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Să dăm cărbune de calitate! In cinstea Congresului partidului și a zilei de 7 Noiembrie

Plină de avînt, bogată în forme noi și inițiative izvorîte 
din mase, este întrecerea socialistă desfășurată în cinstea celui 
de al 11-lea Congres al P.M.R. și a zilei de 7 Noiembrie. Mun
cind cu abnegație pentru înfăptuirea sarcinilor de onoare pe 
care partidul și guvernul le-au pus în fața industriei cărbune
lui. minerii Văii Jiului desfășoară în aceste zile cu un puternic 
avînt întrecerea socialistă pentru îndeplinirea planului anual la 
toți indicii.

Recuperînd rămînereă în urmă pricinuită de pierderile de 
producție din lunile de la începutul anului, minerii din Petrila, 
în frunte cu comuniștii, au analizat zilele trecute posibilitățile 
unei noi sporiri a producției de cărbune și au trecut la aplicarea 
inițiativei comuniștilor de la uzinele metalurgice „I. C. Frimu“ 
din Sinaia, sub lozinca ,,Cu mașinile noastre putem, da 
mai mult cărbune !“, hotărîți ca pînă la Congresul partidului să 
dubleze cantitatea de cărbune extrasă peste planul anual. Mi
nerii din Aninoasa au analizat și ei posibilitățile unei mai bune 
folosiri a tehnicii și și-au reînnoit angajamentele. Colectivul mi
nei Lupeni, hotărît să înscrie noi victorii în lupta pentru înde
plinirea planului anual Ia toți indicii, cheamă pe minerii din 
Petrila să intensifice întrecerea socialistă.

In actuala etapă de desfășurare a întrecerii socialiste ini
țiativa maselor se manifestă din ce în ce mai puternic, dînd în
trecerii un conținut nou, lărgind-o. O vie întrecere se desfășoară 
la mina Petrila între brigăzile tov. Haidu Iuliu și Mihai Ștefan 
pentru îndeplinirea planului ne anul 1957 pînă la 30 octombrie. 
La această întrecere s-au alăturat încă de pe acum brigăzile 
tov. Cornel Cenușă. Adalbert Kibedi, Constantin Băbuț și multe 
altele.

Trecerea Ia aplicarea inițiativei comuniștilor de la uzinele 
metalurgice „I. C. Frimu“ din Sinaia, întrecerea vie dintre bri
găzi, sectoare și mine, toate acestea dovedesc că la minele din 
Valea Jiului există condiții pentru îndeplinirea planului pe 1954 
lă toți indicii, pentru ca nici sarcinile de plan calitative să nu 
fie neglijat-. Un accent deosebit trebuie să se pună în întrecere 
pe calitatea cărbunelui extras.

Cu toate succesele obținute în cursul trimestrului trei de 
către colectivele minelor din raionul nostru în ce privește în
deplinirea planului de producție șl pregătiri, lupta pentru pro
duse de, calitate, cu excepția minei Lupeni în unele luni, se des
fășoară încă necorespunzător. Chiar la mina Petrila unde în 
ultimul timp s-au făcut unele progrese, calitatea cărbunelui atît 
la cenușă cît și la granulație și umiditate a lăsat mult timp de 
dorit. Mina Petrila a plătit preparației în iulîe—august peste 
500.000 lei penalizări pentru calitatea slabă a producției sale. 
Asemenea penalizări au plătit colectivul minei Aninoasa și 
altele

îmbunătățirea calității cărbunelui se impune astăzi cu 
toată tăria. Pe lîngă pierderile bănești pe care le suferă minele 
în urma penalizărilor pentru șist, umiditate și granulație, cali
tatea proastă a cărbunelui extras de unele coléctive îngreunează 
foarte mult .activitatea preparațiilor, duce la uzarea prematură 
a instalațiilor. Și mai mari greutăți va produce preparațiilor 
în timpul iernii cărbunele de calitate slabă, cînd^ știut este 
că procesul de preparare al cărbunelui se desfășoară mái greoi.

Toate colectivele minelor și-au luat angajamente fie de ă 
respecta normativul de cenușă prevăzut în sarcina de plan, fie 
<îe a extrage cărbune cu un procentaj de cenușă mal mic de cît 
normativul. Dar aceste angajamente nu pot deveni o realitate 
decît numai atunci cînd lupta pentru calitate este o preocupare 
de masă, cînd la ea participă în primele rînduri minerii din 
abataje, crațeriștii. artificierii, maiștrii mineri. Din păcate însă 
problema calității cărbunelui este lăsată la mine mai mult pe 
seama unui singur responsabil cu calitatea, care se ocupă și el 
numai de sezisarea cazurilor izolate de nerespectare a alegerii 
șistului, iar granulația si umiditatea n-o ia nimeni în seamă de 
cît numai la penalizări.

Organizarea unei preocupări de masă pentru îmbunătățirea 
calității cărbunelui cere pe de o parte instruirea tuturor oame
nilor muncii din abataje asupra importanței și metodelor de ale
gere și separare a șistului de cărbune, iar pe de altă oarte o 
largă popularizare a fruntașilor în lupta pentru calitate. Trebuie 
în primul rînd să se. respecte cu strictețe pușcarea separată a 
intercalațiilor groase, trebuie aleși încă în abataj bulgării mari 
de piatră, trebuie curmată risipa de exploziv care dăunează gr'a- 
nulației cărbunelui. .Minerii tăietori din abataje, încărcătorii, 
vagonetarii de la rostogoluri, crațeriștii, artificierii, maiștrii mi
neri, sînt aceia de care depinde calitatea cărbunelui.

Lupta pentru îmbunătățirea calității cărbunelui trebuie să 
stea nu numai în centrul atenției conducerilor administrative, 
ci și a organizațiilor de partid și de masă de la mine. Sub«în
drumarea organizațiilor de partid, organizațiile sindicale tre
buie să popularizeze pe fruntașii în lupta pentru mai mult căr
bune si de bună calitate. De asemenea, agitatorii au datoria de 
a explica neîncetat muncitorilor mineri că lupta pentru calitate 
este indisolubil legată de lupta pentru reducerea prețului de cost 
și ridicarea nivelului de trai a celor ce muncesc. Organizațiile 
U.T.M. au datoria de a transforma brigăzile miniere de tineret 
în brigăzi de calitate.

Străduindu-ne să obținem cît mai însemnate victorii în 
îndeplinirea angajamentelor luate în cinstea Congresului parti
dului și a zilei de 7 Noiembrie, să nu neglijăm nici o clipă ca
litatea cărbunelui 1

Minerii fruntași de la mina Lupeni
Cine nu-I cunoaște pe mi

nerul Adam Maxim din sec
torul 1 A al minei Lupeni 1 
Acest miner a depus întot
deauna eforturi stăruitoare 
pentru buna desfășurare ă 
procesului de producție. Ca 
urmare a acesteia, brigada 
lui și-a îndeplinit și depășit 
cu regularitate sarcinile de 
plan.

Pe lunile iulie-august, de

pășirea medie realizată de 
tov. Maxim a fost de 68 la 
sută. Depășindu-și consecutiv 
sarcinile de plan cu peste 40 
la sută, timp de 3 luni el a 
încasat de curînd suma de 
262 lei primă de miner frun
taș..

La mina Lupeni 48 de mi
neri au primit în luna octom
brie prime de mineri frun
tași. Printre aceștia se alia

Cu Nikolai Kuprianovici Șerbinovici 
la locul de muncă a lui Haidu Iuliu

Nikolai Kuprianovici Ser- 
binovici, miner vestit din ba
zinul Donețului, deputat în 
Sovietul Suprem al U.R.S.S., 
este unul din membrii dele
gației sovietice care ne vizi
tează țara în cadrul Lunii 
Pri< teniei Refrnîno-Sovietice. 
El a fost oaspete iubit al cen
trului nostru carbonifer. Vi
neri, Nikolai Kuprianovici 
Șerbinovici a vizitat mina 
Petrila. Aici sa interesat 
cum sînt îndeplinite sarcinile 
de plan și despre gradul de 
mecanizare în subteran și la 
suprafață, de condițiile de 
muncă și de viață ale mine
rilor de la Petrila și s-a in
teresat de munca brigăzii tov. 
Haidu Iuliu, Erou al Munci» 
Socialiste.

...La 400 metri în adîncul 
minei Petrila, se pregătește 
un orizont nou: al 12-lea. 
Brigada condusă de Eroul 
Muncii Socialiste, Haidu lu- 
liu, este una din acele bri 
găzi care lucrează aici la 
înaintări în piatră, într-o 
galerie dublă. Ca să ajungi 
la locul de muncă al brigă
zii, străbați cale lungă, prin 
galerii de mult bătătorite ca 
și prin galerii care au fost să
pate de curînd. In tovărășia 
lui N. K. Șerbinovici, dru
mul ți se pare însă foarte 
scurt. *

— Noroc bun I
— Noroc bun 1

DIN PATRIA NOASTRA
Mari cantități de produse sosite din Uniunea Sovietică

: La punctele de frontieră 
Reni-Galați. Socola-Iași, pre
cum și în portul Constanța, 
sosesc zilnic, din Uniunea 
Sovietică, transporturi cu tot 
felul de produse destinate in
dustriei și agriculturii noas
tre. In ultimele zile ale lunii 
septembrie și la începutul lui 
octombrie au intrat în țara 
noastră aproape 200 de auto
vehicule, turisme ..Pobeda", 
autobuse, autocamioane „ZIS- 
150“ și ,GAZ-51“, 40 de ma
șini agricole destinate lucră
rilor de toamnă, combine de 
recoltat bumbac, peste 20 
ractoare grele de tip „S-80“ 

etc
Industria noastră a primit 

o cantitate mare de diverse 
scule — alezoare, burghie, 
piliere, fierăstraie, freze. A so
sit și c cantitate mare de rul
menți, de piese de schimb 
pentru tractoare și pentru 
automobile.

Minerul romîn și minerul 
sovietic și-au stiîns puternic 
raîinile ca niște vechi cunoș
tințe.

— Permiteți-mi ca în nu
mele minerilor sovietici să 
vă transmit un salut fierbinte, 
din toată inima. Trimițîndu- 
mă aici, tovarășii mei rni-au 
spus să vă împărtășesc din 
experiența noastră și sa în
văț din experiența dumnea
voastră, din metodele dum
neavoastră de organizare a 
muncii și a producției. Și, 
Njkolai Șerbinovici s-a inte
resat de organizarea muncii 
în brigadă, s-a interesat mai 
ales de oameni, de viața lui 
Haidu Iuliu.

— De cînd lucrezi ca mi
ner, ca șef de brigadă ? — l-a 
întrebat pe Haidu minerul 
sovietic

— Miner sînt de 26 de ani, 
ca șef de brigadă lucrez din 
1947. Pe atunci — a început 
să povestească Haidu — trei 
dintre tovarășii noștri, în 
frunte cu șeful brigăzii, azi 
director al minei, au fost 
trimiși de partid la școală. 
Rămăsesem în brigadă nu
mai doi mineri calificați. Pla
nul trebuia îndeplinit. Dar cu 
cine? Și Haidu Iuliu, a po
vestit apoi, cum îndrumat de 
organizația de partid» a mi
nei, a început să se ocupe de 
calificarea oamenilor, cum 
din rîndurile vagonetarilor a

Pentru spitalele și policlini
cile noastre au sosit aproape 
5.000 aparate și instrumente 
chirurgicale. Utilajul labora
toarelor. noastre se va îmbo
găți cu peste 2.000 instru
mente și aparate de labora
tor — barografe, termostate, 
dinamornetre, aparate optice, 
fotocolorimetre, diferite apa
rate de control etc.

Printre produsele sosite în 
ultimele zile se găsesc praf 
și granule de diamant pentru 
scopuri industriale, azbest, 
ace pentru mașini de tricotat, 
filme de celuloid, țesături de 
bumbac etc. .

*
In ultimele zile au sosit 

din Uniunea Sovietică, prin 
punctele de frontieră Reni- 
Galați, utilaje destinate ter
mocentralei „Steaua Roșie“ 
de la Șîngeorgiu de Pădure, 

tovarășii Leontin Grozavu, 
Vasile Tămîioagă, Ladislau 
Mihai, Aurel Ciuciu, Cornel 
Ștefăuică, Petru Buluc și 
alții care au încasat sume 
între 200 și 363 lei. Suma to
tală achitată minerilor de la 
Lupeni drept primă de miner 
fruntaș este de 13.824 lei.

B. MARCEL 
corespondent

pregătit ajutori de mineri, 
mineri și apoi șefi de schimb, 
brigadieri.

— In 1951 am făcut o 
școală înaltă: 6 săptămîni am 
iucrat într-o mină din. Don- 
basul dumneavoastră. Dai Să 
știți că pentru mine Donba- 
sul a fost o înaltă școală: 
disciplină, organizare, grijă 
de scule, de mașini, grijă 
deosebită pentru calificare, 
pentru oameni. De atunci, fo
losind cele învățate în țara 
dumneavoastră am sprijinit 
să se califice vreo 50 de mi
neri.

A vorbit apoi N. K- Serbi
nov ici.

— Muncă, atunci cînd lu
crezi cu mașina este cu totul 
altfel, mai ușoară, mai spor
nică. La noi în mină, toate 
muncile sînt mecanizate. Dar, 
cu toate acestea, există însă 
în munca noastră unele lu
cruri comune și aceste lu
cruri comune sînt tocmai cele 
despre care dumneata ai vor
bit: folosirea mai bună a 
mașinilor, pe baza organiză
rii mai bune a muncii, a ri
dicării cunoștințelor tehnice, 
a răspîndirii experienței îna
intate. Iată cheia succeselor.

...Discuția din mină, a fost 
continuată apoi lă suprafață, 
acasă la brigadier. Ea a con
stituit un bogat schimb de 
experiență...

Regiunea Autonomă Ma
ghiară.

Tot zilele acestea au sosit 
din U.R.S.S. agregate și in
stalații de laborator pentru 
prima fabrică de penicilină 
din țara noastră, precum și 
o mare cantitate de mașini- 
unelte perfecționate pentru 
înzestrarea întreprinderilor 
constructoare de mașini agri
cole.

In scopul dezvoltării in
dustriei noastre siderurgice. 
Uniunea Sovietică ne-a livrat 
înainte de termen, la cererea 
noastră. 24 cilindri de mare 
calibru pentru laminoare.

Un rol do seamă în meca
nizarea lucrărilor de încăr
care și descărcare în porturi 
și în uzine îl vor juca maca
ralele mari sosite de curînd 
din U.R.S.S. Aceste macarale, 
montate pe autocamioane 
„ZIS“, au un braț de aproa
pe 7 metri și p t ridica o greu
tate maximă de 3.000 kg.



STEAGUL ROȘU
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La stația de radioficare
— Alo ! Vine brigada ? Da 

Bine... să nu întîrzie... Dacă se poate 
să fie aici cam peste o jumătate de 
oră. Să facă măcar o repetiție în fața 
microfonului, că, cine știe, poate se 
fîstîcesc dacă nu-s obișnuiți.

După ce termină de vorbit cu Fi
latura, responsabilul comitetului de 
redacție a stației de radioficare din 
Lupeni, puse receptorul în furcă și se 
întoarse spre fata mărunțică și cîrnă 
care-1 urmărise pînă atunci curioasă 
și nerăbdătoare.

— Gata, tovarășe Ghișu ? Aș vrea 
să-mi a ratați și mie ce am de făcut...

— Uite tovarășă, azi sîntem de 
serviciu numai noi doi și trebuie să 
lucrăm în așa fel încît să scoatem 
programul cît mai interesant, cît 
mai viu...

Din camera de alături, operatoarea 
văzu prin peretele de sticlă pe res
ponsabilul comitetului de redacție a 
stației alături de Maier Viorica, noua 
colaboratoare, întocmind împreună 
programul orei locale. Și-aduse amin
te. Nu-i nici două săptămîni de cînd 
Viorica trecuse pragul studioului, pă
șind cu frică parcă, sfioasă și emo
ționată. In ziua aceea venise și se 
așezase tăcută într-un colț al came 
rei, pe un scaun de nuiele. Pe atunci 
nici nu știa sigur cam cu ce o să sa 
ocupe, nici cum arată în amănunt un 
studio... Privea cu admirație reținută 
pe Elena Păcurar și Gheorghe Gri- 
gorescu, colaboratori mai vechi ai 
stației, care se simțeau aici ca la ei 
acasă... „Cine știe, poate eu n-am să 
pot face față, o să-mi fie greu... Poa
te... dar nu, oricît mi-ar fi de greu 
n-o să dau înapoi, o să înving orice 
greutate... La fel m-am.( simțit și-n 
fața pionierilor prima dată; credeam 
că nicicînd n-o să le pot fi o adevă
rată instructoare... O să răzbesc și 
în noua muncă'1... Și înfr-adevăr, ini
ma n-a înșelat-o. Dacă prima dată ă 
simțit că o îneacă emoția văzîndu-se 
singură în fața microfonului, știind 
că glasul ei e ascultat de mii și mii 
de ascultători, acum a început să se 
simtă stăpînă pe voce chiar și în cli
pele cînd inima îi bate nebunește la 
gîndul că poate o să se încurce. A 
ajuns ca de multe ori să aibă pro
puneri importante în cadrul colecti
vului de redacție, atunci cînd un pro
gram i se pare prea static.

— Eu cred, tovarășe Chișu, că ar 
ii mai bine să procedăm așa...
t *

— Sst! Tăceți fetelor ! N-auzi Tori? 
Tu întotdeauna ești așa... Barem a- 
cuin fii mai serioasă... Intr-un studio 
nu se face gălăgie...

Din curte răzbăteau chicotelile fe
telor din brigada I-a a Filaturii, ve
nită să dea program la stație. Se au
ziră ureînd în fugă scările. Intrară 
cu degetul pe buze. Fețele păstrau 
încă urme de rîsete. Și de ce ar fi fost 
triste? Doar toate erau tinere; și Lă
cătuș Terezia, și Popa Livia, și Popa 
Victoria. Frumusețea, bucuria de a 
trăi și încrederea în viața lor nouă 
creată de partid le înflorea în obraji 
ca petalele unei flori rare.

— Bine ați venit, tovarăși !
Chișu Eliseu se ridică de la masa 

unde tocmai terminase de studiat îm
preună cu Maier Viorica, programul 
orei de azi.

— Ne-am grăbit, tovarășe Eliseu, 
barem sceneta s-o repetăm. Noi băr
bații ne pierdem mai ușor de cît fe
tele — rîse Pușcariu Emiliari, res
ponsabilul brigăzii.

Chișu dădu grăbit din cap, zîmbind.
— Da, da, cam așa-i... No, acum 

haideți să trecem dincolo, în fața 
microfonului..

★

— ...Și cu aceasta emisiunea noas
tră locală a luat sfîrșit... Ultimele 
note din glasul crainicului se pier
dură.

Cînd Chișu intră în birou, cei din 
brigadă îl năpădiră cu întrebările.

— Ei, cum a fost ?
— Am cîntat bine „Liliacul“ ?
— Parcă ne-am încurcat puțin la 

„Spic de grîu“ I...
— Replicile noastre din scenetă 

oare și-au atins ținta ? Au lovit unde 
trebuie ?...

După ce se întrecură în întrebări, 
cei din brigadă plecară. Responsa
bilul comitetului de redacție a mai 
rămas o clipă. „Să văd ce am de fă
cut pe mîine. Da, da... Tov. Grigo- 
re’scu și tov. Cornea Ana o să întoc
mească buletinul de știri; tov. Vereș 
luditha și Nucă Ildike vor ține seara 
de basm pentru preșcolari, în limba 
maghiară... Și-apoi poirnîne... Ei, poi- 
mîne facem un program frumos... în
cepe doar Luna Prieteniei Romîno- 
Sovietice... să-l aducem și pe Moș 
Țepușă să ne vorbească, să vedem ce 
a mai văzut prin oraș în neregulă... 
Parcă mi-a șoptit ceva despre vîn- 
zătorul Sicoi Nicolae de la centrul 
de distribuirea cărnii din Braia, care 
se poartă cu cumpărătorii așa cum 
n-ar fi făcut nici să-l omori cînd a- 
vea măcelăria lui. Mi-a mai vorbit ceva* 
și de tov. Ciulavu Grigore de la Fi
latură, care nu se ocupă îndeajuns 
de difuzarea presei, cît și de condițiile 
neigienice în care funcționează frize
ria „Higiena“ de lîngă pod...“

IR1MIE STRAUȚ

___________ ___________ F 0 I L

Socoteala
— La Cimpa mergi ? Păi și eu 

merg acolo, chiar la club. Știi, eu 
ies rar din birou, dar trebuie să-ți 
spun că cunosc situația pe teren mai 
bine decit oricine care-și bate zilnic 
picioarele... Acum am de gind să dau 
un raport asupra unui club model... 
Știi, la noi a venit un președinte nou 
și ne cere să ieșim mai des pe teren, 
cică ne birocratizăm... Ei, e nou, ce 
știe el, toți sint așa la început și a- 
poi se înmoaie... Uite, fiindcă nu-a 
spus că activitatea culturală e slabă 
„jos" m-am gîndit să-i „închid gura" 
cu ce-i la Cimpa... Știi, sint sigur că 
o să găsesc aici o activitate straș
nică...

însoțitorul meu era un activist pe 
tărim cultural în care puteam avea 
toată încrederea, de aceea i-am pri
mit cu entuziasm propunerea de ă;l 
însoți.

Am pornit. Ne-am urcat în trenu- 
țul ce duce la Cimpa și așa, din vor
bă în vorbă, iată-ne la Cimpa.

Ccborirăm în grabă din trenuț și 
hai la drum.

Nu după multă vreme însoțitorul 
meu mă făcu atent:

— Uite, vezi clădirea aceea în fața 
căreia stă zgribulit un om 2

Inima-mi porni să bată mai re
pede.

— O vădi
— Acela-i clubul, iar omul nu-i 

altul decit tov. Ilie Lupșanic.
— Cine 2 Responsabilul clubului 2
— Chiar el.
— Săracul, dar oare dece stă în 

ploaie 2
— Sigur că-n club e mare înghe

suială și el s-a gîndit să-și cedeze 
locul altcuiva...

— Noroc bun! Ce mai faci, tov. 
Lupșanic 2

— E, ce să fac, mă plictisesc...
— Cum ? !
— Păi da1 Azi n-a dat nimeni pe 

la club... și. vezi, nici radioul nu 
merge. îmi trec urîtul privind ploaia. 
Știți ce plăcut e să urmărești picurii 
de ploaie cum cad in băltoace ? — 
rte-a întrebat el cu multă seninătate 
Am înțeles

— Caietul cu evidența cititorilor 
ii aveți la zi, nu? — l-am întrebat 
fără ocolișuri.

— Caietul de evidență?! Ce evi
dență 2 N-am nici o evidență, toua-
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de acasă
rășe; îmi cunosc cititorii, așa... din 
ochi...

— Și ciți ai ? întrebă însoțitorul 
meu plin de speranță.

— Mulți, foarte mulți, cred că am...
— Vreo 400, nu-i așa că am ghi

cit 2
— Ce 400, tovarășe, ce 400 ? Da' 

ce-s eu aici să am atîția ?... Sint pred 
mulți și cei 70 80 citi am! Gindeș- 
te-te că-s singur, n-am nici colec
tiv care să m-ajute.

— Dar conferințe, recenzii, con
sfătuiri ai organizat ? Ai un cerc al 
prietenilor cărții, nu-i așa 2 — făcu 
însoțitorul meu rugător. Cred că-n 
această problemă ai primit și aju
torul tovarășului Varga din comite
tul de întreprindere...

— Drept să vă spun, consfătuiri, 
conferințe, n-am prea ținut, iar la 
cercul prietenilor cărții nu m-am 
gîndit... Pe tov. Varga aproape nu l 
cunosc, doar odată în anul acesta, 
parcă la 1 Mai. a fost pe aici și a- 
tunci in fugă... In schimb putem să 
ne mindrim cu recenziile ținute.

— Cile 2 Însoțitorul meu se umplu 
de speranță și-n așteptarea răspunsu
lui se ridică în vîrful picioarelor, as- 
euțindu-și urechea

— Multe I
— Concret; cile ?...
— Păi, stai să văd, cam... șase.
— Șase 2 Și cînd le-ați ținut 2
— Păi, nu mai mi-aduc bine d- 

minte, au fost ținute anul trecut.
— Ce spui 2 — se miră însoțitorul 

meu. Dar cu cei cáré citesc în sală 
de lectură cum e? Au reviste, ziare, 
broșuri; joacă șah, tenis de masă? 
Stația de radioficare merge ?

— Sala de lectură-i goală de obi
cei. Cărțile și materialele le ținem 
închise, sínt doar bunuri ale poporu
lui, de ce să se prăpădească!... La 
șah mái dă din cind în cînd cîte o 
pereche, dar tenis de masă nu se 
joacă de loc. Ar putea să strice mas 
— bun al poporului. De stație n are 
rost să mai vorbim; nu mai funcțio
nează de mult. Un difuzor s-a pier
dut și...

— ...și tare mi-e frică, tov. Lupșa
nic, că tot așa o să te pierdem și pe 
dumneata, dacă n-o să te scuturi de 
nepăsarea de care ai dat dovadă pînă 
acum în rezolvarea problemelor clu
bului din Cimpa.

N. 1RIMESCU

CĂILE DE DEZVOLTARE A CREȘTERII ANIMALELOR
Proiectul Directivelor celui de al 

11-lea Congres al P.M.R. cu privire 
la dezvoltarea agriculturii în urmă
torii 2-3 ani este viu dezbătut de oa
menii muncii din Valea Jiului. Măsu
rile preconizate în proiect, și care 
urmează a fi traduse în viață, sînt 
multiple și cuprind toate ramurile a- 
griculturii, avînd ca scop ridicarea 
necontenită a producției globale în a- 
gricultură și, odată cu aceasta, crea
rea unei abundențe de produse agri
cole la dispoziția celor ce muncesc.

O atenție deosebită acordă proiec
tul de Directive dezvoltării creșterii 
animalelor, care este una dintre ra
murile principale ale agriculturii 
noastre.

Datorită situației geografice a ra
ionului nostru, precum și a necesită
ților mereu crescînde de produse a- 
nimale, creșterea vitelor, în special 
a vacilor cu lapte și a oilor, trebuie 
să stea în centrul atenției tuturor a- 
celora care îndrumă și coordonează 
munca în agricultură.

Dezvoltarea creșterii vitelor în ra
ionul nostru, în pas cu prevederile 
proiectului Directivelor Congresului 
al Il-Iea al partidului și a legii cu 
privire la dezvoltarea creșterii ani

malelor în anii 1954-1956, implică de 
la început luarea de măsuri în vede
rea creării unei baze furajere cores
punzătoare ridicării productivității a- 
nimalelor și trecerii la forme socia
liste de creștere a vitelor.

I. BAZA FURAJERĂ
Prin baza furajeră se înțelege to

talitatea nutrețurilor necesare pentru 
întreținerea animalelor pe timpul u- 
nui an. Pentru a se putea obține atît 
animale de valoare cît și produse a- 
nimale tot mai multe, adică producții 
ridicate pe cap de animal, pe lîngă o 
bună întreținere și îngrijire a aces
tora trebuie să asigurăm și o alimen
tație cît mai rațională, cu nutrețuri 
de bună calitate și îndestulătoare.

Intrucît pășunile si fînețele ocupă 
o suprafață de peste *30.000 ha. în ra
ion nutrețul de bază cu care sînt 
hrănite animalele este iarba din pă
șuni — pe timpul verii — și fînul din 
fînețele naturale — pe timpul iernii. 
Deși, așa cum se poate vedea din cifra' 
de mai sus. fînețele și pășunile ocupă 
o suprafață destul de mare, totuși a- 
-easta nu asigură de multe ori în 
bune condițiuni hrana animalelor. A

ceasta din cauza unei slabe producții 
de masă verde la hectar, care se trage 
de la o proastă îngrijire și folosire 
atît a pășunilor cît și a fînețelor. 
Astfel peste 60 la sută din aceste su
prafețe sînt acoperite cu arborete ca: 
tufărișuri de mesteacăn, arin sau di
ferite mărăcinișuri — în fînețe — și 
jip sau ienuper — în pășuni.

Pășunatul abuziv *cu un număr 
prea mare de animale în raport cu 
suprafața existentă a pășunilor, pre
cum și pășunatul prea de timpuri.i al 
acestora, nu dau posibilitatea ierbu
rilor cu o mai mare putere de hră- 
nire și care dau o recoltă mai mare 
la hectar să înfrățească și să se dez
volte mai puternic. Mai mult, acestea 
nefiind atît de rezistente la călcare și 
pășunat intens, încep să dispară, iar 
în locul lor apar diferite buruieni sau 
ierburi cu o slabă producție și cu o 
mică valoare nutritivă.

Ce trebuie să facem deci pentru a 
mări baza furajeră? Trebuie pe de 
o parte să lărgim fînețele și pășunile 
prin curățirea tufărișului, a cioatelor 
și a pietrișului, iar pe de altă parte 
să ridicăm producția de masă verde 
la hectar prin aplicare de îngrășă
minte pe fînețe și pășuni.

Pe primul plan se impune defrișa

rea (scoaterea din rădăcini) a arbo- 
retelor din pășuni și fînețe, prin care 
se pot lărgi și chiar dubla atît su
prafețele pășunilor cît și cele ale fî
nețelor, care în acest' caz pot asigură 
o cantitate mai mare de fîn. Ca ur
mare a măsurilor luate de partid și 
guvern în acest domeniu, s-au acordat 
fonduri importante prin care în acest 
an s-a redat pășunatului, prin cură
țiri de arborete și strîngerea cioate
lor, în pășunile de munte „Mutu“ și 
„Negrele“ ale orașului Lupeni o su
prafață de 250 ha. Lucrări asemănă
toare vor continua și în anii următori 
pe suprafețe de 2-3 ori mai mari.

Ținînd seamă de suprafața mare, 
de peste 10.000 ha. pășuni, care ne
cesită asemenea lucrări, comitetelor 
executive ale sfaturilor populare șt 
deputaților comunali, orășenești și 
raionali le revine ca sarcină princi
pală de a mobiliza crescătorii de a- 
nimale la executarea unor astfel de 
lucrări prin muncă obștească, în așa 
fel ca suprafața ce urmează să fie re
dată pășunatului să ajungă la cel pu
țin 1000 hectare anual. Un bun exem
plu în această direcție au dat comite- 
tele executive ale sfaturilor populare 
Banița și Vulcan, care prin organi
zarea acestor lucrări au redat pășu
natului o suprafață de 100 ha.

De asemenea, curățirea iinețeior
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Economii prin folosirea 
pieselor vechi

In fiecare întreprindere există nu
meroase rezerve interne pentru mă
rirea producției și productivității 
muncii, acestea contribuind la rea
lizarea și depășirea sarcinilor de plan 
și realizarea de economii.

Muncitorii de la atelierul de grup 
al minei Lonea luptă cu succes pen
tru a realiza economii, prin aceasta 
contribuind la reducerea prețului de 
cost al cărbunelui. Ani de zile în ju
rul minei au fost aruncate diferite 
piese ca roți, tampoane, cîrlige. Aces
tea proveneau de la vagonetele care 
din cauza uzurii nu mai puteau fi în
trebuințate.

De multe ori inginerul Ludovic 
Muler de la atelierul de grup al mi
nei Lonea a vizitat grămada de fier 
vechi din incinta exploatării. Sfătu- 
indu-se cu cîțiva maiștri din atelier, 
inginerul Muler a propus ca fierul 
vechi de aici să fie triat alegîndu-se 
din el acele piese și părți de vagonet 
care s-ar mai. putea folosi prin mici 
lucrări de recondiționare.

Propunerea a găsit un larg răsu
net în rîndurile muncitorilor și teh
nicienilor acestui atelier. Numeroși 
muncitori, „ printre care fierarii loan 
Imbrea, Frâncisc Kandor, Andrei 
Staulinger și alții, s-au apucat cu en
tuziasm de muncă. De ici o roată, de 
dincolo o axă, din altă parte un cîr- 
lig sau un tampon și așa au fost alese 
numeroase piese care mai puteau fi 
folosite. Acestea au fost recondițio
nate.

Rezultatul acestei munci a fost că 
Ia atelierul de grup al minei Lonea, 
numai în trimestrul trei al anului 
curent, muncitorii și tehnicienii au 
recondiționat din piese vechi 113 
trenuri de roți și 36 cărucioare pen
tru transportat lemn de mină. Astfel 
s-a realizat pentru întreprindere o e- 
conomie de peste 200.000 lei, cît ar 
fi costat aceste cărucioare și trenuri 
de roți dacă ar fi fost confecționate 
din nou.

In cinstea celui de al doilea Con
gres al partidului și a zilei de 7 No
iembrie, muncitorii și tehnicienii ate
lierului de grup al minei Lonea con
tinuă acțiunea lor patriotică, hotărîți 
să realizeze cît mai multe economii.

Citiți revistele sovietice!
Revista „Literatura sovietică" 

publică operele cele mai de seamă 
ale scriitorilor sovietici.

Apare în limbile engleză, fran
ceză, germană, poloneză și spaniolă.

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

LBNA PRIETENIEI ROMINQ-
Crește numărul celor care aplică metodele sovietice 

de muncă
Metodele sovietice de muncă âu 

căpătat o largă răspîndire în rîndul 
oamenilor muncii din Valea Jiului. 
Ele sînt de un neprețuit ajutor în 
munca celor care le aplică. Realiză
rile minerilor, constructorilor, fero
viarilor, textiliștilor și ale celorlalte 
categorii de oameni ai muncii din 
Val ea Jiului se datoresc în mare par
te aplicării cu succes a metodelor so
vietice de mare productivitate.

Aplicînd metoda planul financiar 
al locomotivei, mecanicii și fochiștii 
de la depoul de locomotive din Pe
troșani au economisit anul acesta 
sute de mii de lei. După metoda Kuz- 
nețov s-au recondiționat la U.R.U.M.P. 
și la alte întreprinderi din Valea Jiu
lui. cantități însemnate de utilaje.

Și la mină, la atelierul de grup și 
la preparația minei Lupeni, metodele 
sovietice sînt aplicate pe scară largă. 
Metoda sovietică a graficului ciclic,

Saptămîna cărții și presei sovietice
Oamenii muncii din Valea Jiului 

au așteptat cu nerăbdare cărțile ce 
vor apare cu prilejul Săptămînn căr
ții și presei sovietice. Acest lucru 
este dovedit și de faptul că expozi
țiile și standurile amenajate de „Li
brăriile Noastre" din Vulcan, Lonea, 
Lupeni și Petroșani sînt vizitate în 
fiecare zi de tot mai mulți oameni ai 
muncii din raionul nostru.

In primele 3 zile din cadrai Săp

Solii artei sovietice
Am primit cu emoție știrea că în 

orașul nostru se va desfășura un eve
niment sărbătoresc și anume vizită 
Ansamblului de cîntece și dansuri al 
Armatei Sovietice. Pe scena teatrului 
nostru aveau să se producă purtăto
rii de cuvînt ai minunatei arte sovie
tice care nu odată au entuziasmat, 
prin măiestria lor, miile de spectatori 
din Valea Jiului.

Așteptările mele au fost răsplătite 
din plin. Am trăit, alături de sutele 
de spectatori care se aflau la specta
col, clipe de neuitat, clipe de puter
nică emoție artistică... Ceea ce te în 
tr-aripeaza, îți dă tărie sufletească, 
încredere în viață, este tocmai vitali
tatea și prospețimea cu care artiștii 
sovietici și-au interpretat bogatul lor, 
repertoriu. Nimic forțat, nimic de 
dragul pozei... Fiecare cîntec, fiecare 
dans, a constituit o fărîmă din mă
reția preocupărilor omului sovietic. 
Cîntecele lui Mocrousov, Blanter, 
Măkarov, Dunaevschi, în interpreta

metodă de înaltă productivitate a 
muncii, este aplicată de 237 mineri 
din Lupeni. Numai în perioada 1-10 
octombrie, brigăzi de mineri ca cele 
conduse de tov. loan Gaiovski, loan 
Popa, Constantin Sirop, Mihai Mo
rar, Gheorghe Vraja, Petru Spînu și 
altele care aplică această metodă au 
obținut depășiri a sarcinilor de plan de 
36—134 la sută.

Un număr de 50 muncitori de la 
atelierul de grup lucrează după me
toda Bîkov Bortkevici și Kuznețov. 
De asemenea, metoda Jandarova este 
aplicată în total de 2300 de munci
tori, din cadrul minei, atelierului de 
grup și preparației Lupeni.

La Lupeni un număr de 2587 de 
mineri și muncitori , aplică metode 
sovietice de muncă.

MARCEL B1LL 
corespondent

tămânii cărții și presei sovietice, nu
mai ■ din expozițiile și standurile or
ganizate de librăriile din Lupeni șr 
Petroșani s-au vîndut oamenilor mun
cii aproape 1500 de cărți în limbile 
rusă, romînă și maghiară.

O vie afluență cunoaște in aceste 
zile și „Bazarul cărții sovietice" din 
i'ricani, bine aprovizionat cu cărți 
în iitnba rusă, precum și traduceri 
apărute în editurile noastre.

rea corului, a orchestrei, sau a unor 
soliști vocali ca Vladimir Skopa, Feo- 
dor AIop, Mihai! Dubasov, Constan
tin Pavlicenko și alții, m-au făcut să 
văd cînd viața însorită a colhozuri
lor sovietice, cînd eroismul ostașului 
sovietic, cînd aspecte lirice care o- 
glindesc sănătatea morală a marelui 
popor prieten.

M-am convins încă odată de mă- 
estria artei și a artiștilor sovietici; 
am învățat și am tras concluzii din 
perfecta disciplină a colectivului, din 
conștiința lor limpede de actori-ce- 
tățeni.

Solii artei sovietice âu venit în 
mijlocul nostru ca niște prieteni 
dragi, vorbindu-ne, prin graiul minu
nat al artei, despre bucuria de a trăi 
liber, despre demnitatea omenească, 
despre trăinicia care leagă laolaltă 
forțele lagărului păcii, în fruntea că
ruia se află marea Uniune Sovietică I

C BEIU

Manifestări sportive
FOTBAL

Minerul Petroșani — 
Flacăra Ploești 0-0

Pe stadionul Minerul din Petroșani, 
s-a desfășurat duminică meciul de 
fotbal dintre Minerul Petroșani și 
Flacăra Ploești, terminat la egalitate: 
0—0. înaintările âu tras foarte puțin: 
la poartă. In minutul 85 Paraschivâ 
a ratat o ocazie clară de a marcă. 
Aflat singur în fața porții adverse el 
a fost deposedat de balon de către 
portarul Flacărei.

In deschidere a avut loc meciul din
tre Minerul II Petroșani și Minerul 
Cîmpulung, terminat cu scorul de 
3—2 în favoarea echipei oaspe.

★
Vineri s-a desfășurat pe arena spor

tivă din Petrila meciul de fotbal din
tre Minerul Petrila și Minerul Cîm
pulung, terminat cu victoria oaspeți
lor cu scorul de 4—2.

TIR
Duminică, colectivele sportive din 

Petroșani au organizat un concurs, 
la proba 3x10 armă sport, de verifi
care și selecționare a echipelor de tir 
în vederea participării la concursu
rile interasociații. Cu prilejul aces
tui concurs, echipele mixte particj- 
pante s-au clasat după cum urmează: 
1. Minerul I.M.P. (1184 puncte); 2. 
Minerul U.R.U.M.P. (1000 puncte); 
3. Minerul G.M. (952 puncte).

La individual băieți, cele mai fru
moase rezultate au fost obținute de 
următorii trăgători: Jupiter Muntea- 
nu (230 puncte), Traian Munteanu 
(218 puncte), Vasile Hlopețchi (211 
puncte), iar la fete s-au clasat pe pri
mele 3 locuri: Virginia Vasilescu' 
(200 puncte), Maria Hlcțpețchi (178 
puncte), și Silvia Enulescti (169 
puncte).

VOLEI
In cinstea celui de al II-leâ Con

gres al partidului și â zilei de 7 No
iembrie, colectivul sportiv Rezervele 
Muncii din Lupeni a organizat un 
turneu de. volei, la care au participat 
7 echipe. Victoria a revenit echipei 
de volei a colectivului sportiv Mine
rul Lupeni. Locul II â fost ocupat de 
echipa de volei a Ș’coalei profesionale 
din Lupeni, iar locul III a fost ocu
pat de Minerul I M.P.

BASCHET
Tot la Lupeni, s-ă desfășurat du

minică o întîlnire de baschet între 5 
echipe din Valea Jiului. Clasamentul 
pe echipe este următorul: I. Minerul' 
I.M.P.; II. Școala profesională Lu
peni; III. Constructorul Petroșani.

1. C1ORTEA 
corespondent ’

de tufe de mesteacăn și arin trebuie 
să fie o preocupare a crescătorilor de 
animale, deoarece pe majoritatea fî- 
nețeior pot crește și da producții ri
dicate porni fructiferi ca meri, perl, 
piuni și cireși.

Desțelenirea chiar temporară a u- 
nor suprafețe de finețe și reînsămÎQ- 
țarea lor cu trifoi, ghizdei sau alte 
ierburi valoroase din fînețe ca tîmof- 
tica, păiușul roșu, păiușul de livezi 
și altele, pe lîngă că vor da canti
tăți mai mari de fîn, puterea de hră- 
nire a acestui fîn este de 2-3 ori mai 
mare decît a celui obținut din alte 
ierburi.

Un mijloc important pentru ridica
rea producției de iarbă și fîn la hec
tar îl constituie îngrășarea pășunilor 
și fînețelor. Imprăștierea de bălegar 
din gospodării toamna înainte de că
derea zăpezii pe fînețele mai apro
piate, precum și împrăștierea pe pă
șuni și fînețe a bălegarului adunat în 
jurul stînelor și colibelor pentru vite, 
ridică de 2-3 ori producția acestora. 
Prea puțin este extinsă între țăranii 
crescători de animale metoda îngră- 
șării fînețelor prin mutarea tîrleior 
de oi în timpul pășunatului, deși după 
experiențele făcute îngrășarea prin 
mutarea tîrleior a adus un spor de 
iarbă și fîn de 3-5 ori mai mare.

Nu trebuie să trecem cu vederea 

organizarea pășunatului sistematic, 
adică pe tarlale, metodă prin care 
iarba pășunilor se poate folosi în 
rnod rațional, vitele putînd paște în
treaga producție de iarbă și avînd 
mereu la dispoziție pășune proaspătă.

Dacă lucrările de îmbunătățire a 
pășunilor și fînețelor constituie un 
mijloc important pentru asigurarea 
și lărgirea bazei furajere, nu mai 
puțin importantă este pregătirea și 
folosirea rațională a furajelor. Recol
tarea finului pînă în momentul înflo
ririi ierburilor trebuie respectată cu 
strictețe. Experiențele au dovedit că 
o vacă cu lapte hrănită cu fîn re
coltat la sfîrșitul înfloririi a dat cu 
40 la sută mai puțin lapte față de o 
vacă hrănită cu fîn recoltat în mo
mentul inspicării. Cele de mai sus 
ne arată destul de clar importanța 
care o are un fîn recoltat în momen
tul optim. Mai mult, un fîn de bună 
calitate poate înlocui o bună parte 
din grăunțe sau nutrețuri concentrate.

Recoltarea fînețelor cît mai timpu
riu ne aduce și un spor de recoltă prin 
coasa a doua, adică otava, care este 
un fîn cu o putere mare de hrănire 
și care se recomandă în special pen
tru vitele cu lapte și tineret. Dacă to
tuși avem furaje recoltate tîrziu și 
în condițiuni necorespunzătoare, cali
tatea lor poate fi îmbunătățită prin 
o pregătire prealabilă, înainte de a 

fi date ca hrană animalelor. Astfel, 
un fîn mucegăit, pe lîngă că este 
dăunător sănătății animalelor și le 
produce îmbolnăviri, iar la vitele ges- 
tante chiar avorturi, este și slab*hră
nitor. Puterea de hrănire și calitatea 
acestuia se pot îndrepta fie prin to- 
carea și înmuierea lui cu saramură 
în concentrație de 2 la sută, fie prin 
tratarea cu apă în care s-a pus lapte 
de var 2 la sută.

Deși în raionul nostru cultura po
rumbului nu produce o cantitate des
tul de mare de coceni, totuși atîțiâ 
cît sînt nu trebuie dați ca hrană ani
malelor așa întregi cum se obișnuieș
te, ci trebuie tocați mărunt și apoi 
saramurați, astfel putîndu-se consu
ma în întregime. Cele 3 tocători de 
nutreț existente în raion la sfaturile 
populare Iscroni, Vulcan și Uricani, 
dacă ar fi folosite continuu și în mod 
rațional pot satisface aproape îri în
tregime tocarea furajelor la toți cres
cătorii de animale. Cu toate îndrumă
rile primite acestea continuă să ră- 
mînă nefolosite de 2-3 ani.

Pentru folosirea tuturor resurselor 
locale se poate însiloza cu succes o- 
tava fînețelor care nu mai poate fi 
conservată prin uscare din cauza tim
pului nefavorabil și la care se pot 
adăuga diferite resturi de grădinărie 
ca frunză de varză, morcovi «tc.

Mărirea numărului de animale în 

raionul nostru și în primul rînd a nu
mărului de oi și vaci, precum și spo
rirea producției de lapte, carne șij 
lînă, nu se poate face fără consoli
darea și lărgirea bazei furajere. De 
aceea, lucrările care privesc consoli
darea și lărgirea bazei furajere sînt 
lucrări de o importanță deosebită, 
care trebuie înfăptuite fără întîrziere 
și cu participarea tuturor țăranilor, 
muncitori crescători de animale.

Comitetelor executive ale sfaturilor 
populare, deputaților, țăranilor munci
tori crescători de- ammale, trebuie să 
le fie clar că lărgirea bazei furajere 
trebuie să meargă cu un pas înaintea) 
sporirii numărului de animale și că 
actualul ritm de lucrări de ameliora
re a pășunilor, actuala preocupare 
pentru mobilizarea crescătorilor de’ 
animale la asemenea lucrări este pe 
departe de a fi la înălțimea cerințe 
lor.

Asigurarea bazei furajere este cea. 
mai de seamă condiție pentru dezvol
tarea creșterii vitelor în raionul nos
tru, în scopul ridicării nivelului de trăi 
al țărănimii muncitoarea și creării u- 
nei abundente de lapte, carne și lînă 
pentru hrana și îmbrăcămintea celor 
ce muncesc !

IOAN MACRA
tehnician agronom 

Sfatul popular raional
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Cuvîntarea radiodifuzată rostită de Wilhelm Pieck 
înaintea alegerilor din R. D. Germană

BERLIN (Agerpres). — A. D. N. 
La 15 octombrie, Wilhelm Pieck, 

președintele Republicii Democrate 
Germane, ¿1 rostit o cuvîntare radio
difuzată consacrată apropiatelor ale
geri pentru Camera Populară a R.D. 
Germane. în cuvîntarea sa, Wilhelm 
Pieck a spus printre altele :

Dragi compatrioți!
Bărbați, femei și tineri din Repu

blica Democrată Germană 1
In ajunul alegerilor populare mă 

adresez vouă, chemîndu-vă să vă ex
primați în unanimitate, la 17 octom
brie, voința voastră de pace, năzu
ința spre restabilirea unității națio
nale a Germaniei, spre o muncă paș
nică în numele fericirii și prosperi
tății oamenilor muncii. Apelul elec
toral al Frontului Național al Germa
niei Democrate este un program al 
păcii și unificării Germaniei pe o 
bază democrată.

Dar în apusul patriei noastre și 
dincolo de ocean există forțe care 
vor să stingă lumina păcii și să cu
funde din nou Germania în noaptea 
îngrozitoare a războiului.

Prima ședință plenară a Consiliului de Stat al R. P. Chineze
PEKIN (Agerpres). —- China Nouă 

transmite :
La 15 octombrie a avut loc primă 

ședință plenară a Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Chineze.

La ședință au fost discutate și 
luate hotărîri cu privire la organiza
rea și activitatea Consiliului de Stat. 
A fost de asemenea . adoptat proiectul 
„Hotărîrilor cu privire la ratificarea 
tratatelor încheiate cu statele străine", 
care va fi prezentat spre aprobare 
Comitetului permanent al Adunării

Sosirea unor delegații guvernamentale în R. P. Mongolă
ULAN BATOR (Agerpres). — 

TASS
In urma invitației guvernului Re

publicii Populare Mongole, la 15 oc
tombrie au sosit la Ulan Bator, 
Gheorghe Apostol, prim-secretar al 
C.C. al Partidului Muncitoresc Ro- 
mîn, membru în Biroul Politic al 
Partidului Muncitoresc Romîn, și 
Grigore Preoteasa, prim-locțiitor ăl 
ministrului Afacerilor Externe al

Dezbaterile din Adunarea Națională 
franceză cu privire la acordurile de 
la Londra s-au desfășurat în zilele 
cînd cercurile largi ale opiniei publi
ce din Franța, cît și din celelalte 
state vest-europene așteaptă din par
tea cercurilor guvernante ale acestor 
țări pași serioși nu în direcția trasată 
la conferința celor nouă țări, ci în 
direcția slăbirii continue a încordă
rii internaționale, în direcția conso
lidării păcii.

După eșecul planurilor creării „co
munității defensive europene", Fran
ța a răsuflat ușurată. Respingerea a- 
cestui plan a fost un act de curaj din 
partea Adunării Naționale, în care 
s-a găsit o majoritate care să apere 
interesele naționale ale țării. A fost 
înlăturată una din principalele pie
dici din calea rezolvării celei mai 
importante probleme europene care 
este de o însemnătate vitală pentru 
Franța — problema germană. Discu
tarea cvadripartită a propunerilor 
privitoare la unificarea Germaniei pe 
baze pașnice și democratice și la în
cheierea tratatului de pace cu Ger
mania. care a început la Berlin în 
lunile ianuarie—februarie anul curent, 
pot fi în prezent continuate în con
diții internaționale mult mai favora
bile.

Este limpede pentru oricine că pla
nul de la Londra, care a fost pregă-

La Londra, miniștrii Afacerilor Ex
terne ai statelor occidentale au dus 
tratative cu Adenauer despre felul 
în care să înarmeze Germania occi
dentală și s-o transforme într-un cap 
de pod în vederea unui nou război.

Amintind că încă cu 20 de ani în 
urmă el a prevenit poporul' german 
împotriva primejdiei militarizării Ger
maniei, care duce la război, Wilhelm 
Pieck a spus :

Datoria și răspunderea îmi ordonă 
mie, ca președinte al Republicii De
mocrate Germane, să declar astăzi 
din nou tuturor concetățenilor mei: 
înarmarea Germaniei occidentale ame
nință existența poporului german.

Trecînd la problema unificării Ger
maniei, Wilhelm Pieck a spus :

Prin tratative pot fi soluționate 
problemele unificării Germaniei, in
clusiv problema ținerii de alegeri li
bere pe întreaga Germanie. O dovadă 
a acestui fapt o constituie, după lu
crările încununate de succes ale con
ferinței de la Geneva, noile propu
neri extrem de importante făcute de 
V. M. Molotov, conducătorul delega

reprezentanților populari din întreaga 
Chină.

După ascultarea raportului pre
zentat de premierul Ciu En-iai în le
gătură cu tratativele dintre R. P. 
Chineză și Uniunea Sovietică, s-a a- 
doptat textul acordului chino-sovietic 
cu privire la predarea către R. P. 
Chineză a cotei sovietice de partici- 
pație în Societatea pentru extragerea 
și prelucrarea petrolului, Societatea 
pentru extracția de metale neferoase 
și rare, Societatea pentru construirea

Republicii Populare Romîne, ca
re au participat la serbările orga
nizate la Pekin cu prilejul Zilei Na
ționale a Chinei. Au sosit de aseme
nea delegația guvernamentală a Re
publicii Cehoslovace, în frunte cu 
Vaclav Kopecky, vicepreședinte al 
Consiliului de AÎiniștri și ministru al 
Culturii al R. Cehoslovace, membru 
în Biroul Politic al Partidului Comu
nist din Cehoslovacia, precum și de

Note și comentarii, externe

Un drum primejdios
de G. R ATI ANI 

fit în pripă, a fost necesar tocmai 
pențru a împiedica folosirea acestei 
situații favorabile în scopul întăririi 
cauzei păcii și securității și pentru 
a agrava din nou încordarea interna
țională. Scopul principal al planului 
de la Londra este de a reînvia milita
rismul german pentru a crea primej
dia unui război în Europa, de a pre
lungi pe termen nelimitat ocupația 
Germaniei occidentale, de a împiedi
ca unificarea Germaniei, de a atrage 
Germania occidentală într-un bloc a- 
gresiv al cîtoiva state vest-europene, 
opunînd acest bloc alto»- state euro
pene.

Este semnificativ că în cursul dez
baterilor din Adunarea Națională 
franceză adepții planului de Ia Lon
dra nu s-au încumetat să afirme că 
acest plan corespunde intereselor 
Franței.

Adepții acordurilor de la Londra 
s-au străduit să treacă sub tăcere 
faptul că eșecul tratatului de la Paris, 
care a stîrmt o derută atît de mare în 
cercurile agresive internaționale^ a 
arătat în mod -incontestabil tocmai 
contrariul: fără consimțământul Fran
ței, planul remilitarizării Germaniei 
occidentale nu poate fi realizat.

Din toate cuvîntările rostite în 

ției guvernamentale sovietice, în cu
vîntarea sa rostită la Berlin cu pri
lejul celei de a 5-a aniversări a con
stituirii Republicii Democrate Ger
mane.

Referindu-se la apropiatele alegeri 
pentru Camera Populară a R. D. 
Germane, Wilhelm Pieck a chemat 
populația să voteze împotriva pregă
tirilor de război în Germania occiden
tală, să voteze pentru lista unică a 
Frontului Național al Germaniei De
mocrate.

Chem pe toți alegătorii, a spus în 
încheierea cuvîntării sale președin
tele Wilhelm Pieck, să-și dea 
votul pentru cauza întăririi și con
solidării Republicii Democrate Ger
mane, pentru înflorirea ei continuă, 
ca primul stat cu adevărat iubitor de 
pace din istoria Germaniei. Spriji
nind în unanimitate lista unică ă 
Frontului Național, vom transforma 
alegerile populare într-o victorie a 
păcii, în victoria înțelegerii și uni
tății în numele unui viitor fericit al 
poporului nostru ca națiune germană 
liberă și iubitoare de pace, indepen
dentă și mare.

și repararea de vase și Societatea 
pentru organizarea și exploatarea li
niilor aeriene civile, precum și acor
dul chino-sovietic de colaborare teh- 
nico-științifică.

Sesiunea a adoptat de asemenea 
textul acordurilor chino-albaneze cu 
privire la colaborarea culturală și cu 
privire Ia colaborarea în domeniul 
tehnico-științific după ce Li Fu-ciun, 
locțiitor al premierului Consiliului de 
Stat, a prezentat un raport asupra a- 
cestor acorduri 

legația guvernamentală a Republicii 
Populare Albania, în frunte cu Behar 
Shtylla. ministrul Afacerilor Externe 
al R. P. Albania.

Cu prilejul sosirii în R. P. Mon
golă a delegațiilor guvernamentale, 
primul ministru al R. P. Mongole, 
Țedenbal, a oferit la 15 octombrie un 
prînz care s-a desfășurat într-o at
mosferă de sinceră prietenie.

Adunarea Națională â reieșit clar că 
principala problemă care frămîntă o- 
pinia publică franceză în acest mo
ment este de a ști: ce anume poate 
contribui la realizarea unor hotărîri 
de comun acord, care întăresc secu
ritatea Europei, și ce anume le poate 
împiedica. In prezent, opinia publică 
din Franța înțelege tot mai clar că 
respingerea tratatului de la Paris în 
urma luptei susținute a tuturor for
țelor patriotice ale națiunii france
ze, a fost doar prima etapă a luptei 
pentru asigurarea securității țării.

Lupta împotriva planului de la Lon
dra de reînviere a militarismului ger
man, împotriva atragerii Franței în
tr-un bloc militar cu revanșarzii de 
la Bonn, a devenit în prezent, sarci
na centrală a tuturor forțelor sănă
toase ale națiunii franceze. Patrioții 
francezi cer ca cercurile guvernante 
din Franța să nu sprijine planurile 
agresive de pregătire a unui nou răz
boi în Europa, ci unirea eforturilor 
tuturor statelor europene în vederea 
rezolvării unor probleme internațio
nale de cea mai mare importanță, ca: 
problema germană și asigurarea se 
curității generale europene, reducerea 
armamentelor și problema atomică. 
Numai o asemenea politică corespun
de intereselor vitale ale Franței.
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Situația internațională
la zi

A. 1. Vîșinski, reprezentantul 
U.R.S.S. la O.N.U., a adresat lui Van 
Kleffens, președintele celei de a 9-â 
sesiuni a Adunării Generale a O.N.U. 
o scrisoare în care cere ca pe ordinea 
de zi a actualei sesiuni a O.N.U. să 
fie inclusă problema „Cu privire la 
acțiunile agresive împotriva Repu
blicii Populare Chineze și la răspun
derea ce revine flotei maritime mili
tare a S.U.A. pentru aceste acțiuni".

După ce arată că încetarea răz
boiului în Coreea și restabilirea păcii 
în Indochina au creat condiții favo
rabile pentru reglementarea celorlalte 
probleme internaționale nerezolvate, 
scrisoarea subliniază că una din a- 
ceste probleme este aceea a Taîvanu- 
lui, teritoriu cotropit prin violență de 
forțele armate ale S.U.A. Taivanul, 
care este parte integrantă a Chinei, 
a fost transformat de către Statele 
Unite într-o bază de agresiune împo
triva Republicii Populare Chineze. De 
pe insula Taivan, bandele gominda- 
niste atacă și vasele statelor străine 
care trec prin mările Chinei.

★
Comitetul Politic Special al O.N.U. 

a încheiat discutarea plîngerii Birma- 
niei împotriva acțiunilor agresive ale 
bandelor gomindaniste. In încheierea 
discuțiilor a fost adoptată o rezolu
ție în care se spune că trupele go
mindaniste aflate în Birmania „tre
buie dezarmate și internate". Prin a- 
ceeași rezoluție, guvernul Birman este 
asigurat de către Adunarea Generală 
O.N.U. de sprijin în rezolvarea aces
tei probleme. Rezoluția cere tuturor 
statelor să nu sprijine trupele gomin
daniste din Birmania.

★
Comitetul juridic al O.N.U. a tre

cut la examinarea problemei definirii 
noțiunii de agresiune. Majoritatea 
statelor membre ale subcomitetului 
special (al cărui raport se examinea
ză) au fost pentru definirea noțiu
nii de agresiune în interesul spriji
nirii păcii și securității internaționale. 
Un număr mic de delegații, în frunte 
cu cea a S.U.A. a obiectat împotriva 
elaborării acestei definiții.

Delegația Uniunii Sovietice a pro
pus ca Adunarea să declare că „va 
fi considerat agresor într-un conflict 
internațional statul care va săvîrși 
primul una din următoarele acțiuni:

a) va declara război unui alt stat;
b) statul ale cărui forțe armate, 

fie și. fără declarație de război, vor 
pătrunde pe teritoriul unui alt stat;

c) ale cărui forțe terestre, mariti
me sau aeriene vor bombarda teri
toriul altui stat său vor atacă în mod 
premeditat vasele său avioanele ă- 
cestuia din urmă;

d) ale cărui forțe terestre, mariti
me și aeriene vor fi debarcate sau in
troduse pe teritoriul altui stat, fără 
încuviințarea guvernului acestuia din 
urmă, sau vor viola condițiile unei 
asemenea încuviințări, în special în 
ceea ce privește durata sau extinde
rea regiunii staționării lor;

e) statul care va institui blocada 
litoralului sau porturilor unui alt 
stat;

f) care va acorda sprijin bandelor 
înarmate care, după ce se vor fi for
mat pe teritoriul lui, vor pătrunde pe 
teritoriul altui stat; sau va refuza, în 
ciuda cererii statului invadat, să ia 
pe teritoriul său toate măsurile care 
depind de el pentru a lipsi bandele 
menționate de orice ajutor sau ocro
tire"

G. M. Malenkov, președintele Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S., șt 
V. M. Molotov, prim vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. șl 
ministrul Afacerilor Externe, au pri
mit delegația parlamentară engleză 
care a vizitat Uniunea Sovietică. In 
timpul convorbirii au fost atinse pro
blemele referitoare la situația inter
națională și la relațiile dintre U.R.S.S. 
și Anglia.

După cum se anunță, delegația 
parlamentară engleză, în frunte cu 
lordul Coleraine, a părăsit Uniunea1 
Sovietică plecînd în Anglia.


