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Toată atenția 
aprovizionării cu combustibil
Pe zi ce trece timpul devine tot mai rece. Apropierea ano

timpului de iarnă pune în fața conducerilor de întreprinderi 
importanta problemă a asigurării combustibilului pentru iarna, 
ca o condiție de seamă a bunei desfășurări a activității între
prinderilor în lunile viitoare. Aceeași problemă se pune și în 
fața conducerilor de instituții, spitale, școli, cantine, cămine cît 
și a fiecărui om al muncii.

Unele conduceri de întreprinderi din Valea Jiului au luat 
din timp măsuri pentru a asigura combustibilul necesar bunei 
funcționări a întreprinderilor lor. Astfel, conducerea trustului 
7 construcții a încheiat un contract cu Comraiprod-ul din Pui 
pentru 3800 m. steri lemne. La unele întreprinderi de construcții 
s-a și început transportul lemnelor repartizate lor. Tot în scopul 
unei cît mai bune aprovizionări cu combustibil, întreprinderile 
de construcții 702 Vulcan și 704 Uricani exploatează prin mijloace 
proprii, unele parcele forestiere care conțin lemne necorespun
zătoare pentru prelucrări industriale. In același timp, iot la 
aceste întreprinderi s-au luat măsuri ca la cantine să se folo
sească în locul lemnelor drept combustibil păcura.

Alături de repartițiile primite de școli prin organizația 
„Combustibilul”, elevii din școlile raionului nostru au organizat 
în cursul lunii septembrie acțiuni de muncă voluntară pentru 
strîngerea lemnelor provenite din copacii căzuți în păduri. In 
acest fel s-au asigurat în plus încă 12 vagoane lemne de. foc 
pentru școli. Succesele cele mai frumoase în această acțiune 
le-au obținut elevii școlii medii romîne și școlii profesionale din 
Petroșani. ¡ J

Pentru asigurarea combustibilului recesar, în cursul trimes
trului III al anului curent, exploatările forestiere I.F.E.T. și 
ocoalele silvice din Petroșani și Lupeni au mai livrat pentiu 
oamenii muncii din raionul nostru, pe baza cartelelor de com
bustibil, 105 vagoane de lemne de foc, iar pentru întreprinderi 
și instituții 130 vagoane De asemenea, întreprinderile miniere 
au asigurat aprovizionarea cu combustibil a salariaților lor.

In direcția asigurării bubei aprovizionări cu combustibil a 
întreprinderilor și a populației pentru iarnă mai sînt însă și o 
seamă de lipsuri. In trimestrul III al anului curent I.F.E.T.-urile 
și ocoalele silvice din Petroșani și Lupeni nu și-au realizat în
tocmai sarcinile de plan ce le aveau în legătură cu livrarea 
cantităților de lemne către întreprinderile beneficiare și organi
zația „Combustibil”. De asemenea, trebuie arătat că nu 
toate conducerile întreprinderilor de construcții au luat mă
surile necesare ca, profitînd de timpul favorabil, să transporte 
toate lemnele contractate de la Comraiprod din Pui la întreprin
deri și șantiere.

Aceste lipsuri se datoresc în parte dezinteresului manifes
tat de conducerile întreprinderilor forestiere și de construcții 
pentru asigurarea din timp a combustibilului necesar pentru 
iarnă. In mod greșit, considerînd că „mai e timp pînă la iarnă” , 
aceste conduceri nu au folosit timpul favorabil din trimestrul 
III pentru intensificarea transporturilor de combustibil necesar.

In cursul acestui an, întreprinderile forestiere au fost înzes
trate cu noi mijloace de muncă ca locomotive, vagoane-platformă, 
mașini etc. I.F.E.T.-ul Petroșani a primit nu de mult 100 de 
căruțe și 200 cai care să ajute la apropiatul lemnului din pădure 
pînă la liniile ferate, la scocuri sau căile de acces pentru mașini. 
Din păcate, aceste mijloace nu sînt folosite din plin. Un exemplu 
concludent de nepăsare manifestată pentru folosirea din plin a 
timpului favorabil transportării lemnelor de foc din pădure îl dă 
Ocolul silvic din Petroșani, care are cea mai serioasă rămînere 
în urmă în îndeplinirea planului de aprovizionare.

Lipsuri în aprovizionarea cu combustibil sînt și la între
prinderile de construcții. Din cauză că conducerea trustului 7 
construcții nu a tras la răspundere conducerile întreprinderilor, 
acestea timp de trei luni de zile nu s-au preocupat de aprovi
zionarea cu combustibil.

Aceste lipsuri trebuie cît mai curînd lichidate, conducerile 
I.F.E.T.-urilor, ocoalelor silvice, a întreprinderii „6 August”, 
trebuie să intensifice și mai mult livrarea de lemne pentru între
prinderi, instituții și populație. In acest scop, trebuie să fie folo
site mai din plin mijloacele de transport și timpul care se menține 
încă favorabil. Conducerea trustului 7 construcții trebuie să 
urmărească zi de zi cum execută întreprinderile de construcții 
aprovizionarea cu combustibil pentru iarnă, să urgenteze și mai 
mult această acțiune.

Organizațiile de partid și sindicale ale întreprinderilor 
forestiere, de construcții, instituțiilor, trebuie să sprijine din 
plin campania de aprovizionare cu combustibil a întreprinderi
lor, instituțiilor, oamenilor muncii, prin folosirea tuturor posibi
lităților în această direcție. Sfaturile populare orășenești și co
munale trebuie să-și facă din preocuparea pentru aproviziona
rea cu combustibil o sarcină permanentă, centrală.

Să acordăm toată atenția aprovizionării cu combustibil 
pentru iarnă 1

In cinstea Congresului partidului și a zilei de 7 Noiembrie

„CU MAȘINILE NOASTRE PUTEM PRODUCE MAI MULT!”
Sîntem hofărîfi să urmăm exemplul comuniștilor 

de la uzinele metalurgice „I. C, Frimu’ — Sinaia
Colectivul minei Petrila a 

luăt la cunoștință cu adîncă 
satisfacție de inițiativa co
muniștilor de la uzinele me
talurgice „I. C. Frimu“ din 
Sinaia, de a intensifica în
trecerea socialistă în cinstea 
celui de al Il-lea Congres al 
P.M.R. și a zilei de 7 Noiem
brie, sub lozinca „Cu mași
nile noastre putem produce 
mai mult !“. Colectivul minei 
noastre și-a luat și el anga
jamente sporite în muncă în 
cinstea Congresului partidu
lui și a zilei de 7 Noiembrie, 
angajamente pe care în bună 
parte le-a și tradus în viață.

Aținerii din Petrila au rea
lizat planul la cărbune în 
cursul lunii septembrie în 
proporție de 102,8 la sută, 
față de 101,5 la sută c.ît era 
angajamentul; au îndeplinit 
planul la pregătiri în pro
porție de 101,8 la sută, față 
de 101 la sută cît era an
gajamentul. Succesele obți
nute în cursul ultimelor luni 
în îndeplinirea pianului de 
cărbune au făcut posibilă re
cuperarea pierderilor de pro
ducție de la începutul anului. 
In prezent, colectivul minei 
noastre nu numai că are pla
nul anual al producției de 
cărbune îndeplinit la zi, dar 
â pus la dispoziția industriei 
și transporturilor importante

Cresc realizările muncitorilor de la U.R.U.M.P.
Angajamentele muncitorilor, 

tehnicienilor și inginerilor de 
la Uzina de reparat utilaj mi
nier din Petroșani, luate în 
cinstea celui de al doilea 
Congres al partidului și a zi
lei de 7 Noiembrie, au înce
put să devină fapte. Acest 
lucru ni-1 dovedește ritmul 
cu care majoritatea muncito
rilor antrenați în întrecerea 
socialistă își depășesc sarci
nile de plan.

Din cele 17 brigăzi antre
nate în întrecerea socialistă 
fac parte și harnicele munci
toare Margareta Latculik și 
Lina Hiricico din secția fi- 
tingărie care zilnic își depă
șesc sarcinile de plan cu 113-

Sosirea în Capitală a Capellei emerite de stat 
de banduriști din R. S. S. Ucraineană

Luni dimineața a sosit în 
Capitală Capella emerită de 
stat de banduriști din R.S.S. 
Ucraineană, care va da o se
rie de concerte în țara noas
tră, cu prilejul Lunii Priete
niei Romîno-Sovietice

Capella emerită de stat de 
banduriști din R.S.S. Ucrai
neană este condusă de A. Z. 
Minkovski, artist emerit al 
R.S.S. Ucrainene, conducător 
artistic, și de D. Z. Șnevski, 
director.

In gara Băneasa, artiștii 
sovietici au fost întîmpinați 
de tov. Matei Socor, maestru 
emerit al artei din R.P.R., vi
cepreședinte al ARL.U.S.- 
ului, N. Teșa și E. Rodan, se
cretari ai Consiliului General 
A.R.L.U.S., reprezentanți ai

IULIU HAIDU 
miner

Erou al Muncii Socialiste 
GHEORGHE OPREA 

tehnician cu tehnica nouă 
1OSIF MOLDOVAN 

inginer șef al minei Petrila 

cantități de cărbune peste 
plan.

Este de netăgăduit faptul 
că succesele noastre în spo
rirea producției de cărbune 
coincid cu o folosire mai de
plină a tehnicii noi cu care 
este înzestrată mina. Mai a- 
les în sectoarele III și IV 
s-au făcut progrese simțitoa
re în ultimul timp, în folosi
rea mai intensă a mecaniz- 
melor și instalațiilor din a- 
bataje. Există acum o oare
care preocupare și pentru u- 
tilizarea întregului parc de 
locomotive și de mașini de 
încărcat.

Cu toate succesele obținu
te pînă în prezent în direcția 
folosirii mai depline a tehni
cii, la mina noastră sînt încă 
mari rezerve interne de spo
rire a producției de cărbune, 
de mărire a volumului de 
pregătiri și mai ales de scă
dere a prețului de cost al 
producției, pe baza obținerii 
unor indici mai înalți de 
funcționare a mașinilor și u- 
tilajelor. Pentru aceasta, co
lectivul minei noastre trebuie

116 la sută. Muncitoarea 
Tereza Cîmpean, lucrînd în 
aceeași secție la un polizor, 
a încheiat luna septembrie cu 
o depășire de 51 la sută față 
de sarcina de plan. Această 
cifră nu prea a mulțumit-o 
pe tînăra muncitoare și de 
aceea în primele zile din luna 
octombrie ea și-a îmbunătățit 
munca, obținînd o depășire 
de plan de 80 la sută.

In secția mecanică a uzi
nei, întrecerea socialistă se 
desfășoară în aceste zile cu 
tot mai mult avînt. Strungă- 
rîța Margareta Ileș și-a de
pășit deja angajamentul luat 
în întrecere cu 30 la sută, 
realizînd zilnic o depășire ă

Ministerului Culturii, nume
roși membri ai marilor an
sambluri artistice din Capi
tală și oameni ai muncii.

Au fost de față V. T. Țîgă- 
nov, prim-secretar al Amba
sadei Uniunii Sovietice, și 
E. N. Tihonov, reprezentan
tul permanent al V.O.K.S.- 
ului în R.P.R.

In numele Comitetului Na
țional pentru sărbătorirea 
Lunii Prieteniei Romîno-Soi- 
vietice. compozitorul Matei 
Socor a adresat un călduros 
salut solilor artei sovietice.

A răspuns conducătorul ar
tistic al Capellei, Alexandr 
Zahaiovici Minkovski. „In 
numele colectivului Capellei 
— a spus vorbitorul — vă 
transmit un prietenesc și en

să-și îndrepte atenția spre 
îmbunătățirea organizării 
muncii prin trecerea la eșa
lonarea pușcării, la lărgirea 
aplicării metodei graficului 
ciclic, la asigurarea unei jus
te aprovizionări a brigăzilor 
de mineri cu materiale și 
vagonete goale. Trebuie, de 
asemenea, să se înlăture de
finitiv blocajul vagonetelor și 
cărucioarelor în mină, prin 
organizarea transportului, să 
se introducă în procesul de 
producție tot utilajul de care 
dispune mina, să se asigure 
o mai bună îngrijire și revi
zuire a instalațiilor electro
mecanice.

Minerii din Petrila sînt ho- 
tărîți să urmeze exemplul 
comuniștilor de la uzinele 
metalurgice „I. C. Frimu” 
din Sinaia, producînd cu teh
nica de care dispun mai mult 
cărbune și la un preț de cost 
mai scăzut. Ei sînt convinși 
că această inițiativă se poate 
aplica și în condițiile mine
lor noastre de cărbuni. Mi
nerii din Petrila vor analiza 
posibilitățile pe care le au 
de a îmbunătăți funcționarea 
tehnicii noi, pentru ca în 
cinstea celui de al Il-lea Con
gres al partidului și a zilei 
de 7 Noiembrie să dobîndeas- 
că noi victorii în îndeplinț- 
rea sarcinilor de plan pe 1954 
la toți indicii.

sarcinei de plan de 60%.
Crește zilnic și productivi-, 

tatea muncii strungarului lo- 
sif Fabian. Lucrînd la robi- 
neți pentru aer comprimat, 
el realizează cîte două nor-i 
me. Lîngă mașina tov. Iosif 
Fabian lucrează și strunga-' 
rul Vasile Gomboș care își; 
întrece zilnic sarcinile de 
plan cu 60 la sută.

Fruntași în îndeplinirea și 
depășirea angajamentelor, cu 
care secția mecanică se mân
drește, sînt și strungarii Si- 
mion Danciu, Ioan Ludovic, 
Anton Budin și alții care în
registrează zilnic depășiri de 
plan cuprinse între 75-110 Ia 
sută.

tuziast salut. Sîntem bucu
roși că ne-a revenit cinstea, 
de a prezenta poporului ro* 
mîn, cu prilejul Lunii Prie
teniei Romîno-Sovietice, arta 
poporului liber și fericit al 
Ucrainei. Vom fi bucuroși: 
dacă venirea noastră în Re
publica Populară Romînă șî 
spectacolele pe care le vom 
da vor contribui la întărirea 
prieteniei dintre popoarele 
sovietic și romîn și la dez
voltarea relațiilor noastre 
culturale“.

Cuvintele oaspetelui sovie
tic au fost salutate cu vii a- 
plauze de toți cei prezenți, 
care au făcut o entuziastă 
manifestație de prietenie so
lilor artei sovietice.

(Agerpres)
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Carsurile populare 
de limba rusă 

și-au început activitatea
De curînd, în întreaga țară s-au 

deschis cursurile populare de limba 
rusă. In Valea Jiului au fost orga
nizate în acest an școlar 57 cursuri 
populare de limba rusă dintre care 
30 cursuri ciclu I, 21 cursuri ciclu 
II și 6 cursuri ciclu HI. Dintre aces
tea peste 30 de cursuri și-au început 
deja activitatea. La Lupeni, de pildă, 
și-au început activitatea 7 cursuri 
populare de limba rusă, iar la Petro
șani 15 cursuri; celelalte cursuri ur
mează. să se deschidă în cursul aces
tei luni.

Unele cursuri populare de limba 
rusă și-au început activitatea cu o 
frecvență foarte bună. Așa, de exein-' 
piu, la școala de 7 ani nr. 2 din Pe
troșani, la O.C.L. Petroșani și la Di
recția Generală a Cărbunelui, cursu
rile populare de limba rusă funcțio
nează regulat și au o frecvență mul
țumitoare.

In acest an școlar cursurile popu
lare de limba rusă vor da rezultate 
mult mai bune. Prin grija Comitetu
lui raional A.R.L.U.S. s-au asigurat 
manuale noi atît pentru cursanți cît 
și pentru profesorii care predau la 
cursuri. S-a asigurat de asemenea 
materialul didactic necesar.

Confecții de calitate
Cui nu-i place să poarte o haină 

cusută cu îngrijire, cu o linie simplă 
și totuși elegantă ?

Sute de oameni ai muncii își lu
crează azi îmbrăcămintea la coopera
tivele de croitorie din Petroșani.

Grija cu care sînt. lucrate, calita
tea confecțiilor, se datoresc colecti
vului de croitori al cooperativei. La 
secția comandă-lfărbați s-au executat 
în Ittîia trecută 119 costume bărbă
tești, 41 paltoane și pardesiuri, 52 ta- 
icare de damă.

La masa de croit lucrează tov. A- 
darn Nicșa. De croit depinde în mare 
parte reușita comenzii și de aceea 
tov. Adam Nicșa potrivește cu aten
ție tiparele pe materiale. Stofele croite 
se dau apoi la lucru. Din raiinile croi
torilor Eugen Ghirciș, Iordan Dudu, 
Petru Dorobanții și Nicolae Nyitrai, 
ies lucrări executate cu pricepere.

Cele 20 rochii și 14 bluze executate 
de secția croitorie-femei au fost cu
sute bine. Cu gust au executat lucrări 
tovarășele Clara Vesa. Maria Kalath 
și Găbriela Hruza.

Măsuri în
Proiectul Directivelor celui de al 

Il-lea Congres al partidului cu pri
vire la dezvoltarea agriculturii în ur
mătorii 2-3 ani pune în fața tuturor 
celor ce lucrează în sectorul creșterii 
animalelor sarcini de măre impor
tanță. Pentru asigurarea îndeplinirii 
cu succes a acestor sarcini, o mare 
importanță o are felul cum se organi
zează adăpostirea animalelor.

Adăpostirea, hrănirea și îngrijirea 
animalelor în perioada iernatului, tre
buie să constituie o grijă deosebită 
pentru fiecare țăran muncitor cu gos- 
jiodărie individuală. Trebuie luate din 
timp toate măsurile necesare ca pe
rioada iernatului să fie trecută cu 
bine, animalele să nu sufere în acest 
timp de lipsă de hrană, iar anima
lele tinere să se dezvolte normal și 
sănătos, productivitatea să se păstre
ze la un nivel ridicat, să se înlăture 
orice cauze ce ar putea să producă 
pierderi prin mortalitate.

In vederea ducerii la bun sfîrșit a 
perioadei de iernat, este necesar a se 
lua din vreme o serie de măsuri. Un 
sprijin prețios în acest scop îl va 
constitui experiența anilor trecuți, 
scoțîndu-se la iveală lipsurile și greu
tățile avute și luîndu-se măsuri pen
tru evitarea acestora. Folosirea ex
perienței fruntașilor în creșterea vite
lor este un prețios mijloc pentru în
deplinirea celor mai bune măsuri în 
vederea iernatului animalelor.

Pentru o bună pregătire a ierna
tului animalelor este necesară asi
gurarea din timp a cantității de nu
trețuri (păioase și grăunțe). Ele tre
buie să fie puse bine la păstrare, a- 
vîndu-se grijă ca hrana să fie împăr
țită cu socoteală și economie.
' înainte de a trece animalele la re
gimul de iernare toate adăposturile 
vor fi reparate, astfel ca animalele 
să aibă asigurate grajduri călduroa- 
¡se și igienice. Numai după ce adăpos
turile au fost curățate, văruite șt de- 
; zinfectate, se vor introduce anima- 
'■ le în ele. De asemenea se va avea 
grijă a se asigura din timp paiele 
sau alt material potrivit pentru așter
nut și se vor lua măsuri pentru orga
nizarea și buna păstrare a gunoiului 
de grajd. In ce privește asigurarea 
nutrețurilor pentru iarnă, se va avea 
grijă ca acestea să fie de bună cali

Sfaturi pentru crescătorii de vite

vederea iernatului
tate, să fie alcătuite din păioase, gră
unțe, rădăcinoase, nutreț murat etc. 
Hrana variată este mai bine consu
mată de animale, ceea ce influențează 
bine asupra productivității acestora.

Nutrețurile, păioase trebuie aduse 
din timp în apropiere de adăposturile 
animalelor întrucît căratul lor pe timp 
de iarnă se face greu. De asemenea, 
în vederea preîntîmpinării unei ierni 
prelungite și a unei eventuale re
colte mici, este bine ca fiecare gospo
dărie să facă rezerve de păioase (fîn, 
paie).

O deosebită grijă trebuie acordată 
strîngerii și păstrării fînului de bună 
calitate, cum este acel de lucerna, 
trifoi de luncă etc., care se păstrea
ză pentru hrănirea vacilor, iepelor, 
scroafelor, oilor și caprelor, pentru 
cele ce au fătat de curînd și pentru 
animalele tinere care iernează pentru 
prima dată. Trebuie să se pregăteas
că pentru iernat cantități cît mai mari 
de fîn, acesta fiind nutrețul cel mai 
important în hrana animalelor pe 
timp de iarnă.

Unul dintre cele mai bune nutre
țuri pentru hrana tuturor animalelor 
pe timp de iarnă este nutrețul murat. 
Acesta, bine pregătit, este un însem
nat izvor de materii alimentare, fiind 
totodată bogat în vitamine, așa că, 
pe drept cuvînt i se mai spune „pă
șunea de iarnă“ a animalelor. Pregă
tind cantități mari de nutreț murat, 
pe lîngă faptul că se asigură o hrană 
bună de iarnă pentru animale, se pot 
face economii în ceea ce privește 
grăunțele necesare hranei oamenilor. 
Un nutreț bine însilozat (murat), 
poate fi păstrat cîțiva ani și este o 
rezervă de hrană pe timp de secetă, 
el putînd fi dat animalelor atît iarna 
cît și vara. De aceea țăranii munci
tori crescători de animale trebuie să 
organizeze din vreme murărea nutre
țurilor în gropi sau șanțuri căptușite.

A organiza bine iernatul animale
lor înseamnă a le asigura adăposturi 
prețioase, călduroase, luminoase, us
cate și curate. Numai în grajduri 
igienice, animalele pot să dea pro
duse multe și de bună calitate. Ani
malele vor fi ținute în adăposturi nu
mai pe vreme rea, iar în zilele înso
rite și cu ger nu prea aspru este bine 
să fie ținute afară. Temperatura în 
interiorul adăposturilor: în timpul ier

animalelor
nii trebuie să fie cel puțin de 6-8 
grade pentru animalele adulte și de 
8-10 grade pentru cele tinere.

In adăposturi e bine să se dea pă- 
iuasele în grătare, iar uruielile, tărî- 
țele, sfecla tocată etc., în jghiaburi. 
Astfel se evită risipa de hrană și se 
asigură hrănirea igienică a animale
lor. Animalele bolnave sau bănuite 
de îmbolnăvire trebuie izolate într-un 
adăpost special, așezat cel puțin lă 
200 m. de adăpostul celorlalte ani
male sănătoase, pentru a evita îmbol
năvirea acestora.

înainte de a se introduce anima
lele în adăposturi pentru iernat, este 
necesar ca adăposturile să fie cură
țate, dezinfectate și apoi văruite. Cu
rățenia și dezinfecția se face și în 
jurul adăposturilor. Dezinfecția se 
face cu soluție de 5 la sută creolină 
sau cu lapte de var la' care se adaugă 
3 la sută creolină. Așternutul rru tre
buie să lipsească din planul cu mă
surile necesare iernatului animalelor. 
După condițiile locale, se pot folosi 
pentru așternut paie, rumeguș de 
lemn (pentru cai), frunze uscate sau 
alte materiale care sug apa.

Una din grijile foarte însemnate 
pentru organizarea iernatului aiiima- 
lelor este asigurarea cu apă bună de 
băut. Fîntînile, că sursă de apă pentru 
adăpatul animalelor, trebuie să nu 
se scurgă în ele zeama de bălegar., 
însemnătatea adăpatului este foarte 
mare în timpul iernii, întrucît un a- 
dăpat făcut cu socoteală mărește pro
ductivitatea tuturor animalelor și a- 
jută buna dezvoltare a celor tinere. 
Nu este permis însă a se da apa prea 
rece, întrucît animalele se pot îm
bolnăvi, producția de lapte a vacilor 
se poate micșora, iar animalele tine
re pot suferi avorturi. In timp de iar
nă, apa trebuie să aibă temperatura 
de 8-10 grade. In acest scop, este bine 
ca apa de băut pentru animale să 
fie ținută în butoaie acoperite, într-un 
loc cald al grajdului.

Numai luînd toate aceste măsuri, 
vom putea aduce contribuția noastră 
de preț în sporirea producției și pro
ductivității animalelor, sarcină im
portantă a oamenilor muncii din a- 
gricultură.

Dr. C. ȘTEFANESCU

Din-ara cons*ruc*®riior comunismului

DUPĂ DOI ANI

Poporul sovietic îndeplinește cu succes sarcinile 
trasate de Congresul al XlX-lea al partidului

Acum doi ani, în octombrie 1952, 
a avut loc Congresul al XlX-lea al 
Partidului Comunist al Uniunii So
vietice. Congresul a constituit un 
eveniment istoric în viața partidului 
și a poporului sovietic, a dovedit uni
tatea de nezdruncinat a rîndurilor 
partidului comunist și încrederea ne 
mărginită a poporului sovietic în 
politica dusă de partid. Congresul a 
trasat un program măreț de construc
ție economică și culturală în U.R.S.S., 
în condițiile trecerii treptate de la 
socialism la comunism, a stabilit 
sarcini concrete în vederea realizării 
unui avînt continuu al economiei na
ționale, a ridicării bunăstării mate
riale și a nivelului cultural al poporu
lui. Aceste sarcini sînt exprimate clar 
în directivele Congresului cu privire 
Ia cel de al 5-lea plan cincinal de 
dezvoltare a U.R.S.S. pe anii 1951- 
1955.

In decursul celor doi ani care au 
tiecut de la Congres, poporul sovie
tic, sub conducerea partidului comu
nist, a obținut succese importante în 
îndeplinirea sarcinilor economice tra
sate de Congres.

Baza forței economice a Uniunii 
Sovietice și a ridicării neîncetate a 

de I. VERHOVȚEV 

bunăstării materiale a oamenilor 
muncii o constituie industria socia
listă. Partidul a trasat sarcina de a 
se realiza o asemenea dezvoltare a 
industriei astfel îneît în 1955 produc
ția globală a industriei să depășească 
cu aproximativ 70 la sută nivelul anu
lui 1950. Cel de al 5-lea plan cincinal 
prevede o dezvoltare rapidă a ramu
rilor industriale, care produc metal, 
combustibil, mașini, deoarece fără 
dezvoltarea industriei grele nu poate 
fi asigurată creșterea continuă a in
dustriei ușoare și alimentare, a pro
ducției agricole. Poporul sovietic tra
duce cu succes în viață prevederile 
planului cincinal. încă în anul trecut 
— cel de al treilea an al cincinalu
lui — volumul producției industriale 
a Uniunii Sovietice a depășit de 2,5 
ori nivelul dinainte de război. Astfel, 
în comparație cu 1940 s-a produs 
cărbune și oțel de două ori mai mult, 
țiței — cu 70 la sută mai mult, ener
gie electri»ă — aproape de trei ori 
mai mult etc.

Intr-un ritm deosebit de rapid creș
te și se dezvoltă industria sovietică 
de construcții de mașini - pivotul 

industriei socialiste. In 1953, produc
ția de mașini și utilaj a depășit aproa
pe de trei ori nivelul dinainte de 
război.

Ritmul de dezvoltare a industriei 
sovietice continuă să crească în mod 
ferm. Dacă în primul semestru al 
anului 1953 producția industrială 
globală a crescut cu 10 ia sută în 
comparație cu perioada corespunză
toare a anului 1952, în primele șase 
luni ale anului curent a crescut cu 
14 la sută față de anul trecut. A 
fost depășit planul producție! de căr
bune, țiței, laminate, energie electri
că, tractoare și de alte produse ale 
industriei grele.

Succesele dobîndite în dezvoltarea 
industriei grele au pregătit condițiile 
pentru realizarea unui avînt consi
derabil al producției de bunuri de 
consum popular. Partidul comunist 
și guvernul sovietic au trasat un' vast 
program de dezvoltare accelerată a 
industriei ușoare și alimentare pen
tru a se ridica considerabil în anii ur
mători nivelul de aprovizionare a 
populației cu mărfuri alimentare și 
industriale de larg consum. Acest 
program este tradus ferm în viață, 
iar oameni" sovietici simt astăzi în 

mod real primele rezultate Astfel, 
anul trecut, mai ales în semestrul al 
doilea, industria producătoare de bu
nuri de consum popular s-a dezvol
tat într-un ritm mai accelerat decît 
în 1952. In primul semestru al anu
lui în curs, această creștere a conti
nuat și, ceeace este deosebit de im 
portant, în această perioadă s-a mă
rit producția de mărfuri de calitate 
mai bună, care se bucură de o mai 
mare cerere din partea populației.

Congresul al XlX-lea al P.C.U.S. a 
¡elevat în hotărîrile sale că nu este 
posibilă o creștere rapidă a produc
ției de bunuri de consum popular 
fără un avînt considerabil al agri
culturii, care aprovizionează popu
lația cu alimente, iaf industria ali
mentară și ușoară — cu materii pri
me. Pornind de la aceasta, Comitetul 
Central al Partidului comunist și 
guvernul sovietic au elaborat un pro
gram concret de luptă pentru dezvol
tarea rapidă a tuturor ramurilor a- 
griculturii socialiste. Plenara din sep
tembrie 1953 a C.C. al P.C.U.S. a 
prevăzut o serie de măsuri practice 
pentru stimularea șl ridicarea coin
teresării colhozurilor și colhoznicilor 
în dezvoltarea tuturor ramurilor agri
culturii. Colhozurilor li s-a recoman
dat să introducă un sistem de plată 
sistematic de avansuri bănești și să 
dea membrilor artelurilor agricole, la 
aprecierea adunării generale, ca a- 
vans aproximativ 25 la sută din mij
loacele bănești, realizate din vînzâ- 
rea legumelor, cartofilor, produselor 
animale.



STEAGUL ROȘU

Luna Prieteniei Romînc?-Sovietice”

Săptămîna cărții și presei sovietice
in localul „Librăriei Noastre“ din 

Petroșani joi dimineața va avea loc 
deschiderea „Săptămînii cărții și pre
sei sovietice“. In standuri aranjate 
cu grijă vor fi prezentate publicului 
cărți sovietice în limba rusă și tra
duceri apărute în editurile noastre.

In cursul „Săptămînii cărții și 
presei sovietice“, cărțile se vor vinde 
cu o reducere de 10 la sută.

★
Joi se va deschide la mina Uricăni 

un bazar de cărți. Cu acest prilej se 
va ține o conferință despre importan
ța „Săptămînii cărții și presei sovie
tice“.

■ir

La Lupeni, colectivul „Librăriei 
Noastre” încă cu mult înainte de des
chiderea „Lunii Prieteniei Romîno-

Deschiderea festivă a „Zilelor tehnicii 
și agrotehnicii sovietice”

Duminică dimineața a avut loc la
Casa Prieteniei Romîno-Sovietice 
deschiderea festivă a „Zilelor tehnicii 
și agrotehnicii sovietice" din cadrul 
Lunii Prieteniei Romîno-Sovietice.

La festivitate au luat parte tova
rășii : acad. N. Profiri, vicepreședinte 
al Academiei R.P.R., președinte al 
Consiliului Central A.S.I.T., C. Po
pescu, ministrul Agriculturii și Sil
viculturii, acad. Șt. Vencov, prim 
secretar al Academiei R.P.R. și alte 
personalități, precum și Fiodor Lu- 
kiei Kovaliov, laureat al Premiului 
Stalin, deputat în Sovietul Suprem 
al R.S.F.S.R., locțiitorul șefului di
recției tehnice din Ministerul măr
furilor industriale de larg consum al

Vizita delegației sovietice 
la Consiliul General A. R. L. U. S.

In cursul dimineții de luni, dele
gația de oameni de știință, cultură 
și artă, fruntași din industrie și agri
cultură din U.R.S.S., care participă 
Ia sărbătorirea Lunii Prieteniei Ro
mîno-Sovietice. a făcut o vizită la 
Consiliul General A.R.L.U.S.

Tov. N. Teșa a făcut oaspeților o 
amplă informare asupra activității 
A.R.L.U.S.-ului în cei 10 ani de la 
înființare.

Sovietice", a fost preocupat de felul 
cum să întîmpine acest tradițional și 
sărbătoresc eveniment. Ca rod a preo
cupărilor acestui colectiv, de curînd, 
în localul librăriei s-a deschis o ex
poziție a cărții sovietice.

Colectivul „Librăriei Noastre“ din 
Lupeni, a organizat în toate școlile, 
numeroase standuri de cărți.

★
Gu prilejul „Săptămînii cărții și 

presei sovietice“, biblioteca centrală 
raională Petroșani organizează cu 
cititorii douii recenzii asupra cărților: 
„Al nouălea val" de Ilia Ehrenburg 
și '„O pînză în depărtare" de Valentin 
Cataev. De asemenea, biblioteca cen
trală raională va amenaja o vitrină 
cu cărți sovietice în limba rusă și 
traduceri apărute în editurile noastre.

U.R.S.S. și alți membri ai delegației 
sovietice care participă la sărbători
rea Lunii Prieteniei Romîno-Sovietice.

Cuvîntul de deschidere a fost ros
tit de acad. N. Profiri.

Ing. C. Dinculescu, rectorul Insti
tutului Politehnic din București, mem
bru corespondent al Academiei R.P.R., 
a prezentat referatul „Succesele ob
ținute de industria și tehnica din 
țara noastră prin aplicarea înainta
tei experiențe sovietice“.

In continuare, prof. Alice Săvu- 
lescu, membru corespondent al Aca
demiei R.P.R., a expus referatul „Ro
lul agrotehnicii sovietice în dezvol
tarea agriculturii în țara noastră".

La sfîrșitul întîlnirii, care a decurs 
intr-o atmosferă deosebit de priete
nească, conducătorul delegației so
vietice, P. A. Baranov, a mulțumit 
călduros conducătorilor A'.R.L.U.S.- 
ului pentru primirea călduroasă fă
cută delegației, exprimîndu-și încre
derea în continua înflorire a priete
niei poporului romîn cu popoarele 
sovietice.

Infîlnire în sfea
In cinstea Congresului partidulu' 

și a zilei de 7 Noiembrie a fost orga
nizată o îhtîlnire turistică în stea pe 
vîrful Peleaga din masivul Retezat.

Din punctele de plecare fixate de 
comisia de, organizare, au pornit co
lectivele formate din muncitori frun
tași în producție șî tehnicieni din 
centrele industriale ale regiunii Hu
nedoara.

La ora fixată pentru întîlnire, cîn- 
lecele vesteau sosirea echipelor. Cu 
obrajii îmbujorați, cu steaguri flutu- 
îînd în vînt, turiștii urcau din cinci 
direcții diferite, în formă de stea, pe 
vîrful Peleaga. Plini de voie bună, 
cei 86 turiști din cele 8 colective spor
tive s-au îndreptat spre cabana Pie
trele. După masă, comisia de organi
zare a stabilit clasamentul pe baza 
regulamentului de întrecere.

Locul I a fost cîștigat de echipa 
Flamura roșiei Lupeni. Din această 
echipă au făcut parte filatoarea Eleo- 
nora Frățilă, strungarul Augustin 
Nagy și alții. Pe locul II s-a clasat 
echipa Școlii medii de cooperaț'ie din 
Hațeg, iar pe locul III echipa Meta- 
lul-FIunedoara. Echipelor cîștigătoare 
li s-au decernat premii și diplome.

Expozițiile 
„Relațiile romîno-ruse 
în lumina tiparului” și 

„Ilustrațiile artiștilor plastici 
romîni la cărțile sovietice”

Duminică la amiază, în cadrul 
manifestărilor Lunii Prieteniei Ro- 
mîno-Sovietice, s-a deschis, în sală 
Dalles, Expoziția „Relațiile romîno- 
ruse în lumina tiparului" și „Ilustra
țiile artiștilor plastici romîni la căr
țile sovietice", organizată de Acade
mia R.P.R. și Ministerul Culturii.

Au fost de față academicieni, re
prezentanți ai Ministerului Culturii 
și ai Uniunii Artiștilor Plastici, stu- 
denți.

La deschiderea expoziției a luat, 
cuvîntul acad. Bărbu Lăzăreănu. di
rectorul general al Bibliotecii Aca
demiei R.P.R.

Despre realizările valoroase ale ar
tiștilor noștri plastici în domeniul ilus
trațiilor la cărțile sovietice a vorbit 
acad. J. Al. Sțeriadi, artist ăl po
porului din R.P.R.

Asistența a vizitat apoi expoziția. 
Expoziția din sala Dalles rămme 

deschisă pînă la' 30 octombrie.

PE URMELE MATERIALELOR 
PUBLICATEÎN „STEAGUL* ROȘU*

S-au luat măsuri 
de înicbepiare

In „Steagul Roșu” nr. 1534 din' 
26 august 1954 a apărut o scrisoare 
semnată de tov. A. Vințer în care 
era criticat maistrul miner Toma 
Becea din sectorul VI rambleu al mi
nei Lupeni pentru faptul că nu ve
rifică felul cum sînt montate conduc
tele și cum se execută ramblearea.

In legătură cu această! scrisoare 
conducerea minei Lupeni a informat 
redacția că cele sezisate de corespon
dent corespund realității. Pentru lip
surile semnalate de corespondent și 
pentru alte lipsuri care au reieșit cu 
ocazia cercetărilor, maistrul miner 
Toma Becea a fost sancționat, iar 
șefului sectorului VI rambleu i s-a 
pus în vedere să controleze mai în
deaproape felul cum se montează 
conductele precum și calitatea ram- 
bleerii.

★
In ziarul „Steagul Roșu” nr. 1558 

din 23 septembrie a.c. a apărut la ru
brica „Ni se semnalează că...” o co
respondență critică în care se arăta 
că la restaurantul din Petrila deser
virea consumatorilor se face în mod 
necorespunzător

In urma cercetărilor făcute cu acest 
prilej de către conducerea T.A.P.L'. 
Petroșani s-a constatat că cele semna
late în corespondență corespund ade
vărului. Drept urmare, gestionara 
restaurantului Elena Codreanu a pri
mit avertisment în scris.

De asemenea, în urma unei scrisori 
apărută nu de mult în ziarul „Stea
gul Roșu” în care se arăta că la bu
fetul „Jiul“ din Petroșani s-au servit 
consumatorilor unele alimente alte
rate, gestionarul acestui bufet Nicolae 
Ursu și salariata Maria Cioara au 
fost mutați disciplinar.

Citiți presa sovietică !
Presa sovietică luptă consecvent 

pentru pace, democrație, pentru fe
ric irea’ omenirii, pentru comunism. 1

Abonamentele se primesc la toate 1 
oficiile poștale, prin factorii poștali 
și difuzorii voluntari din întreprin
deri și instituții.

Paralel cu aceasta, au fost majo
rate prețurile de colectare și de achi
ziții la produsele agricole, a fost re
dus impozitul agricol. In 1954, suma 
impunerii fiscale a populației agrico
le a fost redusă în comparație cu 
1952 cu mai mult de 2,5 ori. Aceste 
măsuri au înrîurit favorabil asupra 
dezvoltării gospodăriei obștești a 
colhozurilor, au contribuit la crește
rea continuă a activității în producție 
a colhoznicilor, la întărirea discipli
nei în muncă, la ridicarea productivi
tății muncii-

Baza întregii producții colhoznice 
și sovhoznice o constituie producția 
cerealelor. Cu cît se vor produce mai 
multe cereale cu atît țara va avea 
mai multă pîine, carne, unt și alte 
produse animale. De aceea partidul 
și guvernul au mobilizat țărănimea 
colhoznică la lupta pentru sporirea 
prin toate mijloacele a producției la 
hectar a culturilor cerealiere pe pă- 
mînturile arate mai de mult și au 
adoptat hotărîrea de a se valorifica 
în aniî 1955-1956 cel puțin 15.000.000 
ha. de noi pămînturi înțelenite.

In Hotărîrea Comitetului Central 
al Partidului Comunist și a Consiliu
lui de Miniștri al U.R.S.S., publicată 
la mijlocul lunii august, s-a trasat 
organizațiilor de partid, sovietice și 
agricole din Kazahstan, Siberia, Ural, 
regiunea Volgăi, Caucazului de nord 
și altor regiuni ale Țării Sovietice o 
nouă sarcină : să ridice încă în 1956 
suprafața semănăturilor de cereale și 
alte culturi agricole pe pămînturile 

nou valorificate pînă la 28-30 mili
oane hectare.

Valorificarea pământurilor înțele
nite și virgine a devenit o sarcină a 
întregului popor. La îndeplinirea ei 
au luat parte mase largi de oameni 
ai muncii de la orașe și sate, repre
zentanți ai diferitelor naționalități și, 
în primul rînd, comsomoliști și tineri 
veniți din toate regiunile și republi
cile sovietice. In decurs de două luni, 
peste 500.000 de patrioți sovietici au 
plecat voluntar să lucreze permanent 
în regiunile unde se valorifică pă
mînturi noi. Pînă la data de 10 au
gust, în U.R.S.S. au fost arate peste 
14.000.000 ha. de pămînturi înțele
nite și virgine. Multe colhozuri și sov
hozuri au strîns de pe aceste pămtn- 
turi recolte bogate.

Programul trasat de partidul co 
ruunist de realizare a unui avînt con
siderabil al tuturor ramurilor pro
ducției agricole, se înfăptuiește în mod 
consecvent și cu perseverență. Se în
tărește tot mai mult baza tehnico-ma- 
terială a agriculturii. Industria socia
listă o aprovizionează în număr tot 
mai mare cu cele mai variate mașini 
agricole. Numai în primul semestru 
al anului curent, agricultura a pri
mit 92.000 tractoare (socotite în uni
tăți de cîte 15 c.p.) 52.009 autoca
mioane, 18.000 combine cerealiere, 
15.000 cositoare de tractor și autopro
pulsate, precum și un mare număr 
de mașini pentru recoltarea bumba
cului, combine de sfeclă, combine de 
in, mașini pentru curățirea cerealelor 
etc. Oamenii muncii din satele so

vietice au primit de asemenea peste 
5.000 combine pentru recoltarea car
tofilor, a căror fabricare în serie a 
fost începută abia amil acesta.

Acordînd o importanță decisivă ca
drelor de specialiști agricoli, statul 
a trimis la stațiunile de mașini și 
tractoare peste 100.000 agronomi și 
zootehniști pentru a deservi colhozu
rile, un mare număr de ingineri și 
tehnicieni, capabili să orgamzeze 
folosirea justă a parcului de mașini 
și tractoare în continuă creștere. In 
vederea întăririi stațiunilor de ma
șini șî tractoare și a ridicării rolului 
lor conducător în producția col
hoznică, la S.M.T.-uri au fost create 
cadre, permanente de tractoriști, me
canici și lucrători de alte profesii. 
Numărul lucrătorilor ș! funcționarilor 
ocupați în S.M.T.-uri și sovhozuri a 
sporit în ultimul an cu 2.300.000.

In baza Hotărîrii Plenarei din sep
tembrie a C.C. al P.G.U.S . a avut 
loc reorganizarea Comitetelor raiona'u? 
sătești de partid. Acestea ș'i-au apro
piat aparatul lor de organizațiile de 
partid ale S.M.T.-urilor, de organiza
țiile de. partid sătești și ale colhozu
rilor.

Munca intensă dusă de partidul co
munist și de guvernul sovietic pentru 
întărirea continuă a agriculturii, a 
permis colhozurilor, S.M.T.-urilor șl 
sovhozurilor să execute în mod mai 
organizat însămînțările de primăva
ră. in 1954 s-au semănat culturi de 
primăvară pe o suprafață cu 9.500.000 
hectare mai mare decît în 1953. Tot
odată a fost îmbunătățită calitatea 

lucrărilor de tasămînțare a culturilor 
de primăvară și de toamnă, de între
ținere a semnănăturilor și de strîn- 
gere a recoltei. S-au realizat anumite 
succese șî în sectorul creșterii vitelor.

Toate acestea reprezintă numai pri
mele realizări obținute în îndeplini- 
îea vastului program de ridicare a 
nivelului material și cultural al oa
menilor muncii. In fața poporului so
vietic stau noi sarcini, și mai com
plexe. îndeplinind hotărîrile Congre
sului al XlX-lea, Partidul Comunist 
al Uniunii Sovietice mobilizează oa
menii sovietici la îndeplinirea aces
tor sarcini, la lupta pentru folosirea 
mai deplină a uriașelor posibilități 

de care dispune Țara Sovietică. Re
gimul sovietic socialist, căruia i-a 
dat naștere Marea Revoluție Socia
listă din Octombrie, dispune de posi
bilități inepuizabile pentru o puterni
că dezvoltare a economiei și culturii, 
pentru ridicarea continflă a nivelului 
de trai al maselor populare. Acest lu
cru este viu ilustrat de mișcarea pa
triotică a muncitorilor sovietici pen
tru ridicarea productivități’! muncii, 
pentru folosirea mai bună a suprafe
țelor de producție. Oamenii sovietici, 
își dau perfect seama că cu cît sînt 
mai mari forțele de producție ale Pa
triei, cu atît mai multe produse vor 
da industria și agricultura socialistă, 
cu atît mai repede va fi îndeplinită 
sarcina măreață de a se crea o abun
dență de produse și de a se asigura 
victoria comunismului în U.R.S.S. 
(Agerpres) »
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Tratativele de la Pekin cu privire 
la problemele relațiilor sovieto-chineze 

și ale situației internaționale

Președintele Mao Țze-dun a primit 
pe dr« Petru Groza

MOSCOVA (Agerpres.) — TASS 
transmite:

Intre 29 septembrie și 12 octom
brie s-a aflat în China o delegație gu
vernamentală a Uniunii Sovietice 
alcătuită din N. S. Hrușciov, prim 
secretar al Comitetului Central al 
P.C.U.S. și membru al Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S., N. A. 
Bulganin, prim vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S., A. I, 
Mikoian, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., N. M. Șver- 
nik, președintele Consiliului Central 
al Sindicatelor din Uniunea Sovietică, 
G. F. Alexandrov, ministrul Culturii 
al U.R.S.S.. D. T. Șepilov, redactor 
șef al ziarului ..Pravda”, E. A. Fur- 
țeva, secretar al Comitetului orășe
nesc Moscova al P.C.U.S., I. S. 
Nasriddinova. ministitul Industriei 
Materialelor de Construcții al R.S.5. 
Uzbece, V. P. Stepanov, șeful unei 
secții a C.C. al P.C.U.S., P. F. Iudin, 
ambasador al U.R.S.S. în Republica 
Populară Chineză. Delegația guver
namentală a Uniunii Sovietice a so
sit în China în urma invitației gu
vernului chinez cu prilejul sărbătorii 
celei de a 5-a aniversări a constituirii 
Republicii Populare Chineze.

In timpul vizitei delegației sovietice 
în R.P. Chineză, între membrii dele
gației, pe de o parte, și Ciu En-lai, 
premierul Consiliului de Stat și minis
trul Afacerilor Externe al R.P. Chi- 
nezje, Cen Iun, Pîn De-huai, Den 
Sioa-pin, Den Tzu-huei, Li Fu-ciun, 
locțiitori ai premierului, pe de altă 
parte, au avut loc tratative cu privire 
la problemele relațiilor sovieto-chi
neze și ale situației internaționale.

La tratative au participat de ase
menea Mao Țze-dun, președintele

No le și comentarii externe

Restabilirea unității Germaniei 
este o sarcină urgentă 

de I. JUKOV
In ultimele zile germanii au ur

mărit cu multă atenție știrile de la 
Londra, unde în spatele popoarelor 
din Europa se pornise la căutarea u- 
nor noi căi de refacere a wehrmachtu- 
lui după eșecul suferit de planurile 
de creare a „armatei europene“.

Oricît ar încerca zgomotoasa pro
pagandă americană, în străduința ei 
de a „prelucra“ opinia publică fran
ceză, să prezinte lucrurile în așa fel 
ca și cum la Londra s-ar fi inventat 
ceva „nou“ și ca și cum participanții 
la tratativele de la Londra ar fi găsit 
anumite garanții împotriva reînvierii 
agresiunii germane, bucuria tumul
toasă a regilor tunurilor, care jubi
lează la bursă, arată fățiș că aceste 
asigurări nu conțin nici umbră de a- 
devar. „Noul“ plan de înarmare a 
Germaniei occidentale și de include
re a ei în pactul atlantic nu se deo
sebește în esență cu nimic prin sco
purile și principiile sale de planurile 
„armatei europene“.

Nu e cu putință să nu se observe 
că toate încercările de a însoți isteria 
militaristă și de a convinge pe ger
mani că lor le este scris „să fie sol
dați de profesie“, care ar urma să fie 
puși în slujba unei așa-zise „idei oc
cidentale", întîmpină o împotrivire 
crescîndă în Germania.

Sînt în orice caz miopi acei poli
ticieni care cred că trezind sentimen
tele revanșarde în Germania occi
dentală, vor reuși să-i facă pe ger
manii care locuiesc în această parte 
a țării să îmbrace din nou uniformele 
gri-verzi de model hitlerist și să se 
pună la dispoziția generalilor ameri
cani, care comandă forțele armate 
ale Uniunii nord-atlantice. In aceste 
condiții se încearcă în Apus să se 

R.P. Chineze, Ciu De, vicepreședinte
le R. P. Chineze, Liu Șao-ți, secretar 
al C.C. al Partidului Comunist Chi
nez și președintele Comitetului per
manent al Adunării reprezentanților 
populari din întreaga Chină.

Tratativele s-au desfășurat într-o 
atmosferă de sinceră prietenie și în
țelegere reciprocă.

In cadrul tratativelor au fost adop
tate declarații comune ale guvernelor 
Uniunii Sovietice și Republicii Popu
lare Chineze în problemele relațiilor 
sovieto-chineze și ale situației inter
naționale și în problema relațiilor cu 
Japonia, un comunicat comun cu 
privire la retragerea unităților mili
tare sovietice din baza maritimă mi
litară chineză Port Arthur, folosită în 
comun, și'la trecerea acestei baze la 
deplina dispoziție atRepublicii Popu
lare Chineze, în problema societăților 
mixte pe acțiuni sovieto-chineze exis
tente, în legătură cu acordurile refe
ritoare la colaborarea tehnico-științi- 
fică, în legătură cu construirea liniei 
de cale ferată Lanciou — Urunci — 
Alma-Ata.

In afară de aceasta au fost sem
nate un acord cu privire la acordarea 
de către guvernul U.R.S.S. către gu
vernul R.P. Chineze a unui credit pe 
termen lung în sumă de 520 milioane 
ruble și un protocol cu privire Ia 
acordarea de către guvernul U.R.S.S. 
către guvernul R.P. Chineze a unui 
ajutor pentru construirea suplimen
tară a 15 întreprinderi industriale și 
pentru sporirea volumului de livrări 
de utilaj pentru 141 întreprinderi, 
prevăzut în acordul semnat anterior 
privitor la livrările suplimentare de 
utilaj din U.R.S.S. în valoare totală 
de peste 400 milioane ruble.

accelereze elaborarea și adoptarea de 
hotărîri, bazate pe principii care în 
linii generale au fost stabilite la Lon
dra. Planul este simplu: să se impu
nă parlamentelor țărilor atrase în 
gruparea agresivă la care va parti
cipa Germania occidentală, să adopte 
hotărîri ireparabile înainte ca opinia 
publică să se desmeticească și să-și 
dea bine seama de rezultatele confe
rinței de la Londra.

Dar oricît ar încerca propaganda 
americană de a deruta pe germani, 
ea nu poate să-i împiedice să com
pare cele două căi, despre care a vor
bit în cuvîntarea sa V. M. Molotov, 
șeful delegației guvernamentale a 
U.R.S.S. la Berlin: calea restabilirii 
unității Germaniei ca stat iubitor de 
pace și democratic și calea adîncirii 
scindării Germaniei și atragerii păr
ții ei occidentale în aventuri război
nice. Această comparație sugerează 
ea însăși soluția. Cercuri largi ale 
opiniei publice din Europa, și în pri
mul rînd din Germania, nu pot să 
nu-și dea seama că în condițiile ac
tuale nu există nici o justificare pen
tru a amîna rezolvarea problemei 
restabilirii unității Germaniei și că 
cele patru puteri — Statele Unite ale 
Americii, Anglia, Franța și U.R.S.S. 
— sînt obligate să facă tot ce le stă 
în putință pentru a grăbi rezolvarea 
acestei sarcini — principala și cea 
mai urgentă sarcină a viitorului a- 
propiat. Totodată nu se poate să nu 
se țină seama că noile încercări de 
a remilitariza Germania occidentală, 
în care scop a fost folosită și confe
rința de la Londra, nu sînt compati
bile cu năzuința sinceră de a rezolva 
problema restabilirii unității statului 
german. (Agerpres)

PEKIN (Agerpres). — China Nouă 
La 11 octombrie, Mao Țze-dun, 

președintele Republicii Populare Chi
neze, a primit pe dr. Petru Groza,

Din țările de democrație populară
R. D. GERMANĂ

Noi instituții de învățămînt superior
Noi și noi instituții de învățămînt 

superior iau ființă în R. D. Germană, 
unde guvernul manifestă o deosebită 
grijă pentru pregătirea de cadre ne
cesare dezvoltării continue a econo
miei și culturii țării.

Recent, la Potsdam a avut Ioc fes
tivitatea deschiderii Institutului de 
agronomie. Aici vor putea învăța 350 
studenți.

Cadrele de conducere pentru S.M.T.- 
uri și pentru gospodăriile de stat vor 
fi pregătite de acest Institut de agro

R. P. D. COREEANĂ
O nouă fabrică de înobilare a minereului

De curînd, în orașul Soncion, pro
vincia Phenanului de sud, din R.P.D. 
Coreeană, a fost pusă în funcțiune o 
nouă fabrică de înobilare a minereu

R. P. MONGOLĂ

In cinstea apropiatului Congres 
al Partidului Popular Revoluționar Mongol

In întreagă R. P. Mongolă se des
fășoară întrecerea în cinstea Congre
sului al XH-lea al Partidului Popu
lar Revoluționar Mongol, care va 
avea loc la 18 noiembrie.

Ziarul „Unen" publică o știre des
pre succesele zidarului Urt din Ulan- 
Bator, care a realizat indici remar
cabili. Lucrînd după metoda construc
torului sovietic Korolev, recent, el a 
clădit într-un singur schimb 39.900 
cărămizi. Acest randament atît de 
ridicat a fost realizat pentru prima 
dată în R P. Mongolă. In cadrul pre
gătirilor în vederea Congresului parti
dului, obțin succese considerabile în 
producție și muncitorii de la combi
natul industrial „Stalin“, muncitorii 
de la căile ferate Ulan-Bator, minerii 
din Nalaiha și muncitorii de la nu
meroase alte întreprinderi. Numeroa
se stațiuni de stat de mașini agricole 
cu tracțiune animală pentru cositul 
finului, gospodării de stat și uniuni 
de producție ale araților au îndepli
nit cu succes lucrările de construc-

R. D. VIETNAM
O nouă șosea

Recent a fost deschis traficul pe o 
șosea lungă de 145 km. între Thain- 
guyen și Dongdang, în provincia 
Langson, din Vietnamul de nord.

PE SCURT
— După cum transmite agenția 

France Presse, ambasada Marii Bri
tanii din Cairo a anunțat că tratati
vele care se desfășurau la Cairo în 
legătură cu semnarea acordului asu
pra Canalului de Suez au fost sus
pendate.

— Ministrul de Finanțe al guver
nului de la Bonn, Schäffer, și-a ex
primat intenția de a demisiona, deoa
rece nu mai poate face față cererilor 
financiare mereu crescînde ale lui 
Adenauer în legătură cu reîriarma- 
rea.

— La invitația guvernului Repu
blicii Populare Mongole, la 10 oc
tombrie a sosit la Ulan-Bator o de
legație guvernamentală polonă con
dusă de Boleslaw Bierut, prim-secre- 
tar al C.C. al Partidului Muncitoresc 
Unit Polonez.

— La' 9 octombrie, artiștii greci 
care au sosit la Moscova, în urma 
invitației Ministerului Culturii al 

președintele Prezidiului Marii Adu
nări Naționale a Republicii Populare 
Romîne. La întrevedere au asistat 
Liu Șao-ți și Ciu En-lai.

nomie. Deocamdată, durata cursuri
lor este de doi ani, dar cu începere 
din anul 1955/56, durata va fi pre
lungită la trei ani.

La Universitatea „Rari Marx“ din- 
Leipzig a fost deschisă facultatea de 
ziaristică, care este prima facultate 
de ziaristică din Germania. Ea are 
drept sarcină formarea unor buni 
ziariști, precum și studierea istoriei 
dezvoltării presei și ziaristicii. In a- 
cest scop, în cadrul facultății au fost 
înființate două institute.

lui. Datorită eforturilor depuse de 
muncitorii coreeni, această fabrică a’ 
fost terminată în decurs de numai 14 
luni.

ție a grajdurilor calde pentru vite și 
au pregătit furaje pentru sezonul de 
iarnă. Astfel, stațiunea pentru cositul 
fînului Burdin din aimacul Uburhangai, 
datorită irigării fînețelor, a obținut 
pînă la 10 chintale de iarbă de pe 
fiecare ha. Aceasta a contribuit la 
asigurarea completă a animalelor cu 
furajele necesare.

Uniunea de producția a araților 
„Zorile“ din aimacul de munte Tai- 
șir Somon Gobi, se pregătește să în- 
tîmpine prin succese deosebite în 
muncă Congresul partidului. Adu- 
cînd la îndeplinire sarcinile trasate 
de Plenara din aprilie a C.C. al Par
tidului Popular Revoluționar Mongol 
cu privire la dezvoltarea creșterii vi
telor, membrii acestei uniuni de pro
ducție au crescut vitele tinere fără 
nici o pierdere. Datorită acestui fapt, 
numărul vitelor a sporit de trei ori 
față de anul trecut. Uniunea a obți
nut, o bună recoltă de secară, ovăz 
și cartofi îndeplinind înainte de ter
men planul livrărilor către stat.

Noua șosea traversează înaltele pla
touri ale Vietnamului de nord bogat 
împădurite. (Agerpres)

U.R.S.S., au dat un concert la Casa 
oamenilor de știință din Moscova.

— La 8 octombrie a avut loc la 
Varșovia o ceremonie în cadrul că
reia prof. Irène Joliot-Curie a fost 
decorată cu ordinul „Drapelul Mun
cii“ clasa l-a.

— Potrivit relatărilor presei, în 
ultima vreme autoritățile militare 
iraniene au interzis peste 15 ziare. 
Aceste ziare criticau acordul înrobi
tor cu privire la petrol, semnat între 
guvernul iranian și „consorțiul in
ternațional".

— După cum transmite agenția 
Press Trust of India, guvernul in
dian a interzis de curînd difuzarea 
publicațiilor ambasadei americane și 
ale serviciului de informații ameri
can din India în rîndurile forțelor 
armate indiene. După cum se subli
niază în știre, această măsură a fost 
luată în interesul „moralului forțelor 
armate“.
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