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Comuniștii — 
fruntași ai întrecerii socialiste

Cu fiecare, zi ce trece, întrecerea socialistă ce se desfășoară 
în cinstea celui de al Il-lea Congres al partidului și a zilei de 
7 Noiembrie ia o amploare din ce în ce mai mare. In adîncul 
minelor, pe schelele șantierelor de construcții, în toate între
prinderile din Valea Jiului, muncitorii, tehnicienii și inginerii 
muncesc cu abnegație pentru a traduce în viață angajamentele 
luate în cinstea acestor evenimente deosebite.

In fruntea întrecerii pentru îndeplinirea angajamentelor 
sínt comuniștii. Deosebit de grăitoare sínt realizările obținute 
în întrecerea socialistă de brigăzile conduse de minerii comu
niști Andrei Vizi, Octavian láncú, Iovan Andronic de la mina 
Vulcan, luliu* Haidu, Cornel Cenușă de la mina Petrila, Geza 
Kopetin de la mina Lonea și altele. La baza acestor succese ob
ținute de 'brigăzile conduse de comuniști stă faptul că ei au 
îmbrățișat și aplică cu curaj experiența înaintată, metodele sovie
tice de muncă. Ei folosesc cu pricepere utilajele noi, de înaltă 
productivitate și sínt luptători neobosiți pe tărîmul noului.

Recent, comuniștii minei Petrila au discutat într-o consfă
tuire posibilitățile de aplicare a inițiativei comuniștilor de la 
uzinele metalurgice „I. C. Frimu” din Sinaia de a intensifica 
întrecerea socialistă în cinstea Congresului partidului și a 
zilei de 7-Noiembrie sub lozinca „Cu mașinile noastre putem 
produce mai mult 1”. Cu acest prilej, numeroși comuniști au 
făcut propuneri prețioase pentru o mai bună folosire a utilajului.

Un alt factor care contribuie la aceste succese este faptul 
că brigăzile conduse de comuniști își propun ca obiectiv în în
trecere îndeplinirea și depășirea ritmică și la toți indicii a sar
cinilor de plan, creșterea continuă a producției și productivității 
muncii, îmbunătățirea calității produselor, reducerea prețului de 
cost etc. de a căror îndeplinire depinde traducerea în viață a 
măsurilor luate de partid și guvern privitor la ridicarea nive
lului de trai al celor ce muncesc.

Un exemplu mobilizator îl constituie angajamenjul luat 
în cinstea Congresului partidului și a zilei de 7 Noiembrie de 
brigada minerului comunist Geza Kopetin. Această brigadă și-a 
luat angajamentul ca pînă la data de.30 octombrie să-și înde
plinească sarcinile de plan pe anul 1958. în vederea îmbunătă
țirii calității și reducerii prețului de cost a cărbunelui, această 
brigadă s-a angajat să reducă consumul de exploziv cu 15 la 
sută față de normativ. Asemenea angajamente sporite și-au luat 
sute de brigăzi de mineri de la toate întreprinderile carbonifere 
din Valea Jiului«

Membrii și candidații de partid nu se mulțumesc însă nu
mai cu faptul că prin munca lor în producție sínt exemplu pen
tru ceilalți muncitori și téhnicieni, ci ei sînt preocupați în per
manență de creșterea avîntului întrecerii socialiste de ridicarea 
ei pe o treaptă superioară. Membrii de partid împărtășesc mi
nerilor din experiența lor, le vorbesc despre importanța apli
cării metodei graficului ciclic în creșterea producției șî^produc- 
tivității muncii.

Ne mai desparte puțin timp de deschiderea Congresului 
partidului și de sărbătorirea celei de a1 37 aniversări a Marii 
Revoluții Socialiste din Octombrie. In acest răstimp trebuie mo
bilizate toate forțele pentru îndeplinirea și depășirea angaja
mentelor sporite luate în cadrul întrecerii.

îndrumate și sprijinite de organizațiile de partid, organiza
țiile sindicale trebuie să acorde o mai mare atenție organizării 
și desfășurării întrecerii socialiste, ținerii unei evidențe clare și 
operative a realizărilor precum și popularizarea lor prin toate 
mijloacele

Pentru dezvoltarea continuă a succeselor dobîndite m în
trecerea socialistă, comuniștii din organizațiile sindicale vor 
trebui să se ocupe cu mai mult simț de răspundere de răspîndi- 
rea experienței înaintate. Ei trebuie să vegheze la felul în care 
este extinsă inițiativa comuniștilor de la întreprinderea meta
lurgică „I. C. Frimu” de la Sinaia pentru folosirea deplină a 
utilajului, precum și a grupei sindicale nr. 19 de la întreprin
derea „30 Decembrie”-București pentru ridicarea celor rămași 
în urmă la nivelul fruntașilor

Sarcini pline de răspundere le revin organizațiilor de partid, 
comuniștilor. Organizațiile de partid trebuie să fie conducătorul 
politic al întrecerii socialiste. Fără a substitui munca organi
zațiilor sindicale, organizațiile de partid trebuie să mobilizeze 
masele la îndeplinirea planului de producție, întărirea disciplinei 
în muncă și dezvoltarea întrecerii socialiste. Extinderea pe 
scară largă a inițiativei comuniștilor de la întreprinderea me
talurgică „I. C. Frimu” de la Sinaia trebuie să fie în centrtil 
atenției organizațiilor de partid. Așa cum se arată în proiectul 
Statutului modificat, fiecare comunist este dator „Să fie frun
taș în muncă, să-și ridice neîncetat calificarea profesională și, 
prin propriul său exemplu să mobilizeze pe cei fără de partid 
la lupta pentru mărirea continuă a productivității muncii și 
întărirea disciplinei în muncă”.

Luptînd pentru îmbunătățirea conducerii politice a între
cerii socialiste, organizațiile de partid, comuniștii se vor situa 
în fruntea întrecerii socialiste ce se desfășoară pentru îndepli
nirea angajamentelor luate în cinstea Congresului și a zilei de 
Z Noiembrie.

In cinstea Congresului partidului și a zilei de 7 Noiembrie

Tot mai sus steagul întrecerii socialiste!
La mina Aninoasa se extinde metoda graficului ciclic

Un obiectiv de seamă in 
angajamentele minerilor de 
la mina Aninoasa luate în 
cinstea celui de al doilea 
Congres al partiduiui și a 
zilei de 7 Noiembrie, este de 
a spori numărul brigăzilor 
care lucrează după metoda 
graficului ciclic, de la 8 bri
găzi cît lucrau în luna sep
tembrie lâ 10 brigăzi în luna 
octombrie. Colectivul minei 
Aninoasa și-a îndeplinit a- 
cest obiectiv; de la I octom
brie lucrează după metoda 
graficului ciclic 10 brigăzi

— Angajamentul meu in 
cinstea Congresului este să 
lucrez la 30 octombrie in con
tul anului 1958 și-l chem la 
întrecere pe tov. Mihai Ște
fan.

Toți cel prezenți la ședin
ța lărgită de partid de la 
mina Petrila, unde se anali
zau posibilitățile de sporire 
a producției pe baza mai 
bunei folosiri a tehnicii, au 
aplaudat îndelung atunci, 
cînd Haidu luliu, Erou al 
Muncii Socialiste își înche
iase expunerea

Haidu luliu și Mihai Ște
fan s-au sfătuit apoi cu mem
brii brigăzilor lor.

— Uite, tov. Haidu luliu 
ne-a chemat ieri la ședința 
de partid la întrecere in cin
stea Congresului partidului. 
Brigada lui s-a angajat să 
înainteze zilnic, în cele trei 
schimburi, în loc de un me
tru și jumătate cît prevede 
planul și graficul ciclic cîte 
doi metri și jumătate pe zi. 
Voi știți că ei lucrează într-o 
galerie de deschidere dublă. 
Pentru fiecare metru liniar

Constructorii din Valea 
Jiului întîmpină cel de al doi
lea Congres al partidului și 
ziua de 7 Noiembrie cu noi 
succese în lupta pentru înde
plinirea angajamentelor luate 
în întrecerea socialistă.

La întreprinderea 703 con
strucții Petrila angajamentele 
luate de constructori în cin
stea Congresului și a zilei de 
7 Noiembrie devin fapte. Ast
fel cofetăria din Petrila a fost 
deja terminată cu mult îna
inte de termen.

La Lonea, lucrările la cele 
36 apartamente ale blocului 
M au fost executate pînă a-

Vizita minerului N. K. Șerbinovici în Valea Jiului
Joi dimineața a sosit în 

Valea Jiului Nikolai Kupria 
novici Șerbinovici, miner 
fruntaș din Donbas, deputat 
în Sovietul Suprem al 
U.R.S.S., membru al delega
ției sovietice care vizitează 
țara noastră cu prilejul „Lu
nii Prieteniei Romîno-Sovie- 
tice". Nikolai Kuprianovici 
Șerbinovici este unul dintre 

de mineri, dintre caie 9 și-au 
depășit cu mult sarcinile de 
plan in prima decadă a lunii.

Brigăzile conduse de mine
rii Gherasim Prața și Petru 
Nistor lucrează pentru prima 
dată după metoda graficului 
ciclic. Membrii acestor bri
găzi și-au însușit însă meto
da și luptă cu entuziasm pen
tru- a obține asemenea suc
cese care prin exemplul lor 
să facă ca numărul brigăzi
lor ciclice să crească neînce
tat la această mină. Noile 
brigăzi ciclice conduse de tov 

întrecere între Haidu luliu și Mihai Ștefan'
de înaintare brigada lor tre
buie să scoată un mare vo 
lum de piatră. Nu-i o muncă 
de loc ușoară. Și totuși va 
fi greu să ne întrecem cu 
brigada tov. Haidu. Ei ne vor 
ajuta așa cum ne-au ajutat 
mereu. Noi ce angajament 
ne luăm ?...

— De fapt, ce să spun, are 
dreptate tov. Mihai, vorb; 
Nagy Adalbert șef de schimb 
în brigadă. Nu-i ușor să te 
întreci cu tov. Haidu. Dar 
să încercăm tovarăși. Eu 
cred că noi putem înainta 
vreo doi metri pe zi.

...Prima zi de întrecere 
Seara după schimb acasă la 
Haidu, cei doi brigadieri au 
făcut analiza primei zile, s-au 
consfătuit înwreună, a fost 
de fapt primul schimb de ex
periență în această întrecere. 
De față era și Nagy Adal
bert

— Ieri, am dat un metru 
și optzeci, a spus Mihai. Azi 
am înaintat doi metri. Dacă 
maistrul Lazar Cioran ne-ar 
fi asigurat materialul lemnos, 

Constructorii de la Petrila
cum în proporție de 62 la sută. 
Tot aici se va deschide o co
fetărie a cărei construcție e 
deja pe jumătate gata. Noul 
magazin din Lonea va fi dat 
și el în folosință la 30 octom
brie. De asemenea, la blocul 
L din Lonea s-a montat tîm- 
plăria și s-a tencuit interio
rul. Constructorii losif Vereș, 
Ștefan Froșt, loan Sfartz, e- 
xecută lucrări de bună cali
tate, depășindu-și angajamen
tele luate.

Brigăzile de specialitate și 
cele complexe, aplicînd me
todele sovietice de lucru Or- 
lov și Cutencov muncesc 4cu 

vestiții mineri din bazinul 
Donețului, care dau Țării So
vietice cantități tot mai mari 
de cărbune.

In cursul zilei de joi mi 
nerul Nikolai Kuprianovici 
Șerbinovici a vizitat abata
jele minei Lupeni. La ieșirea 
din mină, în cadrul unei con
sfătuiri care a avut loc, oas

Gherasim Prața și Petru Nis
tor și-an depășit cu 22 la 
sută planul de înaintare 
prevăzut de ciclograme pe 
prima decadă a lunii octom
brie.

Printre brigăzile de mineri 
de la Aninoasa care aplică 
cu succes metoda graficului 
ciclic se numără și cele con
duse de minerii loan Opreanu, 
Leon Andreiaș, Ilie Palotai 
și loan Moldovan, care au 
încheiat prima decadă a lunii 
octombrie cu sarcinile de plan 
îndeplinite în proporție de 
117 la sută.

poate am fi făcut mai mult. 
In schimbul de dimineață cel 
puțin o jumătate de oră am 
pierdut cu căratul lemnului 
de la stratul 5.

— Păi vezi, asta înseam
nă că tu n-ai stat de vorbă 
și cu maistrul înainte de a 
porni la întrecere. Și doar 
știi că fără maistru nu poate 
fi o muncă bine organizată. 
Ai grijă — l-a sfătuit Haidu 
— să discuți și cti maistru 
să-l atragi și pe el în între
cere.

Și după cîteva clipe de 
pauză Haidu continuă:

— Noi am. înaintat azi 
2,20 metri cu 20 cm. mai 
mult ca ieri și alaltăieri. Meș
terul Rragel losif, cu care am 
stat de vorbă și i-am poves
tit despre întrecerea noastră 
ne-a asigurat la timp și azi 
ca și ieri vagonetele goale...

La despărțire brigadierii 
și-au strîns mîna puternic. 
Hotărîseiă să biruie orice 
greutăți s-ar ivi, să meargă 
mereu înainte, să înainteze 
în viitor...

avînt pentru a termină cît mal 
curînd lucrările de construc
ții. Astfel, pe șantierul III 
din Petrila, s-a reușit deja 
ca la cele 12 apartamente în 
șir, să se execute peste 40 Ia 
sută din lucrările de con
strucții.

In această perioadă con
structorii de la Petrila mun
cesc cu avînt pentru a tra
duce în fapte angajamentele 
pe care și le-au luat în între
cerea socialistă în cinstea 
Congresului partidului și ă 
zilei de 7 Noiembrie.

9

PÂNDELE SAFC1UC 
corespondent

petele s-a interesat de condi
țiile de muncă și viață ale 
minerilor noștri. Cu acest 
prilej oaspetele a vorbit des
pre viața minerilor sovietici, 
împărtășind celoi prezenți 
din bogata experiență a aces
tora.

Vineri, minerul Nikola- 
Kuprianovici Șerbinovici a 
vizitat mina Petrila.



2 STEAGUL ROȘU

CRONICA TEATRALĂ

Tema unei piese, factură sa artis
tică, varietatea personajelor create 
de scriitor și, în sfîrșit, rezolvarea 

, care li se dă acestora prin punerea 
in scenă, interpretarea actorilor, asi
gură succesul unui spectacol. Subli
nierea aceasta ne va face să înțelegem 
mai bine de ce primul spectacol cu 
„Unchiul Vania“ de A. P. Cehov, 
prezentat de teatrul din Petroșani, 
nu s-a ridicat la înălțimea cerințe
lor.

Tema piesei este viața unor oa
meni, cu totul obișnuiți, viață trăită 
„searbăd, prostește“... Este viața un
chiului Vania care își sacrifică capa
citatea, energia, sentimentele, pentru 
cumnatul său Serebreacov, un farsor, 
un savant închipuit; viața nerealiza
tului Astrov, ur: expulzat al ordinei 
burgheze; viața pervertită a frumoa
sei Elena Andreevna care mecanic 
acceptă -conveniența burgheză drept 
principiu de conduită, viața plină de 
seninătate răbdătoare a Soniei.

A. P. Cehov vrea să ne facă să 
înțelegem că multe elemente creatoa
re, trecute neobservate prin viață, au 
fost deposedate de personalitatea lor 
în ■ avantajul trîntorilor societății bur-. 
gheze, a falșilor idoli. Dacă Cehov 
îi obligă pe toți acești anonimi să se 
resemneze, nu le permite să cadă to
tuși pe pozițiile înfrînților, făcîndu-i 
să aibă credința că într-un viitoi- 
îndepărtat va sosi dreptatea mult 
visată.

Ideea centrală a „Unchiului Va
nia“ nu reiese din cuvinte, din amă
nunte exterioare, ci din rezonanța lă
untrică a personajului, discret sur
prinsă de Cehov în textul laconic, 
lapidar.

Spectacolul amintit trebuia să 
scoată la iveală tocmai această idee, 
lucru rămas nerealizat.

Regizorul, tov. Val /Augur, trebuia 
să fixeze just rolul fiecărui personaj 
în economia spectacolului, relațiile 
dintre ele, să adîncească bogăția lor 
sufletească. Numai astfel atmosfera 
piesei ar fi recepționat ecoul eveni- 

. mentelor epocii date.
Or, d' aici pornește eroarea fun

damentală a concepției regizorale. 
Exagerînd realizarea „atmosferei“ 
s a imprimat în mod formalist ac
țiunii monotonie, platitudine, lăsînd 
personajele vitregite de complexele 
lor sufletești. Pentru a arăta destră
marea societății 
cient să pui eroii 
să lași să se vadă 
cu claritate rădă
cinile vieții „în 
găoace".

Toni Zaharian 
(Unchiul Vania) a 
fost preocupat de 
realizarea unei ți
nute scenice, de 
a-și compune per
sonajul în primul 
rînd pe criterii ex
terioare. Tov. Za- 
harian n-a adîncit 
tragedia personaju
lui său, nu și-a e- 
șalonat firesc ele
mentele evoluției 
sufletești a aces
tuia.

Momentul revol
tei unchiului Va-

burgheze nu-i sufi- 
să lîncezească, ci 
ir

H1UL V
— Piesă de A. P. CEHOV — 
nia, totodată punctul culminant al 
dramei, nU apare firesc, printr-o pre
alabilă pregătire, ci brusc, cerebral. 
Unchiul Vania exagerează dragostea 
sa pentru Elena Alexeevna, astfel că, 
la un moment dat, spectatorul este 
înclinat să creadă că mobilul de bază 
al revoltei sale este... gelozia.

Nici ca ținută în scenă, prin pe
danteria pe care o imprimă persona
jului, tov. Zaharian n-a reușit ~~ 

caracterul robust 
care este legat 

învățat de la ei
• i

Branea) este omul

sa 
al 
de 
să

jului, 
scoată la iveală 
personajului său, 
țărani și care a 
se poarte firesc.

Astrov (Tudor 
preocupărilor valabile, care totuși cade 
victimă rezistenței criminale a socie
tății burgheze. Actorul n-a reușit să 
reacționeze față de factura generală 
a situației în care este pus, fiindcă 
nici el — probabil în urma indica
țiilor de regie — n-a conturat pre
cis poziția personajului. Ura lui As
trov față de societatea în care tră
iește se transformă în cinism față de 
om îfi concepția actorului. Un lucru 
este sigur: tov. Branea are posibili
tăți reale de a realiza just acest rol.

Elena Andreevna (Iolanda Copă- 
ceanu) s-a caracterizat prin imobi
litate în scenă, probabil meniță să-i 
sublinieze lenea, și prin mărturisirea 
verbală a caracterului său. Persona
jul nu este trăit, ci schițat fizic. Și 
încă ceva: Astrov poate să-i trezeas
că cel mult interes, dar în nici un 
caz „pasiune“. Dacă e nevoie preci
zăm: pasiunea presupune acțiune, iar 
Elena, mărturisipdu-se, își demască 
lenea de a trăi. Interesul care o apro
pie de Astrov este o năzuință spre 
adevărata viață, lucru pe care tov. 
Copăceanu nu l-a reliefat.

Serebreacov (Gigi Iordănescu) 
este rezolvat în mare măsură.; Inter
pretul a reușit să creeze un tip pe
dant, meschin, vanitos, răsfățat de 
servilismul docil al celor din jur; a 
reușit să-și contureze viu personajul, 
contrastînd astfel cu atmosfera de 
lîncezeală imprimată de regia artis
tică.

Sonia (Elisabeta Belba) a adus în 
scenă un personaj proaspăt, senin, 
cinstit. Tov. Belba a trăit sincer fră- 
mîntările personajului său, a reușit 
să ducă la o concluzie valabilă: dra
gostea neîmpărtășită a Soniei n-o 
copleșește pe aceasta, naște perspec
tiva omului care va învinge.

Două roluri temeinic realizate au

HM 0
fosil leieghin (Constantin Adamo
vici)' și Maria Vasilievna (Elena Co- 
lumbeanu). Este căzui să vorbim de 
înțelegerea importanței rolului epi
sodic, care implică un proces de crea
ție toț atît de bogat ca și interpre
tarea uimi rol principal.

Tovarășul Adamovici s-a integrat 
personajului, subliniind prin acțiune 
ceea ce este acesta în realitate: un 
ratat care se mulțumește cu existen
ța sa vegetativă. Tovarășul Ada
movici a dat dovada calităților sale 
actoricești și-n alte roluri, iar mai 

¿„j din piesa „Fete 
Acest rol, în care tov.

recent în Ăvdeev 
frumoase“.
Adamovici a făcut o interesantă com
poziție de bătrîn, ne face să ne pu
nem întrebarea dacă actorul n-ar fi 
fost mai indicat în rolul unchiului 
Vania. La aceasta s-ar putea răspun
de printr-un spectacol în care tova
rășul Adamovici să joace rolul lui 
Vania, la care de altfel are dublura.

Trebuie să menționăm că tov. E- 
lena Columbeanu, prin finețea. cu 
care și-a caracterizat în amănunt 
personajul, are multe posibilități ac
toricești. Folosită mai des și îndru
mată îndeaproape ar ieși din manie
ra revuistică care i se atribuie drept 
consacrare.

In ansamblul său spectacolul are 
inegalități care au dus la neomoge- 
nitatea stilului de joc și la lipsa unei 
concluzii izvorîte din desfășurarea 
organică a conflictului. Este necesar 
ca pe viitor să se acorde o mai mare 
atenție tălmăcirii i ’ 
mei, pentru ca fiecare interpret 
înțeleagă pe deplin 
care îl va interpreta.

Secretarului literar al Teatrului 
Stat din Petroșani, tov. Constantin 
Be.u, îi revine sarcina să-și dea con
tribuția, ajutînd actorilor să înțelea
gă sub acest aspect rolul, colaborînd 
îndeaproape cu direcția de scenă. I 
se cere acest lucru cu atît mai mult 
cu cît în prezentarea spectacolului 
„Unchiul Vania“ a dovedit înțelege
re, referindu-se la' ceea ce este spe
cific operei Iui Cehov. De asemenea, 
tov. Beiu trebuie să manifeste pe 
viitor mai multă exigență în alcătui
rea programelor, evitîndu-se astfel 
„ciudățeniile“ semnalate 
temporanul“ în 
mul „Unchiului

Este totodată

ideologice a dra- 
’ să

personajul pe

de

de „Con
çu progra-

-

- •

'•

•v

Tele ghin (Constantin Adamovici) și Marina (Elena Antonescu) intr-o 
scenă din actul IV.

ca în ceea

legătură 
Vania“.
necesar
ce privește concep
ția regizorală să 
se tr^gă învățămin
te din interpetarea 
formalistă, exteri
oară, a atmosferei 
cehoviene și să se 
lupte pentru retrăi
rea adîncă a senti
mentelor care ani
mă personajele.

De asemenea,1 a- 
tragem atenția con
ducerii teatrului a- 
supra justeței dis
tribuțiilor. In a- 
ceastă direcție este 
nevoie de mai mult 
spirit de 
mînt și 
tate.
IOANA

discernă- 
obiectivi-

DOINAȘ

79 ani de
La 11 octombrie s-au împlinit 79 

de ani de. la nașterea cunoscutului 
poet Șt. O. Iosif.

Bl a trăit între 1875—1913, cînd 
Romînia era frămîntată de inegali
tățile și contradicțiile adînci. care 
au determinat marea răscoală din 
1907. Cunoscînd aceste frămîntări șl 
fiind martor al răscoalei, ca și Coș- 
buc. Vlahuță, Caragiale și alții, Iosif 
a cîntat în poeziile 1907, Rugăciune, 
Scrisoarea deschisă a unui mele, ri 
dicarea împotriva exploatării. In ul
tima a biciuit foarte aspru pe „dom

la nașterea poetului St. O. Iosif
nii incomodați“ de răscoală, sfătuln- 
du-i în mod ironic să inventeze un 
sistem de hibernare pentru țărani, ca 
să nu mai mănînce și în timpul iernii.

Iosif a îmbrățișat cu marea sa dra
goste și lumea obidiților de la oraș, 
printre care și poeții cinstiți și să
raci, care sînt redați în poeziile Doi 
prieteni, Artiștii, Domnul profesor, 
Elegie eteț

Cunoscător al poeziei populare, lo- 
sif a fost un mare admirator ăl aces
teia. După ea s-a condus în mește
șugul plăzmuirilor poetice din poezii

ca Doîna, Haiducul, Novăceștii, Gruia, 
Poetul este și un cunoscut cîntăreț 

al patriei noastre. Cîmpiei, satului, 
muntelui, Iosif le-a închinat cele mai 
multe pasteluri. Exemplul îl avem în 
volumul intitulat „Icoane din Carpați“, 
în care Șt. O. Iosif strecoară toată dra
gostea și pasiunea sa pentru frumu
sețile țării, care doar astăzi sînt ale 
poporului. Poporul le cunoaște și le 
iubește, așa cum îl iubește și îl apre
ciază și pe cîntărețul lor.

Proi. DUMITRU SUSAN

CE SĂ CITIM
N. Tihonov :

„Povestiri din Leningrad”
In volumul „Povestiri din Lenin

grad“ sînt înmănunchiate cîteva din 
schițele și povestirile lui Nikolai Ti
honov, avînd ca temă asediul Lenin
gradului. Fiecare dintre ele scoate în 
relief cîte unul din aspectele erois
mului fără margini și patriotismului 
fierbinte de care au dat dovadă lo
cuitorii Leningradului, în cei peste 
doi ani cît orașul lor a fost încercuit 
de armatele hitleriste.

Personajele lui Tihonov nu sînt 
recrutate dintre ostașii și ofițerii 
care au apărat Leningradul, ci din 
rîndurile populației civile. Vîrsta, o- 
cupația, starea civilă a acestor per
sonaje sînt 'foarte variate: la o ex
tremă o întîlnim pe denia din schița 
„O clipă“, fetiță abia ieșită de pe 
băncile școlii medii, care, în ciuda 
infirmității și a lipsei sale de expe
riență militară, reușește să se impu
nă soldaților și să asigure apărarea 
unui important sector al frontului; la 
cealaltă extremă, îl găsim pe bătrî- 
nul muncitor TimofeevicP („Noapte 
de iarnă“), care moare de epuizare 
la locul său de muncă, nu fără a o 
fi calificat în prealabil pe propria lui 
soție, pentru a rămîne cineva care 
să-l înlocuiască în muncă.

Tematica este cît se poate de di
ferită, iar galeria eroilor bogată și 
concludentă: șoferi care își iau riscul 
de a pierde mîinile numai pentru a 
aduce la timp încărcătura; mecanici 
de locomotivă care izbutesc să înșele 
pe aviatorii nemți; mame care vor să 
se asigure că fiii lor luptă așa cum 
trebuie și care, pentru â se convinge 
de acest lucru, nu ezită să-și riște 
viața; fete care sting incendiile, dau 
primul ajutor medical, semnalează 
clădirile bombardate și care, cu toate 
acestea, mai găsesc și • timprul să se 
îndrăgostească; adolescenți care sal
vează pe cei îngropați sub dărîmă- 
turi; copii care refuză să părăsească 
Leningradul, chiar atunci cînd ambii 
lor părinți pleacă în armată, etc.

In felul acesta, volumul de poves
tiri al lui Tihonov constituie o ilus
trare artistică a unuia dintre fac
torii cu acțiune permanentă care de
termină soarta unui război, și anu
me trăinicia spatelui frontului. Citi
torul își poate da seama pe deplin 
nu numai de ce, în ciuda eforturilor 
disperate ale hitleriștilor n-a putut 
fi cucerit de către ei orașul-erou Le
ningrad, ,ci, în același timp, de ce 
poporul sovietic n-a fost înfrînt în 
Marele Război pentru Apărarea Pa
triei și de ce nu va putea fi înfrînt 
în nici o încercare similară.

Citiți presa sovietică!
Presa sovietică luptă consecvent 

pentru pace, democrație, pentru fe
ricirea omenirii, pentru comunism.

Abonamentele se primesc la toate 
oficiile poștale, prin factorii poștali 
și difuzorii voluntari din întreprin
deri și instituții.
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* VIAȚA DE PARTID

Primirea de candidați — sarcină permanentă 
a organizației de bază

Colectivul întreprinderii de con 
strucții 701 Petroșani are de îndepli
nit sarcini de mare importanță : 
construirea fabricii de pîine din loca
litate, a unui cămin studențesc la 
Institutul de mine, înălțarea de noi 
și noi blocuri de locuințe muncito
rești și a altor clădiri social-cultu- 
rale. Garanția îndeplinirii cu succes 
a acestor sarcini de către colectivul 
de muncitori și tehnicieni al întreprin
derii, o constituie îmbunătățirea con
ducerii lui politice de către organi
zația de bază.

Biroul organizației noastre de bază 
s-a străduit, prin ridicarea la un ni
vel mai înalt a activității membrilor 
de partid atît la locurile lor de lucru 
Cit și în cadrul organizațiilor de ma
să din care fac parte, să îmbunătă
țească conducerea de partid a luptei 
pentru îndeplinirea sarcinilor de plan, 
pentru realizarea de economii, pen
tru îmbunătățirea calității și redu
cerea prețului de cost al construc
țiilor. Totuși numărul restrîns al 
membrilor de partid din organizația 
noastră de bază în raport cu nu
mărul șantierelor întreprinderii, al 
efectivului ei, îngreunează într-o oa
recare măsură îndeplinirea acțiunilor 
întreprinse de organizația de bază. 
Ne-am dat seama din propria expe
riență, că pentru a-și îndeplini rolul 
ei de conducător politic organizația 
de bază trebuie să-și sporească ne
contenit capacitatea organizatorică 
și de mobilizare a maselor, primind 
candidați din rîndul celor mai buni 
muncitori și tehnicieni constructori, 
care orin munca lor pe șantiere, prin 
faptele lor de zi cu zi, și-ău dovedit 
atașamentul față de cauza partidului 
și. a poporului și merită să facă parte 
din detașamentul de avangardă al 
clasei muncitoare.

Partidul cere organizațiilor de ba
ză ca în munca de primire în partid 
să acorde o deosebită atenție calității 
și purității rîndurilor partidului, să 
vegheze ca în partid să intre numai 
cei vrednici. De aceea organizațiile 
de bază sînt datoare să considere 
munca de primire de candidați drept 
o sarcină importantă și permanentă 
ce le stă în față. In munca de primire 
de candidați, nu pot avea loc campa

niile și pripeala, deoarece acestea 
slăbesc vigilența revoluționară față 
de apărarea purității și calității rîn
durilor partidului, înlesnește pătrun
derea elementelor necorespunzătoare 
în partid.

Acordînd atenție întăririi capacității 
sale organizatorice, organizația noa
stră de bază a obținut realizări în 
munca de primire de candidați. Pînă 
în prezent au fost primiți 5 candidați 
care au șî fost confirmați de către Co
mitetul raional de partid. In ultimul 
timp, organizația de bază a mai pri
mit 3 candidați de partid : lăcătușii 
Pap Iosif și Szilagv Ștefan, și plani- 
fîcatoarea Jitaju Margareta. De ase
menea, biroul organizației noastre de 
bază are încă 10 cereri de primire 
în rîndurile candidaților.

Aceste rezultate au putut fi posibile 
deoarece biroul organizației de bază 
a căutat să dea muncii de primire d' 
candidați un caraeter permanent. Tc 
varășii care și-au exprimat dorințr 
de a intra în rîndul candidaților de 
partid au fost atrași în activul fără 
de partid al organizației de bază, de
oarece activul fără de partid consti
tuie un mijloc eficace de educare a 
acelora care doresc să devină candi
dați, de verificare a lor în muncă. 
De asemenea, ei au fost încadrați, pe 
baza dorinței lor, în învățămîntul de 
partid

Deosebit de important este ca cei 
care doresc și merită să fie primiți 
în rîndul candidaților să fie ajutați 
de anumiți membri de partid. Biroul 
organizației noastre de bază a ținut 
seamă de acest lucru, trasînd unor 
membri de partid sarcini concrete în 
legătură cu sprijinirea celor ce do
resc să devină candidați de partid, 
mai ales în privința întocmirii docu
mentelor necesare și îmbunătățirii 
activității lor. Tovarășul Pop Gheor
ghe, de exemplu, s-a preocupat de 
sprijinirea tovarășilor Szilagy Ștefan 
și Pomană Ilie care au și devenit 
candidați. Membrul de partid Ovici 
Francisc a ajutat pe tovarășul Căr- 
căleanu Dumitru în vederea primirii 
lui în partid. Chiar unii candidați 
primiți mai înainte au fost antrenați 
să ajute pe cei care doresc să devină 
candidați.

in ..c. lași timp, biroul organizației 
de bază s-a îngrijit necontenit de 
îmbunătățirea activității organizației 
U.T.M., deoarece este știut că Uniu
nea Tineretului Muncitor este princi
pala rezervă de cadre a partidului, 
in fața tinerilor constructori s-au ți
nut conferințe și convorbiri despre 
trecutul glorios al partidului, despre 
lupta lui eroică pentru fericirea po
porului. In rîndul utemiștilor din în
treprindere a fost cultivată ideea că 
e c chestiune de onoare ca din rîn- 
duriic lor sa se ridice candidați de 
partid. Drept rezultat al acestei 
munci, majoritatea candidaților de 
partid primiți pînă în prezent, pre
cum și a celor care au înaintat ce
reri, sînt tineri.

Dezbaterea proiectului Statutului 
modificat în adunarea generală a or
ganizației de bază a întărit simțul 
de răspundere al membrilor de partid 
din cadrul întreprinderii noastre față 
de munca de primire de candidați. 
Capitolul „Candidații de partid“ din 
proiectul Statutului modificat înar
mează organizațiile și membrii de 
partid cu cunoașterea însemnătății 
deosebite a primirii de candidați. în- 
tărindu-le simțul de răspundere față 
de această importantă sarcină.

Trăgînd învățăminte din prevede
rile proiectului Statutului modificat, 
din realizările și lipsurile de pînă a- 
cum, organizația noastră de bază va 
îmbunătăți rnunca de primire în par
tid. In sprijinul celor ce doresc și me
rită să devină candidați va atrage 
un număr mai mare de membri de 
partid. De asemenea, vom îmbunătăți 
simțitor munca cu activul de partid, 
precum și conducerea politică a or
ganizației de bază U.T.M. din cadrul 
căreia se ridică cele mai bune ele
mente care merită să intre în rîndul 
candidaților. îmbunătățirea neconte
nită a muncii de primire în rîndul 
candidaților vă contribui la ridicarea 
la un nivel mai înalt a activității or
ganizației de bază, a rolului ei de 
conducător politic a luptei pe care 
colectivul întreprinderii, o desfășoară 
pentru înfăptuirea sarcinilor încre
dințate.

IOAN FI.OCA
s. cretarul organizației de bază 
din întreprinderea 701 construcții 

Petroșani

Luna Prieteniei 
Romîno-Sovietice

Din activitatea unui cerc 
A.R.LU.S.

In scopul cunoașterii mai profun
de a uriașelor victorii obținute de 
poporul sovietic în construirefa so
cialismului și a comunismului, cercu
rile A.R.L.U.S. din Valea Jiului își 
intensifică activitatea în cadrul „Lunii 
Prieteniei Romîno-Sovietice”.

Cercul A.R.L.U.S. din cadrul țesă- 
toriei Vulcan, al cărui președinte 
este tov. Ecaterina Luca, a expus 
un nou fotomontaj care oglindește 
viața și munca oamenilor sovietici. 
De asemenea, biroul cercului, în cola
borare cu organizațiile sindicale, po
pularizează în cadrul consfătuirilor 
de producție metodele de lucru sovie
tice A. Jandarova, Voroșin șî marșrut 
care sînt aplicate cu mult succes de 
harnicele țesătoare de la această în
treprindere.

Cercul A.R.L.U.S. și-a propus în 
planul de muncă, printre altele, să 
organizeze în cadrul „Lunii Priete
niei Romîno-Sovietice” două -confe
rințe urmate de program artistic 
prezentate de echipele artistice de 
amatori din întreprindere, să măreas
că cu încă 15 abonamente tirajul la 
publicațiile A.R.L.U.S. și să organi
zeze un curs popular de limba rusă, 
care să-și înceapă activitatea în cu- 
rînd-

M. BOUREANU 
corespondent

Expoziția regionala 
agro-zoo-silvicâ

Direcția Agricolă a Sfatului popu
lar regional organizează în interva
lul 20 octombrie—10 noiembrie, în 
localul căminului cultural Petőfi Sán
dor din Deva, Expoziția regională 
agro-zoo-silvică.

Expoziția va fi deschisă zilnic între 
orele 8-20

Din moși strămoși, țăranii munci
tori din comuna noastră cresc vite și 
mai ales oi. Pășunile întinse din ju
rul Uricaniului sînt prielnice pentru 
aceasta. Dacă în trecut, pe vremea 
regimului burghezo-moșieresc în co
muna noastră erau cîteva turme de 
oi, în schimb de îmbunătățirea rasei 
lor nu se îngrijea nimeni. In întrea
ga comună nu erau de cît oi țurcane. 
Regimul burghezo-moșieresc nu s-a 
îngrijit de cît să smulgă de la țăranii 
muncitori impozitele grele fără să-i 
ajute să-și îmbunătățească rasa de 
animale pentru ca în acest fel să-și 
poată ridica nivelul de trai.

In anii regimului democrat-popu
lar. Uricaniul a devenit de nerecu
noscut. A fost deschisă aici o mină 
de cărbuni, s-a înălțat un oraș nou 
pentru mineri. Odată cu aceasta în 
comuna noastră s-a dezvoltat și creș
terea vitelor. Preocuparea față de îm
bunătățirea continuă a rasei anima
lelor este oglindită și de faptul că 
stațiunea de montă din comuna noas
tră a primit 40 berbeci de rasă ți- 
gaie. care prin încrucișarea cu rasa 
țurcană dă oi cu lînă semifină.

In vederea înmulțirii oilor cu lînă 
semifină, deputați ai sfatului popu
lar cum sînt tov. Nicolae Stoi. loan 
Roman. Simion Manolescu, loan Hă- 
bieean și iosif Hamz au dus muncă 
de lămurire în rîndurile țăranilor să-

Putem îmbunătăți rasa oilor
raci și mijlocași, arătîndu-le prin e- 
xemple grăitoare însemnătatea pe 
care o are îmbunătățirea continuă a 
rasei oilor. Ca urmare a acestui fapt, 
țărani săraci și mijlocași ca: Maria 
Murg. Ianăș Bulzan, Ilie Filimon, 
Petru Cimpoieșu și alții, au acum în 
gospodăriile lor oi și berbeci de rasă 
tigaie.

Citind proiectul cu privire la dez
voltarea agriculturii în următorii 
2-3 ani, mi-am dat seama de impor
tanța deosebită ce se acordă crește
rii numărului de oi cu lînă fină și 
semifină. In articolul 3 din capitolul 
VI privitor la dezvoltarea creșterii 
animalelor, se arată: .,Se vor lua 
măsuri pentru mărirea efectivului de 
oi cu lînă fină și semifină în gos
podăriile de stat, în ferme, în gos
podăriile agricole colective, în înto
vărășiri și în gospodăriile țărănești 
individuale. Efectivul acestor rase 
de oi va trebui să ajungă, la sfîrși- 
tul anului 1955 la «cca 4.350.000 ca
pete, din care oi fătătoare cca 3.000.000 
capete și, la sfirșitul anului 1956, 
cca. 4.900.000 din care cca. 
3 400.000 oi fătătoare“. La înde
plinirea acestor prevederi ale parti
dului trebuie să aducă partea lor de 
contribuție și țăranii muncitori din 
comuna noastră. Pentru aceasta, este 
necesar ca fiecare dintre ei să cu

noască temeinic directivele partidu
lui în această direcție, să înțeleagă 
avantajele mari ale îmbunătățirii ra
sei oilor.

In munca de lămurire a țăranilor 
muncitori pentru a crește pe lîngă 
gospodăriile lor oi cu lînă fină și 
semifină o ¿contribuție prețioasă pot 
să • aducă deputății sfatului popular. 
Ei trebuie să arate țăranilor munci
tori că crescînd oi cu lînă fină și 
semifină contribuie la îndeplinirea 
hotărîrilor partidului și guvernului, 
hotărîri care au drept scop ridicarea 
bunăstării poporului muncitor.

A avea oi cu lînă fină și semifină 
nu este însă suficient. Pentru ca ele 
să producă cît mai mult trebuie bine 
îngrijite și hrănite. In această direc
ție sarcini importante îmi revin și mie 
în calitate de agent zooveterinar. Eu 
mă voi strădui să arăt pe înțelesul 
tuturor cum trebuie îngrijite și hră
nite animalele pentru ca ele să pro
ducă mai mult, pentru ca rasa lor să 
fie îmbunătățită. Sînt hotărît să nu 
precupețesc nici un efort pentru ca 
în acest fel să contribui la înfăptui
rea sarcinilor cuprinse în proiectul 
Directivelor Congresului al 11-lea al 
partidului cu privire la dezvoltarea 
agriculturii în următorii 2-3 ani.

NICOLAE MOTOC 
agent zooveterinar — comuna Uricani

Din sala Tribunalului
Tribunalul Popular din Petroșani 

a condamnat la 5 ani închisoare co- 
recțională pe Traian Oprișa. Acesta 
ocupînd funcția de șef al utilajului 
la întreprinderea 708 prefabricate din 
Eărbăteni, a furat de la această în
treprindere curele de transmisie în 
valoare de 10.000 lei.

★
Fiirrd responsabil al unei bodegi la 

Jieț, Simion Stoica s-a ținut mai mult 
de cheffiri și petreceri. Făcîndu-i-se 
o verificare în gestiune, i s-a găsit 
lipsă 28.000 lei.

Pentru înstrăinare de bani publici 
și neglijență în serviciu, Simion Stoi
ca a fost condamnat la 6 ani închi
soare corecțională..

*
Lucrînd ca salariată la Filatura 

Lupeni și profitînd de lipsa de con
trol, funcționara Zorița Iancu a falsi
ficat cifrele din statele de plată ale 
muncitorilor, însușindu-și suma ds 
22 000 lei. Deferită justiției, ea a fost 
condamnată la 4 ani închisoare co
recțională.

★
Ileana Filip, fostă gestionară la o 

bodegă din Lupeni, a fost condam
nată la 2 ani închisoare pentru fap
tul că șî-a însușit suma de 4.665 lei.



STEAGUL ROȘU

Plecarea din Pekin
a delegației guvernamentale sovietice

In Adunarea Națională franceză

PEKIN (Agerpres). — TASS
La 13 octombrie, delegația guver

namentală sovietică, sosită în Chină 
cu prilejul sărbătoririi celei de a 5-a 
aniversări a proclamării R. P. Chineze, 
a părăsit Pekinul.

Pe aerodromul din Pekin, împodo
bit cu drapelele de stat ale Republicii 
Populare Chineze, U.R.S.S. și țărilor 
de democrație populară, conducătorul 
delegației guvernamentale sovietice, 
N. S. Hrușciov, prim-secretar al Co
mitetului Central al P.C.U.S. și mem
bru în Prezidiul Sovietului Suprem 
al U.R.S.S.; N. A. Bulganin, prim 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S.; A. 1. Mikoian, vice
președinte al Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., și ceilalți membri ai de
legației guvernamentale sovietice au 
fost conduși de Ciu De, secretar al 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Chinez și vicepreședintele 
Republicii Populare Chineze; Liu

Plecarea din Berlin
a delegației guvernamentale a U. R. S. S.
BERLIN (Agerpres). — TASS 

transmite :
La 13 octombrie a părăsit Berlinul 

delegația guvernamentală a Uniunii 
Sovietice, alcătuită din V. M. Molo- 
tov, prim vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri și ministru al Aface
rilor Externe al U.R.S.S. (conducă
torul delegației); P. N. Pospelov, 
secretar al C.C. al P.C.U.S.; A. N. 
Nesmeianov, .președintele Academiei 
de Științe a U.R.S.S.; O. I. Ivașcenko, 
secretar al C.C. al P.C. din Ucraina 
— delegație care a luat parte la săr
bătorirea celei de a 5-a aniversări a 
R. D. Germane.

. Pe aeroportul Schonefeld din Ber
lin, delegația guvernamentală a U- 
niunii Sovietice a fost condusă de J. 
Dieckmann, ' președintele Camerei 
Populare a R. D. Germane; O. Grote- 
wohl, primul ministru al R. D. Ger-

Extinderea grevelor la Londra
Londra (Agerpres). — Greva do

cherilor din portul Londra se extinde.
France Presse anunță că peste 

1.000 șoferi de autobuse din regiunea 

Șao-ți, secretar al C.C. al Partidului 
Comunist Chinez și președinte al Co
mitetului permanent al Adunării re
prezentanților populari din întreaga 
Chină; Ciu En-lai, secretar al C.C. 
al Partidului Comunist Chinez și pre
mierul Consiliului de Stat; Cen Iun, 
secretar al C.C. al Partidului Comu
nist Chinez și locțiitor al premieru
lui Consiliului de Stat; Lin Bo țiui. 
membru în Biroul Politic al Comite
tului Central al Partidului Comunist 
Chinez și vicepreședinte al Comitetu
lui permanent al Adunării reprezen
tanților populari din întreaga Chină 
și de alte personalități de seamă din 
R. P. Chineză precum, de ambasado
rul U.R.S.S. în R. P. Chineză și de 
membrii delegațiilor țărilor prietene.

Pe aerodrom, N. S. Hrușciov, șeful 
delegației guvernamentale sovietice, 
prim secretar al C.C. al P.C.U.S. și 
membru în Prezidiul Sovietului Su
prem al U.R.S.S., a rostit o cuvîntare.

măne. W. Ulbricht, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al R. D. Ger
mane și prim secretar al C.C. al 
P.S.U.G.; H. Rau, P. Scholz, vicepre
ședinți ai Consiliului de Miniștri; R. 
Lobedanz, președintele Camerelor 
Laenderelor din R. D. Germană, mem
brii guvernului R. D. Germane, mem
brii Biroului Politic al C.C. al 
P.S.U.G., funcționari superiori din 
Ministerul Afacerilor Externe al R.D. 
Germane, conducători și reprezen
tanți ai partidelor democrate și ai or
ganizațiilor de masă. Delegația gu
vernamentală a Uniunii Sovietice a 
fost condusă de asemenea de G. M. 
Pușkin, ambasadorul U.R.S.S. în 
R. D. Germană.

La plecarea delegației guvernamen
tale a Uniunii Sovietice au fost de 
față și delegațiile guvernamentale ale 
R. P. Chineze și R. P. D. Coreene.

Londra au declarat marți noaptea 
grevă, ceea ce a provocat întrerupe
rea traficului pe 30 din cele 200 linii 
de autobuse din Londra.

PARIS (Agerpres). — TASS
La 12 octombrie, Adunarea Națio

nală franceză a reluat discuțiile asu
pra acordurilor de la Londra privind 
reconstituirea armatei vest-germane, 
acorduri care prezintă o reală primej
die pentru securitatea Franței. Luînd 
în considerare împotrivirea fermă a 
poporului« francez față de orice încer
cări de a reînvia wehrmachtul hit- 
lerist sub orice formă, președinteie 
Consiliului de Miniștri, Mendes- 
France, a pus chestiunea de încrede
re in guvern. /

Este demn de reținut că deocam
dată nu este vorba de ratificarea a- 
cordurilor de la Londra, ci de apro
barea în principiu a poziției lui Men- 
des-France la conferința de la Lon
dra a celor nouă țări.

La 12 octombrie, ședința a început 
cu motivarea votului deputaților. Ge
neralul Billotte și Gaston Palewski, 
reprezentantul fostului grup de depu- 
tați gaulliști care se autointitulează 
în prezent „republican social", au 
declarat că vor da vot de încredere 
guvernului. Radicalul Paul Aubry s-a 
pronunțat de asemenea pentru încre
derea în guvern; de altfel, la vot va 
fi pusă moțiunea prezentată de el în 
acest spirit. Pierre Cot. membru al 
Uniunii republicanilor progresiști, a

In Hanoiul eliberat
PEKIN (Agerpres). — China Nouă
După predarea orașului Hanoi au

torităților Republicii Democrate Viet
nam, în oraș domnește ordine depli
nă. Poșta și telegraful lucrează ca 
deobicei. Centrala electrică șî uzina 
de apă din oraș funcționează. Primul 
tren a plecat din Hanoi la orele 4, 
chiar în ziua cînd orașul a trecut la 
Republica Democrată Vietnam. In 
ziua următoare s-a reluat circulația 
fiamvaielor. Drumurile care leagă Ha
noi cu Haduong au fost restabilite. 
Telefoanele funcționează. în ciuda 
faptului că francezii au dus cu ei nu

Succese ale partidelor comunist și socialist din Italia 
în alegerile municipale parțiale

ROMA (Agerpres). — După cum 
relatează ziarul „Unita”, Partidul 
Comunist Italian șl Partidul Socialist 
Italian au obținut mari succese în 
alegerile municipale parțiale, care s-au 
desfășurat la 10 octombrie într-o seric 
de regiuni din Italia

In circumscripția electorală Corig- 
liano-Calabro (provincia Cosenza) 
candidatul partidului comunist, spri
jinit de socialiști, a întrunit 7.847 

declarat că el va vota împotriva mo
țiunii de ineredere în guvern. Pierre 
Cot a insistat asupra necesității de a 
menține relații prietenești între Fran
ța și U.R.S.S.

împotriva acordurilor de la Londra 
s-a pronunțat deputatul Paul Rey- 
naud, „republican independent" de 
dreapta, care a declarat că el și prie
tenii săi refuză „să legifereze reîn
vierea wehrmachtului".

Deputatul Guille, reprezentantul 
grupdlui socialist, a declarat că so
cialiștii vor vota încrederea în gu
vern.

Radicalul Edouard Daladier, care 
se pronunțase împotriva „comunității 
defensive europene", și-a schimbat 
poziția și. după ce a făcut o serie de 
iezerve, a declarat că va da vot de 
încredere guvernului. El a declarat 
însă că consideră necesar să se con
tinue tratativele iu U.R.S.S. pentru 
a realiza dezarmarea.

In numele grupului „mișcării popu- 
lar-republicane" (M.R.P.j., Pflimlin 

a declarat că membrii grupului său 
se vor abține de la vot.

După aceea, moțiunea cu privire 
la încrederea în guvern a fost pusă 
la vot. Moțiunea a fost adoptată cu 
350 voturi pentru; 113 contra și 152 
abțineri.

mai puțin de 500 tone de utilaj. Ma
gazinele sínt deschise.

Populația din Hanoi serbează eli
berarea. Parcurile sínt pline de oa
meni. Acest lucru contrastează cu 
atmosfera de teroare care domnea ÎB 
Hanoi pînă la predarea» lui.

Comitetul militar administrativ din 
Hanoi, ale cărui măsuri sínt sprijinite 
de întreaga populație a orașului, res
tabilește viața orașului, cu toate că 
francezii au dus cu ei o mare parte 
din materialul rulant al diferitelor 
instituții și o parte din1 el a fost 
minat.

voturi — cu 1.564 mai multe voturi 
decît au întrunit ambele partide în 
alegerile parlamentare din 1953.

Mult mai multe voturi decît în ale
gerile precedente, au întrunit candi
dați! partidelor comunist și socialist 
și în alegerile pentru consiliile muni
cipale din Soriano Nel Cimino și lă 
Fabrica Di Roma (provincia Viterbo), 
Ia Pietravairano (provincia Caserta) 
și Ia Pala (provincia Verona).

0

In ultimele zile presa a acordat o 
atenție deosebită tratativelor duse 
între delegația guvernamentală a 
Uniunii Sovietice și guvernul R. P. 
Chineze în problemele relațiilor sovieto- 
chineze și ale situației internaționale.

Ultimele știri informează opinia 
publică mondială asupra prețiosului 
dar pe care poporul sovietic l-a oferit 
poporului chinez. După cum s-a a- 
nunțat, poporul sovietic a dăruit po
porului chinez mijloacele tehnice și 
utilajul necesar pentru organizarea 
unei mari gospodării cerealiere de 
stat.

In scrisoarea delegației guverna
mentale sovietice în legătură cu a- 
ceasta se arată că, avîndu-se în ve
dere că în R. P. Chineză încep lu
crările pentru valorificarea pămîntu- 
rilor virgine și înțelenite și dorind 
să transmită experiența dobîndită de 
Uniunea Sovietică în această operă, 
în semn de prietenie, poporul sovie
tic acordă poporului chinez mijloa
cele tehnice și utilajul necesar orga
nizării unei gospodării cerealiere de 
stat pe o suprafață de 20.000 ha. In 
acest scop se repartizează printre 
altele 98 tractoare de diferite tipuri, 
100 combine cerealiere, 30 autoca
mioane, 2 ateliere automobile, 128 
pluguri de tractor, 120 semănători 
de tractor pentru cereale, 100 culti
vatoare și dezmiriștitoare, 1600 gra'- 
pe, utilaj pentru o centrală electrică 
de 220 kw., 13 stații de radio de 
diferite mărci.

Viața internațională la zi
In aceiași scrisoare se arată că 

pentru darea în exploatare a gospo
dăriei, Uniunea Sovietică este gata 
să trimită și cadre de specialiști a 
căror întreținere și-o asumă tot ea.

In altă știre se anunță, de aseme
nea, că Uniunea Sovietică a dat în 
dar Republicii Populare Chineze ma
șini unelte și mașini agricole de la 
Expoziția sovietică din Pekin.

In scrisorile de răspuns la cele 
două scrisori ale delegației guverna
mentale sovietice, tovarășul Mao Țze- 
dun, președintele Republicii Populare 
Chineze, a spus printre altele 5

„In numele Republicii Populare 
Chineze și al poporului chinez, am 
cinstea să adresez un cald salut și 
să exprim cordiale mulțumiri guver
nului sovietic și poporului sovietic 
pentru acest mare și important aju
tor prietenesc. ...In acest generos a- 
jutor al poporului sovietic, poporul 
chinez vede o nouă manifestare ă 
prieteniei profunde pe care o nutrește 
poporul sovietic fâță de poporul chi
nez, a grijii sale și ă sprijinului care-1 
acordă in opera de construcție desfă
șurată de poporul chinez".

★
In ședința din după-'ămiăza zilei 

de 11 octombrie â Comitetului Poli
tic al O.N.U. ă luat cuvîntul repre

zentantul Uniunii Sovietice A. 1. Vî- 
șinski, care a dat răspuns unor în
trebări puse de delegații Angliei și 
Franței pe marginea proiectului so
vietic de rezoluție în problema redu
cerii armamentelor și interzicerii ar
melor de exterminare în masă.

Reprezentantul U.R.S.S. a vorbit 
despre istoricul luptei duse de Uniu
nea Sovietică pentru soluționarea 
problemei reducerii armamentelor, 
pentru apropierea punctelor de vedere 
ale statelor în această problemă.

Vorbind despre punctul de la care 
guvernul sovietic a pornit cînd a fă
cut propuneri în vederea soluționării 
problemei reducerii armamentelor, a 
interzicerii armelor de exterminare în 
masă și a' instituirii unui control in
ternațional de supraveghere a respec
tării acestei reduceri, A. I. Vîșinski 
a arătat că aceasta este năzuință 
fierbinte a popoarelor de a se pune 
capăt cursei înarmărilor, inclusiv în 
domeniul armelor atomice.

Delegatul sovietic a arătat că dacă 
pînă acum nu s-a ajuns la un acord, 
nu trebuie să se micșoreze importan
ța eforturilor depuse în scopul reali
zării înțelegerii necesare între pute
rile interesate. A. I. Vîșinski a arătat 
că la baza proiectului de rezoluție 

prezentat de Uniunea Sovietică ău 
fost puse propunerile Angliei și Fran
ței din 11 iunie 1954 și că convenția 
(tratat) trebuie să conțină princi
piile fundamentale din proiect, prin
cipii care coincid în trăsăturile lor 
fundamentale cu propunerile Angliei 
și Franței din 11 iunie 1954.

Delegatul sovietic a vorbit în con* 
tinuare despre deosebirile dintre pro
punerea sovietică și propunerea an- 
glo-franceză, arătînd că în timp ce 
propunerea sovietică prevede reduce
rea alocațiilor pentru nevoile militare 
ca și a forțelor armate în două etape 
eu cîte 50 la sută. în propunerile 
anglo-franceze nu se menționează re
ducerea alocațiilor pentru nevoile mi
litare.

Vorbind despre necesitatea creării 
simultane a unui organ de control 
și interzicerii armei atomice și a ce
lorlalte tipuri de arme de exterminare 
în masă — propunere sovietică — 
A. I. Vîșinski a arătat că acest organ 
trebuie creat nu numai în vederea 
controlului asupra armamentelor cla
sice, ci și în vederea controlului asu* 
pra producției atomice. In prima e- 
tapă a reducerii armamentelor propu
nerea sovietică prevede crearea unei 
comisii internaționale, care să supra
vegheze îndeplinirea de către state 
a obligației asumate cu privire la re
ducerea armamentelor și ă forțelor 
armate.

A. CERBU
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