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La 20 septembrie a. c., Adunarea reprezentanților populari 
din întreaga Chină, organul suprem al puterii de stat, a adoptat 
prima constituție democrată din istoria Chinei.

Discutarea și adoptarea proiectului de constituție au coin
cis cu pregătirea în vederea sărbătoririi celei de a cincea ani
versari a proclamării Republicii Populare Chineze.

Toate cuceririle istorice pe care marele popor chinez le-a 
dobîndit in acești cinci ani sînt consfințite în noua constituție.

„Proiectul de constituție - se spune in raportul prezentat 
de tovarășul Liu .Șac-ț; — reprezintă o sintetizare a experienței 
istorice a luptei eroice dusă de mai bine de 100 die ani de po
porul chinez, precum și o sintetizare a experienței istorice le
gată de problema constituției și de mișcarea pentru o guvernare 
constituțională în China în epoca contemporană“.

Proiectul de constituție consfințește rezultatele revoluției 
populare din China, precum și marile victorii repurtate în do
meniul politic și economic în cei cinci ani de la eliberare, oglin
dește cerințele fundamentale ale statului și aspirațiile maselor 
largi ale ¡toporului de a construi o viață nouă, fericită, socia
lismul. De aceea, proiectul a fost primit cu deplină aprobare de 
către poporul chinez.

Cea mai mare cucerire a poporului chinez este statul de 
democrație populară, care a apărut ca urmare firească a victo
riei revoluției populare. In articolul 1 al constituției se spune: 
„Republica Populară Chineză este un stat de democrație popu
lară, condus de clasa muncitoare și bazat pe alianța dintre 
muncitori și țărani“.

Forța conducătoare a societății chineze este Partidul Co
munist Chinez, care a condus poporul chinez la victoria revo
luției. care conduce astăzi Frontul unit democratic al țării for
mat din toate clasele, partidele, grupările democratice și orga
nizațiile de masă, Ia lupta pentru pace și socialism.

!n preambulul proiectului de Constituție șe spune: ,,ln pe
rioada de trecere, principalele sarcini ale statului sînt înfăptui
rea treptată a industrializării socialiste a țării, desăvîrșirea 
treptată a transformărilor socialiste în agricultură, în industria 
meșteșugărească, precum și în industria și comerțul capitalist“.

Pe vremea dominației imperialiste, China avea o industrie 
cu o greutate specifică de numai 10 la sută din economia națio
nală. In 1552, greutatea ei specifică a crescut la 28 la sută, iar 
la sfîrșitul primulu’ plan cincinal ea va crește pînă la 70 la sută. 
In prezent, sectorul socialist dă șase zecimi din întreaga pro
ducție industrială.

Poporul este stăpîn al tuturor bogățiilor subsolului. El ă 
trecut lâ o exploatare rațională a acestor bogății. In ce privește 
rezervele de cărbune. Chină ocupă locul al patrulea din lume. 
De curînd însă au mas fost descoperite noi și uriașe zăcăminte. 
In 1942, rezervele de minereu de fier ale Chinei erau de două 
miliarde tone; astăzi ele sînt apreciate la șapte miliarde tone. 
R. P. Chineză ocupă primul loc din lume în ce privește extracția 
de wolfram. Zăcămintele de petrol sînt cu mult mai mari de cît 
s-a prevăzut.

Mari succese â înregistrat poporul chinez în domeniul dez
voltării agriculturii. In oerioăda octombrie 1953 — aprilie 1954, 
adică în decurs de numai șase luni, numărul cooperativelor agri
cole de producție a sporit în țară de peste șase ori — de Ja 
14.000 la peste 95.000, iar numărul gospodăriilor țărănești din 
aceste cooperative a sporit de la 273.000 la 1.700.000.

Poporul chinez â întîmpinat cu satisfacție partea din Con
stituție consacrată drepturilor și îndatoririlor cetățenilor.

Unul din cele măi mari drepturi pe care poporul chinez le-a 
dobîndit este dreptul la muncă. Munca a devenit o chestiune de 
onoare pentru toți cetățenii apți pentru muncă din Republică 
Populară Chineză. Nouă constituție garantează egalitatea tutu
ror cetățenilor în fața legilor statului, dreptul de a alege și de a 
fi ales, dreptul la odihnă, la învățătură: Ia ajutor material la 
bătrînețe, libertatea cuvîntului, presei, întrunirilor etc.

Mergînd ferm pe calea dezvoltării continue a succeselor 
dobîndite pînă acum, poporul chinez își apără cil dârzenie marile 
sale cuceriri, își sporește vigilența împotriva uneltirilor duș
manului din interior și din afara țării.

Poporul chinez și-a cucerit independența, ceea ce-i este mai 
scump Au apus vremurile cînd Chină eră cotropită și jefuită de 
capitalurile străine. 'Astăzi China este un stat suveran, puter
nic. Politică să externă este o nolitică de oace: de întărire con
tinuă ă prieteniei cu Uniunea Sovietică și țările de democrație 
populară. Prietenia sovieto-chfneză stă la baza trăiniciei de gra
nit a marelui lagăr ăl păcii, democrației și socialismului. Re
publica Ponulară Chineză este o puternică forță a acestui lagăr, 
un factor însemnat în menținerea păcii în Asia. Imperialismul 
american însă nu vrea să țină seama de această realitate, con- 
tinuînd să ducă o politică de izolare a R. P. Chineze, o politică 
de provocări și amenințări. Aceste acțiuni sînt sortite eșecului. 
R. P. Chineză se bucură de un prestigiu tot mai mare în față 
întregii lumi. Noua constituție arată noporului chinez calea dez
voltării pe mai departe ă realizărilor în lunta pentru construirea 
socialismului în această țară. Poporul chinez este hotărît să 
lupte cu perseverență pertru înfăptuirea politicii Partidului Co
munist Chinez.

Poporul romîn. prieten bun al Chinei, se bucură sincer de 
marile realizări ale poporului chinez, conștient că aceste suc
cese ^aduc contribuții însemnate lă întărirea puternicului lagăr 
al păcii, democrației și socialismului.

In întîmpinarea Congresului partidului și a zilei de 7 Noiembrie

Oamenii muncii din Valea Jiului răspund cu entuziasm 
chemării ia întrecerea socialistă
In lupta pentru mai mult cărbune

Minerii din Aninoasa au 
citit cu mare interes chema
rea la întrecere socialistă, 
lansată de colectivele unor în
treprinderi din regiunea Sta- 
lin, în cinstea celui de al II- 
!ea Congres al partidului și a 
zilei. de 7 Noiembrie.

Chemările la întrecere au 
fost discutate pe larg de mi
neri. In abataj^, galerii, la 
locul de muncă al echipelor de 
transportat lemn, fiecare mi
ner și muncitor și-a spus cu- 
vîntul: să întîmpine cu cele 
mai frumoase succese în mun
că cel de al 11-lea Congres 
al partidului și ziua de 7 No
iembrie. In acest scop, nume

Zilele trecute au avut loc 
consfătuiri de producție pe 
toate șantierele de construcții 
din Valea Jiului. Cu acest 
prilej, muncitorii constructori 
au răspuns cu entuziasm che
mării colectivelor unor între
prinderi din regiunea Stalm, 
de a întîmpina cel de al doi
lea Congres al partidului și 
cea de a 37-a aniversare î? 
Marii Revoluții Socialiste din 
r>vicmbrie cu noi succese in 
îndeplinirea planului anual la 
toți indicii.

f‘otrivit angajamentelor in
dividuale ale muncitorilor 
constructori și angajamente
lor colective ale șantierelor 
și întreprinderilor, constructo
rii dm Valea Jiului vor da în

Mai multe bunuri
In consfătuirea de produc

ție care au ținut-o zilele ă- 
cestea, muncitorii cooperati
vei „Partizanul“ din Petro
șani au analizat chemarea la 
întrecere socialistă a unor în
treprinderi din regiunea Sta- 
lin. în cinstea celui de al II- 
lea Congres al partidului și 
a zilei de 7 Noiembrie.

Această chemare a găsit 
un larg răsunet în rîndurile 
muncitorilor cooperativei „Par
tizanul“ din Petroșani. Aceș
tia s-au angajat să-și spo
rească cu mult succesele ob
ținute pînă acum în muncă.

Analizînd posibilitățile de 
sporire a producției și pro
ductivității muncii în produ
cerea diferitelor bunuri de

Pentru buna aprovizionare 
a oamenilor muncii, în Valea 
Jiului sosesc importante can
tități de mărfuri care se vînd 
prin rețeaua comerțului de 
stat.

In actualul sezon de toam
nă s-a intensificat, de pildă, 
vînzarea balonzaidelor bărbă
tești și pentru femei. De la 
începutul lunii august pînă 
acum au fost vîndute 200 
balonzaide. Foarte căutate 
sînt și țesăturile bloc-import.

In aceeași perioadă de timp 

roase brigăzi de mineri și-au 
luat noi angajamente.

Astfel, brigada minerului 
AAihai Tucaciuc s-a angajat ca 
în perioada septembrie-octom 
brie să extragă 700 tone de 
cărbune peste sarcinile de 
plan. Tot 700 tone de'Cărbu- 
ne peste plan s-au angajat să 
extragă și minerii din brigada 
tov. loan Țurlui. Alte brigăzi 
de mineri cum sînt cele ale 
tov. Petru Săcăluș, Grigore 
Gălăbuț, Mihai Nediescu, au 
hotărît să extragă peste pian 
între 300-500 tone de căr
bune.

Răspunzînd chemării la în
trecere socialistă în cinstea

Cuvîntul constructorilor
■folosință, în cinstea Congre
sului și a zilei de 7 Noiem
brie 206 apartamente, fabri
ca de pîine din Petroșani, o 
cofetărie și un magazin mixt.

In întreprinderile din ca
drul trustului 7 construcții 
productivitatea muncii va 
crește, în lunile seMembrie- 
octombrie, cu 10 la sută față 
de luna august, indicele de 
utilizare a utilajelor va fi îm
bunătățit cu 5 la sută, pre
țul de cost va scădea cu 1 
la sută față de sarcinile de 
plan.

Pe șantiere se vor lua mă
suri tehnico-organizatorice 
pentru asigurarea îndeplinirii 
obiectivelor prevăzute din an- 

de larg consum peniru oamenii muncii
larg consum, colectivul coope
rativei „Partizanul" din Pe
troșani s-a angajat ca în 
cinstea celui de al II-lea Con
gres al partidului și a zilei 
de 7 Noiembrie, să dea peste 
sarcinile de plan 12 garnituri 
mobilă de bucătărie și 800 
bucăți plăci de teracotă.

Totodată, pentru buna apro
vizionare a oamenilor muncii 
din Valea Jiului cu bunuri de 
larg consum. cooperativa 
„Partizanul“ din Petroșani 
va confecționa din deșeuri, 
peste sarcinile de plan, 50 
bucăți sobe rotunde, 150 bu
căți pîlnii, 5000 bucăți forme 
de biscuiți, 250 cîrlige și fă
rașe pentru cărbuni.

Secția tîmplărie a acestei 

Noi cantități de mărfuri vîndute 
oamenilor muncii din Valea Jiului

au fost vîndute 228.220 m. 
din aceste țesături.

Mii de gospodine și-au 
cumpărat în ultimele două 
luni diferite vase emailate. 
Numărul vaselor emailate 
vîndute este de 25.000 bucăți.

Și în sectorul metalo-chimic 
s-au vîndut însemnate canti
tăți de mărfuri. Oamenii mun
cii din Valea Jiului ău cum
părat în această perioadă 90 
apărate de radio, 84 biciclete. 
37 mașini de gătit cu aragaz, 
50 aparate de fotografiat, 65 

Congresului partidului și a zi
lei de 7 Noiembrie, minerii 
și tehnicienii minei Aninoasa 
s au angajat ca, respectînd 
realizarea productivității mun
cii. prețul de cost planificat 
și normativul de cenușă, co
lectivul minei să depășească 
planul de producție pe peri
oada septembrie-octombrie cu 
2000 tone de cărbune, iar pla
nul de pregătiri cu 2 la sută.

In același timp, se va ex
tinde metoda muncii pe bază 
de grafic ciclic la încă două 
brigăzi, iar absențele nemoti
vate vor fi reduse cu 5 la sută 
față de luna august.

gajamente. Astfel, se va în
locui varul cu argila la zi
dării și tencuieli în proporție 
de 60 la sută, se va introdu
ce lichefierea argilei pe 9 
șantiere, vor fi confecționate 
3 aparate de uscat tencuieli, 
se vor executa 40.000 metri 
patrați de tencuieli mecaniza
te după metoda Kuienkov, vor 
ti modificate 3 spălătoare de 
agregate în aparate de stins 
var; va fi organizat în bri
găzi 75 la sută din efectivul 
actual, iar munca în acord va 
fi extinsă la 93 la sută din 
efectiv. Pînă la 1 noiembrie 
vor fi terminate pe șantiere 
toate pregătirile în vederea 
iernii.

cooperative va mai confecțio
na peste sarcinile de pian 
pentru organizațiile comer
ciale din raion, 600 lăzi tip 
M.A.T. șl 200 lăzi pentru sti
cle de bere. De asemenea, se 
vor mai confecționa 400 bu
căți taburete și 25 mese, din 
lemn de fag.

Din resurse proprii și prin 
muncă voluntară se vor con
strui un atelier de tîmplărie 
și un dormitor comun pentru 
muncitorii necăsătoriți. In a- 
celași timp, muncitorii coope
rativei ..Partizanul“ din Pe
troșani vor reduce cu 5 la 
sută prețul de cost al bunuri
lor de larg consum pe care 16 
produc în cadrul acestei în
treceri.

patefoane, 182 ceasuri de mînă, 
1400 «ceasuri deșteptătoare și 
altele.

In lunile august-septembrie 
s-au vîndut de asemenea 115 
garnituri de mobilă (cameră 
combinată), 210 garnituri mo
bilă de bucătărie, precum și 
192 dormitoare populare.

Datoritămijii partidului și 
guvernului pentru creșterea 
nivelului de trai al celbr ce 
muncesc viața minerilor și 
muncitorilor din V'dea fiului 

vdevine din zi în zi. mai fru
moasă și mai îmbelșugată.



STEAGUL ROȘU

Vești din regiunea noastră
Colectivului de iaminatori 

al Combinatului siderurgic 
¿in Hunedoara i s-a decerna’ 

Steagul roșu de producție
Zilele trecute, laminatoriior Combi

natului siderurgic „Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej“ din Hunedoara li- s-a de
cernat Steagul roșu de producție de 
colectiv fruntaș pe ramură, al Minis
terului Metalurgiei și Construcțiilor 
de Mașini și al Comitetului Central 
al Sindicatului muncitorilor din in
dustria metalurgică și construcțiilor 
de mașini, ca prețuire a muncii lor 
rodnice depusă în cursul semestrului 
I al anului 1954

Organizarea temeinică a întrecerii 
socialiste, aplicarea unor metode so
vietice de muncă și aportul adus de 
tehnicieni la dezvoltarea mișcării ino
vațiilor au făcut ca laminatorii să-și 
îndeplinească în această perioadă pla
nul de producție în proporție de 115,68 
la sută. Totodată, productivitatea 
muncii pe secție a crescut cu 35,25 
la sută, iar prețul de cost al produ
selor a fost redus cu 2,8 la sută.

Cu prilejul . decernării Steagului 
roșu de producție, colectivul de la- 
minatori al Combinatului „Gheorghe 
Gheorghiu-Dej“ a răspuns la chema
rea lansată de muncitorii, inginerii, 
tehnicienii și funcționarii celor 12 în
treprinderi din regiunea Stalin, în 
cinstea celui de al doilea Congres al 
Partidului și a celei de a 37-a aniver
sări a Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie. Printre altele, ei s-au an
gajat ca în ziua de 30 octombrie să 
dea laminate în contul zilei de 18 no
iembrie, să ridice productivitatea mun
cii cu încă 4 la sută și să realizeze 
economii de 200.000 lei. (Agerpres)

Predau cotele de carne și lînă 
ce le datorează statului

in satele și comunele raionului 
Ilia, țăranii muncitori își predau co
tele de carne și lînă ce le datorează 
statului pe anul acesta.

Pînă acum, pe întreg raionul, pla
nul anual de predare a cotelor de lînă 
a fost realizat în întregime. In comu
na Lăpugiu, țăranii muncitori au pre
dat cu 8 la sută mai multă lînă peste 
prevederile planului. In același timn, 
în raion, planul de colectare al căr
nii pe primele trei trimestre ale aces
tui an a fost îndeplinit cu 28 de zile 
înainte de termen. Țăranii muncitori 
din comuna Certeju de Sus au reali
zat planul la cotele de carne pe pri
mele trei trimestre cu o lună de zile 
mai de vreme.

Fruntașe la predarea cotelor de 
carne sînt și comunele Sîrbi, Șoimuș, 
Lăpușnic și altele. (Agerpres)
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întreprinderea de panificație Petroșani 
fruntașă pe regiune

Duminică 19 septembrie â. c. în 
sala clubului cooperativelor meșteșu
gărești din Petroșani a avut loc o 
adunare în cadrul căreia a fost decer
nat steagul roșu de producție, de în
treprindere fruntașă pe regiune, în
treprinderii de Panificație nr. 1 Pe
troșani.

La adunare au luat parte numeroși 
delegați ai întreprinderilor de pani
ficație din întreaga regiune, precum 
și un număr mare de muncitori și teh
nicieni fruntași din întreprinderile 
Văii Jiului

Steagul roșu de producție încunu
nează succesele obținute de întreprin
derea de Panificație din Petroșani. 
Munca depusă în această ramură de 
producție a cules roade. Astfel, pro
ducția a sporit în ultimul timp, a cres
cut numărul sortimentelor, iar calita
tea a fost îmbunătățită simțitor. Atît 
din darea de seamă cît și din discu
țiile purtate pe marginea ei, a reieșit 
că organizația de partid și comitetul 
de întreprindere și-au dat ajutorul 
prețios, rezolvînd problemele legate 
de secțiile de fabricație. De asemenea, 
un număr mare de muncitori frun
tași. printre care A Pepenaru. N. 
Cibu și G Rovența au contribuit la 
succesele obținute.

Alegerea noului comitet sindical de instituție 
la Institutul de mine „Gh. Gheorghiu-Dej” Petroșani

Duminică 19 septembrie a avut loc 
la Institutul de mine ,,Gh. Gheorghiu- 
Dej“ din Petroșani conferința sindi
cală pentru darea de seamă și ale
gerea noului comitet de instituție.

Din darea de seamă prezentată de 
președintele vechiului comitet, stu
dentul Ion Jiescu, cît și din discu
țiile purtate în jurul ei de către parti- 
ticipanții la conferință a reieșit că, în 
cadrul acestui institut de învățămînt 
superior, activitatea sindicală s-a îm
bunătățit. Conferința a apreciat că 
față de anul de învățămînt 1953-1954, 
grupele sindicale și-au ridicat acti
vitatea Ia un nivel mai înalt. Majo
ritatea grupelor sindicale organizea
ză cu regularitate consfătuiri în ca
drul cărora se analizează probleme 
legate de îmbunătățirea muncii stu
denților pentru însușirea materiei, de 
întărirea disciplinei, etc.

S-a subliniat că asistența medi-

S-a intensificat întrecerea socia
listă pe bază de angajamente concre
te, legate de îndeplinirea planului la 
toți indicii, s-a organizat desfășura
rea producției după schema tehnolo
gică, fapt care ;■ dus la raționaliza
rea muncii, la întărirea disciplinei 
și răspunderii personale la locul de 
muncă. S-au promovat în posturi de 
răspundere femei și tineri, s-a an
trenat în întrecerea socialistă 89,5 lă 
-ută din totalul salariaților, s-a apli
cat metoda Antonina Jandarova de 
preluare a lucrului din mers, s-a în
ființat o școală de calificare care este 
frecventată de un număr de 22 mun
citori.

Datorită muncii pline de entuziasm. 
Întreprinderea de Panificație a înde
plinit planul de producție valoric în 
proporție de 116.7 la sută, iar cel pe 
sortimente cu 108,4 la sută. Producti
vitatea muncii a crescut cu 10,6 la 
sută, în timp ce salariul mediu a cres
cut cu 5,3 la sută.

In cadrul discuțiilor purtate, nu
meroși muncitori și tehnicieni s-au 
angajat ca în întîmpinarea celui de 
al doilea Congres al P.M.R. să dea 
oamenilor muncii din Valea Jiului 
pîine tot mai multă și de bună calitate.

cală în cadrul Institutului s-â îmbu
nătățit simțitor. In vară aceasta, 
peste 60 studenți au fost trimiși în 
mod gratuit să-și petreacă concediile 
la case de odihnă

Conferința a scos la iveală șt o 
serie de lipsuri care au existat în ac
tivitatea comitetului de instituție. 
Uneori, comitetul de instituție s-â 
substituit muncii comitetelor de fa
cultăți, neglijind instruirea periodică 
și activizarea lor. In unele grupe sin
dicale. cotizațiile n-au fost încasate 
de cît în proporție de 70-80 la sută.

Trecîndu-se la alegerea noului co
mitet de instituție, conferința a ales 
în noul organ studenți și profesori 
de frunte. Printre ei se numără pro
fesorii Ion Sălăgean și Alexandru 
Miclea, studenții Vaier Pop, Ana Ilie, 
Ion Jiescu și alții.

A. IAN AȘI 
corespondent

________________________

Ia Editura de stat 
pentru literatura politică 

IN COLECȚIA
.,In ajutorul propagandistului"

au apărut:
întărirea alianței clasei muncitoa

re cu țărănimea muncitoare, sarcină 
centrală a partidului 52 pag., 75 
bani

Marxism-lenînismul despre rolul 
maselor populare în istorie. 32 pag., 
45 bani.

Conducerea învățămîntului de par
tid de către organizațiile de partid. 
32 pag., 45 bani.

Lupta popoarelor pentru asigurarea 
păcii și securității. U.R.S.S., bastion 
al păcii, democrației și socialismului. 
40 pag., 55 bani.’

Regimul democrat-popular din țara 
noastră. 48 pag., 70 bani.

Despre metodele de muncă ale pro
pagandistului în cercurile și cursurile 
de partid. 32 pag., 40 băni.

Partidul Muncitoresc Romîn — 
partid de tip nou — forța conducă
toare și îndrumătoare a poporului 
nostru. 40 pag., 50 bani.

PIONIERI ȘI ȘCOLARI,
A trecut vacanța cu excursiile et 

plăcute, cu neuitatele ei focuri de ta
bără. Ați pășit cu bucurie în noul an 
școlar.

Prietena voastră „Scînteia pionie
rului“, vă va întovărăși și de-a lun
gul acestui an școlar ajutindu-vă în 
muncă și înveselindu-vă.

Ingrijiți-vă din vreme să faceți a- 
bonamente la „Scînteia pionierului".

Abonamentele se fac la toate Ofi
ciile poștale, la secțiile de difuzare â 
presei și prin factorii poștali.

Costul unui abonament: 3 luni 3,60 
lei; 6 luni 7,20 lei; 1 an 14,40 lei.

Cum trebuie organizată întrecerea ?
Cu trei luni în urmă, la sfîrșitul 

lunii iunie, minerii din Aninoasa 
și-au luat angajamente sporite in în
trecere în cinstea Zilei minerului și 
a zilei de 23 August. In acele zile or
ganizațiile sindicale din sectorul IV 
al minei — comitetul de secție și gru
pele sindicale — îndrumate de orga
nizația de partid, au depus o rodnică 
activitate. Comitetul de secție sindi
cală s-a consfătuit cu conducerea sec
torului și împreună au analizat posi
bilitățile găsirii unei forme mai vii de 
întrecere care să mobilizeze întregul 
colectiv al sectorului la îndeplinirea 
planului Ia toți indicii. S-a ajuns la 
concluzia că există toate condițiile 
pentru ca sectorul nostru să cheme la 
întrecere cu obiective mobilizatoare 
colectivele celorlalte sectoare ale 
minei.

Trebuiau numai st^ilite obiecti
vele, trebuiau antrenați muncitorii și 
tehnicienii în ac astă întreci-r.'. Obiec
tivele au fost stabilite cu prilejul u- 
nei consfătuiri de producție. Consfă
tuirea a avut loc în prima sîmbătă 
după ce maiștrii mineri primiseră sar
cinile de plan pe luna iulie și le pre
lucraseră în brigăzi. In numele bri
găzilor lor. brigadierii Augustin Gu- 
ran Bela Both. Simion Rusu, Vasile 
Moiddvan și alții și-au luat angaja
mente sporite în întrecere care - au 
constituit temelia angajamentului co
lectiv. Și au luat angajamente și

Din experiența 
organizațiilor sindicale 

din sectorul IV al minei Aninoasa

muncitorii auxiliari, maiștrii mineri, 
personalul electro-mecanic. Pe baza 
acestor angajamente, pe baza anali
zei profunde a posibilităților, au fost 
redactate angajamentele colective, 
care au fost apoi supuse spre dezba
tere și îmbunătățire în consfătuirea 
de producție. In aceste angajamente 
se prevedea: depășirea planului la 
cărbune pe luna iulie cu 15 la sută, 
depășirea planului la pregătiri cu 5 
ia sută, respectarea normativului la 
cenușă, economisirea a 150 kg. ex
ploziv, îndrumarea a 20 tineri spre 
școlile de calificare, intensificarea 
muncii pentru reducerea absențelor 
nemotivate și altele

Cu aceste obiective au iost che
mate la întrecere toate colectivele 
sectoarelor productive de la mina 
noastră, care au răspuns cu entu
ziasm. Colectivul sectorului nostru a 
trimis o scrisoare și colectivului sec
torului 11 de la mina l.upeni prin 
care-1 chema să participe și el la în
trecerea pentru îndeplinirea sarcini
lor de plan la toți indicii. Și colecti
vul acestui sector a răspuns cu an
gajamente mobilizatoare în muncă.

Rezultatele dobîndite în cursul lunii 

iulie in îndeplinirea tuturor indicilor 
de plan au demonstrat că o întrecere 
între sectoare, bine organizată, urmă
rită îndeaproape și popularizată larg, 
împinge înainte producția și produc
tivitatea muncii, duce la îmbunătă
țirea calității produselor și scăderea 
prețului de cost și, totodată, la ridi
carea nivelului de trai al celor ce 
muncesc.

Să no îngrădim întrecerea 
în șabloane ?

Desfășurarea întrecerii socialiste pe 
luna iulie a îmbogățit experiența noas
tră cu o seamă de învățăminte pre
țioase. In primul rînd ne-a arătat că 
nu e suficient numai să organizezi 
întrecerea, numai să-ți iei angaja
mente sporite. Pentru a însufleți per
manent întrecerea este necesar ca re
zultatele obținute de oamenii muncii 
să fie popularizate larg, iar pentru 
a avea posibilitatea de a le populari
za intens trebuie să existe o evidență 
operativă a realizărilor.

In direcția popularizării rezultate
lor colectivului nostru și a celorlalte 
colective de ¡a mina noastră cu care 
am fost in întrecere noi am obținut 
unele realizări. Am folosit pentru 
popularizare buletine de știri trans
mise la stațiile de radioficare și radio
amplificare, dările de seamă ale con
ducerii sectorului din cadrul consfă

tuirilor de producție săptăminale, 
graficul de întrecere din curtea mi
nei; am pus la dispoziția corespon
denților voluntari de presă documen
tația necesară. In această privință 
am avut și lipsuri. N-am informat co
lectivul sectorului nostru despre rea
lizările pe care le-a obținut colectivul 
sectorului II d.e la mina Lupeni cu 
care eram în întrecere. Tocmai din 
cauză că n-am urmărit realizările a- 
cestui colectiv întrecerea dintre sec
toarele noastre a fost ca și inexisten
tă. Aceasta arată cu prisosință că nu-i 
suficient să organizezi numai între
cerea fără a populariza rezultatele, 
fără a o însufleți permanent.

Organizațiile sindicale din sectorul 
nostru au mai învățat din desfășura
rea întrecerii pe luna iulie că în în
trecere nu trebuie să te îngrădești în 
șabloane. Mai înainte noi consideram 
că odată stabilite obiectivele în între
cere la începutul lunii sau a unei noi 
etape de întrecere, că odată ce aceste 
obiective au fost cunoscute de către 
toți muncitorii, organizarea întrecerii 
s-a terminat. In cursul lunii iulie, or
ganizațiile sindicale din sectorul nos
tru au învățat însă că a organiza în
trecerea numai la începutul lunii și 
a nu ține cont de inițiativa maselor 
în întrecere, pentru a corecta obiec
tivele fixate inițial PEt<- sablonism 
curat

Pe la sfîrșitul celei ae a doua de
cade a lunii iulie, brigăzile de mineri 
din sectorul nostru extrăseseră deja 
întreaga cantitate de cărbune prevă-
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ViAȚA DE PARTID

Documentele pentru Congresul al 11-lea al P.M.R. 
în dezbaterea organizațiilor de bază

La mina Aninoasa
Membrii și candidații de partid din 

cadrul organizațiilor de bază nr. 2, 
3 și 5 de la mina Aninoasa, au dez
bătut în cadrul unei plenare care a 
avut loc în ziua de 19 septembrie, do
cumentele pentru Congresul al Il-lea 
al partidului.

Dezbaterea a oglindit interesul 
deosebit pe care membrii și candida
ți! de partid îl poartă ridicării la un 
nivel mai înalt a activității organi
zațiilor de bază din care fac parte și 
hotărîrea lor de a contribui la pre
gătirea Congresului.

In prima parte a ședinței, plenara 
ă dezbătut capitol cu capitol proiec
tul Statutului modificat. Tovarășul 
Mihai Tucaciuc a vorbit despre în
semnătatea pe care proiectul Statu
tului modificat o are în ridicarea pe 
o treaptă mai înaltă a calității de 
membru al partidului Minerul frun
taș Mihai Tucaciuc a arătat că fie
care membru de partid trebuie să fie 
exemplu de muncă conștiincioasă și

Organizația de bază de la depoul 
C.F.R. Petroșani a dezbătut în cadrul 
adunării generale care a avut loc re
cent proiectul Statutului modificat al 
partidului. Membrii de partid care au 
luat cuvîntul au arătat importanța 
deosebită pe care o are proiectul Sta
tutului modificat în îndeplinirea sar
cinilor multiple ce stau în fața mem
brilor și candidaților de partid în ac
tuala etapă a luptei pentru construi
rea socialismului

— Așa cum se arată în capitolul 
introductiv al proiectului Statutului 
modificat — a spus tov. loan Cozma 
— în rîndurile partidului se unesc cei 
mai conștienți și mai înaintați oameni 
ăi clasei muncitoare, țărănimii mun 
citoare și intelectualității. Noi comu
niștii avem datoria să fim în fruntea

Discuțiile purtate de membrii și 
candidații de partid din cadrul orga
nizației de bază nr. 10 de la mina 
Jieț-Lonea au avut în centrul atenției 
necesitatea reactivizării membrilor de 
partid — condiție principală pentru 

devotată pentru traducerea în viață 
a politicii partidului, pentru ridica
rea bunăstării poporului.

Luînd cuvîntul, tovarășul losif 
Lengyel a subliniat necesitatea îmbu
nătățirii muncii de sprijinire a mun
citorilor înaintați care doresc și me
rită să devină candidați de partid. 
Tovarășul Loy loan a subliniat rolul 
educativ al sancțiunilor prevăzute de 
proiectul Statutului modificat, iar to
varășul Gh. Nițaș și-a exprimat con
vingerea că adoptarea de către Con
gresul al Il-lea al P.M.R. a proiec
tului Statutului modificat va ridica 
activitatea întregului partid la nivelul 
sarcinilor actualei etape a luptei po
porului nostru pentru construirea so
cialismului.

in continuare, plenara organiza
țiilor de bază nr. 2, 3 și 5 de la mina 
Aninoasa a dezbătut proiectul Direc
tivelor celui de al 11-lea Congres al 
P.M.R. cu privire la dezvoltarea a- 
grîculturii în următorii 2-3 ani. To- 

Da depoul C.F.D. Petroșani
îuptei pentru traducerea în viață ă 
hotărîrilor partidului.

Luînd cuvîntul, tov. Aurel Sibișan 
a subliniat importanța achitării la 
timp a cotizațiilor. Este bine venit 
acel articol din proiectul Statutului 
— a spus el — în care se arată că 
acei membri și candidați de partid 
care, fără motive bine întemeiate, nu 
au plătit timp de trei luni cotizația 
de partid, încetează de a mai fi mem
bri de partid. In organizația noastră 
de bază mai sînt unii membri de 
partid ca Emil Stepanek și alții care 
pînă acum au neglijat plata la timp 
a cotizației. Noi trebuie să luăm â- 
titudine hotărîtă față de acești tova
răși, să le arătăm ce înseamnă a nu 
te achita de această îndatorire.

Printre tovarășii care au participat

La mina Lonea
îmbunătățirea întregii activități a or
ganizației de bază. Tovarășul Gh. 
Costea a criticat cu tărie pe unii 
membri de partid pentru pasivitatea 
față de sarcinile. încredințate. După 
ce și-au exprimat calda lor aprobare 
față de proiectul Statutului modificat 

varășul 1. Madaras a arătat că în 
Valea Jiului există mari posibilități 
de extindere a pomicultură, a crește
rii vitelor și albinăritului, posibilități 
care pînă acum n-au fost folosite. 
Sînt multe locuri bune pentru pomi 
pe care acum cresc mărăcini - a 
arătat tov. Madaras. (n lumina sar
cinilor proiectului Directivelor, orga
nele locale ale puterii de stat au da
toria să se preocupe de folosirea a- 
cestor resurse. E necesar ca în Valea' 
Jiului să se organizeze în fiecare an 
campanii pentru plantarea de pomi 
fructiferi, fapt care vă contribui lă 
ridicarea bunăstării celor ce muncesc 
din bazinul nostru carbonifer

Cei care au vorbit în continuare 
au arătat că proiectul de Directive 
cu privire la dezvoltarea agriculturii 
oglindește grija partidului pentru în
tărirea alianței dintre clasa munci
toare și țărănimea muncitoare, pentru 
ridicarea bunăstării celor ce muncesc 
de lă orașe și sate.

lâ discuții se numără și Francisc 
Szekeres, llie Corbea, Francisc Si- 
lagyi, Gheorghe Crețescu și alții care 
și-au exprimat voința fermă de ă 
munci cu abnegație la traducerea în 
viață a politicii partidului și guver
nului.

Cu toate acestea, dezbaterea pro
iectului Statutului modificat al P.M.R. 
în această organizație de bază nu 
s-a ridicat la nivelul cerințelor. Dez
baterea n-a analizat temeinic activi
tatea organizației de bază, ă membri
lor de partid de la depoul C.F.R. Pe
troșani în lumina sarcinilor sporite 
ce le stau în față. Majoritatea tova
rășilor care au luat cuvîntul s-ău li
mitat la discuții generale fără a arăta 
concret lipsurile.

tov. Victor Vîjdea, Gh. Străinescu și 
alții s-au angajat să muncească cu 
puteri sporite spre a întîinpina cu noi 
succese atît în producție, cît și în 
munca de partid, cel de al Il-Iea Con
gres al partidului.

Un agitator fruntaș
Tînărul Anghel Mincu e miner îi. 

sectorul 1 „Steaua Roșie“ al minei 
Lonea. El e fruntaș în întrecerea so
cialistă pentru mai mult cărbune, bri
gada în care lucrează realizînd zi de 
zi depășiri de plan de peste 40 la sută-

Tînărul miner fruntaș Anghel Min
cu e și agitator. Așa cum l-a îndru
mat secretarul organizației de partid 
din cadrul sectorului, el desfășoară ' 
susținută muncă politică de masă în 
rîndul tinerilor mineri pentru inten
sificarea întrecerii socialiste în în
tîmpinarea celui de al Il-lea Congres 
al P.M.R.

Zilnic, agitatorul Mincu populari
zează brigăzile fruntașe în întrecere 
pentru ca exemplul lor să fie urmat, 
precum . i metodele folosite, contri
buind astț-, i la răspîndirea experien
ței înaintate. Odată eu aceasta, to
varășul Mincu se preocupă și de crea
rea condițiilor tehnico-organizatorice 
necesare desfășurării întrecerii socia
liste pentru îndeplinirea angajamen
telor luate în întîmpinarea Congre
sului. El observă lipsurile din sector, 
greutățile care frînează procesul de 
producție și Ie semnalează conduce
rii sectorului pentru a fi înlăturate.

Prin eforturile pe care le depune 
pentru îndeplinirea exemplară a sar
cinilor ce-i revin, prin munca poli
tică pe care o desfășoară, agitatorul 
M’ncu contribuie la dezvoltarea suc
ceselor colectivului sectorului I al mi
nei Lonea în întrecerea socialistă 
ce se desfășoară în întîmpinarea Con
gresului partidului, pentru îndeplini
rea planului de producție la toți in
dicii.

GH. DESCULȚII 
corespondent

CITIȚI
81 ABONAȚI-VĂ 

la ziarele și revistele 
sovietice pe anul 1955

Abonamentele se pri
mesc la toate oficiile poș
tale, prin factorii poștali 
și difuzorii voluntari din 
întreorînd^rî instituții.

zută inițial a fi produsă peste plan 
în întreaga lună. Deci existau toate 
condițiile pentru a ne lua un supra- 
angajament cu privire la depășirea 
planului. Asta o cerea inițiativa crea
toare a maselor. Aceasta a Șezisat-o 
și biroul organizației de partid, care 
a indicat comitetului de secție sin
dicală și conducerii sectorului să stu
dieze posibilitățile de a mări anga
jamentele Ia producția de cărbune. 
Pe baza studierii acestor posibilități 
angajamentul cu privire la depășirea 
planului de cărbune a fost mărit de 
la 15 la sută, la 21 la sută. Rezulta
tul a fost un și mai puternic avînt 
în întrecere.

Luna iulie s-a încheiat cu un suc
ces deplin. Colectivul sectorului nos
tru a extras cu 24,8 la sută mai mult 
cărbune de cît prevedea planul, a de
pășit programul de pregătiri cu 34,8 
la sută, a economisit 263 kg. de ex
ploziv: 16 tineri au fost îndrumați 
spre școala de calificare. Considera
bil ■ s-a îmbunătățit și disciplina în 
muncă. Numărul absențelor nemoti
vate a scăzut în medie cu 63 la sută. 
Fondul de salarii a fost utilizat și el 
mai rațional, realizîndu-se o econo
mie de 25.058 lei Mai trebuie arătat 
că în luna iulie colectivul sectorului 
nostru a fost singurul sector al minei 
care n-a fost penalizat pentru cali
tatea cărbunelui.

Muncitorii si tehnicienii sectorului 
au beneficiat de salarii și premii spo
rite. /Muncitorii auxiliari au primit 
ca premii pentru îndeplinirea și de? 

pășirea planului pe luna iulie la toți 
indicii suma de 28.917 lei. Tehnicieni 
și maiștri mineri cum sînt tov. Teodor 
Bulea, loan Băcăian, Francisc Fe- 
renczi, Popa Macavei, Dumitru Petric, 
Gligor Tășcan și alții au beneficiat 
de premii de producție cuprinse între 
810—2289 lei.

Cum trebuie organizat 
un schimb de onoare

Schimburile de onoare organizate 
în cinstea diferitelor sărbători ale 
poporului nostru muncitor sînt peri
oade de cel mal mare avînt în între
cere, în care inițiativa creatoare a 
maselor scoate la iveală noi rezerve 
de sporire a producției de cărbune. 
Schimburile de onoare nu trebuie con
fundate cu „rucălele“ sau „asalturile 
de stîrșit de lună“ practicate destul 
de des la minele noastre. Cînd nu este 
temeinic pregătit, schimbul de onoa
re se poate transforma într-un f»l de 
„asalt“ organizat de administrație și 
ijoate avea drept urmare o dezechi
librare a producției în zilele urmă
toare.

La 20 August, ia mina Aninoasa 
s-a organizat un reușit schimb de. 
onoare în cinstea zilei de 23 August 
care s-a încheiat cu cea mai mare 
producție zilnică realizată în ultimii 
anj. Cum a fost pregătit acest schimb 
de onoare în cadrul sectorului nostru?

Data schimbului de onoare era cu
noscută cu o săptămînă înainte. Cu 
trei zile înainte s-a început organi

zarea lui. Aceasta a început cu pre
lucrarea cu toți muncitorii și tehni
cienii a importanței schimbului de 
onoare. După aceea au avut loc în 
cadrul fiecărei brigăzi consfătuiri în 
care s-au luat angajamente pe bri
găzi și schimburi. Pentru a sprijini 
înfăptuirea acestor angajamente con
ducerea sectorului a luat un șir d.e 
măsuri tehnico-organizatorice. In 
cursul zilei de 19 august, deci cu o 
zi înainte de schimbul de onoare, s-au 
revizuit toate instalațiile mecanice și 
electrice, uneltele manuale și pneu
matice. Tot în această zi s-au com
pletat stocurile de material lemnos, 
s-au făcut unele armări suplimentare. 
Conducerea sectorului a luat apoi mă
suri ca în ziua schimbului de onoare 
armarea și toate celelalte lucrări mi
niere să se facă conform normelor 
de siguranță minieră, numind în a- 
cest scop cîte un tehnician respon
sabil pe fiecare schimb.

Ca urmare a acestor măsuri, în 
ziua dc 20 august colectivul secto
rului a extras 242 tone de cărbune 
peste plan, deși condițiile, de zăcă- 
mînt nu erau dintre cele mai favo
rabile, In tot cursul acestei zile nu 
s-a semnalat nici o defecțiune la in
stalații și unelte.

Hotărîrea noastră
Oamenii muncii din sectorul nostru 

au primit cu entuziasm chemarea co
lectivelor unor întreprinderi din re- 

giuneă Stalin, de a intensifica luptă 
pentru îndeplinirea planului de stat 
pe anul 1954 la toți indicii în cin
stea celui de al doilea Congres al 
P.M.R..și a zilei de 7 Noiembrie. Nu
meroși mineri și tehnicieni și-au ex
primat hotărîrea de a dezvolta reali
zările dcbîndite pînă acum. Pe baza 
acestor angajamente s-a stabilit ca 
sectorul nostru să extragă peste plan 
în lunile septembrie și octombrie 1500 
tone de cărbune.

Colectivul sectorului nostru are 
toate posibilitățile pentru a realiza 
acest angajament. Experiența dobîn- 
dită pînă acum ne va ajuta să ridi
căm întrecerea în cinstea Congresu
lui partidului și a celei de a 37-a a- 
niversări a Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie, la un nivel și mai 
înalt. Avem acum și o evidență mai 
operativă a întrecerii organizată în 
cadrul sectorului; grupele sindicale 
își trăiesc mai intens viața.

Faptul că în cursul ultimelor trei 
luni colectivul sectorului nostru n-a 
rămas decît o singură zi cu sarcinile 
de plan neîndeplinite, constituie o 
garanție sigură că vom iraduce în 
viață noile angajamente, că vom ob
ține noi victorii în sporirea producției 
de cărbune și creșterea nivelului de 
trai al celor ce muncesc

MIHAI BLJZDUGAih 
președintele comitetului de secție 

sindicală din sectorul IV
mina Aninoasa
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Adoptarea Constituției 
R. P. Chineze

PEKIN (Agerpres). — China Nouă 
transmite 5

Lă ședința din 18 septembrie â 
Adunării reprezentanților populari din 
întreaga Chină, care a avut loc sub 
președinția lui Cijan Bo-țziun, au 
continuat dezbaterile pe marginea ra
portului prezentat de Liu Șao-ți „Des
pre proiectul de Constituție a R. P. 
Chineze”.

Deputății care au luat cuvîntul au 
sprijinit în unanimitate proiectul pri
mei constituții cu adevărat democra
tice a Chinei, care arată poporului, 
în mîna căruia se află puterea, calea 
spre construirea socialismului.

Președintele Federației sindicatelor 
din întreaga Chină, deputatul Lai Jo- 
iui, a vorbit despre larga întrecere 
în muncă desfășurată în înireaga 
țară în cinstea primei Sesiuni a Adu
nării reprezentanților populari din 
întreaga Chină, despre noile reali
zări ale clasei muncitoare chineze. 
Acest entuziasm în muncă, a decla
rat el, exprimă mai puternic decît 
orice cuvinte aprobarea și sprijinirea 
proiectului de Constituție <5e către 
clasa muncitoare din China. Masele 
de muncitori și funcționari văd în 
proiectul de Constituție nu numai o 
consfințire a rezultatelor luptei pe 
care au dus-o muncitorii chinezi îm
preună cu întregul popor, ci și calea 
pentru trecerea Chinei la socialism.

Rectorul Universității populare din 
Pekin, U Iui-cijan, a subliniat în cu- 
vîntarea sa că apariția legii funda
mentale a statului, care se discută 
în prezent în China, arată victoria 
învățăturii marxism-leninismului în 
această țară. Marxism-leninismul, a 
spus el, va repurta și de acum înainte 
victorii în țara noastră

Referindu-se la marea însemnătate 
a Constituției în viața țării și la po
sibilitatea studierii ei de către toate 
păturile populației U Iui-cijan a atras

★

PEKIN (Agerpres). — China Nouă 
transmite:

In ședința din 20 steptembrie ă 
primei sesiuni a Adunării Reprezen
tanților populari din întreaga Chină 
a fost adoptată Constituția Republicii 
Populare Chineze.

PEKIN (Agerpres). — China Nouă 
transmite 5

După adoptarea Constituției Repu-

atenția asupra necesității introduce
rii în programele instituțiilor de în- 
vățămînt din China a unui nou obiect 
— Constituția R. P. Chineze. Sînt 
încredințat, a spus în încheiere, U 
Iui-cijan. că întregul popor, luminat 
de razele Constituției, se va uni și 
mai strîns și își va consacra toate 
forțele luptei pentru transformarea 
Chinei într-un mare stat socialist.

Deputății au întîmpinat călduros 
cuvîntarea cunoscutei scriitoare chi
neze Din Lin. Ea a vorbit emoțio
nant despre întîlnirile sale cu oai- 
meni din .cele mai diferite pături ale 
poporului chinez. Din toate declara
țiile, a subliniat Din Lin, reiese un 
singur lucru: Constituția R. P. Chi
neze este o constituție populară, ea 
dă oamenilor putere, sădește în ei 
mîndrie pentru patria lor. Cei pre- 
zenți au întîmpinat cu aplauze fur
tunoase apariția la tribună ă deputa
tului Cijao Mao-cen, din partea vo
luntarilor chinezi. Noi știm, a spus 
el, că sîngele vîrsat de tovarășii noș
tri în lupta împotriva agresiunii ame
ricane din Coreea nu s-a irosit în za
dar, că tot ce este mai scump și pen
tru care și-au dat viața eroii căzuți 
și-a găsit reflectarea în Constituție.

Cînd în sala ședinței au intrat pio
nierii chinezi pentru a saluta Sesiu
nea, toți delegații s-au ridicat în pi
cioare și au salutat pe viitorii con
structori ai socialismului cu aplauze 
îndelungate.

In ședința' din 18 septembrie s-au 
încheiat dezbaterile pe marginea ra
portului prezentat de Liu Șao-ți. In 
total, la dezbateri au luat cuvîntul 
89 de deputați, reprezentînd toate 
păturile populației, partidele demo
cratice, organizațiile obștești și cer
curile religioase, precum și pe chi
nezii care trăiesc în străinătate.

. La sfîrșitul ședinței delegații au 
aprobat raportul Comisiei de validare.

★ ★

blicii Populare Chineze, în ședința 
din 20 septembrie a primei sesiuni a 
Adunării Reprezentanților populari 
din întreaga Chină, s-a trecut la dis
cutarea punctului 2 de pe ordinea de 
zi. In cadrul ședinței s-a adoptat cu 
unanimitate de voturi statutul orga
nizatoric al Adunării Reprezentanți
lor populari din întreaga Chină.

Miting de protest la New Delhi 
împotriva pactului S. E. A. T. O.

NEW DELHI (Agerpres). — China 
Nouă transmite:

La 15 septembrie a avut loc la 
New Delhi un miting de protest îm
potriva pactului S.E.A.T.O. Mitingul 
s-a desfășurat sub președinția lui Syd 
Naușer Aii, membru în parlamentul 
indian.

La miting a luat cuvîntul genera- 
lul-maior Sahib Singh Sockhey, mem
bru în parlamentul indian, laureat al 
Premiului Internațional Stalin „Pen
tru întărirea păcii între popoare", 
care a declarat că principiul coexis
tenței pașnice formulat în declarația 
comună Ciu En-lai — Nehru a de
venit o armă puternică în mîinile 
tuturor asiaticilor care luptă pentru 
apărarea păcii. El a adăugat: „Pe 
baza acestui principiu se va hotărî 
soarta Asiei iar nu pe baza pactului 
S.E.A.T.O.”-.

Pandit Sundarlal, ^președintele Co

Contradicții anglo-japoneze
LONDRA (Agerpres). — TASS 

transmite:
Exprimînd neliniștea cercurilor in

dustriale engleze, provocată de con
curența japoneză crescîndă în dome
niul desfacerii produselor industriei 
textile, ziarul „Daily Expres“ scrie: 
„Lancashire se află în fața perspec
tivei amenințătoare a șomajului. E- 
xistă temeiuri extrem de puternice 
pentru acest pericol: pe bâza acor
dului comercial semnat de Anglia în 
luna ianuarie, Japonia exportă în 
prezent anual 590 milioane yarzi de

Faptele demască...
YANKEII IȘI FAC DE CAP...

Atedjlisul turc a adoptat recent o 
lege potrivit căreia americanii se bu
cură în Turcia de dreptul de exteri- 
torialitate. Yankeii n-au întîrziat să 
se folosească de acest drept. In presa 
turcă apar tot mai des știri despre bă
tăi și scandaluri provocate de ameri
cani. Recent patru huligani — repre
zentanți ai „civilizației de dincolo de 
Atlantic” au bombardat cu sticle șt 
pahare goale estrada cazinoului din 
Bomonti (cartier din Istambul). A- 
merîcanii au rămas nepedepsiți, iar 
ancheta, oricît ar părea de straniu, 
a fost pornită împotriva chelnerului- 
șef al cazinoului, care este cu totul 
nevinovat și a cărui singură „vină" 
constă în aceea că „a îndrăznit" să 

mitetului național al Asociației de 
prietenie indiano-chineză a declarat? 
„Nu vom permite niciunui stat care 
nu face parte din Asia să se amestece 
în problemele asiatice.

Modul în care trebuie să ne apărăm 
îl vom hotărî noi iar nu America sau 
vreun alt stat“.

Au mai ținut cuvîntări Romeș 
Ciandra. secretar general al Consi
liului Păcii din întreaga Indie, d-na 
Rameșvari Nehru, cunoscută activistă 
pe tărîm social, Dr. Anap Singh Gid- 
wani și Syd Ahmed, membri în par
lamentul indian. Ei au condamnat 
S.E.A.T.O. ca pe o organizație agre
sivă care pregătește un nou război 
în Asia și au declarat că popoarele 
Asiei de sud-est se opun cu hotărîre 
acestui pact.

La miting a fost adoptată o rezolu
ție prin care se condamnă pactul 
S.E.A.T.O.

mărfuri textile pe piețele coloniale 
engleze, adică mai muit decît totalul 
mărfurilor pe care Lancashire-ul le 
desface pe aceste piețe“

Ziarul „Daily Telegraph and Mor- 
ning Post“ exprimă aceeași neliniște 
față de concurența vest-germană. ¡n- 
tr-un articol consacrat acestei pro
bleme, ziarul scoate în evidență ..lăr
girea uimitoare a exportului german" 
și subliniază că „apariția unui con
curent puternic pe piețele de export 
înseamnă pierderea comenzilor șl re- 
duceră veniturilor".

îndepărteze pe acești „oaspeți“, care 
își făceau de cap.

„CONFORT” AMERICAN
Buletinul lunar al Congresului sin

dicatelor industriale din S.U.A. „E- 
conomic Outlook” relatează că din 
fiecare cinci familii americane una 
trăiește în cocioabe.

In S.U.A. există în prezent 15 mi
lioane de case cu totul inapte pentru 
locuit, pe jumătate distruse, în stare 
de completă ruină, sau lipsite de con
ducte de apă. 10 milioane din aceste 
case nu mai pot fi reparate.

Guvernanților din Washington le 
place să se laude cu „confortul" a- 
merican. Faptele citate sînt pe de
plin suficiente pentru a ne face o idee 
despre caracterul adevărat al acestui 
„confort al cocioabelor".

Anul 1953 a deschis o pagină nouă 
în istoria marelui popor chinez: a în
ceput înfăptuirea primului cincinal al 
dezvoltării și reconstrucției economiei 
naționale a Chinei.

Marea Chină se află acum în peri
oada de trecere de la capitalism la 

■ socialism. Această perioadă își are 
particularitățile ei, condiționate de 
dezvoltarea istorică a țării și a re
voluției în China. Ținînd seama de 
aceste particularități, Partidul Comu
nist Chinez fi elaborat linia generală 
a politicii sale. Linia generală și sar
cinile centrale ale partidului în aceas
tă perioadă de trecere constau în a- 
ceea că într-un timp ■ destul de înde
lungat să înfăptuiască treptat indus
trializarea socialistă a țării, să în
făptuiască treptat transformarea so
cialistă a agriculturii, a producției 
meșteșugărești, a comerțului particu
lar și a industriei particulare. Aceas
tă linie generală este farul care lumi
nează întreaga activitate a Partidu
lui Comunist Chinez.

Uniunea Sovietică acordă un uriaș 
ajutor dezinteresat pentru construcția 
economică în China. Acest ajutor are 
o importanță hotărîtoare pentru in
dustrializarea socialistă a Chinei. Cu 
ajutorul Uniunii Sovietice în China 
vor fi construite și reconstruite 141 
de întreprinderi mari, între c-re ^ari 
centrale electrice, mine carbonifere, 
rafinării de petrol, combinate meta
lurgice, uzine constructoare de ma

/?. P. Chineză înfăptuiește 
primul plan cincinal al economiei naționale
șini, fabrici de produse chimice, uzi
ne de automobile și tractoare. Aceste 
întreprinderi vor fi puse în funcțiune 
pînă în anul 1959. Totodată, specia
liști sovietici cu o înaltă calificare 
acordă ajutor în ceea ce privește pro
iectarea unora dintre cele mai impor
tante construcții industriale, în în
sușirea producției de noi tipuri de 
produse, în pregătirea de noi cadre 
de ingineri și tehnicieni.

In China de nord-est; la sud de 
Mukden, este situat micul oraș An- 
șan. Pe hărțile mari acest oraș nu fi
gurează încă, dar el este cunoscut în 
întreaga Chină. Aici se află combi
natul metalurgic de Ia Anșan — mîn- 
dria poporului chinez

Una dintre cele mai mari victorii 
ale clasei muncitoare din China este 
punerea în funcțiune a uzinei de țevi 
laminate.

In R. P. Chineză extracția de căr
bune sporește într-un ritm rapid. 
Spre sfîrșitul anului trecut această 
ramură a industriei a depășit cel mai 
înalt nivel atins vreodată în istoria 
Chinei.

Baza energetică a industriei chi
neze se dezvoltă într-un ritm rapid. 
La Taiiuan, Cijencijou, Giunțin, Sian, 
Urumci și în alte orașe, se construiesc 

mari centrale electrice. In bazinul 
carbonifer de la Fușun (China de 
nord-est) a fost dată în exploatare o 
nouă centrală electrică. La această 
centrală electrică toate procesele de 
producție, începînd de la descărca
rea cărbunelui din vagoane și pînă 
la furnizarea energiei electrice pen
tru consumatori — sînt complet au
tomatizate.

In anul 1953 — primul an al pri
mului cincinal — au fost obținute noi 
succese în domeniul industriei țării. 
Valoarea globală a producției indus
triale a sporit în expresie valorică cu 
33 la sută față de anul 1952, iar a- 
nul acesta va spori cu încă 17 la sută.

Toate aceste succese au fost obți
nute datorită muncii eroice a glorioa
sei clase muncitoare chineze — clasa 
conducătoare în țară.

★

O garanție importantă a înfăptui
rii industrializării socialiste este dez
voltarea producției agricole. In ulti
mii ani, în agricultura chineză au a- 
vut loc transformări radicale. Țăra
nii chinezi, sub conducerea clasei 
muncitoare, au răsturnat feudalismul 
și au înfăptuit reforma agrară. în 
urma căreia ei au primit pămîntul 

moșieresc în mod gratuit. Muncind 
pe pămîntul care acum îi aparține, 
țărănimea din China manifestă un 
entuziasm fără precedent în muncă. 
In cei cinci ani care au trecut de lă 
eliberare, producția agricolă a sporit 
cu aproape 50 la sută.

In prezent în China au și fost create 
peste 95.000 cooperative agricole de 
producție — formă de trecere la agri
cultura socialistă.

Statul acordă un ajutor considera* 
bil țăranilor chinezi. In ultimii patru 
ani, Banca de Stat a R. P. Chineze ă 
acordat țăranilor împrumuturi agri
cole în valoare de 30.000 miliarde 
yuani, au fost majorate prețurile de 
colectare la produsele agricole și au 
fost reduse prețurile la unele mărfuri 
industriale, de care țăranii au neapă
rată nevoie. Capacitatea de cumpă-' 
rare a țăranilor a sporit considerabil.

Reforma agrară a rupt cătușele 
care frînau dezvoltarea forțelor de 
producție la sate. Ca urmare — pro
ducția la hectar și recolta globală a 
culturilor agricole sporesc continuu. 
Venitul anual al fiecărei gospodării 
țărănești a sporit în medie cu 960.000 
yuani.

Eforturile eroice ale poporului chi
nez, sub conducerea gloriosului său 
Partid Comunist, sînt o garanție'si
gură a faptului că mărețul plan de 
transformare socialistă a Chinei vâ 
fi tradus în viață cu succes.

(Agerpres);
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