilor Externe al U.R.S.S. spune: „In 
articolul 4 al pactului se prevede că părțile participante se vor 
consulta între ele în cazul ivirii unei anumite „situații“, prin 
care se subînțelege, așa cum au declarat ele fără echivoc și în 
repetate rînduri, orice evenimente din aceste țări care nu co
respund intereselor marilor puteri coloniale și socotelilor lor 
militaro-strategice.“.

Cercurile conducătoare din Statele Unite și din celelalte 
țări semnatare ale pactului S.E.A.T.O. declară că urmăresc prin 
acesta unirea eforturilor pentru a împiedica „activitatea sub-\ 
versivă“ împotrivă țărilor Asiei de sud-est. Aceasta înseamnă, 
cu alte cuvinte, înăbușirea mișcării de eliberare națională de sub 
jugul secular imperialist. Iată unul din scopurile principale ale 
faimosului pact S.E.A.T.O.

Se remarcă faptul că acțiunile preliminare întreprinse în 
scopul creării acestei „comunități" au fost însoțite de o urlă- 
toăre campanie de născociri la adresă Uniunii Sovietice și Re
publicii Populare Chineze: „Acest procedeu—se arată în Declara
ția Ministerului Afacerilor Externe al U.R.S.S.—nu este nou. Lă 
el au recurs la timpul lor organizatorii așa-numitului „pact anti- 
comintern". La el recurg și acum, mâi ales în S.U.A. adepții 
politicii „de pe poziții de forță", ori de cîte ori această politică 
suferă un insucces. Lă el se recurge de obicei — continuă decla
rația — atunci cînd opinia publică trebuie înșelată și cînd se 
unnărește să se camufleze adevăratele țeluri legate de înjghe
barea unei grupări agresive sau alteia. O altă idee pe care 
inițiatorii „tratatului defensiv al Asiei de sud-est" o promo
vează cu privire lă scopurile acestuia, este acela de a contribui 
la „progresul economic“ al țărilor din această zonă.

Această idee este tot atît de lipsită de adevăr că și aceia cu 
privire lă grijă pentru apărărea țărilor Asiei de sud-est. Reali
tatea este că organizatorii pactului sînt călăuziți de propriile 
lor interese înguste, mai ales cu caracter militaro-strategic. Ță
rile coloniale semnatare a pactului S.E.A.T.O. au rolul de a fur
niza materie primă marilor trusturi ale puterilor occidentale.

Mișcarea de eliberare națională a luat în această parte ă 
lumii un asemenea ăvînt încît ea nu mai poate fi oprită de nici 
o forță din lume. Aceasta, mai ales în urma victoriei istorice a 
mirelui popor chinez, care a pus capăt jugului colonialist, a in
staurat în țară puterea populară și a pășit pe drumul progre
sului economic și cultural. Toate acestea dovedesc că acțiunile 
îndreptate spre înăbușirea mișcării de eliberare națională sînt 
sortite eșecului.

Cercurile guvernante din S.U.A. nutresc astăzi intenția de 
a atrage sub o formă sau alta în blocul S.E.A.T.O. Laosul. 
Cămbodgia și Vietnamul de sud. Aceasta este o încercare vădită 
a S.U.A. de a lovi în acordurile încheiate la conferința de la 
Geneva’ cu privire lă situația celor trei state, acorduri care ex
clud posibilitatea atragerii lor în vreo grupare militară.

Nu mai este necesar nici un argument pentru a dovedi ca
racterul agresiv al pactului Asiei de sud-est.

Opinia publică mondială a primit cu satisfacție Declarația 
Ministerului Afacerilor Externe al U.R.S.S. Popoarele Asiei, ca 
și toate forțele iubitoare de pace văd în aceasta un document 
ce deschide noi perspective stabilirii păcii în lume. I

In întâmpinarea Congresului partidului și a zilei de 7 Noiembrie

Oamenii muncii din Valea Jiului răspund cu entuziasm 
chemării la întrecerea socialistă

Minerii din Lupeni sînf hofărîfi să obțină noi succese în producție
Prima jumătate a lunii sep

tembrie a constituit pentru 
minerii din Lupeni un prilej 
de reafirmare a hotărîrii lor 
de a spori producția de căr
bune. In intervalul J-15 sep
tembrie. planul de producție 
a fost îndeplinit la această 
mină în proporție de 104. la 
sută Unele 'colective de sec
toare. cum sînt cele ale sec
toarelor II și 111, au obținut 
realizări și mai mari, depă
șind sarcinile de plan cu 8,7 
și. respectiv, 27,6 la sută.

in cadrul celor două sec
toare fruntașe de la mina 
Lupeni, sînt numeroase bri
găzi de mineri care au extras 
zeci și chiar sute de tone de 
cărbune peste sarcinile de 
plan, în prima jumătate a 
lunii septembrie. Brigada mi
nerului Paul Anțilă, spre e- 
xemnlu, care lucrează în două 
abataje frontale ciclizate, cu 
toate că a rămas în urmă Ia 
îndeplinirea ciclurilor de îna
intare, a extras peste plan.

ln ziua de 16 septembrie 
ă. c„ minerii de la Lonea au 
sărbătorit 6’ nouă victorie în 
muncă: In această zi colecti
vul sectorului 1 ..Steaua Ro
șie“ și-a îndeplinit sarcinile 
de plan pe luna septembrie 
și a început să lucreze în 
contul lunii octombrie.

Succesul repurtat de colec
tivul de mineri și tehnicieni 
din sectorul I „Steaua Roșie“ 
al minei Lonea, care au reu
șit să îndeplinească sarcinile 
de plan pe luna septembrie 
la extracția cărbunelui cu 15

Vestea chemării la întrecere 
lansată de muncitorii, ingine
rii, tehnicienii și funcționarii 
din unele întreprinderi ale re
giunii Stalin, în cinstea celui 
de al Il-lea Congres al parti
dului și a zilei de 7 Noembrie 
a însuflețit muncitorii Fila
turii Lupeni spre noi victorii 
în muncă. Intr-o consfătuire 
de producție ținută recent, 
ei au analizat posibilitățile ce 
există în întreprindere pentru 
asigurarea îndeplinirii și de
pășirii planului la toți indi
cii, măsurile ce trebuie luate 
în acest scop.

Întregul colectiv al între
prinderii s-a angajat ca în 
cinstea Congresului partidu
lui și a zilei de 7 Noiembrie

La gospodăria de locuințe muncitorești Petroșani
In cadrul unei consfătuiri 

de producție ce a avut loc zi
lele trecute la gospodăria de 
locuințe muncitorești din Pe
troșani, numeroși muncitori, 
tehnicieni și funcționari și-au 
exprimat hotărîrea de a munci 
cu eforturi sporite în cinstea 
celui de al II-leâ Congres al 
partidului și a zilei de 7 No
iembrie, la amenajarea și re
pararea locuințelor și depen
dințelor muncitorești.

Zidarii Florea Georgescu, 
Nicclae Albu, Cornel Dehe- 

între 1-15 septembrie, 300 
tone de cărbune. In același 
interval, brigada minerului 
Ladislau Lapșanschi a pro
dus 103 tone de cărbune în 
plus. Minerii din brigăzile 
conduse de tov. Loghin Nicu- 
la, Martin Adamoș, Victor 
Vornicu, Gheorghe Olaru, 
Dumitru Hîmbățan și Dioni- 
sie Fazekaș și-au întrecut de 
asemenea sarcinile de plan 
cu 20-80 tone de cărbune.

La lucrările de pregătiri, un 
număr apreciabil de brigăzi 
de mineri de la mina Lupeni 
au excavat un volum mai 
mare de pregătiri de cît eră 
prevăzut. Numai brigada mi
nerului Ioan Popa a săpat 
peste plan, în primele 15 zile 
din această lună, 120 m.3 ga
lerie în cărbune. O altă bri
gadă, cea condusă de mine
rul Gheorghe Vraja, a exca
vat 50 m.3 pregătiri în plus. 
Au săpat un volum de pre
gătiri cu 12-40 m.3 mai mare 
de cît prevedeau sarcinile de 

O nouă victorie în muncă
zile înainte de termen, este 
rezultatul aplicării metodelor 
de muncă sovietice și a folo
sirii din plin a timpului de lu
cru. Datorită acestui fapt 
multe brigăzi de mineri din 
cadrul acestui sector printre 
care și cele conduse de tov. 
lordache Butnaru, Anton Ni- 
culăeș și, Avram Lupuleț au 
dat zilnic cîte două norme de 
cărbune.

La mitingul care a avut loc 
cu acest prilej, minerii și teh
nicienii din cadrul sectorului 
1 „Steaua Roșie" au fost feli

Angajamentele textiliștilor
să depășească planul cantita
tiv cu ¿00 kg. de fire și să 
îmbunătățească calitatea pro
duselor cu 1,5 la sută.

Aplicînd un regim sever de 
economii, luptînd împotriva 
deșeurilor, se va reduce pre
țul de cost al produselor cu 
S la sută față de sarcina pla
nificată și se vor realiza eco
nomii în valoare de 18.000 
Iei.

Pentru a da oamenilor mun
cii din Valea Jiului bunuri de 
larg consum în cantități tot 
mai mari, Filatura Lupeni vă 
produce pînă la 30 octombrie 
produse de larg consum în 
valoare de 100.000 lei.

La secția de filaj actualul 
indice de. utilizare a agrega- 

lean, dulgherii Augustin Ma- 
ciuc, Nicolae Cimil și zugra 
vul Gheorghe Laszlo, și-au 
luat ca angajamente în cin
stea Congresului partidului și 
a zilei de 7 Noiembrie să de
pășească normele de lucru 
planificate cu 20-50 la sută 
șl să realizeze o economie Ia 
materiale de 5 10 la sută.

Angajamente asemănătoare, 
și-au luat și instalatorul Ale
xandru ALaroși, tinichigiul Mi
hai Kantz, tîmplarul Gheor
ghe Hodorog și alții. 

plan și brigăzile minerilor 
Ioan Gaiovschi, Andrei Lucaci, 
Ioan Tănăsache și alții.

Realizările obținute pînă ă- 
cum de minerii din Lupeni: 
constituie o bază temeinică 
pentru angajamentele pe care 
colectivul acestei întreprinderi 
le-a luat în întrecerea în cin
stea Congresului partidului și 
a celei de a 37-a aniversare a 
Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie. In aceste angaja
mente se arată printre altele 
că pentru a îndeplini ritmic 
planul la cărbune se va de
păși volumul lucrărilor de 
pregătiri cu 5 la sută. De a- 
semenea procentul de cenușăi 
din cărbunele brut va’ fi re
dus cu 1 la sută față de sar
cina de plan. *

Un angajament deosebit de 
mobilizator și-a luat colecti
vul sectorului III al minei. 
Pînă la 7 octombrie acest 
colectiv va îndeplini plănui 
de producție pe întreg anul 
1954.

citați călduros din partea con
ducerii minei, organizației de 
partid și U.T.M.. precum și 
de numeroși mineri.

In numele colectivului sec
torului I a vorbit tov. inginer 
Ioan Nicoară, șeful sectoru
lui, care s-a angajat ca în 
întîmpinarea Congresului par
tidului și a zilei de 7 Noiem
brie, sectorul 1 va obține noi 
realizări în lupta pentru mai 
mult cărbune.

GH. DESCULȚU 
corespondent

ielor va fi depășit cu 2 la sută. 
Tot aici se va modifica o ma
șină de filat pe conoizi pînă 
ia data de 30'octombrie. Vor 
fi revizuite mașinile din sec
ția depănat și li se vor aduce 
îmbunătățirile necesare pen
tru a li se asigura un randa
ment maxim.

Pentru mărirea productivi
tății se vor face următoarele 
îmbunătățiri în secția răsu
cit: transformarea mașinei de 
răsucit conus — biconus. pre
cum și terminarea pieselor 
necesare transformării unei 
nof mașini.

De asemenea, în cadrul lu
crărilor de investiții se va 
termina punerea castelului de 
apă sub acoperiș.

Pe baza angajamentelor in
dividuale luate de muncitori 
colectivul gospodăriei de lo
cuințe muncitorești din Petro
șani s-a angajat să depă
șească planul de reparații și 
amenajări pe întreaga între
prindere cu 40 la sută, iar 
planul de producție pe tri
mestrul III să fie terminat cu 
10 zile înainte de termen. In 
angajament s-a prevăzut tot
odată realizarea unei econo
mii de 15 la sută la consumul 
de materiale.
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ViAJJX DE PARTID

Să dăm patriei mai mult cărbune și mai muit oțel!
Toate organizațiile de partid se pre

gătesc cu însuflețire în vederea celui 
de al 11-lea Congres al Partidului 
Muncitoresc Romîn. După adunările 
de dări de seamă și alegeri în orga
nizațiile de bază ale partidului și 
conferințele de partid raionale și oră
șenești, au loc acum conferințele de 
partid regionale, care vor alege noile 
comitete regionale și delegații pentru 
Congresul partidului.

In zilele de 11 și 12 septembrie â.ic. 
a avut loc conferința organizației de 
partid regionale Hunedoara.

La conferința de partid au luat 
parte, ca delegați, muncitori, ingineri 
și tehnicieni din organizațiile de 
partid din industria minieră, siderur
gică și metalurgică, din transport și 
telecomunicații, din industria ușoară 
și alimentară din regiune. Au măi 
participat numeroși delegați ai orga
nizațiilor de bază din S.M.T.-uri, gos
podării de stat, gospodării colective 
și întovărășiri agricole, precum și de
legați ai organizațiilor de bază teri
toriale de la sate, ingineri și tehni
cieni agronomi, medici, profesori, în
vățători, activiști de partid, activiști 
ai organizațiilor de rfaasă și ai orga
nizațiilor economice.

In cuvîntul lor, delegații și-au ex
primat calda aprobare fațăz de Docu
mentele pentru Congresul al Il-lea al 
partidului proiectul Statutului mo
dificat al P.M.R.. și proiectul Directi
velor Congresului cu privire la dez
voltarea agriculturii în următorii 2-3 
ani. Lucrările Conferinței au arătat 
spiritul de răspundere al membrilor 
de partid pentru cit mai buna pre
gătire a Congresului, Hotărîrea lor 
de a întîrnpina Congresul printr-o 
muncă plină de însuflețire pentru în
deplinirea și depășirea planului de 
stat, pentru dezvoltarea producției 
bunurilor de larg consum și ridicarea 
producției agricole.

Regiunea Hunedoara este o puter
nică regiune industrială a țării. In 
această regiune, ca și în alte regiuni, 
s ă resimțit din plin. în anii regimu
lui democrat-popular, grija1 partidului 
și a guvernului pentru dezvoltarea în
treprinderilor industriale și echiparea 
lor cu utilaje moderne. In bazinul 
carbonifer din Valea Jiului s-au des
chis noi mine de cărbune, iar cele 
existente au fost considerabil lărgite. 
Minele au fost înzestrate cu utilaj 
modern primit din U.R.S.S., ca ha- 
veuze, combaine, mașini de încărcat, 
compresoare. In sectorul siderurgic 
s-au pus în funcțiune noi unități, do
tate cu instalații moderne.

Din darea de seamă și din discuții 
â rezultat că, îndrumate de Comite
tul regional, organizațiile de partid 
din mine și uzine și-au sporit rolul 
de conducători politici și organiza
tori ai muncitorilor și tehnicienilor în 
luptă pentru îndeplinirea și depăși
rea sarcinilor de plan. Ele dau o mai 
măre atenție problemelor producției, 
dezvoltă întrecerea socialistă pentru 
sporirea productivității muncii și re
ducerea prețului de cost. Că urmare 
ă muncii politice desfășurate de or
ganizațiile de partid din industria mi
nieră, peste 14.000 mineri sînt antre
nați în întrecerea socialistă pentru 
mai mult cărbune, î-n frunte fiind co
muniști că Haidu Ittliu, Erou- al 
Muncii Socialiste, Kopetin Geză, Vizi 
Andrei și alții. A crescut preocuparea 
unor organizații de partid pentru ex
tinderea metodelor înaintate de mun
că, ceea ce se oglindește în faptul că 
peste 11.000 mineri ăplică metode so- 
vie'”ce, 60 brigăzi lucrează după me
toda graficului ciclic.

In numeroase exploatări miniere a 
crescut productivitatea muncii. Astfel, 
la exploatarea Vulcan productivitatea 
a crescut pe trimestrul II față de trH 
mestrul I al anului cu 24 la sută, la 
Lonea cu 11,3 4a sută, la Petrilă cu 
3 la sută. In cinstea celei de ă 10 â 
aniversări a eliberării patriei noastre, 
minerii au reușit să îndeplinească 
planul producției de cărbune în pro
porție de 101,6 la sută. Numai mina 
IJricăni a dat peste plan mai mult de 
9000 tone cărbune. ,

— Conferința regională de pariid Hunedoara
La Combinatul siderurgic Hunedoa

ra, planul de producție a fost depășit 
în numeroase sectoare. Astfel, secția 
oțelărie a dat peste plan 3100 tone 
oțel de bună calitate, secțiile lami
noare și furnale au dobîndit însem
nate depășiri de plan. O puternică 
înflorire cunoaște inițiativa creatoare 
a maselor. Numai la Combinatul si
derurgic Hunedoara, prin aplicarea 
a 150 inovații ale unor ingineri, teh
nicieni și muncitori s-au realizat eco
nomii în valoare de peste 15 milioa
ne lei.

Mai mulți delegați au criticat co
mitetul regional de partid pentru că 
nu a îndrumat organizațiile de partid 
să dea atenția cuvenită folosirii cît 
mai depline a tehnicii noi, cu care 
au fost înzestrate minele și uzinele 
din regiune.

La unii conducători de mine din 
Valea Jiului — ă spus tov. Petre 
Furdui, prim secretar al Comitetu
lui raional de partid Petroșani — 
există încă multă reținere și chiar 
împotrivire față de ceea ce e nou, 
față de folosirea tehnicii înaintate. 
La mina Lupeni, de pildă, stau ne
folosite de mai mult timp o serie de 
combaine, unii tehnicieni susținînd 
că ele nu pot fi adaptate la condițiile 
din mină. Comitetul regional de partid 
și Comitetul raional Petroșani n-au 
combătut cu tărie această părere gre
șita, n-au luat măsuri pentru aplica
rea și în mina Lupeni a experienței 
minei Vulcan, unde asemenea com
baine sînt folosite cu succes. Lipsuri 
serioase există și în pregătirea ca
drelor calificate de mineri. La școlile 
S.F.U. nu se duce o muncă serioasă 
educativă, care să dezvolte dragostea 
elevilor pentru meseria de miner, iar 
însăși munca de pregătire tehnică 
lasă foarte mult de dorit.

Pe drept cuvînt a fost criticat co
mitetul regional de partid pentru 
faptul că de multe ori s-a rezumat 
în conducerea economiei Ia indicații 
cu caracter general, fără să pătrundă 
în miezul problemelor.

— Comitetul regional de partid — 
â spus tov. Paula Popa, membră în 
comitetul organizației de partid de 
la mina Ghelar — ne critică și ne 
tot critică pentru că ăm rămas în 
urmă cu planul, că din unitate frun
tașă am ajuns codași. De ce nu ai- 
nalizează însă comitetul regional 
cauzele acestei situații, de ce nu ne 
ajută să luăm măsuri, să asigurăm 
condiții mai bune de viață și de mun
că minerilor?

Tov. Nisipeahu II ie de lă Combina
tul siderurgic a arătat că deși se vor
bește mult despre necesitatea de a li
chida practica muncii în asalt, care 
duce la forțarea cuptoarelor și in
fluențează negativ asupra calității o- 
țelului, Comitetul regional de partid 
și Comitetul raional Hunedoara nu 
s-ău ocupat în mod concret de îndrep
tarea situației.

*
Ca urmare a dezvoltării industriei 

grele, în regiunea Hunedoara există 
mari rezerve de capacitate pentru o 
însemnată creștere a producției bu
nurilor de consum. Folosirea acestor 
rezerve constituie una din sarcinile 
imediate în vederea sporirii produc
ției bunurilor de consum, în scopul 
îmbunătățirii nivelului de trai al oă- 
menilor muncii. Darea de seamă a 
arătat că organizațiile de partid din- 
tr-o serie de întreprinderi au mobi
lizat conducerile administrative și co
lectivele de muncitori, ingineri șl 
tehnicieni pentru sporirea producției 
bunurilor de larg consum. Astfel, în 
prezent întreprinderile din regiunea 
Hunedoara produc mașini de gătit, 
sobe, lămpi de gătit, mașini de cusut, 
vase emailate și multe alte sortimen
te. Sub conducerea sfaturilor popu
lare industria locală a produs în ul
timul timp peste 50 sortimente pro
duse alimentare și obiecte de uz cas
nic.

Cu toate acestea, conferința a apre
ciat că organizațiile de partid, în 
frunte cu comitetul regional, n-au 

făcut nici pe departe tot ceea ce se 
putea face în această privință. N-a 
fost'' combătută atitudinea de dispreț 
manifestată de conducătorii unor mari 
fabrici și uzine pentru producerea 
bunurilor de larg consum. Nici pînă 
astăzi comitetul regional nu a tras 
la răspundere pe directorul uzinei 
,.Victoria Galan“ care, contrar direc
tivelor partidului și guvernului, a 
suspendat activitatea secției anexă 
de bunuri de larg consum.

Industria ușoară și alimentară din 
regiune nu se bucură de atenția cu
venită dm partea organelor de partid. 
Comitetul regional s-a sezisat cu în- 
tîrziere de faptul că o serie de între
prinderi -nu aleg cu grijă sortimen
tele pe care le fabrică, produc la în- 
tîmplare o serie de mărfuri care nu 
corespund cerințelor și gusturilor 
populației. Comitetul executiv al sfa
tului popular regional n-a fost îndru
mat suficient pentru a folosi din plin 
resursele locale de care dispune re
giunea Hunedoara, cum sînt piatra 
de var, rezervele de turbă, deșeurile 
forestiere, apele termice și altele.

Conferința de partid a criticat cu 
severitate o serie de ministere și mal 
cu seamă Ministerul Industriei Me
talurgice și ăl Construcțiilor de Ma
șini, care de multe ori planifică din 
birou producția bunurilor de larg 
consum, stabilind produse care nu 
corespund profilului întreprinderilor. 
Astfel, uzine înzestrate cu utilajul 
modern, care pot produce mașini de 
cusut și alte obiecte de uz casnic, mai 
complicate, au fost planificate să pro
ducă tocătoare de carne.

★
Un șir de delegați s-au ocupat în 

cuvîntul lor de problemele ridicării 
producției agricole, care constituie 
una din principalele sarcini ale parti
dului nostru.

Referindu-se la sarcinile puse de 
proiectul Directivelor Congresului cu 
privire la dezvoltarea agriculturii, 
unii delegați au arătat că în regiu
nea Hunedoara există mari posibili
tăți de sporire a producției agricole, 
de extindere a culturilor de legume 
și zarzavaturi. — posibilități care 
n-au fost folosite.

Au fost scoase în evidență îndeosebi 
marile posibilități de dezvoltare a 
creșterii animalelor. Prin dezvoltarea 
bazei furajere — s-a arătat în con
ferință — în satele raionului Brad 
numărul vitelor ar putea crește de 
mai multe ori. Unii delegați au cri
ticat comitetul regional pentru că nu a 
acordat atenție dezvoltării și îmbu
nătățirii bazei furajere, popularizării 
largi a măsurilor de cointeresare ma
terială a țăranilor muncitori pentru 
creșterea unui număr cît mai mare 
de animale.

Mai mulți delegați, țărani munci
tori s-au angajat să ducă muncă de 
lămurire pentru formarea de întovă
rășiri și asocieri simple în vederea 
creșterii animalelor.

S-a arătat necesitatea de a se â- 
corda mai multă grijă dezvoltării po
micultura, care a fost neglijată pînă , 
acum în regiune, valorificării și con
servării fructelor.

Tov. Tarța Mariä, țărancă munci
toare din corn. Buruiene, raionul Hia, 
ă exprimat hotărîrea organizației de 
bază din care face parte de a lămuri 
temeinic țăranilor muncitori conținu
tul proiectului de directive, astfel că 
fiecare țăran muncitor să cunoască 
sarcinile concrete ce-i revin, să con
tribuie la descoperirea tuturor rezer
velor de terenuri, să aplice agroteh
nica înaintată etc.

Ocupîndu-se de problemele trans
formării socialiste a agriculturii, to
varășul T. Francfurt a arătat că co
mitetul regional a neglijat în mod 
nepermis munca politică pentru con
vingerea țăranilor muncitori despre, 
foloasele gospodăriilor colective și 
întovărășirilor. In raionul Brad au 
fost lăsați în munca de secretari ai 
unor organizații de bază sătești ele
mente pasive, care nu depun nici un 
interes pentru formarea de gospodării 

colective și întovărășiri. In aceste 
condiții, nu este de mirare dacă în 
raion nu s-a format nici o gospodărie 
agricolă colectivă sau întovărășire, 
deși sînt sute de țărani muncitori care 
și-au manifestat de mult timp dorin
ța de a se uni în gospodării colective 
și întovărășiri.

— La noi există puțină grijă pen
tru întărirea sectorului socialist din 
agricultură — a spus tov. Șt. Bon- 
tea. Mulți activiști de partid își în
chipuie câ dacă într-un sat s-a inau
gurat o întovărășire, prin aceasta ei 
și-au îndeplinit sarcinile și nu mai au 
nimic de făcut pentru bunul ei mers. 
Or, tocmai după ce a luat ființă o 
întovărășire, este nevoie ca ea să fie 
puternic ajutată.

Tov. Popa Ion, președintele gospo
dăriei colective din Pricaz, raionul 
Orăștie, ă cerut comitetului regiona: 
să dea mai mult sprijin gospodăriilor 
colective pentru întocmirea planurilor 
de producție și realizarea construc
țiilor necesare dezvoltării lor.

Cu toate acestea, atît darea de sea
mă cît și discuțiile din Conferință au 
tratat în mod superficial problemele 
dezvoltării agriculturii, n-au scos în 
evidență căile concrete de aplicare 
în regiune a prevederilor proiectului 
Directivelor Congresului, ceea ce do
vedește subaprecierea sarcinii dez
voltării agriculturii, insuficienta înțe
legere a faptului că în faza actuală 
a construcției socialiste în țara noas
tră, odată’ cu dezvoltarea industriei 
grele și cu creșterea rapidă a indus
triei ușoare și alimentare — ridicaj 
rea agriculturii este veriga’ hotărîtoă1 
re pentru dezvoltarea întregii econo
mii naționale și ridicarea nivelului 
de trăi al poporului muncitor.

★

Conferința a subliniat importanță 
pe care o au pentru ridicarea rolului 
de avangardă al comuniștilor preve
derile Statutului modificat cu privire 
la îndatoririle membrilor de partid. 
Tov. L. Călin, de la I.C.S. Hunedoa
ra, referindu-se lă obligația membru
lui de partid de a fi luptător activ; 
pentru realizarea în praictică a poli
ticii și a hotărîrilor partidului, a pro
pus ca cei care ău o atitudine-formală 
și .pasivă față de sarcini să fie trași 
ia răspundere.

Lucrările Conferinței au arătat ro
lul însemnat al controlului îndepli
nirii sarcinilor în sporirea activității 
și ridicarea spiritului de răspundere 
al membrilor și organizațiilor de 
partid. Comitetul regional a îmbună
tățit în ultima vreme controlul în
deplinirii hotărîrilor. Exercitare ' unul 
control mai operativ din partea co
mitetului regional a ajutat Comite
telor raionale Hunedoara și Hațeg să 
preîntîmpine unele încălcări ale prin
cipiului liberului consimțămînt lă 
constituirea întovărășirilor agricole. 
Tot. 1. Vasilczum, președintele cole
giului de partid, a arătat că prin 
organizarea sistematică a controlu
lui, s-au putut descoperi și înlătura 
samavolniciile săvîrșite în raioanele 
Hunedoara și Ilia împotriva unor 
membri de partid cărora li s-a ridicat 
carnetul de partid, cu toate că nu fu
seseră excluși din partid.

Tov. Reghină Dănciu, activistă â 
Comitetului raional de partid Petro
șani, și alți tovarăși au scos în evi
dență faptul că mai sînt încă destule 
cazuri cînd controlul se face mțtlt 
după luarea unor hotărîri sau nu se 
face deloc.

Dezbaterile au arătat că nu s-3 
reușit încă să se pună capăt forme
lor birocratice de control, înlocuirii 
controlului cu „vizite“ făcute din 
goana mașinii. Delegații mineri din 
Valea Jiului și-au exprimat pe drept 
cuvînt nemulțumirea pentru faptul 
că tov. Ion Cotoț, primul secretar al 
comitetului regional, vine rar prin 
mine. „Am dori — a spus tov. Ko
petin Geză, miner fruntaș din Valea 
Jiului — ca tov. Ion Cotoț să vină 
mai des printre noi, să țină conferințe 
în față noastră, să ne ajute cu

(Continuare in pag. 3-a)
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Să dăm patriei mai mult cărbune 
și mai mu It oțel 1

Activitatea clubului U.R.U.M. Petroșani 
trebuie îmbunătățită

(Urmare din pag. 2-a)

sfaturi pentru a organiza mai bine 
întrecerea socialistă și a da patriei 
mai mult cărbune“.

Mai multi delegați s-au ocupat de 
problema conducerii de către partid 
a organizațiilor de masă.

Tov. Sîrbu Dragomir, secretarul 
comitetului regional U.T.M., a ară
tat că datorită ajutorului dat de or
ganizațiile de partid, unele organiza
ții U.T.M. și-au îmbunătățit munca. 
In multe organizații U.T.M. mai qpn- 
tinuă însă să existe mult formalism 
în organizarea brigăzilor și a postu
rilor U.T.M.-iste de control. La sate 
este încă slab aportul U.T.M.-iștilor 
în luptă pentru dezvoltarea agricul
turii, se neglijează atragerea fetelor 
în activitatea U.T.M.

In Conferință s-a arătat' că unele 
organizații de partid nu îndrumă și 
nu sprijină activitatea organelor sin
dicale, ci li se substituie, atît în or
ganizarea întrecerii socialiste cît și 
în alte acțiuni.

Călăuzindu-se după prevederile pro
iectului Statutului modificat, delegații 
au arătat că, criticarea lipsurilor este 
nu numai un drept, ci și o îndatorire 
ă membrilor de partid. Așa cum au 
relevat însă tov. Gh. Ibănescu, se
cretar al comitetului regional de 
partid, și A. Corani, activist de 
partid, comitetul regional n-a depus 
eforturi pentru dezvoltarea autocriti
cii și a criticii de jos. Membrii birou
lui comitetului regional, în frunte cu 
primul secretar, n-au înțeles că cri
tica de jos se poate dezvolta numai 
cu condiția ca ei înșiși să dea dovadă 
de atitudine conștiincioasă față de 
critică, să-și plece cu atenție ure
chea Ia glasul membrilor de partid 
de rînd și al’oamenilor muncii, să 
tină seama de părerile și criticile 
lor. Intre membrii biroului comitetu
lui regional au existat relații neprin
cipiale, de menajare reciprocă și de 
cocoloșire a lipsurilor din muncă — 
practici dăunătoare care contravin 
normelor vieții interne de partid. Tov. 
Ion Cotoț, prim secretar al comite
tului regional, și tov; Petre Dumitres
cu, secretar al comitetului regional, 
încîntîndu-se de succesele obținute, au 
trecut cu ușurință peste o serie de 
lipsuri serioase din activitatea orga
nizației de partid regionale. Trăgînd 
învățăminte din criticile aduse de 
Conferință, tov. Cotoț s-a angajat în 
fața Conferinței, în numele noului 
comitet ales, să lupte din răsputeri

Plecarea grupului de artiști sovietici 
care ne-a vizitat tara

Grupul de artiști sovietici, care 'â 
vizitat țara noastră, cu prilejul zilei 
de 23 August, prezentînd numeroase 
concerte, a părăsit Capitala.

Joi dimineața au plecat cu avionul, 
înapoindu-se în patrie, V. A. Vlasov, 
compozitor, maestru emerit al artei 
din R.S.F.S.R., conducătorul grupului, 
dirijorul T. Z. Niazi, maestru emerit 
al artei din R.S.S. Azerbaidjană, lau
reat al Premiului Staiin, pianistul 
Viktor Merjanov, laureat al Concursu
lui unional și al celui de al IV-lea’ 
Concurs internațional „Chopin“ de la 
Varșovia, violistul Iulian Sitkovețki, 
laureat al Concursului unional Și al 
concursurilor internaționale de la Var
șovia . și Prâgă, violonistul Rudolf 
Barșai, laureat al Concursului inter
național de la Budapesta, violoncelis
tul lakov Slobodkin, laureat al Con
cursului unional și al Concursului in
ternațional de la Praga, violonistul 
Anton Șarcev, laureat al Concursului 
internațional de la Praga și Alexăndr 
Dediuhin, pianist acompaniator.

Pe aeroportul Băneasa, oaspeții so
vietici au fost călduros salutați la 
plecare de tovarășii Pavel Țugui, loc
țiitor al ministrului Culturii, Matei 

pentru dezrădăcinarea acestor mani
festări nesănătoase din munca de- 
partid.

Tovarășul Chiyu Stoica, membru 
în Biroul Politic al C.C. al P.M.R. 
cate a prezidat Conferința, a rostit 
cuvîntul de închidere. Subliniind creș
terea spiritului de răspundere al 
membrilor de partid din regiune pen
tru aplicarea politicii și hotărîrilor 
partidului vorbitorul a arătat că o- 
dată cu dezvoltarea continuă, nefor
țată a industriei grele, cu lupta pen
tru^ ridicarea producției și producti
vității muncii în industria minieră și 
siderurgică, în fața organizației re
gionale de partid stă sarcina de a da 
o atenție mult mai mare sporirii pro
ducției bunurilor de larg consum, de 
a mobiliza toate forțele în vederea' 
ridicării producției agricole vegetale 
și animale. In regiune există posibi
lități' atît de mari de sporire a pro
ducției agricole încît să se asigure 
nu numai aprovizionarea populației 
din regiune, dar chiar și mai mult. 
Înfăptuirea cu succes a sarcinilor 
mari ce stau în fața organizațiilor de 
partid din regiune cere ridicarea ni
velului muncii de partid. Dezbaterea 
documentelor pentru Congres trebuie 
să ducă la intensificarea activității 
organizațiilor și a membrilor de par
tid pentru îndeplinirea hotărîrilor 
partidului, la' întărirea controlului în
deplinirii sarcinilor, la desfășurarea 
largă a criticii și autocriticii. Comi
tetul regional are datoria să întăreas
că legăturile sale cu masele, să dez
volte vigilență revoluționară a comu
niștilor și a tuturor oamenilor mun
cii. Este necesară o mult mai mare 
preocupare pentru ridicarea nivelului 
politic și ideologic al membrilor de 
partid — domeniu în care există 
mari slăbiciuni.

Conferința regională a adoptat o 
hotărîre care cuprinde măsuri con
crete menite să asigure lichidarea 
lipsurilor criticate de Conferință și 
îndeplinirea sarcinilor ce stau în față 
organizației.

Conferința ă apreciat activitatea 
vechiului comitet regional că pozi
tivă.

Ea a ales noul comitet regional și 
delegații la cel de al 11-lea Congres 
ăl P.M.R. Plenara' noului comitet re
gional a ales în funcția de prim se
cretar pe tov. Ion Cotoț.

P. RADOVAN
(Din „Sclnteiă") i

Socor, maestru emerit al artei din 
R.P.R. și vicepreședinte ăl A.R.L.U.S.- 
ului și președinte al Uniunii Compo
zitorilor din țara noastră, George 
Georgescu, artist al poporului din 
R.P.R., directorul Filarmonicii de 
Stat, Constantin Silvestri, maestru 
emerit al artei din R.P.R., directorul 
Teatrului de Operă și Balet din Bu
curești, Și numeroși alți oameni de 
artă și cultură.

A fost de fața D. E. Belov, repre
zentantul permanent al V.O.KS.-ului 
în R.P.R.

De asemenea, zilele trecute au pă
răsit Capitala soliștii Teatrului Mase 
Academic de Stat al U.R.S.S., Evghe
nia Smolenskaia, artistă emerită ä 
R.S.F.S.R., laureată a Concursului 
unional și a Concursului internațio
nal de la Budapesta, Evghenii Belov, 
laureat al Concursului internațional 
de la Praga, Valentina Maximovă, so
listă a Teatrului Academic de Operă 
și Balet „Kirov“ din Leningrad, lau
reată a Concursului internațional de 
la Berlin, precum și Vera Vladimiro- 
va, pianist acompaniator.

(AgerpresJ]

Partidul postru a încredințat sindi
catelor sarcina deosebit de importan
tă de a lua parte activă în mtinca de 
educare comunistă a maselor largi de 
oameni ai muncii din țara noastră, 
in acest scop, sindicatele au înfiin
țat pe lingă întreprinderi o serie de 
unități cultural-educative, cum sînt 
cluburile muncitorești, bibliotecile și 
colțurile roșii. Asemenea focare de 
cultură au fost create și pe lîngă în
treprinderile din Valea Jiului, printre 
care și Uzina de reparat utilaj mi
nier din Petroșani. La începutul a- 
cestui an, colectivul de conducere al 
clubului Uzinei de reparat utilaj mi
nier a desfășurat o activitate susți
nută. Pe atunci, în cadrul clubului 
funcționau o echipă artistică, un co
lectiv de dansuri, un cor ,și o echipă 
de teatru. Din nodul celor mai buni 
tineri din echipa artistică a fost for
mat un colectiv de conducere al echi
pei, care și-a alcătuit un program de 
repetiții.

Colectivul de conducere al clubu
lui s-a preocupat pe atunci și de felul 
în care oamenii munci-i din uzină 
citesc, cum își petrec timpul liber etc.i 
Astfel, la clubul U.R.U.M.P. s-ă or
ganizat o largă răspîndire a cărții 
tehnice și literare, s-au organizat se
rate literare în cadrul cărora s-au 
prezentat recenziile diferitelor cărți, 
precum și o serie de conferințe poli
tice, tehnice și științifice.

Munca rodnică depusă în acea pe
rioadă de colectivul de conducere al 
clubului a dus ia creșterea numărului 
de cititori, la o bogată activitate cul- 
tural-artistică. Incîntîndu-se însă de 
succesele obținute, colectivul clubu
lui. în frunte cu tov. Ioan Vasi, pre
ședintele clubului, și-a slăbit activi
tatea. Apoi, treptat, colectivul de con
ducere al clubului s-a destrămat, lip
sit fiind de un control al muncii sale 
din partea comitetului de întreprin
dere, al cărui responsabil cultural era 
tov. Traian Rădulescu. In ceea ce pri
vește activitatea artistică trebuie spus 
că’acum ea a stagnat cu desăvîrșire.

Răspîndirea cunoștințelor politice 
și științifice, în rîndul celor care frec
ventează clubul U.R.U.M.P., de ase
menea a lăsat de dorit în ultimele 
4 luni. Aceasta o dovedește faptul că 
în ultima perioadă au fost organizate 
numai două, conferințe. O altă lipsă

0 propunere prețioasă
Inițiativele lzvorîte în cadrul între

cerii socialiste au permis muncitori
lor de la secția gater a minei Petrila 
să îmbunătățească simțitor procesul 
de producție.

In ultimul timp muncitorii de aici 
ău propus ca transportul rumegușului 
de la cele trei gatere să se facă cu 
ajutorul unui troliu care vă ușura 
munca și va aduce tot odată însem
nate economii. Găsind bună această 
propunere, cabinetul tehnic al minei, 
a trecut la traducerea ei în viață. 

Manifestări sportive
Duminică 19 septembrie a. c., în 

Valea Jiului vor avea loc următoarele 
manifestări sportive 3

FOTBAL
Lupeni: Minerul Lupeni — Minerul 

Aninoăsa I (oră 16,30); Loned: Mi
nerul Cimpa — Minerul Aninoăsa II 
(ora 14,30); Petrila: Voința Petro
șani — Minerul Vulcan (ora 14,30).

TIR
Pe poligonul Constructorul din Pe

troșani va avea loc etapa Il-a ă con
cursului de clasificare. La acest con
curs participă echipele de tir Minerul 
Petroșani și Minerul Petrila.

OINĂ
In dimineața zilei de 19 septembrie 

va avea loc pe arena sportivă Mine
rul din Petroșani un meci de oină 
între echipele Constructorul Petroșani 
și Minerul U.R.U.M.P.

ÎNOT
La toate bazinele de înot din Valea 

Jiului vor avea loc duminică concur-

serioasă este slaba răspîndire a expe
rienței înaintate a oamenilor sovie-; 
tici, a experienței fruntașilor între- ; 
cerii socialiste din cadrul uzinei. In 
această direcție clubul U.R.U.M.P. 
n-a făcut nimic.

De slaba activitate a clubului șe 
face vinovat și comitetul de între- : 
prindere, care în cursul acestui an n-a 
analizat activitatea clubului!

Situația în care se găsește în pre
zent munca cultural-educativă în ca
drul clubului Uzinei de reparat uti
laj minier din Petroșani, trebuie li
chidată. Comitetul de întreprindere și, 
în special, noul responsabil cultural, 
tov. Petru Popă, are datoria să ana
lizeze felul în care activiștii de Ia; 
clubul muncitoresc se achită de sar-! 
cinile încredințate.

Una din sarcinile de căpetenie ale 
clubului trebuie să fie răspîndirea; 
experienței sovietice. Este de datoria ’ 
celor care conduc și Îndrumeăză ac
tivitatea clubului să folosească toate, 
formele prin care se poate realiza a-! 
ceasta sarcină, să acorde cea mai! 
mare atenție studierii și generalizării' 
experienței înaintate.. :

De asemenea, activiștii acestui, 
club, cu sprijinul comitetului de În
treprindere, trebuie să atragă la ac-; 
tivitatea clubului un număr cît mâi 
mare de ingineri, tehnicieni și frun-i 
tași ai întrecerii socialiste, care să, 
contribuie la intensificarea muncii' 
culturale.

Pentru îmbunătățirea activități* *1- 
tural-artistice a acestui club, sarcini 
de seamă revin utemiștilor din uzină. 
Ei trebuie să devină motorul întregii 
activități artistice, încadrîndu-se îni 
formațiunile artistice de amatori. Cit 
multă grijă trebuie să se ocupe de, 
îmbunătățirea activității clubului șii 
organizația de bază a U.R.U.M.P.; 
Ea trebuie să controleze și să îndru-; 
me comitetul de întreprindere și or
ganizația U.T.M., pentru a putea an
trena oamenii muncii la activitate! 
cultural-artislică în cadrul clubului.

Îndeplinind aceste sarcini, clubul 
muncitoresc al U.R.U.M.P. poate și, 
trebuie să devină un centru viu peri-, 
tru răspîndirea cunoștințelor politice; 
și științifice în rîndul oamenilor mun-ț 
cii, un mijloc de mobilizare a munci- i 
torilor din uzină lă îndeplinirea hotă
rîrilor partidului și guvernului nostru.

Pus în funcțiune, troliul propus de 
muncitorii de la gater efectuează' 
transportul rumegușului și, în același' 
timp, aduce întreprinderii economii'; 
lunare, de peste 1000 lei.

La punerea în funcțiune a troliu- 
lui, contribuții de seamă au adus tov.; 
Ioan Dăneț, Francisc Ciurgo, Aljer 
xandru Zatrok, Ludovic Guba, Ale
xandru Bodoni și Dănilă Săsărmark 1

M- GABOR 
corespondent

suri de înot în vederea trecerii normei’ 
din cadrul complexului G.M.A.

ȘAH
Colectivele sportive Constructorul ■ 

și U.R.U.M. din Petroșani organizea
ză concursuri de șah la cluburile res- ' 
pective, faza pe colective. La aceste ' 
concursuri participă un număr de 25 
șahiști clasificați și 30 neclasificați. 
CAMPIONATUL REPUBLICAN DE 

CROS „SĂ INTIMPINAM
7 NOIEMBRIE“

In cinstea celei de a 37-a aniver
sări a Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie, în țara noastră s-a orga
nizat campionatul de cros „Să în- 
tîmpinăm 7 Noiembrie“, pe, echipe. 
Acest campionat se va desfășura în 
patru etape: I — pe colective și co
mune; II — pe raion; III — pe re
giune; IV — pe. iară. Etapa pe colec
tive și comune se va desfășura între 
19 septembrie și 3 octombrie a. c.

In vederea acestui campionat, în 
cadrul colectivelor sportive Minerul 
I.M.P. și Constructorul Petroșani se 
va desfășura duminică prima etapă 
de cros — etapa pe colectiv«.
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Comunicat TASS
MOSCOVA (Agerpres). — TASS transmite următorul comunicat:
Potrivit planului privind cercetările științifice, în ultimele zile a fost 

efectuată în Uniunea Sovietică experimentarea unuia din tipurile de armă 
atomică. Experimentarea a avut drept scop studierea acțiunii -exploziei a- 
tomice.

In cursul experimentării au fost obținute rezultate prețioase, care vor 
ajuta oamenilor de știință și inginerilor sovietici să rezolve eu succes 
problemele legate de apărarea împotriva unui atac atomic.Discutarea „cazului” dr. Otto John în parlamentul de la Bonn

Declarația Ministerului Afacerilor Externe al U.R.S.S. 
a produs o puternică impresie 

în rîndul populației vest-germane

BONN (Agerpres). — După cum 
s-a mai anunțat, în ședința de deschi
dere a parlamentului de la Bonn, care 
a avut loc la 16 septembrie, a fost 
discutat „cazul“ dr. Otto John, fostul 
șef al „departamentului federal pen
tru apărarea constituției“, care a tre
cut recent în R. D. Germană.

Deputatul liberal Reinhold Meyer a 
declarat în cadrul dezbaterilor că 
„plecarea lui Otto John în Germania 
răsăriteană constituie cea mai gravă 
criză de încredere din Germania oc

O victorie însemnată
TUNIS (Agerpres). — In urma 

amploarei pe care a luat-o lupta pen
tru eliberarea condamnaților politici 
din Tunisia, autoritățile colonialiste 
franceze au fost silite să-l elibereze 
din închisoare pe Mohamed Ennafaă1, 
secretarul Partidului Comunist din 
Tunisia.

Cu prilejul eliberării Iui Ennâfâa, 
Biroul Politic al Partidului Comunist

O delegație a Consiliului municipal din Coventry (Anglia) 
va vizita Stalingradul

LONDRA (Agerpres). — După cum 
transmite agenția Reuter, în ședința 
din 14 septembrie a Comitetului pen
tru legăturile de prietenie între Co
ventry își Stalingrad a fost aleasă o 

■ delegație compusă din șase membri 
ăi Consiliului municipal din Coven
try, care va pleca în octombrie sau 
noiembrie la Stalingrad, la invitația

Lucrările șesiuDii Adunării reprezentanților populari 
din întreaga Chină

PEKIN (Agerpres). — China Nouă
In după-amiaza zilei de 16 septem

brie, Adunarea reprezentanților popu
lari din întreaga Chină și-a continuat 
lucrările. Deputății au ales în unani
mitate Comisia de validare și Comi

cidentală, începînd din 1945. Această 
criză a dezvăluit instabilitatea totală 
a actualului regim“.

După cum transmit agențiile de 
presă, Adenauer a intervenit în dez
baterile bundestagului pentru a-i re
proșa deputatului Meyer declarațiile 
sale. „Intervenția lui Adenauer, sub
liniază agenția Reuter, a provocat 
proteste vehemente din partea mem
brilor Bundestagului, care l-au acuzat 
pe cancelar că își bate joc de drep
turile parlamentului".

a patriofilor tunisieni
din Tunisia a dat publicității o de
clarație în care salută reîntoarcerea 
lui Mohamed Ennafaa Ia conducerea 
partidului.

„Această nouă victorie în luptă 
împotriva represiunilor, se spune în 
declarație, va contribui în mare mă
sură la.stimularea activității partidu
lui nostru și a poporului tunisian în 
vederea obținerii amnistiei generale 
pentru condamnații politici“.

Sovietului orășenesc de deputați ăi 
oamenilor muncii din Stalingrad. De
legația va fi condusă de John Fennel, 
lord-primar al orașului Coventry.

Scopul vizitei este de a elabora un 
apel comun al celor două orașe adre
sat Comisiei O.N.U. pentru dezar
mare, cerînd să se interzică folosirea 
bombei c.u hidrogen.

sia de redactare. La dezbaterile pe 
marginea raportului prezentat de Liu 
Șao-ți, cu privire la proiectul de Con
stituție a R.P Chineze, au luat cu- 
vîntul 30 de deputați.

BERLIN (Agerpres). — Decla'ra- 
ția din J0 septembrie a Ministerului 
Afacerilor Externe al Uniunii Sovie
tice în legătură cu problema securi
tății colective în Europa a produs o 
puternică impresie în rîndurile opiniei 
publice vest-germane

Cetățeni vest-germani de aparte
nență politică, origină socială și pro
fesii diferite, cer convocarea unei con
ferințe a celor patru mari puteri care 
să ducă la rezolvarea problemei ger
mane și la reunificarea pașnică a 
Germaniei.

Un puternic curent de opinie în fa
voarea unei conferințe în patru se ob
servă printre membrii de rînd ai par
tidului social-democrat

In districtul Bruchsal ă avut loc 
un miting la care s-ă adoptat în una
nimitate o rezoluție subliniind că 
„comuniștii și social-democrații vest- 
germani vor întări unitatea de acțiu
ne în lupta pentru apărarea interese
lor naționale ale poporului german. 
Ei vor intensifica lupta pentru resta
bilirea unității Germaniei și pentru 
convocarea unei conferințe a celor 
patru mari puteri“.

Criza industriei® miniere din Illinois (S.U.A.)
NEW YORK (Agerpres). — Biroul 

pentru mine și minerale din statul 
lilinois (S.UĂ.) a anunțat că în 
cursul anului 1953 au fost închise în 
statul lilinois 41 de mine de cărbu
ne, iar în cursul anului 1954 alte 20 
de mine și-au încetat activitatea.

Din cei 99.087 mineri care lucrau 
în mod normal în minele de cărbune

Alegerile din Schleswig-Holstein — 
o lovitură dată politicii americane a lui Adenauer
BERLIN (Agerpres). — Prim se

cretarul organizației din Schjeswig- 
Holstein a Partidului Comunist din 
Germania, Klaus Weigle, a făcut o 
declarație în legătură cu rezultatele 
alegerilor parlamentare din landul 
Schleswig-Holstein în care se spune:

Alegerile parlamentare din Schles
wig-Holstein constituie o grea înfrîn- 
gere a lui Adenauer și o nouă lovi
tură dată politicii sale americane.

Rezultatele alegerilor se caracteri
zează printr-o creștere considerabilă 
a numărului de voturi obținute de 
partidul comunist. In ciuda teroarei

Președinții organizațiilor soctal-de- 
mocrate din Karlsdorf și Nordbaden, 
Huber și Kaiser, s-au declarat de ase
menea în favoarea convocării unei 
conferințe a celor patru mari puteri 
care să ducă la rezolvarea pașnică 
a problemei germane.

Deputatul social-democrat Forster 
din Coburg a declarat la un miting 
al partidului social-democrat că „in
diferent de ceea ce dorește Adenauer, 
pentru poporul german nu există de 
cit' o singură cale justă: aceea a tra
tativelor pașnice“.

In preajma congresului Uniunii 
sindicatelor din Germania occiden
tală, care va avea loc în octombrie, 
numeroase organizații sindicale au 
adoptat rezoluții ce urmează să fie 
prezentate congresului și în care se 
cere conducătorilor sindicali vest-ger
mani să ia atitudine împotriva poli
ticii de remilitarizare, pentru resta
bilirea unității Germaniei, pentru 
convocarea unei conferințe în patru. 
Asemenea rezoluții au fost adoptate 
de organizațiile sindicale din Hano- 
vra, Erkarth, Rosenheim, Duisburg, 
Vienenburg etc.

din lilinois, astăzi au rămas numai 
13.025. Dar nici măcar aceștia nu-și 
pot cîștiga existența, deoarece nu au 
de lucru decît 11-14 zile pe lună, iar 
în unele regiuni și mai puțin.

Situația minelor de cărbuni din sta
tul lilinois este considerată a fi as
tăzi mult mai gravă decît în perioadă 
de criză din jurul anului 1930.

electorale dezlănțuite împotriva co
muniștilor, încrederea în partidul co
munist a crescut. După ce la alege
rile parlamentare din landul Renaniă 
de nord-Westfalia numărul alegători
lor care au votat pentru comuniști â 
crescut cu 16 la sută, în prezent, la 
alegerile din Schleswig-Holstein, nu
mărul cetățenilor care și-au dat vo
turile partidului comunist a crescut cu 
48 la sută față de alegerile din 1953.

Pretutindeni unde comuniștii au 
aplicat just linia politicii partidului 
nostru numărul voturilor cîștigate ă 
fost considerabil

S'E.A.T.9. — o unealtă 
a politicii agresive 

americane
de K. M. DOGOMAȚKIH

_ In legătură cu rezultatele confe
rinței de la Mănilla presa R. P. Chi
neze demască fondul agresiv și ten
dințele manifestate în cadrul acestei 
conferințe care a avut drept scop în
cheierea așa-numitului „tratat de a- 
părare colectivă a Asiei de sud-est“ 
(S.E.A.T.O.). Presa chineză subli
niază că cercurile guvernante din 
S.U.A. caută să folosească țările A- 
siei drept furnizoare de carne de tun 
pentru aventurile militare plănuite 
de generalii americani împotriva ță
rilor lagărului democrat. In legătură 
cu aceasta, presa chineză amintește 
caracterul declarației lui John Worys, 
membru al Comisiei pentru afacerile 
externe a Camerei Reprezentanților 
din S.U.A., care a declarat că S.LJ.A. 
elaborează asemenea planuri de se
curitate colectivă pentru Asia de sud- 
est care nu necesită folosirea imediată 
ă forțelor armate americane sau chel
tuirea unor sume importante.

Poporul chinez nu se înșeală de 
loc asupra fondului adevărat al pac
tului american S.E.A.T.O. încheiat în 
spatele popoarelor Asiei. Caracterul 
fals al asigurărilor date de complo
tiștii de la Manilla eu privire la nă

NOTE ȘI COMENTARII EXTERNE
zuința lor spre pace și securitate nu 
poate induce în eroare pe nimeni. Zi 
de zi chinezii se conving cu proprii 
lor ochi cît valorează frazele min
cinoase ale diplomației americane 
despre „pace“.

Aviatorii ciancaișiști aruncă din a- ’ 
vioanele militare americane bombe a- 
mericane asupra orașelor și satelor 
pașnice ale Chinei. Este îndeobște cu
noscut că aceștia sînt instigați, in- 
struiți și înarmați de către imperia
liștii americani, care se tem de per
spectiva slăbirii încordării în Extre
mul Orient.

Presa chineză arată în mod just 
că organizatorii pactului S.E.A.T.O. 
caută să încalce reglementarea pro
blemei indochineze realizată la Ge
neva. Aceasta decurge direct din in
tențiile autorilor pactului de a extin
de acțiunea tratatului asupra Laosu- 
lui, Cambodgiei și Vietnamului de 
sud

După cum subliniază ziarul „Jen- 
minjibao", asemenea planuri se află 
într-o flagrantă contradicție cu'acor
durile de la Geneva, în care se spune 
fără echivoc că nici una din țările 
indochineze nu trebuie să participe 
lă nici un fel de alianță militară. 
Presa chineză subliniază că numai 
eforturile colective ale țărilor asia

tice înseși pot așigura pacea în Asia. 
Asia nu are nevoie de „tutori" im
perialiști nepoftiți. (Agerpres).

Voința poporului francez
de M. PETROV

In întreaga Franță au loc mitin
guri de protest împotriva noilor unel
tiri ale dușmanilor securității euro
pene.

Un mare miting de acest fel a avut 
loc în orașul Marsilia. In cadrul a- 
cestui miting au luat cuvîntul membri 
ai Partidului socialist, ai Partidului 
radical, comuniști și alții. Toți vor
bitorii au adresat în unanimitate po
porului francez apelul de a-și intensi
fica eforturile în lupta împotriva înar
mării revanșarzilor de la Bonn.

Un astfel de miting a avut loc și 
în orașul Saint-Étienne. La 5 septem
brie, s-a desfășurat în pădurea Vin
cennes de lîngă Paris serbarea popu
lară a ziarului „L’Humanite", care 
s-a transformat într-o vie demonstra
ție a voinței poporului francez de a 
zădărnici toate uneltirile dușmanilor 
păcii și independenței Franței.

Sute și mii de scrisori și telegrame 
sînt adresate guvernului și parlamen
tului, cărora li se cere să curme toate 

încercările îndreptate spre reînvierea 
militarismului german. Au adresat lui 
Mendes-France scrisori eu un astfel 
de conținut feroviarii din orașul Bor
deaux, muncitorii de la fabricile de 
automobile Citroen din Paris. Nu poți 
citi fără emoție rîndurile mesajului 
adresat primului ministru de familiile 
tinerilor patrioți francezi împușcați 
în 1944 de ocupanții hitleriști în pă
durea Bois de Boulogne. Din nese
catul torent de scrisori și telegrame 
răsună glasul adevăratei Franțe — al 
poporului ei. Citind aceste telegrame 
și scrisori reține atenția faptul că au
torii lor leagă de obicei perspectivele 
lichidării definitive a primejdiei re
nașterii militarismului german de 
crearea unui sistem de securitate co
lectivă în Europa. Acest fapt este 
foarte semnificativ. Milioane de fran
cezi își dau tot mai limpede seama că 
numai în cadrul unui sistem general 
european de securitate colectivă poate 
fi lichidată primejdia reînvierii wehr- 
măchtului agresiv, iar Franța își 
poate menține pozițiile ei de mare 
putere.

Lupta poporului francez împotriva 
reînvierii militarismului german, pen
tru securitatea colectivă în Europa, 
pentru menținerea independenței șt 
rolului de mare putere al Franței, 
stîrnesc admirația și se bucură de 
sprijinul tuturor popoarelor iubitoare 
de pace. (Agerpres).
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