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Predarea la timp a cotelor către star-A 
o datorie patriotică

Politica partidului și guvernului nostru este îndreptată spre 
continua întărire a alianței dintre clasa muncitoare și țărăni
mea muncitoare. Statul nostru democrat-popular acordă un 
sprijin din ce în ce mai mare țărănimii muncitoare în ridicarea 
nivelului ei de trai și cultură.

Volumul mărfuiilor trimise de către muncitorii din uzine 
șî fabrici țărănimii muncitoare este în continuă creștere. Nu
mai în semestrul I al acestui an țărănimea muncitoare a primit 
prin comerțul socialist cu 11,7 la sută mai multe mărfuri 
industriale de cît în semestrul corespunzător al anului 1953, 
din care cu : 143 la sută mai multă cherestea, cu 70 la sută 
mai mult ciment, cu 155 la sută mai mult carton asfaltat etc.

Proiectul Directivelor Congresului al II-lea al partidului 
cu privire la dezvoltarea agriculturii în următorii 2-3 ani oglin
dește ajutorul oe care-1 acordă statul nostru democrat-popular 
țărănimii muncitoare pentru sporirea producției agricole și creș
terea continuă a bunăstării ei.

Țărănimea muncitoare este însă datoare să răspundă ajuto
rului dat de clasa muncitoare, trimițînd la orașe tot mai multe 
produse agro-alimentare pentru aprovizionarea în bune condi- 
țiuni a populației și pentru asigurarea industriei alimentare și 
ușoare cu materii prime. De aceea predarea la timp și în între
gime a cotelor de produse agricole cuvenite sfatului este o da
torie patriotică, a fiecărui țăran muncitor, o obligație prevăzută 
de lege de la care n-are dreptul să se sustragă nici un produ-. 
câtor agricol.

Acest lucru a fost înțeleg de marea, majoritate a țăranilor 
muncitori din raionul nostru, care și-au predat în întregime co
tele de produse agricole datorate statului. Țăranii muncitori 
din comuna Uricani urmînd exemplul personal al comuniștilor 
și deputaților sfatului popular tov. Ioan Roman, Petru Mîrșav, 
Ioan Stoi, Gheorghe Văgăună și alții care și-au predat în între
gime cotele, au îndeplinit pînă în prezent peste 85 la sută din 
planul de colectări de produse animale și vegetale. Țăranii 
muncitori din comuna Uricani sînt fruntași pe raion în ce pri
vește predarea cotelor obligatorii către stat. La fel țăranii 
muncitori din comuna Banița, în urma intensei munci politice 
desfășurată de către organizația de bază și de către deputății 
sfatului popular, și-au predat 84 la sută din cotele de produse 
animaie și vegetale, iar țăranii muncitori din comuna Iscroni 
au îndeplinit planul de colectări în proporție de 82 la sută

Există însă și unele localități din raionul nostru unde mun
ca de colectare a’produselor agricole este lăsată să se desfășoare 
aproape de la sine, unde chiar unii membrii de partid și depu- 
tați ai sfaturilor populare nu sînt nici ei un exemplu în această 
direcție .Un astfel de exemplu rău îl oferă localitatea Petrila 
care este codașă la colectări. Această situație își are explicația 
în faptul că la Petrila chiar unii membrii de partid producători 
agricoli cum sînt tov. Ilie Ajram, Lazăr Drăgan, Pavel Teleanca 
și alții precum și deputății și salariații sfatului popular tov. 
Nicolae Popa, Petru Răscoleanu, Nicolae Grecea, Ioan Pilea 
și Gheorghe Cocolan nu și-au predat încă nici ei în întregime 
cotele către stat. Tov. Gheorghe Cozmâ președintele comitetu
lui executiv al sfatului popular neglijează munca de colectări; 
atunci cînd i se cere sprijinul în această problemă el se scutește 
motivînd „că nu este colector”. De lipsă de preocupare față de 
îndeplinirea la timp a planului de colectări de produse agricole 
dau dovadă și comitetele executive ale sfaturilor populare Pe
troșani și Lupeni.

Țăranii muncitori cinstiți nu numai că predau la timp cotele, 
dar iau și atitudine față de acele elemente care se sustrag de 
la această îndatorire patriotică. Nu același lucru a făcut funcțio
narul Matei Avram de la sfatul popular din Petrila care a 
Căutat să ajute pe Ioan Călina din Jieț ca acesta să-și vîndă mai 
multe oi pe care nu le-a declarat, sustrăgîndu-se de la preda
rea cotelor către stat.

Lipsuri în munca de colectări cauzează deseori și activi
tatea defectuoasă a organizației C.S.C.P.A. din Petroșani (Co
mitetul de stat pentru colectarea produselor agricole). 
C.S.C.P.A. din Petroșani nu s-a îngrijit de angajarea de’ colec
tori pentru localitățile Banița și Lupeni și n-a tras la răspun
dere pe cei de la I.S.P.L. Petroșani care neglijează aprovizionarea 
la timp cu bidoanele necesare colectării laptelui a punctelor de 
strîngere a laptelui din Banița.

In vederea îmbunătățirii muncii de colectare a produselor 
agricole din raionul nostru trebuie dusă o largă muncă politică 
în rîndul țăranilor muncitori de către organizațiile de bază de la 
sare si de către organele de stat. In această muncă trebuie an
trenați agitatorii și deputății sfaturilor populare, precum și co
misiile de femei.

Comitetele executive ale »sfaturilor populare au obligația să 
urmărească și să analizeze periodic munca de colectări și să ia 
măsurile necesare pentru îmbunătățirea colectărilor, veghind ca 
organele C.S.C.P.A. să aplice cît mai just legile statului nostru 
democrat-popular.

Țărani muncitori 1 Predîndu-vă la timp și în întregime 
cotele de produse agricole cuvenite statului, participați la întă
rirea statului nostru democrat-popular, la continua ridicare a 
nivelului de trai al întregului popor muncitor 1

In cinstea Congresului partidului și a zilei de 7 Noiembrie

„Cu mașinile noastre 
putem

In după-amiaza zilei de 
vineri a avut loc la mina A 
ninoasa o ședință de partid 
lărgită. La această ședință, 
alăiuri de comuniști, au mai 
participat mineri, tehnicieni 
și ingineri fruntași din toate 
sectoarele și serviciile minei. 
In cadrul acestei ședințe s-a 
analizat felul cum sînt înde
plinite angajamentele luate în 
cinstea Congresului partidu
lui și a zilei de 7 Noiembrie 
și s-au dezbătut posibilitățile 
de a aplica și la mina Ani- 
noasa inițiativa comuniștilor 
de la uzinele metalurgice „I. 
C. Frimu“ din Sinaia, de a 
intensifica întrecerea socia
listă sub lozinca „Cu mași
nile noastre putem produce 
mai mult!“.

La aceste dezbateri au luat 
cuvîntul numeroși mineri și 
tehnicieni, care au analizat 
posibilitățile de a folosi mai 
din plin utilajele existente, 
pentru a putea da mai mult 
cărbune și de, mai bună cali
tate.

— Noi avem utilajul nece-

da mai mult cărbune5’
sar ca să putem produce mai 
mult cărbune — à spus tov. 
Pompiliu Merfu, directorul 
minei. Insă acest utilaj nu 
este folosit din plin. De e- 
xemplu, noi avem 47 locomo
tive electrice cu trolei, acu
mulatori și Diesel. Dintre a- 
cestea însă numai 23 de 
comotive sînt folosite, 11 
comotive sînt în reparație 
13 sînt ținute în rezervă.

Alți mineri și tehnicieni 
tov. Gheorghe Nițaș, Victor 
Butca, Laurențiu Mikloș. au 
arătat că o cauză a nefolosi- 
rii din plin a capacității uti
lajelor este și slaba întreține
re a acestora, ceea ce produ
ce defecțiuni în funcționarea 
mașinilor.

Luînd cuvîntul, inginerul 
Radu Gaube a propus să se 
folosească mai din plin ma
șinile de încărcat cu care este 
înzestrată mina. In prezent 
— a arătat el — este în func
țiune numai o mașină de în
cărcat, la grupa tov. Iosif 
Solga de la sectorul V. Cele
lalte două mașini de încăr-
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cat s-ar putea folosi astfel: 
mașina de încărcat pneuma
tică la galeria de bază a o- 
rizontului 8 din sectorul Pis- 
cu, ¡ar cea electrică la orizon
tul 6 al sectorului IV.

Tehnicianul Ștefan Aruș a 
propus ca pentru o mai bună' 
îngrijire a utilajului; după e- 
xemplul minerilor sovietici, 
minerii șefi de grupă și de 
schimb să învețe încă o pro
fesiune, aceea de mecanic de. 
crațer sau de mașină de în
cărcat. La această acțiune, 
comuniștii trebuie să fie pri
mii care să dea exemplu. In 
felul acesta utilajele ar putea 
fi mai bine îngrijite.

Dezbătînd pe larg posibili^ i 
tățile lor de a produce mai 
mult cărbune cu mașinile ac
tuale, minerii și tehnicienii 
de la această adunare au 
constatat că au toate posibi
litățile ca, în cinstea Congre
sului partidului și a zilei de 
7 Noiembrie, să’ dea în cursul 
lunii octombrie peste sarci
nile de plan anuale încă 2.000 
tone de cărbune.

Minerii din Lupeni cheamă colectivul minei Petrila 
lâ noi succese în întrecerea socialistă ’

muncitori, 
și func-

Colectivul de 
tehnicieni, ingineri 
ționari din întreprinderea car
boniferă L'upeni, întruniți în- 
tr-o consfătuire de producție 
a analizat posibilitățile între
prinderii în vederea sporirii 
producției de cărbune și îm
bunătățirii calității lui. , In 
urma acestei analize colecti
vul minei Lupeni cheamă la 
întrecere socialistă colectivul 
minei Petrila în cinstea celui 
de al doilea Congres al parti
dului și a zilei de 7 Noiem
brie cu următoarele obiective:

— în vederea sporirii pro
ducției de cărbune ----  --
deplini sarcinile de plan pe 
luna octombrie și 
4000 tone de cărbune peste 
sarcinile de plan;

— în scopul realizării pla
nului de producție, vom rea
liza planul lucrărilor de pre
gătiri și deschideri pe luna 
octombrie și-l vom depăși cu 
5 la sută;

— vom reduce prețul de 
cost cu 1 la sută față de plan 
prin întărirea disciplinei în 
muncă, reducerea posturilor

vom în-

vom da

neproductive de la: suprafață 
și din subteran, extinderea 
mecanizării prin introducerea 
și punerea în funcțiune a unei 
mașini de încărcat la secto
rul 1 B și o mașină -de havat 
la sectorul IV și folosirea ra
țională și totală a capacității 
utilajului existent. In acest 
scop vom extinde metoda gra
ficului ciclic pînă la 1 noiem
brie la încă 4 locuri de muncă;

— pentru a asigura o pro
ducție de cărbune de bună 
calitate, vom reduce procen
tul de cenușă cu 1 la sută.

In sala plină pînă 1 
liniștea se așternu 
parcă și răsuflarea 
¡orilor încremeni cînd 
chise cortina.

Formația corală 
samblului de cîntece

Un spectacol al prieteniei
la refuz, 
adîncă; 
ascultă-

I se des-

a An-
... _____ __ _____  și dan-.
suri din cadrul Forțeior Ar
mate ale U.R.S.S., care ne 
vizitează țara cu prilejul Lu
nii Prieteniei Romîno-Sovieti- 
ce, după cîntecul „Partidul, 
cîrmuitorul nostru“ închinat 
P.C.U.S. și „Marșul tineretu
lui sovietic“, interpretează 
cîntecul „Pentru Dunărea al
bastră“. Cîntecul cuprinde o 
povesțe simplă și emoționan
tă de la sfîrșitul Marelui Răz
boi de Apărare a Patriei. E 
vorba de o fată, o ro- 
mîncă mîndră și frumoasă, 
pe care ostașii sovietici o 
găsesc cîntînd valurilor al
bastre ale Dunării un cîntec 
nemaiauzit pînă atunci, un 
cîntec minunat. Ostașii își 
dau seama, că melodia mă
iastră și vorbele fierbinți 
nu grăesc altceva decît des
pre ceea ce inima fetei simte 
în acele clipe; despre dragos
tea ei fierbinte față de Arma
ta Sovietică eliberatoare, des
pre ceea ce sufletul său nu

poate exprima decît în cîntec 
— mulțumire ostașilor în nu
mele poporului romîn pentru 
că i-au scăpat Patria din 
ghiarele fasciștilor.

Ultimele tonuri ale cîntecu- 
lui s-au risipit demult în sală, 
dar. parcă nu-ți vine să te 
zmulgi din vrajă. Deodată ai 
impresia că totul s-ar dărî- 
ma în jurul tău, din pricina 
aplauzelor-îndelungi care se 
pornesc în sală. Acum sol- 
daților sovietici nu le mulțu
mește o singură fată, ci sute 
și sute de oameni ai Văii 
Jiului, unde glasul fetei a 
pătruns încă de mult și în 
inimile lor, găsind același ră
sunet,, ca și cînd gîndurile 
fetei de atunci ar fi fost și ale 
lor. E o înmănunchere de bu
curie, de încredere, dragoste 
și năzuinți comune, flori ale 
prieteniei care leagă poporul 
nostru de marile popoare 
sovietice.

După cîntecul „Pentru Du
nărea albastră“ urmară al
tele, unele vorbind de bogăția 
largilor colhozuri sovietice, 
ca cel despre Dașa, fata înal
tă, iubită de toți băieții, ca
re însă nu poate fi găsită pe 
cîmp fiindcă grîul e mai mare

decît ea; altele răscolesc a- 
mintiri vechi din gloria de 
luptă a poporului rus, ca cel 
care vorbește despre vitejia 
ostașilor de pe Don în cam
pania împotriva lui Napoleon 
din 1812 sau despre marina
rii de pe crucișătorul Variag 
care au preferat să-și scufun
de „în valurile reci“ vasul 
drag decit să-l predea în mîi- 
nile dușmanului; altele vor
besc de măreția construcțiilor 
comunismului, iar unele... în 
limba r’omînă sînt cîntece cu
noscute ca ,,In Bucureștiu! 
iubit“. Alături de acestea, ■ 
solii artei sovietice și-au mai 
arătat neîntrecuta lor măies
trie și în dansuri, pline de e- 
leganță. vioiciune și agilita
te, sărituri curajoase și fi
guri care parcă ignorau ori 
ce legi ale gravității pămîn- 
tului. Și parcă toate acestea, 
cu fiecare noutatSpe care o 
aduceau, trezeau în sufletele 
spectatorilor noi și noi senti 
mente, înrudite cu cele deslu
șite în notele calde ale cînte- 
cului fetei de acum 10 ani, 
de pe malurile Dunării.

1RIMIE STRAUȚ
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Noi întreprinderi ale industriei alimentare 
în U. R. S. S.

R. S. S. KAZAHÄ

Angajamentul constructorilor de automobile

in Kâzahstan se desfășoară p? sca
ră largă construcția de întreprinderi 
ale industriei alimentare. Intr-o serie 
de regiuni zootehnice ale republicii 
se creează întreprinderi puternice 
pentru prelucrarea'cărnii și laptelui. 
Noi combinate de carne se construiesc 
la Akmolinsk. Aktiubinsk, Pavlodar, 
Kokcetav.Tekeli, Balhaș, Zîrianovsk 
și alte orașe. In total se vor construi 
peste 20 combinate de carne și pro
duse lactate.

întreprinderile existente se lărgesc 
și se utilează cu tehnică nouă.

In republică se construiesc noi fa-
R. S. S. TADJ1CA

Industria alimentară a R.S.S. Tad- 
jică este în plină dezvoltare. Recent, 
la Stalinabad a început construirea 
unei fabrici mecanizate de panificație. 
In raionul Sahrinaus se termină mon

R. S. S. LETONA
In așezarea de pescari Mangali se 

construiește o fabrică pentru prelu
crarea sardelelor. De la uzinele con
structoare de mașini din Ural și 
Ucraina sosesc aici cele mai noi uti
laje. întreprinderea va avea o capa
citate de producție de 5.000.000 bor
cane de sardele pe an. Ih orașul ma
ritim Ventspils a fost dată în exploa-

R. S. S. UCRAINEANA
In Crimeea se dezvolta in ritm 

rapid construcția de noi întreprinderi 
ali-menlare. Astfel, este pe terminate 
ccnsiruirea unor mari fabric' meca
nizate de produse lactate, respectiv 
la Ialta și Alușta. Se construiește o 
fabrică de panificație la SimferopoL

Noi centrale electrice sătești
In regiunea Frunze din Kirghizia 

au intrat în funcțiune trei noi centrale 
electrice sătești

In raionul Voroșilov a fost pusă în 
funcțiune centrala hidroelectrică de 
la Voronțov. Ea dă energie electri
că colhozului „Gorki“. In raionul 

brici mari de panificație. La Alma- 
Ata se construiesc o fabrică de vinuri 
superioare și o întreprindere pentru 
sortarea și ambalarea ceaiului, la Ka
raganda — o fabrică de produse za
haroase. In diferite orașe se constru
iesc fabrici de bere. Industria produ
selor lactate capătă o dezvoltare con
siderabilă. Pentru conservarea măr
furilor ușor alterabile se construiesc 
puternice instalații frigorifere.

Lărgirea bazei de producție, me
canizarea și îmbunătățirea procesului 
tehnologic contribuie la sporirea con
tinuă a producției 

tarea utilajului la fabrica de conserve 
care va produce anual 5.000.000 bor
cane de conserve

Se construiesc fabrici de ulei la 
Kanibadan și Kurgan-Tiube.

tare prima etapă a unui puternic com
binat de conserve de pește. La Re- 
sekne este în construcție un mare 
combinat alimentar.

Concomitent cu construirea clădi
rilor de producție, pe lîngă noile în
treprinderi se creează așezări bine 
amenajate pentru muncitori și func
ționari.

x
Se fac pregătiri în vederea construi
rii a trei combinate de carne și a unei 
întreprinderi pentru nrelucrarea pro
duselor din carne. Odată cu lărgire- 
lețelei întreprinderilor alimentare, va 
crește de 2-3 ori în Crimeea și pro
ducția mărfurilor alimentare.

Kemînsk au tfost construite marile 
centrale hidroelectrice „Takaci” șl 
„Beișike“. Aceasta va permite elec
trificarea întregului raion

O puternică centrală hidroelectrică 
se construiește în raionul Kalinin.

(Agerpres)

Angajîndu-se în întrecerea socia
listă în cinstea aniversării Marii Re
voluții Socialiste din Octombrie, co
lectivul uzinei de construcții de au
tomobile „Molotov“, din orașul Gorki, 
a îndeplinit la 23 septembrie planul 
fie producție pe nouă luni.

In prezent, lucrătorii uzinei și-ău 
luat noi angajamente socialiste. Ei 
au hotărît să îndeplinească înainte de

Punerea în funcțiune a celei de a doua etape 
a combinatului de țesături de bumbac din Kansk

In orașul Kansk din Siberia a fost 
pusă în funcțiune cea de a doua etapă 
a marelui combinat de țesături de 
bumbac — filatura și țesătoria. Com
binatul din Kansk va produce astfel 
anual peste 40.000.000 metri țesături 
de sortimente variate.

In prezent, în Uniunea Sovietică 
se construiesc zece mari întreprinderi 
ale industriei bumbacului. Anul aces

Ojelul din Sumgait
La uzina de laminat țevi din ora

șul Sumgait, R.S.S. Azerbaidjană, a 
fost pus în funcțiune cel de al treilea 
cuptor Martin, la care s-au și ela
borat primele șarje de oțel

S-a terminat și construirea celui 
de al patrulea cuptor care va fi pus 
în funcțiune zilele acestea. 

IN CLIȘEU : Noul parc din Stalinabad (R.S.S. Tadjică)

termen planul anual, să ridice acumu
lările peste plan pînă la 35.000.000 
ruble, să introducă în producție peste 
2.000 propuneri de raționalizare, care 
să permită realizarea unei economii 
anuale de 11.000.000 ruble. Se prevede 
de asemenea reducerea normei de 
consum a metalului la fabricarea fie
cărui automobil.

ta se termină construirea combinate
lor din Cimkent (Uzbekistan), GorI 
(Gruzia), Geboksarî (R.A.S.S. Ciu- 
vașă). Ele se utilează cu cele măi 
moderne mașini de tors și războaie de 
țesut.

Intrarea în funcțiune a noilor ca
pacități de producție va permite spori
rea producției de țesături de bum
bac cu 1.000.000.000 metri anual.

Uzina de laminat țevi din Sumgait 
depășește sistematic planurile lunare 
ale producției de oțel, laminate și 
țevi. Oțelarii din Azerbaidjan au 
produs cîteva mii de tone de metal 
peste prevederile planului pe nouă 
luni.

Partidul Muncitoresc Romin — 
continuatorul celor mai revoluționare tradiții de luptă ale poporului romin 

pentru independența națională, bunăstare și pace
Veacuri de-a rîndul poporul nostru 

a luptat împotriva claselor exploata
toare și a cotropitorilor străini pentru 
o viață mai bună, pentru independen
ța sa națională. întreaga istorie a 
patriei noastre e străbătută de luptele 
poporului pentru libertate.

Poporul romîn are vechi și glo
rioase tradiții de luptă împotriva ex
ploatării, jafului, silniciei și batjocu- 
rei la care a fost supus timp de vea
curi de către clasele exploatatoare. 
Lupta maselor asuprite și exploatate 
a îmbrăcat diferite forme' începînd 
cu fuga în masă a iobagilor de pe 
moșiile boierilor pînă la răscoalele 
care luau proporții mari, băgînd spai
ma în cei bogați. Cu cuvinte pline 
de înflăcărare se adresa Gheorghe 
Deja iobagilor răsculați din Ardeal 
în 1514, cerînd în numele lor șterge
rea privilegiilor nobililor și o viață 
omenească celor mulți și exploatați. 
Țăranii romîni și maghiari în 1784 
s-au ridicat împotriva asupritorilor 
sub conducerea h^Horia și au luptat 
plini de eroism pentru un trai mai 
bun. In istoria poporului romîn sînt 
înscrise la loc de frunte răscoala con
dusă de Tudor Viadimirescu, revolu
ția de la 1848 condusă de marele re- 
voluționar democrat Nicolae Bălces- 
cu, răscoalele țărănești din 1888. Po
porul nostru nu vă uita niciodată pe 
cei 11.000 de țărani uciși de regimul 
burghezo-moșieresc în. 1907.
. In drumul său istorie poporul nos

tru a avut de luptat nu numai împo
triva claselor exploatatoare din inte
riorul țării, care pentru a se men
ține la putere nu odată au vîndut țara 
cotropitorilor străini. Lupta sa de e- 
liberare socială s-a împletit cu lupta 
de eliberare națională, pentru inde
pendență.

Boierii chemau armatele străine de 
cîte ori masele asuprite se ridicau la 
luptă și, puneau în priTnejdie privi
legiile lor. Așa s-a întîmplat în 1821, 
ca și în 1848. „Boierul — scrie Nico
lae Bălcescu — pentru a salva drep
tul său la nedreptate a vîndut inde
pendența patriei și și-a adăpostit mo
nopolul sub baionetele străine“.

Cu toate înfrîngerile suferite po
porul nu și-a pierdut nădejdea în 
victorie. In 1877 armatele eliberatoa
re ale marelui popor rus trecînd Du
nărea au pornit la luptă împotriva 
turcilor. ‘Pe cîmpul de luptă împotri
va cotropitorilor otomani s-a întărit 
prietenia romîno-rusă. Datorită luptei 
pline de eroism și vitejie a soldaților 
ruși și romîni, datorită înfrîngerii co
tropitorilor turci, după veacuri de în
robire poporul romîn a devenit liber 
și independent.

Dar cu toate că poporul a luptat 
plin de vitejie și eroism pentru in
dependența sa, el nu și-a putut-o men
ține din cauza exploatatorilor, a ma
rilor boieri trădători de patrie. Inde
pendența din greu cîștigată de popor, 
a fost vîndută de burghezie și moșie- 

rime împreună cu bogățiile țării, al
tor stăpîni. Mulți ani trusturile ame
ricane, engleze, franceze, germane 
au secătuit bogățiile țării, au exploa
tat crunt poporul muncitor.

Odată cu apariția pe arena istoriei 
a clasei muncitoare, odată cu forma
rea partidului revoluționar al clasei 
muncitoare — Partidul Comunist din 
Romînia — partid de tip nou după, 
exemplul partidului bolșevic, lupta 
poporului nostru împotriva exploata
torilor interni și a cotropitorilor de 
peste hotare s-a ridicat pe o treaptă 
mai înaltă, a intrat într-o fază hotă- 
rîtoare.

Pentru că burghezia trădase revo
luția burghezo-democratică din 1848 
clasa muncitoare, singura clabă re
voluționară pînă la capăt și-a pus că 
sarcină ducerea pînă la capăt a re
voluției burghezo-democratice și trans
formarea, ei în revoluție socialistă.

Sub influența Marii Revoluții So
cialiste din Octombrie în țara noastră 
ia naștere un puternic avînt revolu
ționar. Prin răspindirea lozincilor 
luptei pentru pace împotriva războiu
lui imperialist, pentru puterea munci
torească, țărănească, pămînt țărani
lor, au loc puternice lupte greviste de 
masă și demonstrații muncitorești 
care culminează cu greva generală 
din 1920 care a cuprins tot proleta
riatul din Romînia

Experiența luptelor muncitorești, 

îndeosebi experiența grevei generale 
din 1920, trădarea mișcării muncito
rești de către șefii social-democrați, 
au arătat proletariatului nostru nece
sitatea de a avea în fruntea sa un 
partid politic revoluționar marxist-le- 
ninist capabil să conducă clasa mun
citoare în lupta pentru răsturnarea pu
terii burgheziei și moșierimii și pen
tru instaurarea dictaturii proletaria
tul ui.

Partidul s-a născut ca o necesitate 
istorică din setea de libertate și din 
năzuința de viață mai bună a po
porului nostru, din dorința înflăcă
rată a celor mai buni fii ai clasei 
muncitoare și ai poporului muncitor 
de a avea în frunte un conducător 
credincios revoluționar pînă la ca
păt neînfricat în fața nici unei greu
tăți și a nici unui sacrificiu.

In tot timpul existenței sale în anii 
grei ai ilegalității partidul a mobili
zat și a condus poporul la luptă pen
tru pîine, pămînt și libertate, el a 
condus puternicele mișcări greviste 
din Valea Jiului, Iași, București, 
Valea Prahovei, Valea Mureșului, etc. 
In focul mișcărilor mari revoluționa
re partidul a luptat pentru făurirea 
alianței clasei muncitoare cu țărăni
mea muncitoare.

In lupta împotriva fascismului și a 
pregătirilor războiului criminal, anti- 
sovietic. P.C.R. a organizat și condus 
eroicele lupte ale C.F.R.-iștilor și pe
troliștilor care au culminat eu luptele 
glorioase de la Grivița din februarie 
1933.

Partidului Comunist îi revine me
ritul istoric de a fi ridicat din prima 
clipă a existenței sale steagul inde-
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Posibilitățile de dezvoltare a pomiculturii 
în Valea Jiului

Proiectul de directive cu privire la 
dezvoltarea agriculturii în următorii 
2-3 ani prevede printre altele și dez
voltarea puternică a pomiculturii — 
ramură importantă a agriculturii.

Una din lipsurile cele mai de sea
mă în domeniul dezvoltării pomicul
turii în raionul nostru este dezvol
tarea ei la întîmplare, neplanificată.

Raportul nefavorabil dintre specii 
constituie una din cele mai mari lip
suri ale pomiculturii noastre. Acest 
»aport nefavorabil se datorește nu
mărului mare de pruni față de meri 
și peri. Datorită acestui fapt, cantita
tea cea mai mare de fructe o consti
tuie prunele, dar și acestea, nefiind 
de calitate se folosesc în majoritate 
pentru țuică și numai o mică parte 
pentru marmeladă, fmagiun, ori ca 
fructe uscate sau proaspete.

Putem afirma că 65 la sută din 
totalul pomilor fructiferi din raion 
sînt pruni, 20 la sută sînt meri, 6 la 
sută sînt peri, 2 la sută cireși, 2 la 
sută vișini, 1 la sută nuci șt 4 la sută 
alte soiuri • de pomi fructiferi. Din 
aceste cifre rezultă clar disproporția 
ce există între diferitele specii de 
pomi fructiferi. Această disproporție 
face ca în timpul primăverii și verif 
să fie resimțită lipsa fructelor în 
Valea Jiului. De asemenea, din aceste 
cifre se observă numărul foarte redus 
al cireșilor, vișinilor și în special al 
nucilor. Trebuie remarcată apoi lipsa 
aproape totală a arbuștilor fructiferi: 
coacăzul, agrișul și smetirul. Pe de 
altă parte trebuie arătat că din numă
rul total de pomi fructiferi abia 10 la 
sută sînt pomi altoiți care dau o pro
ducție constantă și o productivitate 
mare, restul fiind pomi nealtoiți care 
nu fructifică an de an și a căror fruc
te nu prezintă o importanță atît de 
mare din punct de vedere economic.

Din această cauză producția de fruc
te este foarte scăzută în raion, pu 
tîndu-se conta în medie pe 5. kg de 
fiucte de pom. Un alt neajuns în cul
tura pomilor îl constituie modul de 
repartizare a pomilor. Astfel, din to
talul pomilor numai 15 la sută sînt 
pomi plantați în grădini, restul cons- 
tituindu-1 pomii răzleți de pe finețe, 

care sînt neîngrijiți, plini de mușchi 
și de licheni, expuși și chiar contami
nați de boli.

Aspectul urît pe care îl dau luncile 
Jiului șî ale altor pîrîuri poate fi ușor 
schimbat dacă în locul fiecărei sălcii 
sau fiecărui arin s-ar planta un pom 
roditor. De asemenea, e de dorit ca 
pe marginea șoselelor și'a căii ferate 
să fie plantați pomi.

Un factor negativ în dezvoltarea 
pomiculturii l/-a constituit și lipsa 
unei pepiniere în Valea Jiului, care să 
producă material săditor adaptat 
condițiilor locale de climă și sol. Pen
tru îmbunătățirea și promovarea cul
turii pomilor roditori, se impun grab
nice măsuri

Astfel, e necesar să se facă o strictă 
inventariere a întregului patrimoniu 
pomicol, pentru a ne putea da seama 
de starea exactă în care se găsesc li
vezile de pomi fructiferi în prezent, 
precum șî de situația pomilor din 
raion. Totodată, prin această inven
tariere ne putem da seama de soiurile 
ce reușesc mai bine în regiunea noa
stră, precum și de suprafețele de pomi 
bătrîni și necorespunzători ce tre
buie defrișate și plantate cu pomi 
tineri.

Va fi necesar să se facă o consfă
tuire cu tehnicienii specialiști și cu 
țăranii muncitori care au o practică 
în pomicultură pentru a se stabili 
soiurile cele mai potrivite pentru ra
ion, precum și posibilitățile de extin
dere a culturii pomilor fructiferi și 
de îngrijire a lor.

Trebuie de asemenea dusă o sus
ținută muncă de masă pentru plan
tarea unui cît mai mare număr de 
pomi, la care să participe tineretul, 
țăranii și mimcitorii din Valea Jiului. 
In fruntea acestei acțiuni trebuie să 
stea instituțiile din Valea Jiului — 
Direcțiunea Generală a Cărbunelui, 
Institutul de mine,, școlile, spitalele, 
sfaturile populare, gospodăriile ane
xe, secția drumuri a Sfatului popu
lar raional, C.F.R.-ul.

Anul acesta plantările de pomi fă- 
cîndu-se de la pepiniera gospodăriei 
de stat din Călan, avem toate șansele 
ca prinderea pomilor să se facă sută 
la sută, puieții fiind cultivați în con- 

dițiuni asemănătoare de climă și sol.
Pe viitor trebuie să plantăm cu 

prioritate meri, peri, cireși, vișini, 
nuci și într-o mai mică măsură pruni.

De asemenea, pentru completarea 
golurilor printre pomi, este necesar 
să se planteze arbuști fructiferi. Cul
tura arbuștilor fructiferi va trebui ex
tinsă și ca cultură liberă, nu numai 
printre rîndurile de pomi. întreprin
derea de industrie locală ,,6 August“ 
ar putea lua în studiu și planta o 
suprafață oarecare cu măcieși. Prin 
plantarea măcieșului și îngrijirea 
lui conform cerințelor de cultură, 
măcieșul ar da roade bogate și cali
tativ mai bune.

Pentru a veni în ajutorul țărăni
mii muncitoare și în ajutorul mun
citorilor de la orașe și sate care plan
tează pomi, statul nostru acordă cre
dite pe termen lung (5 ani). De aceea 
solicitatorii vor trebui să fie îndru
mați să se prezinte la sfaturile popu
lare comunale, unde își pot întocmi 
actele pentru primirea creditelor.

Ca să asigurăm din timp materia
lul săditor necesar plantărilor de 
pomi, trebuie să dăm tot sprijinul 
pepinierii pomicole din raionul Ha
țeg, care va produce în viitor puieți 
de pomi fructiferi pentru raionul nos
tru. In acest scop, cu ajutorul șco
lilor și ăl sfaturilor populare comu
nale, vor trebui luate măsuri pentru 
a se adună cît mai multe mere și pere 
sălbatice, a căror sămînță vă da pu- 
ieți de port altoi adaptabili condi
țiilor de climă și sol din raionul nos
tru.

In Valea Jiului sînt vaste posibi
lități pentru dezvoltarea pomicultu
rii. Configurația generală a terenu
lui, solul, clima, permit ca dealurile 
unde acum cresc în mare parte nu
mai tufișuri să fie plantate cu pomi 
fructiferi. Tot așa și pe luncile Jiului 
și ale altor ape din raionul nostru, 
în locul sălciilor se pot planta dife
riți pomi. Numai în toamna acestui 
an și în primăvara viitoare se pot 
planta 80.000 bucăți pomi.

mg. RADU PARTENIE 
din secția agricolă 

a Sfatului popular raional

O
Luna Prieteniei 

Romîno-Sovietice 
In cinstea marii sărbători 

a prieteniei
In școlile din Valea Jiului domnește 

o atmosferă de sărbătoare. Învăță
torii, profesorii și elevii participă cu 
elan la manifestările organizate în 
cadrul „Lunii Prieteniei Romîno-So- 
vietice". Peste tot se țin adunări în 
care se vorbește cu însuflețire despre 
prietenia ce leagă poporul nostru de 
poporul sovietic. In toate școlile se 
organizează conferințe, șezători lite
rare etc.

La școala de 7 ani nr. 1 din Petro
șani, diriginții claselor vorbesc ele
vilor, în orele educative, despre aju
torul pe care ni-1 acordă Uniunea So
vietică în lupta pentru construirea 
socialismului în țara noastră. De a- 
semenea, diriginții claselor a V-a șî 
a Vl-a au ținut în fata elevilor con
ferința „U.R.S.S. — scutul păcii șt 
libertății popoarelor".

★
Și școala de 7 ani nr. 1 din Pe- 

trila a îmbrăcat haine de sărbătoare. 
In toate clasele, articolele gazetelor 
de perete și lozincile vorbesc despre 
prietenia de nezdruncinat dintre po
porul nostru și marele popor sovie
tic, care ne-a fost întotdeauna prie
ten și care, prin sprijinul său nepre
cupețit și dezinteresat ne ajută să ne 
construim o viață nouă.

Seară literară
In cadrul manifestărilor organizate 

I în Valea Jiului cu prilejul Lunii Prie
teniei Romîno-Sovietice, la Petroșani 
va avea loc marți 19 octombrie, orele 
18, în lopalul Teatrului de Stat o sea
ră literară inițiată de cercul literar 
„Minerul" din localitate, care are ca 
■tematică Marea Revoluție Socialistă 
din Octombrie și cel de al II-lea Con
gres al P.M.R. Cu acest prilej, tova
rășii: A. Bartha, Gh. Sacmari, E. 
Cimpeanu, E. Zeler, T. Brădescu, C. 
Beiu, 1. Străuț, I. Branea și alții vor 
citi lucrări în versuri și proză închi
nate Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie și celui de al II-lea Con
gres al P.M.R.

Va urma apoi un program artistic 
prezentat de orchestra teatrului șij 
brigada artistică de agitație a sindi
catului minier din Petrila.

C. STELIAN 
corespondent

pendenței și suveranității naționale 
trădat de clasele exploatatoare.

Luptînd cu înflăcărat patriotism 
pentru adevăratele interese ale țării 
împotriva politicii de trădare națio
nală a burgheziei, moșierimii și re
gelui, împotriva transformării Româ
niei într-o semicolonie și o bază de 
agresiune a imperialiștilor, partidul 
nostru a pus în centrul activității 
șale lupta pentru pace, pentru prie
tenie internaționalistă cu Uniunea 
Sovietică.

In perioada fascismului și a răz
boiului criminal antisovietic, perioadă 
care a adus suferințe de nedescris în
tregului popor, Partidul Comunist 
Romîn a fost singurul partid care a 
luptat pentru interesele adevărate ale 
țării, care a arătat drumul just de 
salvare, de preîntîmpinare a unei ca
tastrofe naționale.

In aceste condiții deosebit de grele 
pentru poporul nostru, singurul rea- 
zim și izvor de nădejde, singurul or
ganizator și conducător al luptei pa
triotice împotriva cotropitorilor hitle- 
riști și a slugilor lor ăntonesciene, 
împotriva războiului antisovietic, a 
fost partidul clasei muncitoare, eroi
cul partid al comuniștilor.

Infruntînd cu măreț eroism închi
sorile, schingiuirile sălbatice și gloan
țele plutoanelor de execuție, comu
niștii nu și-au precupețit nici liber
tatea și nici viața pentru fericirea 
poporului muncitor. Partidul a întru
chipat tot ceea ce este eroic, măreț în 
clasa muncitoare, în poporul nostru. 
El a ridicat la o mare înălțime cele 
mai bune tradiții revoluționare a>e 
luptei seculare a poporului nostru pen
tru libertate socială și națională, dez- 
voltîndu-le mai departe în condițiile 

luptei pentru democrație, pace trai
nică și socialism.

Folosind condițiile favorabile create 
de victoriile armatei sovietice elibe
ratoare, partidul a reunit în. jurul său 
forțele patriotice și a înfăptuit la 23 
August 1944, răsturnarea dictaturii 
fascisto-antonesciene și întoarcerea 
armelor împotriva cotropitorilor hit- 
leriști. Sub conducerea partidului, 
clasa muncitoare în alianță cu țără
nimea muncitoare și ceilalți oameni 
ai muncii a zdrobit definitiv jugul 
imperialist, a smuls puterea din ma
nile burgheziei și moșierimii, a răs
turnat monarhia și a făurit statul de 
democrație populară.

Partidul luptînd în fruntea elasei 
muncitoare aliată cu țărănimea mun
citoare a îndeplinit și îndeplinește zi 
de zi visul generațiilor trecute. Pă- 
mîntul moșieresc a fost împărțit ță
ranilor care-1 muncesc, țăranii indi
viduali sînt sprijiniți de regimul de
mocrat-popular în creșterea produc
ției agricole. Ei sînt îndrumați de 
partid să se unească în întovărășiri 
agricole și gospodării colective pentru 
a-și făuri o viață' din ce în ce mai 
bună.

Folosind puterea de stat, clasa 
muncitoare a smuls fabricile, uzinele, 
principalele mijloăce de producție din 
mîinile exploatatorilor. Poporul mun
citor din țara noastră a devenit stă- 
pîn pe soarta sa, stăpînul bunurilor 
materiale și culturale. Șomajul a fost 
lichidat și a crescut nivelul de trai 
al muncitorilor. Scopul final către 
care conduce partidul poporul munci
tor din țara noastră așa cum se scrie 
în proiectul statutului modificat al 
partidului este construirea societății 
fără clase — societatea comunistă.

Principala preocupare â partidului 
și guvernului nostru în etapa actuală 
de construire a bazelor socialismului, 
a devenit traducerea în viață a pro
gramului de măsuri economice elabo
rat de plenara C.C. al P.M.R. din au
gust 1953, în scopul dezvoltării ar
monioase, proporționale, a economiei 
naționale și ridicării într-un timp 
scurt a nivelului material și cultural 
al oamenilor muncii.

Luptînd pentru dezvoltarea pe mai 
departe a industriei, eforturile poporu
lui muncitor sînt îndreptate astăzi 
spre ridicarea agriculturii.

In faza actuală a construcției socia
lismului la noi în țară — se arată în 
proiectul de directive ale Congresu
lui al II-lea al partidului cu privire 
la dezvoltarea agriculturii în urmă
torii 2-3 ani — odată cu dezvoltarea 
industriei grele și cu creșterea rapi
dă a industriei ușoare și alimentare, 
producătoare de bunuri de larg con
sum, ridicarea agriculturii este veriga 
hotărîtoare pentru dezvoltarea și în
tărirea întregii economii naționale și 
creșterea nivelului de trai al poporu
lui muncitor.

Comitetul Central al Partidului sub
liniază cu tărie că lupta pentru ridi
carea continuă a producției agricole 
vegetale și animale este unul din e- 
lementele fundamentale ale politicii 
sale economice.

Traducerea în fapt a măsurilor e- 
laborate de partid cu privire la dez
voltarea agriculturii precum și a pro
ducției industriale de bunuri de larg 
consum, vă permite ca într-un timp 
foarte scurt de numai 2-3 ani să creas
că în mod simțitor nivelul de trai al 
oamenilor muncii din tara noastră.

O expresie vie a hotărîrii oamenilor 
muncii de la sate de a îndeplini cu 
cinste sarcinile trasate de partid este 
Și răspunsul prin fapte al oanîenilor 
muncii din agricultură la recenta 
scrisoare colectivă a muncitorilor din 
unele S.M.T., centre mecanice și gos
podării agricole de stat, a membrilor 
unor gospodării colective și întovă
rășiri agricole precum și a unor ță
rani muncitori cu gospodării indivi
duale din unele comune din regiunea 
Galați, prin care aceștia cheamă pe 
toți oamenii muncii de pe ogoare să 
îritîmpine Congresul partidului și ziua 
de 7 Noiembrie cu noi succese în spo
rirea producției agricole. In indus
trie în lupta’ pentru sporirea produc
ției și produbtivității muncii s-a năs
cut recent printre altele deosebit de 
valoroasa inițiativă a comuniștilor 
de la uzinele metalurgice „I. C. 
Frimu“-Sinaia cu privire la mai bună 
folosire a utilajului. Colectivul aces
tei uzine a hotărît să intensifice îm 
trecerea socialistă sub lozinca: ,,Cu 
mașinile noastre putem produce mai 
mult“. In prezent aceste inițiative au 
fost extinse dînd și primele roade în 
numeroase întreprinderi industriale 
din țară.

Realizările dobîndite de oamenii 
muncii de la plenara din august 1953 
și îndeplinirea angajamentelor luate 
În cinstea celui de al II-lea Congres 
ăl partidului și a celei de a 37-a ani
versări ă Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie, dovedesc că există 
toate posibilitățile pentru a înfăptui 
cu succes programul de măsuri pro
pus de Comitetul Central în vederea 
dezvoltării agriculturii.
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Prietenia de nezdruncinat sovieto-chineză — 
reazim de nădejde al păcii în întreaga lume

Ecourile presei străine 
cu privire la încheierea 

acordurilor sovieto-chineze

PEKIN (Ager- 
pres).—China Nouă

Locuitorii orașu
lui Pekin și-au ma
nifestat bucuria la 
aflarea știrii în 
legătură cu comunicatul privitor la 
tratativele dintre R. P. Chineză și 
Uniunea Sovietică. In fabrici și în
treprinderi, instituții de stat, univer
sități și școli, locuitorii Pekinului au 
salutat știrea în cadrul unor mitin
guri și ședințe fulger.

Ziarul „Guanminjibao“ publică nu
meroase declarații "făcute de fruntași 
ai partidelor și organizațiilor demo
cratice din China în care aceștia 
sprijină comunicatul referitor la tra
tativele de la Pekin dintre R. P. Chi
neză și Uniunea Sovietică cu privire 
la problemele relațiilor sovieto-chineze 
și ale situației internaționale.

★

VARȘOVIA (Agerpres). — P.A.P.
Comentînd rezultatele tratativelor 

sovieto-chineze, într-un articol intitu
lat „Puternica unitate în slujba păcii“, 
ziarul „Glos Pracy" scrie între altele:

„Nu încape îndoială că încheierea 
acordurilor între cele două state, în
tre hotarele cărora trăiește o treime 
din întreaga populație a globului pă- 
mîntesc, trebuie să atragă și atrage 
atenția opiniei publice mondiale. Con
ținutul acordurilor semnate arată că 
ele sînt pătrunse de spiritul păcii și 
colaborării și că exercită o uriașă in
fluență asupra situației internaționale“.

★
LONDRA (Agerpres). — Cores

pondentul din Washington al agen-

Mișcarea grevistă din Anglia ia amploare
LONDRA (Agerpres).
Puternica grevă a docherilor lon

donezi ia o amploare din ce în ce mai 
mare. In urma grevei, cel mai mare 
port din țară prin care Anglia rea
lizează aproape o treime din comer
țul său exterior, se află în inactivi
tate. Miercuri seara au declarat gre
vă alți 2.500 docheri din Tilbury, ceea 
ce a urcat numărul docherilor gre
viști la aproximativ 35.000. Se știe 
că aceste docuri au fost singurele în 
care munca ^a desfășurat normal. In 
cadrul unui uriaș miting, muncitorii 
greviști au protestat împotriva încer
cărilor liderilor lor sindicali de 
dreapta de a pune capăt grevei. A- 
genția Reuter subliniază că toate e- 
forturile liderilor sindicali de a-i con

Ofensiva cercurilor reacționare din 
Statele Unite împotriva ultimelor ră
mășițe ale drepturilor și libertăților 
burghezo-democratice ale americani
lor se intensifică. Faptul că cercurile 
guvernante ale S.U.A. recurg la me
todele fasciste-teroriste de 'guvernare 
nu dovedește cîtuși de puțin forța și 
trăinicia pozițiilor acestor cercuri, 
nici popularitatea în rîndurile pături
lor largi ale poporului american a po
liticii duse de cercurile guvernante.

Nefiind în stare să înăbușe nă
zuința poporului american spre pace, 
forțele reacționare ale Statelor LJnite 
recurg tot mai fățiș la arsenalul 
hitleriștilor. Uneltele de șoc ale reac- 
țiunii fasciste în ofensiva ei împotriva 
rămășițelor libertăților burghezo-de
mocratice, le constituie comisiile de 
cercetare de tot felul constituite de 
Congres. Pentru democrația burghe
ză americană din zilele noastre este 
absolut firesc că în fruntea acestor 
comisii se află obscurantiști, delapi
datori, oameni fără cinste și conștiin
ță, ca McCarthy, al cărui nume a de
venit simbolul fascismului ame
rican. Omul de știință american 
cu renume mondial, William DuBois, 
a scris în legătură cu aceasta că 
guvernul S.U.A. a predat controlul 
asupra gîndurilor americanilor, asupra 

ției Reuter trans
mite comentariile 
ziarului „Washing
ton Post" în legă
tură cu acorduri
le sovieto-chineze.

Ziarul subliniază marea însemnătate 
a prieteniei și colaborării dintre 
U.R.S.S. și China și cere țărilor oc
cidentale ca, în „interesele propriei 
lor existențe“, „să ia exemplu în do
meniul colaborării de la colaborarea 
dintre Uniunea Sovietică și China".

★

PARIS (Agerpres). — Presa pa
riziană comentează pe larg acordu
rile semnate între delegația guverna
mentală sovietică și reprezentanții 
guvernului Republicii Populare Chi
neze. Toate ziarele subliniază că re
zultatele acestor trataitive dovedesc 
trăinicia relațiilor de prietenie dintre 
U.R.S.S. și Republica Populară Chi
neză, deplina unitate a punctelor de 
vedere ale guvernelor celor două pu
teri în toate problemele internațio
nale și rolul crescînțț al Republicii 
Populare Chineze în chestiunile in
ternaționale.

Ziarul „Combat“ menționează că 
comunicatul cu privire la tratativele 
sovieto-chineze a stîrnit „derută" în 
rîndurile acelora care au scontat pe 
posibilitatea de a opune China Uniu
nii Sovietice.

Ziarul „L’Humanité“ scrie despre 
ajutorul frățesc și dezinteresat acor
dat de Uniunea Sovietică R. P. Chi
neze și critică politica imperialistă a 
S.U.A., care se străduiesc să folo
sească puterea lor economică pentru 
a subordona țările Europei și Asiei.

vinge pe greviști să reia lucrul au 
dat greș.

Lupta docherilor din Londra întîm- 
pină un sprijin larg din partea do
cherilor din celelalte mari porturi ale 
țării.

Agenția Reuter anunță, de aseme
nea, extinderea grevei șoferilor de 
autobuse din regiunea Londra, care 
a cuprins în prezent aproximativ 
12.000 muncitori. Traficul estș între
rupt complect sau parțial pe 136 linii 
de autobuse din regiunea londoneză 
și peste 2.400 mașini sînt imobilizate 
în garaje.

Agenția Reuter subliniază că „va
lul de greve care a cuprins în pre
zent Anglia este cel mai. puternic din 
1926 încoace“.

Ofensiva reacfiunii în S.
de V. KORIONOV

sentimentelor și culturii lor, unei 
clici de fanatici semidocți dintre po
liticienii legați de lumea criminală.

Americanul de rînd nu poate în pre
zent să audă cîntecele care-i fac plă
cere, deoarece unui cîntăreț ca Paul 
Robeson, unul dintre cei mai talen- 
tați cîntăreți, nu i se permite în Ame
rica „liberă” să cînte. Americanul de 
rînd poate citi numai cărțile admise 
de obscurantiștii care fac „epurarea” 
cărților și care interzic și ard nu nu
mai operele lui Maxim Gorki și Ho- 
ward Fast, ci chiar „Antologia poe
ziei americane”..

La fel cum cu 20 ani în urmă re
prezentanții de seamă ai științei și 
culturii au fost rievoiți să fugă din 
Germania hitleristă, în prezent pleacă 
din ' Statele Unite eminenți oameni 
ai culturii și artei. După mulți ani 
de ședere în această țară, Charlie 
Chaplin a părăsit Statele Unite. 
Scriitorul Stephan Heym, cunoscut 
cititorilor prin romanul „Cruciații”, 
a restituit guvernului S.U.A. „Steaua 
de bronz” primită pentru vitejie în 
timpul celui de al doilea război mon
dial, și a părăsit S.U.A. Persecutat 
de imitatorii de peste ocean ai lui 
Hitler, a părăsit S.U.A. Thomas

Scrisoarea adresată 
de A. I. Vîșinski 

Consiliului de Securitate 
în legătură cu problema 

Triestului
NEW YORK (Agerpres). — TASS 

transmite:
A. I. Vîșinski, reprezentantul 

U.R.S.S. la Organizația Națiunilor 
Unite, a adresat la 13 octombrie pre
ședintelui Consiliului de Securitate 
următoarea scrisoare:

„In legătură cu scrisoarea obser
vatorului Italiei la O.N.U. și repre
zentanților Regatului Unit, S.U.A. și 
Iugoslaviei din 5 octombrie 1954, ă- 
dresată președintelui Consiliului de 
Securitate în problema acordului pa
rafat la Londra la 5 octombrie a. c., 
cu privire la Teritoriul Liber Triest. 
vă rog să. aduceți la cunoștința mem
brilor Consiliului de Securitate cele 
ce urmează :

După cum rezultă din scrisoarea 
susmenționată, adresată președintelui 
Consiliului de Securitate, și din do
cumentele anexate la ea, acordul re
feritor la Teritoriul Liber Triest â 
fost realizat în urma înțelegerii din
tre Iugoslavia și Italia, ca țări di
rect interesate, și este acceptabil pen
tru ele, Ținînd seama de această îm
prejurare. precum și de faptul că a- 
cordul sus-menționat dintre Iugosla
via și Italia ajută Ia stabilirea unor 
relații normale între ele șl contribuie 
astfel la slăbirea încordării în această 
zonă a Europei, guvernul sovietic ia 
notă de acordul sus-menționat".

Demisia guvernului 
finlandez

HELSINKI (Agerpres). — TASS 
In urma dezacordului grupurilor gu
vernamentale ale partidului social
democrat și uniunii agrare față de 
programul economic elaborat de pri
mul ministru Toerngren, la 13 oc
tombrie Toerngren a vizitat pe pre
ședintele republicii, Paasikivi, și i-a 
prezentat demisia guvernului. Preșe
dintele a primit demisia.

U. A.
Mann, care se refugiase pe timpuri în 
Statele Unite venind din Germania 
fascistă.

Cu o deosebită înverșunare fasciștii 
de peste Ocean persecută pe comu
niști — cei mai buni reprezentanți 
ai clasei muncitoare americane. Ofen
siva împotriva partidului comunist 
constituie cel mai adînc simptom al 
alunecării Statelor Unite spre fascism. 
Reacțiunea nu poate ierta partidului 
comunist faptul că acesta averti
zează neobosit poporul american de 
primejdia fascismului șî războiului, 
faptul ca smulge cu vitejie masca cu 
care forțele agresiunii și fascismului 
din S.U.A. își camuflează poftele hră
părețe. Reacțiunea este înfuriată de 
faptul că partidul comunist, luptînd 
împotriva politicii aventuriere a cer
curilor reacționare, luptă să ferească 
țara de grozăviile unui război, să 
salveze poporul de rușine.

Neofasciștii americani, care nutresc 
speranța de a „zdrobi” mișcarea co
munistă, muncitorească și democrată 
din S.U.A., ar trebui să nu uite învă
țămintele istoriei. Reacționarii au fă
cut și în trecut tot posibilul pentru a 
nimici mișcarea comunistă, totuși ori
cine ține minte cu ce eșec rușinos 
s.-au terminat aceste sforțări. (Ager
pres). („Pravda”).

Situația internațională
la zi

In Comitetul Politic al O.N.U. con
tinuă discuțiile în problema reduce
rii armamentelor și interzicerii ar
mei atomice și a celorlalte tipuri de 
arme de exterminare în masă.

In ultima ședință au luat cuvîntul 
reprezentanții Statelor Unite, Filipi- 
nelor și Uniunii Sovietice.

Exprimînd vechea poziție a State
lor Unite, Wodsworth a pretins că 
Statele Unite „doresc o dezarmare 
efectivă“ și că „ele nu vor folosi 
arma atomică sau oricare alt tip de 
armă decît în caz de apărare împo
triva agresiunii“. Mult trîmbițata" 
„dorință de pace“ a Statelor Unite 
a fost și de astă dată repetată de 
delegatul lor. Acesta a încercat de 

, altfel să demonstreze că Uniunea So
vietică nu urmărește prin cererea de 
reducere a armamentelor și interzi
cerea armelor clasice decît „să de
zarmeze lumea occidentală fără de
zarmarea Uniunii Sovietice".

Wodsworth a declarat deschis că în 
„dorința lor de pace“, ‘ Statele Unite 
nu pot să renunțe la cursa înarmă
rilor.

Reprezentantul Filipinelor a pro
pus constituirea unui subcomitet for
mat din reprezentanții celor cinci 
mari puteri care să studieze propu
nerile prezentate de „ambele părți".

A. I. Vîșinski, reprezentantul so
vietic, care a luat apoi cuvîntul, a 
criticat poziția delegatului S.U.A. 
care a încercat să denatureze propu
nerile Uniunii Sovietice, în special în 
ce privește principiul reducerii pro
porționale a armamentelor și forțelor 
armate, respingînd afirmația potrivit 
căreia Uniunea Sovietică vrea să de
zarmeze lumea occidentală fără ca 
ea și aliații ei să procedeze la de
zarmare.

Vîșinski a respins și părerea Sta
telor Unite după care organul de 
control trebuie să aplice sancțiuni 
statului care va încălca acordurile 
internaționale legate de reducerea ar
mamentelor și interzicerea armei a- 
tomice, arătînd că potrivit Cartei 
O.N.U. această atribuție îi revine 
Consiliului de Securitate.

Poziția U.R.S.S. în această ches
tiune este următoarea: Dacă organul 
de control va descoperi vreun caz de 
încălcare a acordurilor internaționale 
cu privire la folosirea energiei ato
mice exclusiv în scopuri pașnice și 
la interzicerea folosirii energiei ato
mice pentru producția de arme, e! 
este obligat să informeze despre acest 
lucru Consiliul de Securitate care tre
buie să stabilească dacă încălcarea 
acordului prezintă o amenințare ă 
păcii și securității internaționale, iar 
acesta să ia măsurile prevăzute în 
Carta O.N.U. împotriva părții vino
vate. Organul de control trebuie să 
acționeze independent în domeniul 
controlului, fără amestecul Consiliu
lui de Securitate

★
Plîngerea Birmaniei continuă de 

asemenea să fie discutată în Comite
tul politic special al O.N.U. Ea a fost 
sprijinită în ultima ședință de către 
delegații Indoneziei și Poloniei, care 
au arătat că prezența trupelor cian- 
kaișiste pe teritoriul Birmaniei con
stituie o primejdie pentru pacea în 
Asia de sud-est.

Reprezentanții Angliei. Franței, 
Turciei și Canadei, care au luat cu
vîntul în această problemă, au încer
cat să minimalizeze această primejdie.

★
La Delhi a fost semnat un acord 

comercial pe timp de doi ani între 
R. P. Chineză și India. Acest acord 
are drept scop întărirea prieteniei și 
colaborării între cele două state.

★
La invitația Sovietului Suprem al 

U.R.S.S., zilele trecute a sosit Ia Mos
cova o delegație parlamentară engle< 
ză în frunte cu lordul Coleraine. De
legația a fost primită de către K. E.. 
Voroșilov — președintele Sovietului 
Suprem al U.R.S.S.

In cinstea delegației, W. Hayiter 
— ambasadorul extraordinar și ple
nipotențiar al Marii Britanii în U.R.S.S. 
a oferit o recepție.
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