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Bilanțul unui deceniu de strălucite succese
Zilele trecute, ziarele au publicat textul 

cuvântărilor tovarășului Gh.Gheorghiu-Dej, 
președintele Consiliului de Miniștri al 
R.P.R., și N. M. Șvemik, șeful delegației 
sovietice, rostite în adunarea festivă pentru 
sărbătorirea celei de a 10-a aniversări a 
eliberării Rom iniei de sub jugul fascist.

Trecând în revistă situația Români
ei dinaintea acestui deceniu, tovarășul 
Gheorghiu-Dej a subliniat cit de mult era 
înfeudată țara noastră capitalului străin, 
arătând că în industria petrolului capita
lul străin stăpînea 91,9 la sută, în indus
tria metalurgică 74 la sută, în industria 
gaaudui și electricității 95 la sută, în indus- - 
tria chimică 72 la sută, în industria lem
nului 70 la sută și așa mai departe. A- 
servirea bogățiilor țării capitalului străin, 
cîrdășia burgheziei și moșierimii române 
cu imperialiștii germano-fasciști, a împins 
Romînia în criminalul război antisovie- 
tic

Vorbind de ascuțirea la maximum a ex
ploatării clasei muncitoare tovarășul 
Gheorghiu-Dej a spus printre altele : 
„Criza economică din 1929—1933 cu scă
derea producției în industria grea și în in
dustria ușoară a ascuțit la maximum 
exploatarea clasei muncitoare. Concedie
rile în masă, curbele de sacrificiu, spori
rea masivă a șomajului erau mijloace cu 
ajutorul cărora burghezia românească, în- 
preună cu capitaliștii străini, aruncau 
urmările crizei pe spinarea clasei munci
toare. Criza industrială s-a împletit cu o 
criză agrară, care a aruncat în mizerie 
pături largi ale țărănimii muncitoare.

Monopolurile imperialiste rezervaseră 
Romîniei rolul de anexă agrară și de 
sursă de materii prime a țărilor capitalis
te dezvoltate.

Acestor stări de lucruri li s-a pus ca
păt odată pentru totdeauna”.

Vorbitorul a arătat apoi, condițiile de 
punere in aplicare a planului de acțiune a 
P.C.R. pentru răsturnarea dictaturii fas
ciste ca urmare a ofensivei armatei sovie
tice împotriva trupelor germano-fasciste 
din zona Iași-Chișinău, și lupta Partidu
lui Comunist Român, pentru redresarea 
economică a țării.

La chemarea partidului, oamenii mun
cii din patria noastră au răspuns cu un en
tuziasm de nedesoris pentru a înlătura ră
nile războiului împotriva Uniunii So
vietice. Clasa muncitoare cu sprijinul ță
rănimii muncitoare a trecut la exproprie-*
rea pământurilor moșierești și împărțirea 
lor la țăranii fără pămînt și cu pământ 
puțin

Tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej s-a 
ocupat în cuvântarea sa de uneltirile reac- 

țiunii burghezo-moșierești care căutau să ză
dărnicească lupta poporului pentru făuri
rea vieții noi. căutau să saboteze efor
turile militare din spatele unuia din prin
cipalele fronturi ale Armatei Sovietice. 
Dar partidul a mobilizat masele populare 
în vederea contribuției țării noastre pen
tru înfrângerea Germaniei hitleriste. „Vic
toria istorică, dobîndită de Uniunea Sovie
tică în cel de al doilea război mondial — 
a spus vorbitorul — a creat condițiile pen
tru ca poporul nostru să-și poată lua soar
ta în propriile mâini și să-și făurească o

orânduire socială și de stai conform cu vo
ința sa”.

Suoces după succes a dobîndi't poporul 
nostru după elibereare. In cuvântarea sa, 
tovarășul Gheorghiu-Dej a arătat refor
mele cu caracter revoluționar înfăptuite 
de popor sub conducerea înțeleaptă a par
tidului. Cu deosebită claritate vorbitorul a 
arătat mărețele realizări din anii puterii 
populare în comparație cu ceia ce exista 
în România burghezo-moșierească. Astfel 
în 1953 producția industrială a depășit de 
21/\ nivelul producției din 1938 producția 
de țiței a crescut aproape cu odată și 
jumătate mai mult ca în 1938, producția 
de oțel de 2>/2 ori mai mult ca în 1938 
cea a minereurilor de fier de 5 ori mai 
mare decît în 1938, de asemeni în toate 
celelalte domenii de activitate din țara 
noastră

Pentru satisfacerea nevoilor materiale a 
oamenilor muncii partidul a avut o deo
sebită preocupare.

Industria bunurilor de consum produce 
astăzi eu peste 2,5 ori mai multe fire de 
bumbac, cu peste 2 ori mai multe țesături 
de lină, de peste 2 ori mai multă încălță
minte de piele, de 2,5 mai multe articole 
de sticlărie, etc. Industria alimentară s-a 
dezvoltat de asemeni mult în anii puterii 

z
populare Față de 1938 industria noastră 
alimentară produce de peste 6 ori mai 
multe paste făinoase, de aproape 3.5 ori 
mai multe uleiuri comestibile de 1,2 ori 
mai mult zahăr, etc. Toate aceste reali
zări nu se puteau obține fără ajutorul 
frățesc și dezinteresat al poporului sovie
tic care a permis dotarea industriei noas
tre cu mașini de înaltă tehnicitate. De a- 
gricultuiră tovarășul Gheorghiu-Dej s-a 
ocupat pe larg, înfățișînd succesele obți
nute în această direcție, arătând și cîteva 
din prevederile proectulul de Directivă a 
Congresului al II-lea al P.M.R., cu pri
vire la dezvoltarea agriculturii în următo
rii 2—-3 ani — Care prevede măsuri pen
tru indentificarea și valorificarea tuturor 
rezervelor de pămînt, astfel ca în 1956 su
prafața arabilă a țării să crească pînă la 
10 milioane hectare.

Directivele prevăd de asemeni măsuri 
pentru creșterea producțiilor globale la 
culturile de bază investițiile ce se vor face 
în anii următori de cca. 3 miliarde lei în 
anul 1955 și oda. 4 milioane lei în 1956 
în scopul dezvoltării agriculturii și creș
terii animalelor.

Tovarășul Gheorghiu-Dej a vorbit a- 
poi despre comerțul nostru de stat și coo
peratist, despre mărețele succese dobân
dite pe acest tărâm arătând că volumul 
circulației mărfurilor, prin rețeaua socia
listă a depășit în 1951—15 miliarde lei, în 
1953—19 miliarde lei. iar în 1954 se pre
vede o realizare a cca 22 miliarde lei.

S-a intensificat schimbul de mărfuri în
tre oraș și sat pe Cale3 cooperației de 
consum, luînd o deosebită dezvoltare co
merțul de întâmpinare prin care se 
schimbă mărfurile agricole alimentare eu 
cele industriale, ceea ce duce la scăderea 
prețurilor pe piața neorganizată

A crescut considerabil în ultimii arii 
schimburile externe, în special eu Uniunea 
Sovietică și țările de democrație populară. 
Au fost încheiate de asemeni acorduri cu 
peste 40 de țări capitaliste, etc.

Vorbitorul s-a ocupat îndeaproape de ve
nitul național al țării, mărețele construc
ții ce se ridică pretutindeni, de măsurile 
ce se vor mai lua pentru bunăstarea con
tinuă a poporului muncitor. Toate aceste 
succese sânt rodul muncii eroice a cla
sei muncitoare, a țărănimii muncitoare, 
a intelectualității țării noastre, rolul uria
șului avînt al forțelor creatoare a poporu
lui stăpîn pe soarta sa.

In ultima parte a cuvântării sale vorbi
torul a scos în evidență marea forță a la
gărului păcii și socialismului în frunte 
eu Uniunea Sovietică, arătând că politica 
țării noastre este o politică de pace și de 
colaborare cu toate țările, indiferent de 
sistemul lor .politic.

La adunarea festivă pentru sărbători
rea celei de a 10-a aniversări, a eliberării 
Romîniei, a luat cuvântul șeful delegației 
sovietica la sărbătorirea zilei de 23 Au
gust. tovarășul N. M. Șvernik. Salutând 
poporul român în numele Partidului Co
munist și guvernului sovietic, vorbitorul a 
spus printre altele ; „Acum .10 ani. în ur
ma zdrobirii trupelor germane fasciste de 
către eroica Armată Sovietică, în august 
1944 în țara voastră au fost create condi- 
țiuni favorabile pentru lichidarea regimu
lui fascist.

Sub conducerea hotărâtă și curajoasă 
a Partidului Comunist Romîn, detașamen
tele înarmate de muncitori români au are
stat la 23 August 1944 căpeteniile guver
nului fascist al lui Antonescu, au dezar
mat trupele fasciste germane aflate în 
București și au scos România din crimi
nala coaliție hitleristă. Poporul român iu
bitor de libertate. însuflețit de partidul 
comunist, a pornit du arma în mână la 
luptă împotriva Germaniei fasciste.

Moșierii și burghezii din România n->au 
vrut să cedeze oamenilor muncii puterea 
Folosind monarhia, oare s-a menținut în 
țară, și sprijmindu-.se pe ajutorul cercu
rilor guvernante din Anglia și S.U.A., ei 
au încercat să păstreze putera politică în 
mâinile lor. Dar toate aceste încercări au 
suferit un eșec total în acea perindă. în 
România se crease o situație, în care for
țele claselor dominante fuseseră deja 
zdruncinate și nu mai puteau să-și men
țină în aceeași formă dominația iar po
porul nu mai vota să trăiască ca în trecut”.

Tovarășul Șvernic a trecut în revistă 
evenimentele de după 23 August 1944. sco- 
țînd în evidență lupta Partidului Comu
nist Romîn pentru înflorirea patriei, pen
tru bunăstarea celor ce muncesc.

Cuvinte pline de căldură a rostit șeful 
delegației sovietice pentru poporul român. 
El a arătat manile succese dobândite de 
oamenii muncii din patria noastră, care 
constituie un nou imbold ân opera de con
struire a socialismului pentru poporul nos
tru muncitor.

Oamenii muncii din patria noastră au 
primit ou deosebită căldură cuvântările 
rostite cu prilejul celei de a 10-a aniver
sări a eliberării României, de tovarășul 
Gh. Gheorghiu-Dej și N.M Șvemik, cu
vântări ce fac bilanțul unui deceniu de 
luptă înflăcărată pentru construirea vie
ții noi în Republica Populară Română.

Poporul nostru este hotărât să lupte și 
de acum înainte cu mai muJt elan pentru 
a pune în viață hotărârile partidului și 
guvernului, hotărâri ce asigură construirea 
socialismului în patria noastră.

Cu toate forțele pentru 
terminarea muncilor 

agricole de vară
Fruntași în muncite agricole
Muncitorii și tehnicienii Gospodăriei 

Agro-Zootehnide „Mineruil 4” din Simeria, 
secția Bîrcea Mică, mobizați de orgrmraa- 
ția de partid, au depus o muncă însufle
țită penitru terminarea la timp a recolta
tului și treierișului reooiltei de păioaise. 
Astfel, folosind din plin capacitatea de lu
cru a batozelor și organ izindu-și munco 
pe schimburi, ei au reușit să termine tre- 
ieriișul cu 4 zile înainte de data fixată

O atenție deosebită de o acordă condu
cerea gospodăriei., este aceea a bunei în
trețineri a grădinii de legume și zarzava
turi. Datorită acestui lucru., gospodăria a 
reușit să livreze minerilor din Valea Jiu
lui pînă în 23 august diferite leguma și 
zarzavaturi, depășindu-și astfel planul de 
livrări eu aproape 50 la sută.

Pentru merite deosebite. Prezidiul Ma
rii Adunări Naționale a acordat munci
torilor Lupu Patru și Nistor Leopold, frun
tași ai întrecerii socialiste „Medalia Mun
cii” iar unor muncitori oa Ciornei Costa- 
che, Ciuntea loan, Bilă Dionisie și altora, 
diplome de onoare

-—o -—
Roadele unei bune organizări 

a muncii;

Slrîngerea la timp și fără pierderi a 
recoltei din acest an. a constituit pentru 
membrii gospodăriei agricole colective 
„Viață Nouă” din satul Sântandrei. comu
na Criistur. una din preocupările lor de 
seamă.

Datorită măsurilor organizatorice pe care 
comitetul de conducere al gospodăriei le-a 
luat din vreme, cât și folosirii din plin a 
fiecărei zile bune de lucru,' membrii a- 
cestei gospodării au reușit să termine pînă 
la 23 august treierișul griului. Imediat 
după breieriș. colectiviștii au predat cotele 
datorate statului și au dezmiriști't cu a- 
jutorud tractoarelor sosite de la S.M.T. 
Orăștie întreaga suprafață recoltată.

Paralel cu executarea acestor munci, co
lectiviștii din Sîn.tandrei au acordat o a- 
tenție deosebită și asigurării hranei nece
sare vitelor pe timp de iarnă. Astfel, ei au 
recoltat și transportat de pe oâmp întrea
ga suprafață cultivată cu furaje, trecând 
în acetoș tâmp la pregătirile necesare pen
tru începerea însăimînțărilor de toamnă.

Treeertșu! trebuie grăbii
In comuna Streisingeorgiu, au fost re

partizate 6 batoze pentru efectuarea tre- 
ierișului, dar cu toate acestea procentajul 
de 49 la sută pe care l-a înregistrat pînă 
la data de 20 august la treieriș arată că 
planul zilnic de treieriș nu a fost respec
tat întocmai și că nu s-a efectuat un con
trol riguros în acest scop. Sânt cunos
cute cazurile când multe din batozei, 
încep treierișui dimineața târziu, ia.r al
tele funcționează sub capacitatea lor din 
lipsa unei bune organizări a brațelor de 
muncă. Tovarășul președinte Murgoci Va- 
sile, muncește la voia întâmplării, fără un 
plan de muncă cu sarcini concrete pe fie
care membru din comitetul executiv și 
deputat în parte, lucru oare are reper- 
eursiuni asupra ritmului de treieriș,

Unor astfel de lipsuri, trebuie să li se 
pună oapăt Comitetul executiv al sfatu
lui popular al comunei Streisinigeorgiu, 
care poartă întreaga răspundere de reușita 
deplină a campaniei de breieriș, are sarci
na de a trece imediat la luarea unor mă
suri astfel încât breierișul să se termine 
în cel mai scurt timp.



Marea demonstrație de 23 August 
a oamenilor muncii din Hunedoara

Hunedoara, 23 August 1954. Orașul în
treg e in haină de sărbătoare. Străzile 
sînt împodobite eu drapele roșii și trico
lore^ cu portretele conducătorilor partidu
lui și guvernului, cu imense panouri pe 
caca sânt înscrise chemările adresate oa
menilor muncii cu ocazia marii aniversări, 
de către C.C. al P.M.R., sau grafice, came 
arată necontenita creștere a producției și 
a nivelului de trai al oamenilor muncii.

In Hunedoara de altădată veneau uneori 
turiști, amatori de antichități, ca să vizi- 
teza castelul Huniazilor. Și poate că a- 
tunci aflau pentru prima dată că în acest 
orășel se mai află și o uzină... ou un sin
gur fumai și o oțelărie. Și sub impresia 
locurilor vizitate, treceau prin orașul li
niștit cuprins parcă de lâncezeală — fără 
să bănuiască clocotul de ură și revolta, 
care mocnea în „coloniile” sărace sau la 
periferii.

Astăzi, oricine vine pe aici e impresio
nat de freamătul neîntrerupt ai orașului ; 
freamăt de viață nouă și de avînt descă
tușat

In dimineața însorită a zilei de 23 Au
gust mii și mii de oamni ai muncii, fur- 
nialiști, oțeluri, constructori, medici, mun
citori din comerțul de stat și cooperatist 
s-au întrunit pe un imens platou așezat la 
poalele noului oraș muncitoresc ; sărbăto
rirea zilei eliberării începe printr-un 
grandios miting. întrerupt de aplauze fur
tunoase sau de lozinci scandate în cor, 
vorbește tovarășul Ștefan Boureanu prim- 
secnetarul Comitetului raional de partid 
Hunedoara, trecînd în revistă realizările 
înfăptuite sub conducerea partidului, de oa
menii muncii din raionul nostru în cei 10 
ani de cînd Armata Sovietică victoriasă în 
luptele contra fascismului, ne-a adus li
bertatea.

Propunerea de a se trimite telegrame de 
salut Comitetului Central ai P.C.U.S. și 
Comitetului Central al P.M.R, a fost pri
mită ou un entuziasm nestăvilit. Construc
torul Palcău loan — fruntaș în întrecerea 
socialistă citește telegrama prin care oa
menii muncii din Hunedoara își exprimă 
dragostea și recunoștința față de poporul 
sovietic, prietenul și eliberatorul nostru 
Prin telegrama adresată către C.C. al 
P.M.R. ei s-au legat să continue lupta neo
bosită pentru pace și socialism, sub con
ducerea înțeleaptă a partidului.

★
Mitingul festiv a luat sfîrșit. Masa com
pactă de oameni se fragmentează în co
loane. In Piața Libertății începe demon
strația; Hunedoara muncitoare își aduce 
salutul său de luptă Gloriosului Deceniu !

In fruntea coloanei vin pionieri. Prin 
fața tribunei ei trec alintați, pășind vioi 
în sunetul trompetelor și în răpăitul Ca
dențat al tobelor. întreaga lume îi saltă 
cu prelungi aplauze. Din rânduri, pionierii 
răspund salutului aruneînd spre tribună 
flori și spice de grîu.Spre el se îndreaptă 
cu dragoste ochii tuturor. Tinerii cetă
țeni ai patriei noastre — pionierii și șco
larii înconjurați de grija partidului și gu
vernului, trăiesc o copilărie fericită.

Trec apoi prin fața tribunei, purtând 
zeci și zeci de drapele de mătase, roșii și 
tricolore, elevii Centrului Școlar Metalur
gic. Muncitorii bătrâni îi privesc cu mîn- 
drie și bucurie. Acești tineri nu cunosc 
umilințele și mizeria pe care ucenicii de 
altădată trebuiau să le îndure ca să înve
țe o meserie. Elevii școlilor siderurgice 
trec într-o aliniere perfectă, mândrii în 
uniformele lor noi. Pe fețele lor citești nu 
numai bucuria marii sărbători dar și con 
știința demnități de om, de cetățean liber. 
Constructor al unei vieți noi.

★

Purtând pe brațe imense tablouri ale 
conduc atonilor partidului și guvernului 
nostru, precum și ale conducătorilor 
P.C.U.S., apar primele grupuri din coloa
na muncitorilor, inginerilor, tehnicienilor 
și funcționarilor combinatului metalurgic 
„Gh. Gheorghiu-Dej”.

Din tribună îi salută membrii comitetu
lui raional de partid, reprezentanți ai or
ganizațiilor de masă și a organelor de 
stat. Ii salută deopotrivă fruntașii în între
cerea socialistă ea oțelarul Toma Adam, 
constructorul Ghedeon Alexandru deco
rat cu Ordinul Muncii, tovarășul Bartiș 
Titus, care de curând a fost distins ou tit
lul de înaltă cinste de Laureat al Premiu
lui de Stat.

In fruntea coloanei combinatului vin la- 
minatorii. Ei s-au evidențiat în întrecerea 
socialistă organizată în cinstea zilei de 23 
August, producînd încă de pe acum în con
tul lunii septembrie.

Urmează coloana oțelanilor. Mulți dintre 
ei sânt decorați cu ordine și medalii, ca 
răsplată a muncii lor devenită mai rodni
că în urma aplicării metodelor sovietice 
de elaborare a șarjelor rapide și a șarje
lor de mare tonaj.

Fumaliștii care trec acum prin fața tri
bunei poartă un imens panou; față de 
anul 1944 producția de fontă a crescut de 
8 ord. In anii puterii populare pe lângă cele 
patru furnale vechi care aiu fost puse în 
funcție s-a construit un nou furnal meca
nizat.

Un panou asemănător arată realizările 
muncitorilor din sectorul energetic; față de 
1944 sau înstelat cu 1250% mai multe 
rețele electrice. Electrificarea se extinde 
în industrie ușurând munca omului, pă
trunde în cele mai îndepărtate sate du
când lumina.

Trece coloană după coloană. Unii pă
rinți și-au adus eu ei copii și-i poartă pe 
umeri. Și de pe umerii părinților lor, copii 
salută tribuna fluturând în mânuțele lor 
flori, batiste sau baloane. Din coloană se 
înalță, rostit de un singur glas puternic, 
chemările partidului.

★
In fața tribunei a ajuns acum coloana 

serviciului medico-sanitar. In vechea Hu
nedoara uzina nu avea decît un doctor, un 
dispensar și o ambulanță cu cad. Pentru 
capitaliști viața și sănătatea muncitorilor 
prețuia prea puțin.

Astăzi în afară de policlinică în Hune
doara se găsește un spital dotat cu un 

aparataj modem. Instituțiile medicale sânt 
deservite de un numeros personal medi
cal și auxiliar calificat. Pe halatele unora 
dintre medicii care trec acum în coloană 
strălucesc medialii, pe care le-au primit 
drept răsplată a muinoilox’ neobosite pen
tru apărarea sănătății oamenilor muncii.

★
Cu fanfara în frunte trece coloana 

I.C.S.H. și a Trustului 4 Construcții. în
dată după fanfară urmează un car alego
ric purtând o uriașe stemă a Republicii, 
dare evocă frumusețile și bogățiile nese
cate ale Patriei noastre dragi. Pe acest 
minunat pământ al patriei, constructorii 
înalță fabrici noi, ridică locuințe, cluburi 
și teatre pentru oamenii muncii.

Coloana constructorilor se techeie cu 
demonstrația ansamblului de cîinteoe și 
jocuri. Prin fața tribunei trece cîniînd co
rul care în cursul acestui an și-a dat con
cursul la peste 50 de manifestații cultu
rale. Echipa de jocuri s-a oprit în fața 
tribunei improvizând un mic spectacol. 
Dansatori reușesc să realizeze frumusețea 
jocului popular, grația și vioiciunea lui. 
Prin dens exprimă parcă toată bucuria de 
a trăi și de a munci într-o țara liberă.

Cu aplauze furtunoase sînt primite de
legațiile trimise la manifestație, de oame
nii muncii din diferite cenitre ale raionu
lui ; delegația minerilor din Ghelar și Te- 
liuc ; delegația întovărășirii agricole din 
Cristur și a Gospodăriei Agro-Zootehnice 
din Bârcea Mică. Delegații țărănimii mun
citoare poartă un panou de pînză împo
dobit eu broderii și spice de grâu. Pe acest 
p>anou sânt prinse portretele conducători
lor partidnjiluii și guvernului.

Manifestația este încheiată de coloana 
sportivilor Trec întâi mofodidiștii cu dra
pele. Urmează apoi cicliști, fotbaliști și 
boxeri. Sute și mii de tineri din Hune
doara practică cele mai felurite sporturi, 
având la dispoziție condiții din ce în ce 
mai bune.

Un grup compact din coloană îl con
stituie purtătorii insignei G.M.A. Tineri 
și tinere trec în pas vioi, respirând sănă
tate și putere. Sportivii noi sânt gata pen
tru muncă și apărarea patriei.

★
Manifestația prilejuită de sărbătorirea 

măreței zale de 23 August, a prezentat o 
imagine vie a înfăptuirilor pe care regi
mul nostru, oamenii muncii conduși de 
partd, le-au realizat în cei 10 ani de la 
eliberare. Gândul tuturor se îndreaptă cu 
dragoste către partidul care ne conduce 
din victorie în victorie . gîndul tuturor se 
îndreaptă cu recunoștință spre glorioasa 
Armată Sovietică, eliberatoarea noastră 
— scut al păcii în întreaga lume.

Sărbătorirea zilei de 23 August a con
tinuat după masă printr-o serbare popu
lară în pădurea Chizid. Seara, la Orașul 
Tineretului a avut loc un carnaval.

. H. N. DOREANU

Pe marginea expoziției 
de creații populare

In cadrul manifestațiilor culturale pri
lejuite de aniversarea zilei de 23 August, 
am putut vizita la Hunedoara în sediul fi
lialei A.R.L.U.S., o expoziție a obiectelor 
și producțiilor selecționate în cadrul con
cursului raional de creații populare.

Am admirat în deosebi frumoasele cu
sături .pădiurenești care și-a.u stabilit deja 
o faimă chiar ț. dincolo de hotarele țării 
noastre. Aceste cusături — și alături de 
ele oîteva .piese sculptate în lemn (o cupă, 
.un fluier, etc.) — au fosit poate singurele 
lucruri pe care le-am admirat ca adevă
rate creații de artă populară.

Cu interes egal ne-am oprit în față unor 
'standuri cu miniaturi și machete, (o lo
comotivă, un far, etc), în fața unor obiecte 
lucrate în marmură, sau alabastru admi
rând îndeminarea celor care le-au exe
cutat.

Trebuie să arăt însă că am suferit unele 
decepții; mal ales în fața picturilor și 
desenelor expuse. Dacă restul obiectelor
— în majoritatea lor — mi-au dat satis
facție® de a le admira frumusețea sau mă
iestria celor Oare le-au creiat, nu aceiași 
satisfacție mi-a dat-o tablourile care, erau 
departe de ceea ce s-ar putea numi ; o 
creație.

Se pare că organizatorii expoziției su
feră de o anumită lipsă de exigență, 'lip
să care se poate socoti gravă, întrucât nu 
contribuie nici la stimularea și nici Ia 
promovarea adevăratelor creații. Ideia de 
creații populare nu trebuie înțeleasă sim
plist, ci ținând seama de o serie de impli
cații ca ; măiestria și maturitatea artistică
— la creator : formă desăvârșită, fond bo
gat de idei. La operă, desenele și pictu
rile expuse — în afară de una sau două — 
nu depășeau nivelul celor care le-am pu
tea vedea la o expoziție de școală ele
mentară. Am remarcat oîteva pieisaje în 
ulei care nu sînt decât niște copii slabe 
ale unor cărți poștale ilustrate cu un gust 
îndoielnic. Aceasta, în timp ce prin în- 
prejurimea Hunedoarei și în oraș, vdn pic
tori din alte părți, atrași tocmai de fru
musețea pieisajului. Din respect deci față 
de ceea ce numim creație populară, ta
blourile expuse nu le putem socoti decît 
niște lucrări ale unor începători și în di
sonanță Ou restul de expoziție

Fără îndoială că încercările debutanților 
(mai ales că unele dovedesc talente) tre
buiesc încurajate. Dar nu le încurajăm 
deloc punnndu-ie într-o expoziție unde ele 
sînt devalarificate de alte lucrări oare le 
depășesc cu mult.

Pe de altă parte, credem că se stimu
lează mai degrabă lipsa de exigență și 
automulțumirea, care duc la nepăsarea 
autorilor față de imperfecțiunile produc
țiilor lor, atunci cînd, lucrări slabe, de în
ceput, le decretăm ; creații.

Lucrările care ne-au stîrnit admirația 
ne fac să ne adresăm organizatorilor ou 
un îndemn de a continua organizarea de 
expoziții, cu convingerea că lipsurile pe 
Oare le-am constatat la cea de acum, vor 
fi eliminate.

M. I. MIHAI

Ce sa citim
Mu'lk Rai Anand — CULII, roman

E. S. P. L. A.

Romanul „Gulii” al scriitorului progre-, 
sist indian Mulk Raj Anand, laureat al 
„Premiului internațional pentru Pace”, 
ilustrează condițiile grele de viață ale 
muncitorilor industriali și agricoli, ale cu
tiilor fără adăpost care, asemenea lui Mu
nți, eroul principal al romanului își vînd 
munca istovitoare pe nimic, ale tinerilor 
trăgători de ricșe, care mor chinuiți de 
ftizie

Protestul muncitorilor indieni împotri
va nemiloasei exploatări capitaliste ma
nifestat printr-o mare grevă a țesătorilor 
din Bombay și aspectele din viața mizeră 
a exploataților scot cu putere în evidență 
caracterul reacționar al rămășițelor feu
dale și politica colonială a imperialiștilor 
engleză interesați ca poporul să trăiască 
mai departe în ignorantă și lipsă totală de 
drepturi.



Prin noul cartier al locuințelor
spre dealul Ohîridului, în dimî- 
de vară, adie ușor un aer rece și 
In zecile de blocuri și locuințe așe-

Din
nețile
kuiriat.
țate la poalele -dealului, ori-'ită c.u zorii di- 
mineții începe forfoba. Suitele de furnainști, 
oțalatri, lamin-atori și dulgheri se pregă
tesc petnitau o nouă za de muncă. Aici e 
noul oraș muncitoresc. Lângă el numai la 
cîțu.va pași se ridică cartierul de locuințe 
individuale.

Cu ani în urmă, aid', unde se ridică con
strucții noi, erau livezi de pomi neîngri
jite Peste tot domnea împărăția bălăriilor. 
Acum deciorud este altul. Locul bălăriilor 
l-a luat locuințele individuale, clădite 
după gustul fiecărei familii. Cele aproape 
130 locuințe de acest fel, construite cu 
ajutorul acordat de stat, prin împrumu
turi pe termen lung, sînt o dovadă vie 
a grijii ce o acordă statul nostru demo
crat popular pentru creșterea nivelului de 
via ță al celor ce muncej-

Frintre familiile ceior care și-au clădit 
noi locuințe, este și aceea a muncitorului 
Bcrșan Ioan, de la fabrica de oxigen a 
Combinatului Metalurgic „Gh. Gheorghiu- 
Dej”. înalt, bine dezvoltat și prietenos din 
fire, tovarășul Borșan cînd a aflat ce mă 
internează m a invitat în grădină. De aici 
arunoîndu-și ochii în jur îmi spuse :

— Privește. Ce frumos sânt așezate lo
cuințele noastre. De mult timp visam să 
am așa ceva. Eram atunci tînăr și tot ela
nul meu îl depuneam muncind zl și noap
te. cu speranța că poate voi reuși să ago
nisesc banii necesari construcției. Insă 
m-am înșelat. Am reușit doar să-mi chel
tuiesc forțele, pentru că banii intrau în 
buzunarul acționarilor. Ce să-ți spun, timp 
de aproape 15 ani am trăit cu această 
speranță. Visul a început să se înfăptuias
că de abea acum cîțiva ani, odată ce noi 
am devenit stăpânii muncii noastre. Anul 
acesta el a devenit realitate. Cele 15.000 lei 
ce m-au fost împrumutate de stat și ma
terialele de construcție, au făcut ca astă 
primăvară cuibul familiei mele să se ri
dice și in timp scurt să fie terminat.

Prins în vorbă tovarășul Borșan și-a 
amintit de multe, de cei doi fii ai săi 
OvidiiU și Dorin, foști absolvenți ai Șco
lii medii tehnice siderurgice, astăzi stu- 
denți. Ovidiu cei mal mare studiază side
rurgia la Dnepopetrovsk în Uniunea Șo

vietică. iar Dorin
fași.

E mândru de ei, de viitorii ingineri, cum 
îi plece să ie spună.

Cînd își privește casa, ochii îi zâmbesc 
ca unui copiii ce ia-i dăruit un lucru drag.

Intir-adevăr statul nostru l-a dăruit un lu
cru de preț, împlinindu-i visul tinereții.

*
Pe aleea „Steagului Roșu”, la casa eu 

nr. 14, prin geamul deschis se auzeau a- 
cordurile unei melodii de pian. M-am 
oprit încercând să-mi amintesc melodia.

— Unde te gândești tovară-șe de nu mai 
recunoști oamenii ?

— A, noroc tovarășe Crăctunesou. Mă 
oprise în loc cântecul ăsta și nu pot să-i 
dau de nume.

— Hai la mine poate o să n.i-1 spună 
nevastă-msa, îmi zise maistrul turnător 
îndrepți® du-se spre casa pe al cărei geam 
se auzea melodia. Știinidu-1 că locuia în 
altă parte l-am întrebat de cînd s-a mu
tat aici.

— Să fie vre-o 3 luni de când am ter
minat-o și tare mi-e dragă. E opera in
ginerilor noștrii care ne-au făcut proiec
tele, îmi spuse privind admirativ pen
tru a nu știiu cîta oară noua locuință. In
tr-adevăr era frumoasă și în fiecare de
taliu se vede măestria constructorilor.

— M-a ajutat statul. Fiecare cărămidă 
îmi amintește acest lucru. îmi amintește 
de împrumutul avantajos ce mi l-a acordat.

In casă soția acestuia așezată la pian, 
cînta refrenul melodiei oare mă oprise 
în drum. Lângă ea Rodiea și Ovidiu. co
pii maistrului Crăciunescu îi cereau voie

individuale
să încerce să etate și ei. Rodiea. elevă la 
școala medie de 10 ani din O.M., cunos
cătoare a notelor câștigă disputa.

— L-am cumpărat nu de mult, îmi spuse 
maistrul arăitîntiu-mi ptanrtl. Nu prea cân
tăm noi bine, dar o să învățăm. Ce nu 

faci cind al voință de a învăț' Am învă
țat eu meseria pe vremea ctad patronii 
mînuiau în loc de sfat biciul pe spinarea 
noastră, a ucenicilor, pentru cea mai 
mică greșală. Cîte n-am îndurat, dar am 
învățat-o fiindcă-mi era dragă.

Acum parcă munca mă întinerește, fie
care lingou de oțel știu că este făcut pen
tru binele tuturor, pentru ca fiecare mun
citor să-și poală clădi o căsuță ca a mea. 
să poată trăi din plin anii vieții. Muncesc 
cu mai mult drag, ea micuții mei să cu
noască mai repede viața nouă, ce zi de zi 
înflorește mai mult pe meleagurile țării 
și a acestei bătrâne Hunedoare și totuși 
din an în an mai tânără.

Asemenea acestor două familii oare tră
iesc fericite în noua lor locuință, sînt mul
te în cetatea oțelului și fontei, sînt fami
liile ceior care prin munca lor își făuresc o 
viață nouă. Despre această viață ar putea 
povesti multe și zidarul Hladec Petru, ma
gazionerul Hurdu Nicolae, Humei Emerich 
și mulți alții.

In cuvintele simple dar pline de conținut 
ei mulțumesc partidului și guvernului 
nostru pentru ajutorul prețios acordat. 
Viața acestora și a milioanelor de familii 
din patria noastră este o viață minunată, 
care merită să fie trăită din plin.

MIRCEA NEAGU

Mai multe mărfuri pentru 
oamenii muncii de la sate
In ultima vreme, cooperativa „înfrăți

rea” din Hunedoara și-a mărit cu încă 9 
unități rețeaua de desfacerea mărfurilor și 
în speciei în satele mai îndepărtate ea : 
Hăjdău, Tpplița, Cinoiiș, Boj și altele. Prin . 
aceste unități cooperatiste se distribuie 
oamenilor muncii de la sate cantități sipo- ’ 
rite de mărfuri. Numai în Juna august în 
comparație cu luna iulie, la sate au fosit 
trimise cu 13 la sută mai multe mărfuri. 
Ca rezultat al bunei aprovizionări și des
faceri a mărfurilor cît și avantajele de oare 
se bucură membrii cooperatori, a făcut ca ' 
în luna august coperetiva „Infrăți<rea“ să- j 
și mărească numărul cooperatorilor cu încă 
70 de membrii și să încaseze 3200 lei fond

ArtfeJ filiala din Mas,au, al cărei ges
tionar este tovarășul Barna Teodor și-a 
depășit în luna august planul de desfa
cere cu 70 la sută, planul de însc.’iere 
de noi membrii cooperatori cu 360 la sută, 
iar la încasarea părților seriale și-a depă
șit plenul cu 380 la sută.

DAVID STELIAN 
corespondent voluntar 

____ 9-

Brigada fruntașe pe uzină
Lucrând efectiv în „Schimbul Tineretu

lui , brigada „Vasile Roaită” de la secto
rul transporturi al uzinei „Victoria” Că- 
lan, obține rezultate deosebite în între
cerea socialistă ce se desfășoară între 
sectorul furnale și transporturi.

De pildă, în luna august în cadrul sec
torului transporturi a fost redusă complet 
locația de vagoane, iar planul de transport 
a fost depășit cu 47 la sută. Printre cei 
care au adus contribuții valoroase la în
lăturarea locației de vagoane și la de
pășirea planului de transport se numără 
mecanicul fruntaș al întrecerii socialiste 
Bibarț Ioan, manevranții Păsărel Gh. și 
Sora Aurel care fac parte din brigada de 
tineret „Vasile Roaită”.

Folosind în munca lor metode înaintate, ,t 
specifice locului de muncă, cum este me
toda sovietică Mamedov și Lunin, reali
zează zilnic depășiri de normă între 34 
și 57 la sută. Exemplul acestora fiind ur
mat și de ceilalți membrii ai brigăzii, a 
făcut ca brigada „Vaisile Roaită” să fie de
clarata fruntașe pe uzină.

VIȘOIU IZIDOR 
corespondent voluntar

înainte spre noi succese 
în întrecerea socialista

Poporul nostru muncitor a sărbătorit 
reu legitimă mândrie la 23 August împli
nirea unui deceniu de la eliberarea Româ
niei de sub jugul fascist, de către eroica 
și invincibila Armată Sovietică. Conduși 
și îndrumați în permanență de partid, oa
menii muncii din țara noastră, au întâm
pinat această zi cu noi și deosebite suc- 
•ese în înfăptuirea programului de măsuri 
economice elaborat de plenara lărgită a 
C.C. al P.M.R. din august 1953, privind 
dezvoltarea economiei naționale și ridica
rea Continuă a nivelului de trai, material 
și cultural, al celor ce muncesc. Marile 
realizări obținute în cinstea măreței săr
bători, își găsesc expresia în întrecerea 
socialistă — metodă comunistă de con
struire a socialismului.

Cu ajutorul acestei metode, care în ul
timul timp a devenit o largă mișcare de 
masă, numeroase colective de muncitori, 

fetegineri și tehnicieni din întreprinderile 
paionului nostru, au reușit să scoată la 
suprafață și să valorifice însemnate re
zerve interne, să mărească producția și 
productivitatea muncii, să facă însemnate 
economii, să îmbunătățeescă calitatea 
produselor și să îndeplinească sarcinile de 
plan la toți indicii.

Tot mai adînc s-a înrădăcinat în con
știința oamenilor muncii ideia că fiecare 
succes, fiecare victorie obținută în pro
ducție grăbește ridicarea propriului lor 
nivel de trai Roadele acestei luote hotă
râte se văd în numeroase locuri de muncă 
din raionul nostru.

Muncitorii de la Combinatul Metalur

gic „Gh. Gheorghiu-Dej” Hunedoara, nu 
numai că au îndeplinit dar și-au și depă
șit angajamentele luate în cinstea măre
ței sărbători naționale a poporului romîn. 
Laminoriștii au obținut succese însemnate 
în producție, raportînd partidului la 23 
August, că dau laminate în contul zilei de 
9 septembrie. O contribuție de seamă la 
obținerea acestui succes au adus tovarășii 
Trifu loan, Andrășescu loan și alții.

La Oțelăria Siemens Martin, prim- 
topitorui Costache Vasile, împreună eu e- 
chipa sa, a elaborat în zilele acestea cea 
de a 50-a șarjă rapidă din anul 1954, ocu
pând primul loc în întrecerea socialistă 
din acest sector. Brigada maistrului fur- 
nalist Zlătior loan și-a depășit sarcinile 
planului de producție în prima și a doua 
decadă a lunii august, cu 30 la sută.

Cu ocazia schimbului de onoare care a 
avut loc în cinstea zilei de 23 August, bri
gada primtapitoruluii Drîneă Alexandru de 
la O.S.M. a înregistrat o depășire a sar
cinilor de plan de peste 40 la sută, iar 
brigada primtopitorului Jeleru Nicolae de 
la furnalul 1 și-a depășit norma de pro
ducție cu 12,62 la sută.

Succese deosebite au obținut în cadrul 
întrecerii socialiste și muncitorii de la 
minele de fier Ghelar și Teliuc, unde în 
fruntea luptei pentru sporirea producției 
de minereu au fost minerii Lupu Ioachim, 
Alic Iosif Băloni, Ionaș Nicolae. Rîza Ma- 
ria și alții. La complexul C.F.R. Simeria, 
brigada lui Danciu Fetru a reușit să 
toarne pentru prima dată în acest com
plex, cilindri pentru locomotivă.

Muncitorii și tehnicienii uzinei „Vic
torie” Călan, prin munca lor neobosită în 
cedrul întrecerii socialiste, au smuls fur
nalului nr. 2, fontă în contul celui de al 
II-lea semestru, cu 2 zile mai devreme.

Datorită întrecerii socialiste, muncitorii 
din cadrul întreprinderii 401 construcții, 
au putut da în folosință 96 apartamente 
în loc de 92 cît constituia angajamentul 
luat. O contribuție de seamă la realiza
rea acestui succes au adus-o dulgherii Co
jocar® 11 ie. Dumitrescu C-tin și alții care 
au obținut cu echipele lor în medie cîte 2 
norme zilnic.

In întreg raionul nostru, întrecerea so
cialistă se dezvoltă suib semnul luptei pen
tru mărirea pe toate căile a producției 
bunurilor de larg cansum, industriale și 
alimentare, a folosirii mai depline a posi- 
biiliaățiilor care există în aceste ramuri de 
producție, în vederea îmbunătățirii apro
vizionării oamenilor muncii cu produse de 
consum popular. De aceea comitetele de 
întreprindere sub îndrumarea organiza
țiilor de partid, trebuie să se ocupe mai 
îndeaproape de creșterea și educarea mun
citorilor. de a-i ajuta în permanență la 
luarea de angajamente concrete, specifice 
locului de producție.

Acum, cînd ne mai despart cîteva luni 
pînă la sfîrșitu.l anului 1954, organizațiile 
de partid și cele sindicale au sarcina de a 
da întrecerii socialiste un caracter per
manent, de a ajuta muncitorii să lupte 
pentru descoperirea noului și înlăturarea 
a tot ce este învechit.

Elementul principal în întrecere. este 
ridicarea celor rămași în urmă la nivelul 
fruntașilor înfăptuirea acestui principiu 
are o influență mare asupra creșterii pro
ducției și productivității muncii. Experi
ența succeselor obținute de fruntașii în 
întrecerea socialistă, a dovedit pe deplin 

că fără o largă popularizare a succeselor 
obținute și a metodelor folosite în proce
sul de producție, nu poate exista o dez
voltare continuă a întrecerii socialiste. 
Deci, în această privință organele sindicale 
au datoria de a se ocupa de această pro
blemă, căutând cele mai variate forme de 
agitație. Panoul de onoare constituie mân
dria colectivului, vitrina cu rebuturi în
deamnă la respectarea calității, evidenție
rea imediată a succesului unui om, consti
tuie un element mobilizator la fel ca și 
criticarea operativă a lipsurilor.

Trebuie combătută cu toată tăria ati
tudinea unor organe sindicale, care au ten
dința de a lăsa ca întrecerea să se desfă
șoare de la sine, urmărind îndeplinirea 
angajamentelor dan birou, fără o muncă 
vie și concretă legată de teren. Comitete
le de întreprindere vor trebui să efectue
ze permanent controlul asupra modului 
cum administrațiile întreprinderilor țin e- 
vidența întreceri socialiste. Comitetele de 
întreprindere trebuie să caute formele 
cele mai sample ale acestei evidențe. Un 
grafic sugestiv atrage numai decât atenția > 
asupra realizării sau nerealizării planului, 
atît cantitativ cît și calitativ

In întrecerea socialistă o atenție deose
bită trebuie să se acorde tineretului. Orga
nizațiile de partid au sarcina de a îndruma 
organizațiile U.T.M.. ca acestea să antre
neze mase de tineri din ce în ce mai 
largi în întrecerea socialistă pentru înde
plinirea planului.

Muncind laolaltă, desfășurând larg stea
gul întrecerii socialiste muncitorii, tehni
cienii și inginerii din întreprinderile raio
nului nostru. își pot îndeplini și denăși 
sarcinile de plan, pentru înfăptuirea pro
gramului de măsuri economice adoptat de 
partid și guvern.



Sărbătorirea în străinătate
a celei de a 90-a aniversara a eliberării României

U. R. S. S.
MOSCOVA (Agerpres). — TASS trans

mite : In Uniunea Sovietică se sărbăto
rește pa larg cea de a 10-<a aniversare a 
eliberării României de sub jugul fascist.

La 21 august a avut loc la Moscova o 
adunare festivă consacrată acestei date 
remarcabile din viața poporului rornîri.

Leonid Soloviev, vicepreședinte al Con
siliului Central ul Sindicatelor din U.R.S.S., 
a prezentat raportul „Republica Populară 
Romînă pe calea păcii, democrației și so- 
ctalismuliui".

Parbicipanții la adunare au răspuns cu 
aiphauza îndelungate la cuvintele închinate 
prieteniei între popoarele român și so
vietic.

tn cadrul adunării festive au rostit cu
vântări ambasadorul României, Ion Rab și 
academicianul Ion Gheorghiu

La Stalingrad, în Palatul Culturii al uzi
nei de tractoare s~<a deschis o expoziție 
consacrată Republicii Populare Române.

*
MOSCOVA (Agerpres). — TASS trans

mite : Ou prilejul, celei de a 10-a aniver
sări a eliberării României de către Ar
mata Sovietică, ambasadorul extraordinar 
și plenipotențiar al Republicii Populare 
Române în U.R.S.S.. I Rab. a oferit o re
cepție

Din partea sovietică, la recepție au fost 
de față: N.A Bulganin, L.M. Kaganovich, 
M.Z Saburov. M.G. Pervuhiin; V.A. MiaJi- 
șev, vicepreședinte al Cansiliiului de Mi
niștri al U.R.S.S.; S. F. Antonov, F. D. 
Varaksin, C. P. Gorșenin. N. A Digar, V. 
P. Eliutin, V. G. Javoconkov, A G. Zve
rev, V. P. Zotov, l G. Kabanov, N. S 
Kazakov, L.R Kornieț, I. A. Lihaciov, 
p.F. Lomako. 11. Nosenko, N.D. Psurțev, 
D.I. Raizer, Ș.M. Tihomirov, D.F. Usti
nov. Z R Sașkov — miniștri ai U.R.S.S : 
reprezentanți ai vieții, publice, oameni ai 
științei și. culturii, inovatori de la între
prinderile din Moscova, ziariști sovîeitici 
și străini

La recepție a luat parte și delegația 
A.R.L U S.-ului în frunte ou aoademicta- 
niul I Gheorghiu.

Printre oaspeți au fost de asemenea șe
fii ambasadelor și legațiilor acreditați la 
Moscova

I Rab, ambasadorul extraordinar și

Conferința de ia Bruxelles un eșec al diplomației americane
BRUXE.LES (Agerpres). — TASS trans

mite : La 22 august și-a încheiat lucră
rile conferința de la Bruxelles.

După cum s-a mai anunțat, acesta con
ferință urma inițial să-și încheie lucră
rile la 20 august. Ea s-a prelungit însă 
diin- cauza gravelor divergențe ivite între 
participanții la conferință.

Ședința din 21 august, care, da și cele 
precedente, s-a ținut eu ușile închise, a 
început, la ora 19 și s-a încheiat târziu 
noaptea, după dezbateri de șase ore.

După cum .arată „Journal du Diman- 
cho”, Bruce, ropot tentantul american pe 
lingă „Uniunea europeană a cărbunelui și 
oțelului”, a făcut ta 21 august încercări 
disperate de a exercita presiuni asupra 
participanțitor ta conferința de ta Bruxel
les, și în primul rind asupra lui Mend os- 
France

Noua presiune exercitată de S.U.A. asu
pra participantilor ta conferința de 1a 
Bruxelles, și în primul rând asupra hui

kimînrrea unor disfineftuni
La Prezidiul Marii Adunări Naționale a 

avut Iod duminică solemnitatea înmînăirii 
unor distincțiună acordate unor tovarăși 
cu prilejul celei de a 10 a aniversări a eli
berării patriei noastre.

Au participat tovarășii: dr. Petru Groza, 
preșdintele Prezidiului Marii Adunări Na- 
fționale, Chivu Stoica și Al Moghioroș, 
primi vicepreședinți ai Consiliului de Mi
niștri, M. Mujic, vicepreședinte al Prezi
diului Marii Adunări Naționale A. Bu- 

plenipotențiar al Republicii Populare Ro
mâne, și N.A. Bulganin, prim vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri a;l 
U.R.S.S.. au rostit cuvântări.

Recepția s-a desfășurat intr-o atmosferă 
de cordialitate și prietenie.

R. P. Chineză
PEKIN (Agerpres). — China Nouă 

transmite : In seara zilei de 22 august 
a avut loc ha Pekin o adunare festivă con
sacrată sărbătoririi celei de a 10-a ani
versări a eliberării României. Adunairaa 
festivă a fost prezidată de ministrul Pro
blemelor Culturii al R. P. Chineze. Sen 
len-pin.

La adunarea festivă au luat parte Liu 
Șao-ți. vicepreședinte al Guvernului Cen
tral Popular at R.P. Chineze, Ciu En-lai. 
premierul Consiliului Administrativ de 
Stat și ministru de Externe, Pîn-Cien, pri
marul orașului Pekin, precum și membri 
ai guvernului, ofițeri superiori din Consi
liul militar popular revoluționar și din 
Armata Populară de Eliberare, reprezen
tanți ai oairtiidelor democrate, fruntași ai 
organizațiilor obștești și numeroase alte 
persoane

în Cadrul adunării festive a luat ou- 
vtotul Hsi Ciiun-hsun, vicepreședintele 
Comitetului, pentru problemele culturii și 
educației și ambasadorul R. P Române în 
R.P Chineză, I Coțoveanu.

★
PEKIN (Agenpres). — China Nouă trans

mite : în seara zilei de 23 August, Ia- 
cob Coțoveann, ambasadorul R. P. Ro
mâne ta Pekin, a oferit o recepție in 
cinstea celei de a 10-a aniversări a elibe
rării României.

La recepție au participat: Liu Șao-ți și 
Li Ci-șen, vicepreședinți ai Guvernului 
Central Popular; Ciu En-lai, președinte 
al Consiliului Administrativ' de Stat . Den 
Siao-pin, vicepreședinte al Consiliului 
Administrativ de Stat; Sen Ciun-ju, pre
ședinte al Ouirții Populare Supreme ; Huan 
Ke-cen, șef adjunct al Statului major al 
Consiliului militar popular revoluționar; 
funcționari guvernamentali superiori și 
ofițeri superiori; reprezentanți ai orga
nizațiilor obștești, reprezentanți diploma
tici ai diferitelor țări, acreditați în China 
oameni de știință, scriitori,. artiști și zia
riști.

Mendes-France, a avut drept scop să pre 
întâmpine eșecul tratativelor și astfel să 
grăbeaiscă intrarea in vigoare a „comit 
nității defensive europene”.

în comunicatul dat publicității după șe
dința de închidere, care a avut loc în 
du,pă amiaza zilei de 22 august, se spune 
că, „în ciuda discuțiilor îndelungate”, de
legațiile celor șase țări „nu au reușit să 
ajungă 1a un acord”. în comunicat se sub
liniază că „politica europeană” a partici- 
panților ta conferință rămâne neschimbată.

Eșecul conferinței de ta Bruxelles, con
vocată din inițiativa S.U.A. în scopul de 
a grăbi reînvierea militarismului german 
prin crearea în Europa >a unui bloc mi
litar închis al celor șase țări, reprezintă 
o nouă înfrângere a diplomației americane 
Potrivit relatărilor ziarelor, după primirea 
primelor știri în legătură cu sfîrșibul con
ferinței de 1a Bruxelles, ta Washington 
domnește impresia că s-a produs un foarte 
grav eșec diplomatic.

acordate cu priilejwl aniversării eliberării patriei noastre
naciiu, secretar al Prezidiului Marii Adu
nări Naționale, Gh. Marussi, locțiitor al 
secretarului Prezidiului. Marii Adunări 
Naționale

Cu acest prilej au fost distinși eu titlul 
de „Erou al Muncii Socialiste” : minerul 
Iuliu Haidu, mecanicul de locomotivă 
Ștefan N. Lungu, șeful de brigadă de trac
toare Vasite Voichița, maistul crescător 
de vaci Constantin Adochiței, strungarul 
în fier Constantin B. Vosilache

La recepție au panticiipat paste 700 de 
persoane.

I. Co'tovoaiuu. ambasadorul R.P.R., și Liu 
Șao-ți, vicepreședinte ai Guvernului Cen
tral Popular, au rostit cuvântări.

R.. P. Ungară
BUDAPESTA (Agenpres). — M. T. I 

transmite : Cu prilejul celei de a 10-a 
aniversări a eliberării României, Ștefan 
Cleja, ambasador al Republici Populare 
Romine în R.P. Ungară, a oferit în seara 
zilei de 23 August o recepție la Casa Cen
trală a ofițerilor armatei populare un
gare.

Au fost de față Erno Gerd, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri; Mihaly 
Farkas, secretar al C.C. al Partidului ce
lor ce mijlocesc din Ungaria ; Istvan Hi
das. ministrul Industriei Grele : membri 
ai Biroului Politic al Partidului celor ce 
muncesc din Ungaria; Jozef Mekis, pre
ședintele Consiliului Central al Sindica
telor din R P. Ungară ; Beta Veg, secre
tar al Comitetului Central al Partidului 
celor ce muncesc din Ungaria și nume
roase personalități de frunte ale vieții 
politica, economice și culturale din Un
garia. La recepție au participat de aseme
nea șefii și membrii unor misiuni diplo
matice ‘acreditați la Budapesta.

Finlanda

HELSINKI (Agerpres). — Cu prilejul 
zilei de 23 August însărcinatul ou afa
ceri al R.P.R. în Finlanda, I Aos, a dat 
o recepție. La recepție au luat parte Urho 
Kekkonen — ministru de externe. Emi'l 
Skog — mâniatul apărării. Juhani Tietbu- 
nen — ministrul comunicațiilor și alți 
funcționari superiori, personalități din 
viața pbli'tică precum și fruntași ai vieții 
culturale și artistice.

Austria

VIENA (Agenpres). — Asociația de 
prietenie austro-romînă a organizat la 
Vieoa în seara zilei de 20 august o adu
nare festivă în cinstea celei de a 10-a ani
versări a eliberării României.

Cuvîntarea festivă a fost rostită de pro
fesorul universitar D. H. Brandweiner.

NEW YORK (Agenpres). —. Ecourile 
presei americane ta rezultatele conferin
ței de ta Bruxelles a miniștrilor Afaceri
lor Externe ai celor șase țări vest-euro- 
pene conțin mărturisirea că diplomația 
americană a suferit la Bruxelles o înfrîn- 
gere serioasă Totodată, după cum arată 
ziarul, cercurile oficiale din S.U.A inten
ționează să continue presiunile asupra 
Franței pentru a obține ratificarea trata
tului .cu privire la „armata europeană" de 
către Adunarea Națională Franceză.

Corespondentul din Washington al a- 
genției United Press, Gonzales, citează de
clarația unui „reprezentant american sus- 
pus, care a calificat rezultatele conferin
ței da ta Bruxelles ca „o lovitură nimici
toare pentru Comunitatea defensivă euro
peană”.

Corespondentul din Bruxelles al agen
ției United Press, Grigg, anunță : „Eșecul 
conferinței a făcut ca perspectivele ime
diate ale constituiri comunității defensive 
europene să fie foarte vagi...”

De asemenea s-au conferit diferite or
dine unor generali șf ofițeri, unor acade
micieni și oameni de știință și artă șl 
unor activiști din aparatul de stat și de 
partid, pentru merite deosebite în pros- 
perarea Republicii Populare Române

După înmînarea ordinelor celor decorați, 
tovarășul dr. Petru Groza i-a felicitat 
urîndu-Ie noi succese în munca pentru 
binele patriei. (Agerpres)

Sesiunea Adunării 
reprezentanților populari 

din Pekin
PEKIN (Agerpres). — TASS transmite: 

La 22 august, ta sesiunea Adunării re
prezentanților populari din Pekin au con
tinuat discuțiile pe marginea raportu
lui de activitate prezentat de primarul 
Pin Cien. Deputății au arătat în cuvân
tările lor marile succese obținute în anii 
puterii populare de către oamenii muncii 
din oaipitală în toate domeniile vieții po
litice, economice și culturale.

Asistența a întimpinat cu ovații furtu
noase pe președintele Mao Țze-dun, pe 
Liu Șao-ți, secretar al C.C. al partidului 
comunist și pe premierul Ciu En-lai. care 
au exprimat participanțitor la sesiune, și 
prin ei întregii populații a Pekinului, mul
țumiri pentru încrederea ce le-a fost acor
dată prin alegerea lor ca deputați în Adu
narea pe întreaga Chină a reprezentanți
lor populari.

Președintele Mao Țze-dun 
a primit de ega(ia partidului 

laburist englez
PEKIN (Agerpres). — China Nouă
La 24 august, Mao Țze-dun, președintele 

Consiliului Guvernamental Popular cen
tral al Republicii Populare Chineze, a pri
mit delegația partidului laburist englez, 
care vizitează China.

Un articol al iov. Al. Moghioroș 
în ziarul „Unita"

ROMA (Agerpres). — Ziairul „Unita", 
organ al Comitetului Central al Partidului 
Comunist Italian, a publicat în numărul 
să.u din 23 august un amplu articol sem
nat de tovarășul Al. Moghiroș, prim vice
președinte al Consiliului de Miniștri al 
Republicii Populare Române, intitulat 
„Marea sărbătoare a eliberării poporului 
român”.

Dictatorul Braziliei 
s-a sinucis

RIO DE JANEIRO — (Agerpres).
Agențiile de presă occidentale anunță 

că Gebulio Vargas, dictatorul Braziliei, s-a 
sinucis în urma faptului că a fost silit să 
demisioneze la cererea conducătorilor ar
matei. în ultimele zile, au avut loc in 
capitala Braziliei numeroase manifestații 
împotriva regimului dictatorial al hui 
Vargas, în urma cărora ministrul aerului 
și șeful poliției Iui Vargas au trebuit să 
demisioneze.

Gebulio Vargas s-a instalat ta cârma 
Braziliei în anul 1930 printr-o lovitură de 
stat, instaurând un regim totalitar .care a 
încercat să înăbușe cu cruzime năzuințele 
de libertate și democrație ale poporului 
brazilian. Sub regimul său, Partidul Co
munist Brazilian a fost declarat ilegal.

PE SCURT

• Muncitorii portuari din Calcutta și 
Bombay (India) au refuzat să încarece va
sele avînd destinația posesiunile portu
gheze și franceze din India. Prin această 
acțiune, muncitorii vor să sprijine lupta 
locuitorilor din aceste posesiuni pentru a- 
iiipirea acestor teritorii ta India.

’ La 22 august, oamenii muncii fran
cezi au sărbătorit cea de a 10~a aniversa
re a eliberării Parisului de către torțele 
mișcării de rezistență. In diferite cartiere 
ale Parisului au avut loc la 21 august 
reuniuni solemne consacrate acestei date 
lemareabille. Oamenii muncii francezi săr- 
bătoaresc cea de a 10-a aniversare a eli
berării Parisului sub semnul intensificării 
lupte: împotriva creării „comunității de
fensive europene”.

“După cum relatează ziarul „Unita”, în 
Sicilia, în provinciile Caltaniissetta, Enna, 
Agrigento,. Catania și Palermo, țăranii, au 
ocupat pământurile aparținînd marilor mo
șieri. Aceste pământuri trebuiau să fie date 
țăranilor potrivit așa-zisei „reforme agra
re”, dar au fost lăsate totuși foștilor 
proprietari- -moșieri.
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