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Sâ muncim concret 
cu activul tara de partid

. Preocupîndu-se de îmbunătățirea continuă a muncii lor 
politice și organizatorice spre a întîrnpina cu cinste cel de al 
Jl-lea Congres al partidului, majoritatea organizațiilor de bază 
din minele. întreprinderile, șantierele și instituțiile din Valea 
Jiului, atrag în jurul lcr active tot mai largi de oameni ai 
muncii fără de partid. La minele Petrila și Lupeni, la între>- 
prinderea de construcții 701 Petroșani, la unele sectoare ale 
minelor Uricani, Aninoasa ș. a., organizațiile de bază se stră
duiesc să-și ridice la un nivel mai înait rolul de conducător 
politic, să-și întărească legătura cu masele și să l*e mobilizeze 
la muncă entuziastă pentru aplicarea în viață a hotărîrilor par
tidului și guvernului. Cu ajutorul activelor fără de partid, or 
gănizațiile de bază nr. 3 și 6 de la mina Petrila, de la depoul 
C.F.R. Petroșani și altele, reușesc să dezvolte întrecerea so
cialistă în întîmpinarea Congresului partidului și a zilei de 7 
Noiembrie, să mobilizeze cu mai mult, succes masele de mun
citori și tehnicieni la lupta pentru îndeplinirea ritmică, la toti 
indicii, a sarcinilor de plan. Pozitiv este faptul că aceste orga
nizații de bază se bizuie pe sprijinul activelor fără de partid 
în aplicarea cu succes a inițiativelor noi născute în focul în
trecerii: inițiativa comuniștilor de la întreprinderea „I. C. 
Frimu“-Sinaia pentru folosirea deplină a mașinilor și utila
jelor. precum și aceea a grupei sindicale nr. 19 de la uzinele 
„21 Decembrie“-București pentru sprijinirea celor rămași în 
urmă spre a se ridica la nivelul fruntașilor.

Cu toate progresele făcute, într-un șir de organizații de 
bază munca cu activul fără de partid se desfășoară nesatisfă
cător. Multe birouri de organizații de bază se mărginesc la 
întocmirea de tabele și situații, fără să desfășoare o muncă 
vie, concretă cu activele lor fără de partid. La Uzina de reparat 
utilaj minier din Petroșani, de exemplu, biroul organizației de 
bază, în frunte cu tovarășul secretar Klemenț losif, socotește 
că dacă a întocmit o situație scriptică, și-a îndeplinit obligația 
de a atrage în jurul organizației de bază un larg activ fără 
de partid. Pînă în prezent, biroul organizației de bază de la 
U.R.U.M.P. nu a desfășurat nici o muncă concretă cu activul 
fără de partid, nu l-a consultat în nici o problemă, nu l-a atras 
la nici o acțiune a organizației de bază, deși la această între
prindere există slăbiciuni în privința organizării întrecerii so
cialiste, extinderii metodelor înaintate și a inițiativelor noii, 
realizării de economii etc. La Uzină de reparat utilaj minier, 
grupa sindicală nr. 3 a trecut la aplicarea inițiativei grupei 
sindicale nr. 19 de la uzinele „21 Decembrie-București, orga- 
nizînd sprijinirea celor rămași în urmă spre a se ridica la ni
velul fruntașilor. Biroul organizației de bază n-â convocat ac
tivul fără de partid spre â-1 consulta în legătură cu posibilită
țile extinderii aplicării acestei inițiative, nu 1-â antrenat lă 
muncă concretă în âceastă direcție.

Și în alte organizații de bâză munca cu activul fără de 
partid se rezumăm la situații statistice.^ La întreprinderea „6 
August“-Petroșani, organizația de bază a întocmit un tabel 
cu activul, dar tovărășii care figurează pe acest tabel nu știu 
că fale parte din activul fără de partid al organizației de bază.

Multe din aceste lipsuri se datoresc și faptului că comi
tetele de partid orășenești și de întreprindere nu ajută birourile 
organizațiilor de bază să dcbîndeâscă experiență și pricepere 
în munca cu activele fără de partid, să desfășoare cu acestea 
o activitate concretă și să le atragă la toate acțiunile lor de 
masă La mina Loneă, o parte din birourile organizațiilor de 
bază fost aiutate de comitetul de partid de întreprindere să 
atragă în activele lor fără de partid elemente corespunzătoare 
și să confirme aceste active în adunările generale ale orga? 
nizațiilor de bâză. Dar cum să muncească concret cu aictivele, 
cum să se consulte cu ele, cum să le atragă lâ diferite acțiunii 
fc— în âceastă direcție organizațiile de bâză nu au fost ajutate 
'de către comitetul de partid. Trebuie considerat ca negativ 
faptul că comitetele de partid de întreprinderi din Valea Jiului 
nu au organizat consfătuiri și schimburi de experiență cu bi
rourile organizațiilor de bâză în privința muncii cu activele 
fără de partid.

In prezent, măsele lărgi de oâmeni ăi muncii din mine șl 
întreprinderi, din toate ramurile de activitate, murgesc cu în
flăcărare pentru ă cinsti cel de al II-lea Congres al P.M.R., 
și aniversarea Marii Revoluții Socialiste din Octombrie cu 
realizări mai mări de cît cele de pînă acum. Organizațiilor 
de partid le revine sarcină de onoare de â fi în permanență 
conducătorul și animatorul acestei lupte. Imbunătățindu-șf 
munca cu activele fără de partid, atrăgîndu-le la îndeplinirea 
săircinilor ce le stau în față, organizațiile de bâză își vor putea 
îndeplini cu succes acest rol. Munca concretă cu activele fără 
de partid, asigurarea sprijinului prețios al acestora, dă orga
nizațiilor de bază putința să întărească legăturile lor cu ma
sele, să determine un puternic avînt creator în toate ramurile 
de activitate și să întîmpine Congresul partidului îndeplinin- 
du-și cu adevărat rolul de conducător al maselor în lupta pen
tru' făurirea vieții noi — socialiste.

In cinstea Congresului partidului și a zilei de 7 Noiembrie

Crește avîntul întrecerii socialiste
Toi mai mult cărbune

Minerii de la mina Petrila 
obțin realizări din ce în ce 
mai frumoase în lupta pentru 
îndeplinirea și depășirea an
gajamentelor luate în cinstea 
Congresului partidului și a 
zilei de 7 Noiembrie.

Brigada de mineri condusă 
de tov. Nicolae Ardean lu
crează într-unul din abatajele 
figuri ale sectorului 1. Folo
sirea metodelor sovietice de 
lucru cît și a prețiosului a- 
jutor primit din partea teh- 
nicenilor a făcut posibil ca 
această brigadă să extragă,

In întrecerea socialistă ca
re se desfășoară în cinstea 
Congresului partidului și â 
zilei de 7 Noiembrie, brigă
zile de mineri de la mina Vul
can care aplică metoda gra
ficului ciclic au realizat suc
cese însemnate în muncă. Ca 
urmare a acestui fapt mulți 
mineri din aceste brigăzi au 
primit zilele trecute premii de. 
ciclicitate. Minerii din briga
da condusă de fruntașul în
trecerii socialiste Andrei Vizi 
care în luna trecută și-au de
pășit sarcinile de plan prevă
zute în ciclogramă au primit 
premii de ciclicitate în sumă 
de 6911 lei. Numai respon
sabilul acestei brigăzi, tov.

în perioada 1-17 octombrie, 
cu 54 la sută mai mult căr
bune peste sarcinile de plan. 
Tot în abataje figuri lucrea
ză și brigăzile conduse de 
minerii Teodor Manea, Con
stantin Burtan și Dumitru 
Stuparu. Muncind cu abne
gație pentru a da patriei cît 
mai mult cărbune, membrii 
acestor brigăzi au reușit să 
obțină, în primele 16 zile ale 
lunii octombrie, depășiri ale 
sarcinilor de plan cuprinse 
între 50-60 la sută.

Depășiri ale sarcinilor de 
plan cuprinse între 30-45 la

Premii de ciclicitate
Andrei Vizi, a primit primăm 
de ciclicitate suma de 790 lei. 
Cu această primă, salariul 
tov. Vizi cuvenit pentru mun
ca depusă pe luna septembrie 
s-a ridicat la suma de 3054 
lei.

Brigăzile de mineri condu
se de tov. Aurel Ispas și Ște
fan Taiber au realizat în luna 
trecută depășiri ale sarcini
lor de plan programate în 
ciclograme de 45 și respectiv 
42 la sută. Pentru acest fapt 
brigada condusă de minerul 
ispas a primit drept premiu 
de ciclicitate suma de 3526 
lei, iar cea condusă de tov. 
Taiber 3305 lei.

sută au înregistrat de ase
menea și minerii din brigă
zile conduse de tov. Ioan 
Marian, Ernest Șuier, Gheor
ghe Croitoru, Ioan Goss șl 
alții de la mina Petrila.

Ca urmare a muncii plină 
de avînt depusă de hărnicii 
mineri, sarcinile de plan la 
extracția cărbunelui au fostț 
îndeplinite pe întreaga mină 
Petrila, pînă la data de 17 
octombrie, în proporție de 
100,1 lâ sută.

M. MORARU i 
corespondent

Premii de ciclicitate între 
693-786 lei au primit și mi
nerii Vasile Rateș, Ernest Kiș, 
Ștefan Nistor, Ioan Vîtcă, 
Ludovic Rateș și alții care 
și-âu întrecut ciclurile pro
gramate.

Odată cu plata premiilor 
de ciclicitate la mina Vulcan 
s-au plătit și primele de mi
ner fruntaș celor care timp 
de 3 luni consecutiv au înre
gistrat depășiri de normă de 
peste 40 la sută. Suma to
tală a acestor prime este de 
10.277 lei

A. PANIȘ 
'' i corespondent

„Mi-am
Era prin luna lui august, 

anul trecut. Tovarășul Rusa- 
lim Bălșan, responsabilul bi
bliotecii raionale, împreună 
cu o fată năltuță și subțiri
că, venise între muncitorii de 
la U.R.U.M.P., cu un colpor
taj de cărți. Intrase în sec
ția de turnătorie tocmai cînd 
din cupa uriașă se vărsa un 
șuvoi orbitor de fontă în niș
te forme de roți de vagonet. 
Scîntei aurii săreau între oa
menii care mînuiau cu dibă
cie cupa grea. Cînd turnarea 
se săvîrși, cei doi se apro- 
piară de un grup dt munci
tori, invitîndu-i să-și aleagă 
din cărțile ce le purtau cu ei.

— Păi, n-ăvem bani la noi 
să cumpărăm, zise un om 
înalt și uscățiv, în vîrstă de 
vreo 40 de ani, care sta ceva 
mai deoparte.

— Nici nu trebuie, cărțile 
sînt ale bibliotecii și noi le-am 
adus pentru a vi le împru
muta, să vă scutim de a vă 
deplasa pînă în centru.

— O, foarte bine, atunci 
stați să-mi aleg și eu... Știți... 
stau departe, tocmai la Bo- 
țoni...

— Cum spui că te cheamă?
— Mie-mi spune Brînzan 

Grigore, Brînzan... repetă o- 
mul și se aplecă stîngajci să 
răsfoiască foile primei cărți

cîștigat mulți prieteni”
căzute în mînă. Citi un rînd, 
două, mai întoarse o foaie...

— Uite, o iau pe asta...

De atunci a trecut vreme 
multă. Muncitorul Grigore 
Brînzan a devenit unul din 
cei mai de frunte cititori ai 
bibliotecii raionale. Uneori 
nu treceau trei zile să nu-1 
vezi apărînd pe ușă, cu tean
cul de cărți sub braț, frumos 
învelite în ziar.

— Uite, pe astea le-am ci
tit, aș vrea altele...

Sîrbu Lia, ajutoareâ tova
rășului Bălșăn, sare pe Ioc 
să-l ajute. Cu o voce cuprin
să de emoție, dornică să-i 
ghicească gîndurile îi spune:

— Poate v-ăr interesa ceva 
de Gorki, sau Caragiale. A- 
vem poeziile lut A. Tomâ, 
ne-au sosit cărți noi din lite
ratura sovietică...

— Să vedem.
★

Astfel, tov. Brînzan Grigo
re a reușit să citească peste 
o sută de cărți de la Biblio
teca raională. Numai anul 
acesta a călătorit în lumea 
a peste șaptezeci de autori 
romîni, sovietici sau din lite
ratura universală.

„Mi-am cîștigat mulți prie-

teni citind, spune el adese3. 
prieteni în care am toată în
crederea, care mă ajută și mă 
sfătuiesc în viață, în munca 
mea...“

De la acești prieteni a aflat 
multe. Tolstoi l-a învățat „cît 
pămînt îi trebuie unui om", 
Galina Nicolaevna i-a des
cris cum arată „secerișul'* 
roadelor socialismului în prag 
de comunism, în contrast cu 
pregătirile mîrșăve ale „cru- 
ciaților" dornici de război, 
dezvăluiți de Șt. Heym. In 
felul acesta a făcut cunoștin
ță cu „Timofei inimă deschi
să“ a lui A. Bec și â aflat 
de. la C. Virtâ câre-i „lucrul 
cel mai de preț". A. G. Vai- 
da i-a povestit „din anii grei“ 
ai partidului, a umblat ală
turi de Geo Bogza prin „Țara 
de piatră". Sütő András i-á 
spus cum poți intra într-o 
.¡încurcătură“, iar Nagy Ist
ván i-a arătat cum se poate 
lupta pentru socialism „la 
cea mai înaltă tensiune1. 
Aurel Mihale l-a învățat cum 
se face o „judecată" a unui 
chiabur, pe cînd „Ana Nucu
lui“ a lui Rernus Luca l-a 
mobilizat în lupta cu greută
țile, arătîndu-i că dacă ești 
hotărît pe ori care o poți în- 
frînge.

IR1M1E STRAUȚ



STEAGUL ROȘU

Seară literară
^In cinstea celei de a 37-a aniver

sări a Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie și a Congresului al II-lea 
al partidului, cercul literar „Aiinerul" 
din Petroșani a organizat marți 19 
octombrie, o seară literară.

Tineri scriitori ai Văii Jiului, în 
cuvinte avînta-te și-au exprimat dra
gostea lor fierbinte față de partidul 
clasei muncitoare, față de viața nouă 
care înflorește în patria noastră sub 
fluturarea steagurilor înălțate de mă
rețul și înflăcăratul Octombrie.

In versuri că „Noapte de octombrie“ 
de C. Beiu, „Cîntec despre octombrie“ 
de Eugen Cnnpeanu, „In cinstea Con
gresului“ de Gh. Sacmari, au răsunat 
gîndurile însorite și înaripate ale oa
menilor liberi care muncesc și luptă 
pentru o viață tot mai luminoasă.

Toate acestea s-au desprins și din 
versurile în limba maghiară ale mine
rului Bartha Antal de la mina Pe- 
trila, din reportajul despre mina Vul
can al tov. I. Branea. din notele de 
drum ale tov. Elly Zeller sau din 
schițele „Ușa de la orizontul 530“ de 
frimie Străuț și „Litere de plumb*' 
de T. Brădescu.

Tinerii poeți au evocat în lucrările 
lor aspecte din lupta partidului în ile
galitate, exprimîndu-și ura față de acel 
trecut întunecat în care stăpînii la
comi și nesătui storceau vlaga mun
citorilor. Gh. Sacmari, în poemul 
„Duda“, își aruncă o privire în tre
cutul întunecat al minerilor Văii Jiu
lui, exprimîndu-și hotărîrea de a apă
ra viața nouă cucerită sub conduce
rea partidului. Intr-un fragment din 
piesa de teatru „Zile de august“, C. 
Beiu a evocat aspecte din grevele 
minerilor de la Lupeni din august 
1929

O contribuție însemnată la reușită 
serii literare a adus-o orchestra Tea
trului de Stat din Petroșani și briga
de artistică de agitație de la mină 
Petrila care au prezentat programe 
artistice frumoase.

Seara literară, care s-a bucurat de 
mult succes, dovedește din plin că 
există elemente de talent pe tărîmul 
creației în Valea Jiului și că s-a dez
voltat cu pași uriași gustul oameni
lor muncii pentru artă și cultură și 
pe aceste meleaguri, unde altădată 
hălăduiau nestînjenite foamea, mize
ria și neștiința.

COSTIN STELIAN
JL.Jiiț.,.1 .1 i ii , ,i, ,, i ,

Republica Democrată Germană 
pe drumul construirii socialismului

De curînd oamenii muncii din în
treaga Germanie au sărbătorit cea de 
a cincea aniversare a constituirii Re
publicii Democrate Germane — pri
mul stat german democratic și iubi
tor de pace.

In cei cinci ani care au trecut, Re
publica Democrată Germană a deve
nit parte integrantă a lagărului păcii 
și democrației. Ea a stabilit relații de 
prietenie, bazate pe recunoașterea 
deplinei egalități în drepturi cu U- 
niunea Sovietică, R. P. Chineză și 
cu celelalte țări de democrație popu
lară.

In R. D. Germană au fost înfăp
tuite transformări revoluționare de 
mare însemnătate. S-a efectuat ex- 
propierea întreprinderilor naziștilor și 
criminalilor de război, confiscarea 
proprietății funciare ale junkerilor și 
moșierilor, odată cu dezrădăcinarea 
fascismului, desființarea puterii con
cernelor monopolurilor capitaliste, 
lichidarea bazei economice a impe
rialismului și militarismului german. 
Poporul din partea de răsărit a Ger
maniei și-a luat soarta în propriile-i 
mîini, iar astăzi pune bazele unei noi 
orînduiri sociale — socialismului.

Tînăra Republică Democrată Ger
mană a învins dificultățile provocate 
de scindarea nefirească a țării și a 
dezvoltat considerabil industria, a-

Profesorii mei
NICOLAE LEȚU 

candidat în științe tehnice
Poporul nostru 

sărbătorește în fie
care an Luna Prie
teniei Romîno-So- 
vietice ca semn al dragostei și recu
noștinței față de poporul sovietic, care 
ne-a dat și ne dă tot sprijinul moral 
și economic atît de necesar țării noas
tre în munca de construire a unei o- 
rînduiri sociale noi

Printre multiplele forme de ajutor 
acordat de Uniunea Sovietică se 
poate considera și posibilitatea acor
dată unui mare număr de studenți și 
aspiranți din țara noastră de a urma 
cursurile chiar în facultățile și insti
tutele de învățămînt superior sovie
tic.

Făcînd parte din lotul aspiranților 
trimiși în 1950 în Uniunea Sovietică, 
am fost repartizat la Institutul de 
Mine din Leningrad. Aici, chiar din 
prima zi, am fost impresionat de căl
dura cu care am fost întîmpinați nu 
numai de studenți, ci și de întregul 
corp didactic. Printre profesori am 
întîlnit unii cu renume mondial ca: 
Bochii, Komarov, Slesarev, Gorodeț 
ckii, Suhanov, Averșin și alții.

Dintre ei, ca conducători științifici 
am avut pe profesorii Gorodețckii și 
Komarov. Lucrînd timp mai îndelun
gat în preajma acestor oameni de ști
ință mi-am putut da seama cum se 
comportă în viața de zi cu zi omul

„Săptămîna Cărții Sovietice”

A P. Cehov : „OPER E” vol. I.
Dintre lucrările literare de seamă 

cu care a fost îmbogățită vitrina li
brăriilor noastre, în cadrul Lunii 
Prieteniei Romîno-Sovietice, trebuie 
remarcată apariția primului volum 
din seria celor 13 volume de „Opere" 
de Cehov, pe care editura „Cartea 
Rusă“ le va tipări.

Volumele apărute mai de mult 
în aceeași editură, ca și culege
rea de nuvele tipărite în colecția 
„Biblioteca pentru toți“ cu prilejul 
comemorării marelui clasic rus, fă
ceau cunoscute ■ publicului nostru cî- 
teva din cele mai valoroase povestiri 
scrise de Cehov de a lungul întregii 
sale vieți.

gricultura, știința și cultura, a creat 
condițiile materiale necesare ridicării 
necontenite a nivelului de trai mate
rial și cultural al oamenilor muncii.

Realizarea în iulie 1950 — cu șase 
luni înainte de termen — a planului 
bienal a creat posibilitatea trecerii 
la îndeplinirea primului plan cincinal 
— 1951—1955 — de dezvoltare* a e- 
conomiei naționale.

La începutul anului 1954, volumul 
producției industriale reprezenta 177 
la sută față de anul 1936. Producția 
de energie electrică, extracția de căr
bune, producția industriei metalurgi
ce, chimice, de construcții, au sporit 
de peste două ori față de nivelul a- 
nului 1936. In țară a fost creată o 
bază metalurgică proprie, ceea ce vă 
face ca la sfîrșitul anului 1954 să se 
producă de șase ori mai multă fontă 
decît în 1950. S-au realizat progrese 
considerabile și în ce privește dezvol
tarea altor ramuri de producție ca: 
chimică, alimentară, ceramică, meca
nică fină, de precizie și optică.

Același nivel de dezvoltare a cu
noscut și agricultura. Încă în anul 
trecut agricultura Republicii Demo
crate Germane a realizat o producție 
de două ori mai mare față de anul 
1946. In urma reformei agrare 543.000 
de țărani fără pămînt sau cu pămînt 
puțin au primit două milioane ha. de 

sovietic pe care 
îl cunoscusem din 
Operele lui Ostrov- 
schi, Fadeev și alții, 

cum muncește și cum concepe să 
trăiască.

Deși profesorul Komarov lucra la 
o nouă ediție a cursului de „Aeraj 
minier“, iar profesorul Gorodețckii 
la cursul de „Proiectare a întreprin
derilor miniere“, deși erau atît de so
licitați din partea întreprinderilor mi
niere, deși acordau ore de consultații 
inginerilor absolvenți și aspiranților 
sovietici, întotdeauna, ei reușeau să-și 
organizeze puținul timp liber pentru 
a ne da și nouă îndrumările și lămu
ririle necesare pentru interpretarea 
justă a diferitelor probleme.

Reîntorcîndu-mă în țară și cerce- 
tînd bibliotecile noastre, lucrările ex
puse în librării, mi-am dat seama că 
profesorii mei nu m-au ajutat numai 
pe mine, ci au ajutat și ajută pe toți 
studenții și specialiștii în minerit din 
țara noastră. Lucrările lor au fost 
traduse, stînd astfel la dispoziția fie
căruia și servind ca prețios material 
bibliografic. Cărțile tehnice sovietice 
înlesnesc însușirea mărețelor cuceriri 
ale științei și tehnicii sovietice, dînd 
posibilitate cititorului de a-șt ridica 
tot mai mult nivelul profesional și 
tehnic, de a deveni constructor activ 
în opera de industrializare a țării 
noastre, în opera de construire a so
cialismului în țara noastră. ,

Volumul 1 de „Opere“, cuprinzînd 
nuvele și schițe din tinerețea scriito
rului, dezvăluie o latură inedită ai 
marelui și genialului său talent. Po
vestirile din acest volum, deși scrise 
în prima perioadă de creație, cînd tî- 
nărul Cehov abia trecuse de anii 20 
uimesc pe cititori prin maturitatea’ 
lor timpurie, îi pun în fața unui ta
lent format, a unui maestru desăvîr- 
șit. Printre ele se numără capodope
rele satirice „Fiica Albionului", „Gra
sul și slabul“, „Calomnia“, „Chibritul 
suedez“ ș. a.

Editură Cârtea Rusă

pămînt arabil. Țărănimii i-âu fost a- 
cordate credite în valoare de 367 mi
lioane mărci. S-a lărgit rețeaua sta
țiunilor de mașini și tractoare. Au 
fost create premizele pentru înființa
rea și dezvoltarea cu succes Ia sate, 
pe baza liberului consimțămînt, a co
operativelor agricole de producție. 
Numărul acestora s-a ridicat la sfîr
șitul primului semestru al anului cu
rent la 4.974.

La jumătatea anului trecut. Parti
dul Socialist Unit din Germania și 
guvernul R. D. Germane au adoptat 
o nouă linie politică, menită să ducă 
într-un scurt timp la un avînt rapid 
al economiei naționale și la întărirea 
orînduirii democrate în $ D. Ger
mană, pentru ca pe această bază să 
crească considerabil nivelul de trai 
al clasei muncitoare.

Noua linie a și început să dea pri
mele rezultate. In trimestrul al doi
lea al anului curent, producția indus
trială globală a sporit cu 12,5 la sută 
față de trimestrul corespunzător al 
anului 1953. Aceasta a atras după 
sine o sporire a producției bunurilor 
de larg consum. La sfîrșitul trimes
trului al doilea al anului curent, 
producția de mărfuri de larg consum 
a sporit cu 19 la sută față de peri
oada corespunzătoare a anului trecut.

______ FOILE TON ______

37 sau 44 ?l...
— Tovarăși, ne-au sosii unifor

méit de iarnă t
Vestea s-a împrăștiat glonț prin

tre elevii Școlii medii tehnice de 
cărbuni din Lupeni. La magazie, 
îmbulzeală. Administratorul, Bichi- 
geanu Vasile, încruntat și plin de 
importanță, face ordine.

— Disciplinat, tovarăși, disci
plinat !

Elevii nu-l mai ascultă. Fiecare 
vrea să vadă întii noile uniforme.

Un elev mărunțel se ciorovăia 
cu magazionerul.

— îmi trebuie o manta mai mică 
— zicea el — nu vedeți că in asta 
mă pierd... Guliver să fiu și toi 
mi-ar fi mare.

— N-am timp de discuții, hai, 
ia-o și pleacă ! Uite aici și bocancii: 
ți-arn dat nr. 44.
— Cit?!

— Id-i, nu mă ține cu mina în
tinsă.

— Dar îmi sínt prea mari, eu 
port... 38.

— Mofturi!...
— Dar..
— No hai, că avem și număr mai 

mic, Uite, 37...
— Păi în ăștia nu-mi încape pi

ciorul.
— Iți încape, nu-ți încape, alții 

nu se găsesc. N-o să stea doar tov. 
Bichigeanu să vâ iá la toți mă
sura...

— Da, dar putea să rte-o ceară... 
l-o scriam pe o bucățică de hirtie 
și, gata, cînd făcea comanda...

— Vorrrba! Și hotărăște-te — ori 
37 ori 44.

— !?!
Doi elevi, cam de mărimea celui 

în cauză, Ion Mureșan, din anul IV 
A și Grigore Călina din anul III 
B, se socoteau pe șoptite.

— Eu cred că-s mai buni 37, îi 
poți lărgi...

— In nădejdea 'ăsta ajungi să 
umbli desculț, așa că tot 44 îs mai 
buni. Indeși în ei vreo patru, perechi 
de ciorapi de lină și nici nu se ob
servă. Așa au făcut și Petru Am- 
bruș și Viorel Străuț.

— Măi, și eu care mă bucuram 
că în sfîrșit administratorul nostru 
a ajuns să se îngrijească așa cum 
;.tebuie de noi...

— Ți-ai găsit cine s-o facă! 
Pînă n-o să fie scuturat de toate 
năravurile vechi pe care le mai are 
și pînă cînd conducerea școlii n-o 
să-l tragă serios la răspundere, tot 
așa o să-l vezi muncind.

N.JR1MESCU

Guvernul R. D. Germane sporește 
în fiecare an alocările pentru extin
derea construcției de locuințe, pen
tru învățămîntul public, ocrotirea să
nătății și alte nevoi social-culturale 
ale populației.

In dezvoltarea economiei naționale 
o deosebită importanță se acordă lăr
girii comerțului exterior. Volumul 
schimbului de mărfuri cu U.R.S.S. a' 
crescut de 3,5 ori, cu Cehoslovacia 
— de 4 ori, cu Polonia — de 2 ori 
în comparație cu anul 1949. In ciuda 
blocadei economice aplicate de cer
curile imperialiste americane, Repu
blica Democrată Germană își dezvoltă 
relațiile comerciale și cu țările capi
taliste printre care cu Finlanda, Nor
vegia, Suedia, Belgia, Franța, Aus
tria, Egipt, Liban. Grecia și mai ales 
cu Germania occidentală. Aceasta do
vedește că R. D. Germană duce o po
litică de pace și extindere a colabo
rării internaționale, o politică de în
tărire a legăturilor economice între 
state indiferent de sistemul lor social.

Marile succese dobîndite de oame
nii muncii din R. D. Germană pînă 
acum se datoresc conducerii sale 
drepte și sigure de către Partidul So
cialist Ünit, avangarda clasei munci
toare, îndrumătorul și călăuzitorul oa
menilor muncii în construirea unei 
vieți noi.

Chezășia dezvoltării cu succes â 
R. D. Germane este ajutorul priete
nesc prețios și dezinteresat pe care 
U.R.S.S. l-a acordat și îl acordă ne
încetat acestei țări. Uniunea Sovie-



STEAGUL RQȘU

VIAȚA DE PARTID

Agitației vizuale — un conținut concret 
și mobilizator!

In fiecare zi se ivesc inițiative noi, 
se obțin succese noi mai mari și mat 
frumoase de cit cele de pînă acum, se 
ridică noi fruntași ai luptei pentru 
îndeplinirea înainte de termen a pla
nului la toți indicii. Toate acestea a- 
rată cu cîtă înflăcărare se desfășoară 
marea întrecere socialistă în întîm- 
pinareă Congresului al Il-lea al 
P.M.R. și a zilei de 7 Noiembrie, fapt 
care oglindește atașamentul ferm al 
maselor față de partid, dragostea fier
binte și recunoștința celor ce mun
cesc față de marea noastră prietenă 
și eliberatoare, Uniunea Sovietică.

Pentru fiecare brigadă de mineri 
din Valea Jiului, pentru fiecare colec
tiv de mină sau întreprindere, cea 
mai mare preocupare este aceea de a 
munci în așa fel încît în zilele Con
gresului să raporteze cu mîndrie par
tidului că angajamentele de întrecere 
ău fost îndeplinite cu succes. De a- 
cest gînd sînt mînați în munca lor 
minerii de la Petrila, care în frunte cu 
comuniștii au trecut la aplicarea ini
țiativei comuniștilor de la întreprin
derea metalurgică „1. C. Frimu“-Si- 
naia, sub lozinca „Cu mașinile noas
tre putem da mai mult cărbune 1“, 
membrii grupei sindicale nr. 3 de la 
U.R-U.M.P. eare au trecut la aplica
rea inițiativei grupei sindicale nr. 19 
de la uzinele „21 Decembrie“ din Ca
pitală pentru sprijinirea celor rămași 
în urmă spre a se ridica la nivelul 
fruntașilor, minerii din brigăzile con
duse de Gherăsim Prața și Petru Nisi- 
tor de lâ mina Aninoasa care în în- 
tîmpinarea Congresului partidului au 
trecut pentru prima oară și cu succes 
Ia aplicarea metodei graficului ciclic. 
[Astfel de fapte noi în întrecere pot fi 
întîlnite în fiecare mină, în fiecare 
întreprindere și ele arătă că în ac
tuala etapă a întrecerii socialiste ce 
se desfășoară în întîmpinarea Congre
sului partidului și a zilei de 7 Noiem
brie, minerii, muncitorii și tehnicie
nii Văii Jiului sînt hotărîți să obțină 
realizări deosebite.

Agitația vizuală desfășurată de 
sindicate și organizațiile de tineret 
sub conducerea organizațiilor de 
partid, trebuie să răspundă acestor 
preocupări ale oamenilor muncii. Prin 
conținutul ei concret și mobilizator, 
agitația vizuală se adresează direct 
maselor de ntineri, muncitori și teh
nicieni, chemîndu-le 'spre noi victorii 
în muncă. Organizațiile de partid tre
buie să vegheze ca agitația vizuală 
să răspundă cerințelor și preocupă
rilor actuale ale oamenilor muncii.

tică livrează R. D. Germane mărfuri 
'alimentare, materii prime, utilaje și 
metale pentru industrie, tractoare, 
combine pentru mecanizarea agricul
turii, precum și credite importante 
pentru dezvoltarea întregii economii.

O dovadă grăitoare a faptului că 
Uniunea Sovietică acordă R. D. Ger
mane un ajutor multilateral este fap
tul că de la 1 ianuarie 1954, Uniu
nea Sovietică a încetat să mai ¡per
ceapă plata reparațiilor datorate de 
R. D. Germană, a scutit-o în între
gime de plata datoriei provenite din 
cheltuielile externe de ocupație care 
s-au acumulat după 1945, a anulat 
datoriile de stat de după război ale 
Germaniei față de Uniunea Sovietică. 
Cu începere de la aceeași dată au fost 
trecute fără plată în proprietatea R.D. 
Germane 33 de întreprinderi, au fost 
reduse în mod substanțial cheltuielile 
legate de prezența trupelor sovietice 
pe teritoriul R.D. Germane.

Guvernul sovietic a hotărît în a- 
nul 1953 să livreze R. D. Germane, 
suplimentar la acordul comercial în 
vigoare, mărfuri în valoare de apro
ximativ 590 milioane ruble și să a- 
corde R. D. Germane un credit în va
loare de 485 milioane ruble.

In martie 1954, Guvernul Sovietic 
a luat o nouă liotărîre: stabilirea cu 
R. D. Germană a acelorași relații câ 
și cu celelalte state suverane. Aceasta 
a făcut ca R. D. Germană să aibă 
deplina suveranitate în treburile ei in
terne și externe, odată cu încetarea

Trebuie însă arătat că lâ multe 
mine și întreprinderi agitația vizuală 
nu are un conținut concret, mobili
zator. La minele Petrila, Lonea și al
tele se găsesc afișate doar lozinci cu 
caracter general, nelegate de sarci
nile actuale ce stau în fața colecti
velor. La Uzina de reparat utilaj mi
nier din Petroșani agitația vizuală e 
neglijată de mult timp. In multe în
treprinderi pot fi întîlnite lozinci și 
panouri vechi, înnegrite de praf, șter 
se de vreme, care nu mai pot atrage 
atenția. Evidența realizărilor în ca
drul întrecerii socialiste, populariza
rea lor în mod interesant și atractiv 
e neglijată în multe părți. La mina 
Petrila, de exemplu, există un frumos 
panou pentru oglindirea îndeplinirii 
angajamentelor de întrecere de către 
brigăzile de mineri. Deoarece este ne
glijat, acest panou nu-și îndeplinește 
rolul pe care îl are.

Oamenii muncii din Valea Jiului, 
cer ca agitația vizuală să-i însufle
țească în lupta pentru îndeplinirea 
angajamentelor luate în întîmpinarea 
Congresului partidului și a zilei de 
7 Noiembrie, să-i mobilizeze spre noi 
victorii în muncă în cinstea acestor 
evenimente.

In acest scop, organizațiile de par
tid trebuie să îndrume îndeaproape 
organizațiile sindicale, pentru ca a- 
cestea să desfășoare în permanență 
o agitație vizuală interesantă, atrac
tivă și mobilizatoare, legată de sar
cinile concrete ale colectivelor res
pective. In primul rînd agitația vi
zuală trebuie să aibă în centrul a- 
tenției ei îndeplinirea angajamente
lor de întrecere luate cu scopul reali
zării planului pe anul 1954 la toți 
indicii. Prin lozinci, panouri, prin 
grafice ^sugestive, minerii și munci
torii trebuie chemați să realizeze rit
mic planul de producție, să îmbună
tățească calitatea, să realizeze eco
nomii de materiale și energie în in
teresul reducerii prețului de cost ăl 
producției. Mai viu, mai convingător 
trebuie popularizată metoda graficu
lui ciclic. Sînt brigăzi de mineri care 
trec pentru primă' oară la aplicarea 
metodei graficului ciclic și de Ia în
ceput obțin rezultate remarcabile. E- 
xemplul acestor brigăzi, realizările 
lor trebuie popularizate operativ și 
atractiv prin grafice, lozinci, panouri, 
ceea ce va îndemnă și alte brigăzi 
de mineri să treacă lâ muncă pe bâză 
de grafic ciclic.

funcțiilor de control ale înaltului co
misar al U.R.S.S. în Germania.

Relațiile pe care le întreține cu Re
publica Democrată Germană consti
tuie expresia vie a politicii de pace 
si bună înțelegere dusă de Uniunea 
Sovietică cu toate statele interesate 
în menținerea unor relații de bună 
vecinătate.

In contrast cu adevărata suverani
tate de care se bucură R. D. Germa
nă, în Germania occidentală — așa 
cum a arătat tovarășul Molotov—este 
vorba de a da militariștilor și revan
șarzilor posibilitatea de a avea mînă li
beră pentru realizarea planurilor de 
reînviere a militarismului german. O 
asemenea politică nu poate duce nici 
odată la restabilirea unității și su
veranității statului german. Germania 
are nevoie de un tratat de pace — 
aceasta fiind condiția necesară solu
ționării radicale a problemei germane.

Puterile occidentale, mai ales 
S.U.A. și guvernul de la Bonn, caută 
tot felul de căi pentru militarizarea 
părții de apus a Germaniei. Acest 
scop 1-a urmărit și decenta conferință 
de la Londra.

Forțele democratice, patriotice din 
întreaga Germanie însă, alături de 
toate popoarele continentului nos
tru, își intensifică eforturile pentru 
preîntîmpinarea unui nou război, a- 
lăturîndu-se propunerii Uniunii So
vietice cu privire la crearea unui sis
tem de apărare colectivă în Europa. 
Poporul german este ferm hotărît să 
lupte pentru ca țara sa să nu mai

Una din lipsurile de pînă acum ale 
agitației vizuale a fost aceea că a scă
pat din vedete lupta pentru ridicarea 
celor rămași în urmă la nivelul frun
tașilor. Faptul că anumite brigăzi de 
mineri lichidează cu rămînerea în 
urmă și realizează depășiri de plan 
de 3-5 la sută trece neobservat, nu e 
popularizat cu grijă pentru a duce la 
întărirea luptei pentru lichidarea ră- 
mînerii în urmă. Dacă toate brigă
zile ar realiza zilnic sarcinile de plan, 
atunci planul de producție al fiecărei 
mine ar fi realizat în mod ritmic. Ți- 
nînd seama de aceasta, agitația vi
zuală trebuie folosită pentru stimula
rea luptei de • înlăturare a rămînerii 
sub plan. Deosebit de important este 
ca în acest cadru agitația vizuală să 
cheme pe muncitorii fruntași în spri
jinul celor rămași în urmă, prin ai- 
plicarea inițiativei grunei sindicale 
nr. 19 de la’ uzinele „21 Decembrie“- 
București.

Una din condițiile hotărîtoare în în
deplinirea angajamentelor de întrece
re este folosirea deplină a mașinilor 
și utilajelor cu care sînt înzestrate 
minele și întreprinderile noastre. Prin 
formele ei variate și atractive, agi
tația vizuală constituie un mijloc im
portant de mobilizare a colectivelor 
de întreprinderi în marea acțiune pen
tru folosirea deplină a utilajelor. In 
mod operativ, inițiativele noi, succe
sele remarcabile în întrecere, noii 
fruntași ai întrecerii socialiste și tot 
ceea ce e nou și demn de urmat în 
fiecare întreprindere, trebuie popu
larizate la loc de cinste prin agita
ția vizuală.

Calitatea agitației vizuale stă și 
în caracterul ei combativ. Prin aceas
tă formă de agitație vizuală trebuie 
îndreptat tăișul criticii împotriva ma
nifestărilor de indisciplină, â lipsei 
de grijă față de avutul obștesc, față 
de alte lipsuri care împiedică spori
rea producției, reducerea prețului de 
cost, îmbunătățirea calității etc.

Forța agitației vizuale constă în 
caracterul ei concret, legat de speci
ficul fiecărei întreprinderi, de sarci
nile fiecărui colectiv. Organizațiile 
de partid, sindicatele, organizațiile 
de tineret trebuie să dea dovadă de 
inițiativă și pricepere în desfășura
rea agitației vizuale, să o folosească 
din plin pentru intensificarea și dez
voltarea marii întreceri socialiste în 
întîmpinarea Congresului partidului 
și a zilei de 7 Noiembrie.

devină focarul unui nou război, pen
tru asigurarea păcii în Europă și în 
întreaga lume. Această luptă dreaptă 
se bucură în zilele noastre de ade
ziunea majorității covîrșitoare a po
poarelor.

Lâ 17 octombrie, populația din 
R. D. Germană a ales deputății în 
Camera populară a R. D. Germane și 
reprezentanța populară a Mărelifl' 
Berlin

Aceste alegeri au constituit un pri
lej de puternică manifestare â atașa
mentului fierbinte, a încrederii nemăr
ginite pe care populația R. D. Ger
mane o are față de puterea munof- 
torească-țărănească, față de regimul 
de viață pe care și l-a ales.

După cum s-a mai anunțat, 98,4 
Ia sută din populație a participat ia 
vot, din care 99,3 la sută din numă
rul alegătorilor și-au dat votul can- 
didaților .Frontului Național al Ger
maniei Democrate.

Alegerile populare din R. D. Ger
mană au constituit totodată un prilej 
de manifestare a prieteniei dintre po
porul german, Uniunea Sovietică și 
toate popoarele lagărului păcii, de
mocrației și socialismului.

Populația R. D. Germane și-a dat 
la 17 octombrie votul pentru conti
nuarea luptei de realizarea unificării 
patriei sale, pentrti împiedecarea înar
mării Germaniei occidentale, pentru 
asigurarea păcii în Europa și în în
treaga lume.

A. CERBU

Muncă rodnică
Pe until din șantierele de construc

ții din Petrila lucrează printre alte 
brigăzi și brigada complexă condusă 
de cunoscutul fruntaș al întrecerii so
cialiste Iosiî Vereș. Membrii acestei ’ 
brigăzi sînt împărțiți în patru echipe. 
Aplicînd metoda sovietică Orlov, 
membrii acestor echipe înalță văzînd 
cu ochii noul bloc ăl magazinului ali
mentar din localitatea Petrila. In ca
drul brigăzii muncă se desfășoară în- 
ir-un ritm viu. Echipele de zidari se 
întrec între ele, făcînd ca zidurile să 
crească neîncetat. Din cînd în cînd, 
se aude vocea șefului de brigadă Io- 
sif Vereș care-i îndeamnă pe membrii 
brigăzii la muncă, amintindu-le an
gajamentele luate în cinstea celui de 
al Il-lea Congres al partidului și a 
zilei de 7 Noiembrie.

...Cînd toaca bătu, anunțînd lăsa
rea lucrului, brigada încă nu încetase 
munca. Tînăra Maria Colda, respon
sabila unei echipe de zidari din ca
drul brigăzii complexe condusă de 
tovarășul Vereș, parcă nici nu au
zise toaca. Iși continuă munca în a- 
celași ritm încă 20 de minute, după 
care se duse în spatele clădirii unde 
urma să se facă analiza muncii de
puse.

Șeful organizării muncii, tov. Io- 
nescu Panait, anunță pe membrii din 
brigada condusă de tov. Vereș că în 
urma muncii depuse timp de o săp- 
tămînă au realizat 130 metri cubi de 
zidărie.

Brigada complexă â analizat posi
bilitățile de dezvoltare a realizărilor 
obținute în prima decadă a lunii în 
curs și s-a angajat să realizeze 30 
metri cubi de zidărie în fiecare zi.

CONSTANTIN VĂ.ȘCANU 
corespondent

După metodele sovietice
Numeroase brigăzi de mineri de la 

mina Lupeni, care âu organizat mun
că pe baza metodelor de lucru sovie
tice, au adus contribuții însemnate lâ 
îndeplinirea sarcinilor de plan.

Printre brigăzile de mineri care 
aplică cu succes metodele de muncă 
sovietice Jandarova și Voroșin, se nu-: 
mără și cele conduse de tov. Ștefan i 
Cialovici. Mihai Moraru, Popa Radu, 
Ioan Gheat și Albulov Lubomir, care1 
au reușit că în perioada 1 —15 octom
brie a.’ c. să-și întreacă productivita
tea planificată cu 45—90 la sută, si- 
tuîndu-se în fruntea întrecerii socia
liste pe mină

TUDORA NICOLAE 
corespondent

0 stare de lucruri 
care nu mai trebuie tolerată

In raionul nostru există o serie de 
lipsuri în ce privește aprovizionarea 
de iarnă a populației. Aceasta se da- 
torește și faptului că conducerea O.C.L. 
Aprozar Petroșani se mulțumește să 
preia de multe ori produsele ce so
sesc de la furnizori în stare alterată.

Această situație nu este îngăduită. 
Indiferent de către cine și de unde 
sînt expediate aceste produse, odată 
ce ele nu pot fi întrebuințate, Apro
zarului îi revine sarcina de a sezisâ 
unitățile care se fac vinovate.

Spre exemplu, Agevacop-ul Calafat 
â livrat Aprozar-ului Petroșani cu cî- 
teva săptămîni în urmă cantitatea de 
1700 kg. roșii. La destinație s-a con
statat că mai mult de 1200 kg, roșii 
au fost alterate. Altădată Aprozar-ul 
Petroșani a primit din părțile Sibiului 
o însemnată cantitate de cartofi. Cu 
toate că un sfert din cantitatea totală 
de cartofi era înlocuită cu pămînt, A- 
prozar-ul a preluat marfa. Asemenea 
cazuri s-au întîmplat de multe orL-

Conducerea Aprozar-ului și secția 
comercială a Sfatului popular raio
nal s-au întrebat oare vreodată cine 
suportă pagubele mari ce se produc , 
din cauza nepăsării unor persoane 
care trimit marfa și a altora care pri 
mese produse alterate ?

Pentru a se pune capăt acestei si
tuații, conducerea O.C.L. Aprozar 
trebuie să ia atitudine față de acei 
furnizori care trimit mărfuri de proas
tă calitate, refuzînd plata acestora. 
MARIA IORDACHE DUMITRESCU 

corespondent
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TELEGRAMĂ

Prezidiului Sovietului Suprem al U. R. S. S., 
Consiliului de Miniștri al U. R. S. S., 

Comitetului Central al P. C. U, S.
MOSCOVA (Agerpres). —- TASS pretn al Uniunii Republicilor Sovietice liste și Comitetului Central al Parti- 

transmite textul telegramei adresate Socialiste, Consiliului de Miniștri- al dului Comunist al Uniunii Sovietice, 
din Pekin Prezidiului Sovietului Su- Uniunii Republicilor Sovietice Socia-

Dragi tovarăși ! - >
Ingăduiți-ne ca, în numele întregului popor chinez, să vă exprimăm sincere mulțumiri pentru felicitările 

dumneavoastră prietenești cu prilejul celei de a 5-a aniversări a constituirii Republicii’ Populare Chineze.
Succesele obținute de popoarele țării noastre în decursul ultimilor cinci ani în domeniul transformări

lor sociale, refacerii economiei naționale, construcției socialiste și reorganizării socialiste sînt de nedespărțit 
de ajutorul sincer și dezinteresat din partea marelui popor sovietic, a Partidului Comunist al Uniunii Sovie
tice și guvernului sovietic...

Vă rugăm să transmiteți recunoștință noastră cea măi sinceră întregului popor sovietic.
Trăiască prietenia frățească, de nezdruncinat dintre popoarele Chinei și Uniunii Sovietice !

Comitetul permanent ăl Adunării reprezentanților popu
lari din întreaga Chină
Mao Țze-dun, președintele Republicii Populare Chineze

• Consiliul de Sfat ăl Republicii Populare Chineze
Comitetul Central al Partidului Comunist Chinez

Sosirea la Pekin a primului ministru al Indiei, Nehru
PEKIN (Agerpres). — China Nouă
In urma invitației guvernului R.P. 

Chineze, là 19 octombrie a sosit la 
Pekin primul ministru al Indiei, Ja
waharlal Nehru. Primul ministru este 
însoțit de fiica sa, Indira Gandhi, și 
de Pillai, secretar general al Minis-

La sosirea sa pe aeroport, primul 
ministru al Indiei a declarat printre 
altele:

De rr.uit timp doream să vizitez ă- 
ccastă mare țară. Sînt fericit că azi 
dorința mea a fost realizată

Este de un interes vital ca noi să 
ne înțelegem unul pe altul și să întă
rim mai departe prietenia noastră is
torică. Chină și India sînt țări mari, 
care au în fața lor probleme similare

Mao
PEKIN (Agerpres). — China Nouă
La 19 octombrie, președintele Re

publicii Populare Chineze, Mao Țze- 
dun, l-a primit pe primul ministru al 
Indiei, Nehru.

Au fost de față: Ciu De, vicepre
ședintele Republicii Populare Chine
ze; Liu Șao-ți, președintele Comite-

Note și comentarii externe

Fenomenele de criză în economia S. U. A.
încă spre mijlocul anului 1953 s-ău 

făcut simțite în S.U.A. simptomele 
¡vădite ale unei crize economice, ma
nifestate în primul rînd printr-o su
praproducție de mărfuri, care nu-și 
găsesc debușeu.

Producția industrială, care ă atins 
nivelul cel mai înalt spre mijlocul a- 
nului trecut, a început din luna iulie 

¡să scadă simțitor. In acest an, indi
cele producției industriale a scăzut 
cu aproape 10 la sută. Volumul pro
ducției a fost în primul semestru al 
anului curent cu 8 la sută inferior 
celui din prima jumătate a anului 

11953.
Scăderea volumului producției a 

cuprins aproape toate ramurile indus
triei extractive și prelucrătoare din 
¡S.U.A. In cursul primelor șase luni 
ale anului 1954 s-a extras cu aproape 
19 la sută mai puțin cărbune decît 
în aceeași perioadă a anului trecut. 
Producția de fontă a scăzut cu 25 la 
sută, producția de oțel — cu 29 la 
sută, a laminatelor — cu 28 la sută.

Un exemplu grăitor al crizei din 
industria americană îl oferă una din 
ramurile principale — industria de 
automobile a S.U.A. Dificultățile des
facerii de automobile și uriașa lor 
acumulare în depozite au cauzat re
ducerea cu 12 la sută în cursul ulti- 

terului Afacerilor Externe al Indiei.
Pe aeroport, primul ministru indian 

a fost întîmpinat de Ciu En-lai, pre
mierul Consiliului de Stat și minis
trul Afacerilor Externe al R. P. Chi
neze; Cen Iun, Pîn De-huai, Don Țzî- 
huei, He Lun, Ulanfu, Li Fu-ciun, 

Declarația lui Nehru
și care au pornit cu hotărîre pe calcă 
progresului. De măsura în care Chi
na și India se vor înțelege una pe 
alta va depinde nu numai bunăstarea 
Asiei, ci și a întregii lumi. încorda
rea care domnește azi în lume cere 
că noi să lucrăm împreună pentru 
pace.

Permiteți-mi să-mi exprim speranța 
că vizita mea în China ne va apro 

Țze-dun l-a primit pe Nehru
tului permanent al Adunării repre
zentanților populari din întreaga Chi
nă; Ciu En-lai, premierul Consiliului 
de Stat și ministrul Afacerilor Exter
ne al Republicii Populare Chineze; 
Sun Cin-lin, vicepreședinte al Comi
tetului permanent al Adunării repre- 

de S. BORISOV și A. BUK1N 

inului ăn a volumului general al pro
ducției de automobile.

Starea de criză a afectat de ase
menea numeroase ramuri ale indus
triei ușoare. Perspectivele extrem de 
nefavorabile ale dezvoltării economiei 
americane le dovedesc și asemenea 
fapte ca reducerea noilor investiții de 
capital și micșorarea afluenței de co
menzi industriale. Nu oferă motiv; 
pentru pronosticuri optimiste nici si
tuația comenzilor noi, care prezintă 
o mare importanță pentru caracteri
zarea' conjuncturii de mîine. Este su
ficient să spunem că volumul comen
zilor noi pe care le-ău primit ramu
rile industriei prelucrătoare din S.U.A. 
în primul semestru al anului curent a 
fost cu 20 la sută inferior celui din 
anul trecut. ,

Dificultățile serioase prin care trece 
în prezent industria americană sînt 
încă accentuate prin criza din agri
cultura S.U.A. Acumularea de sur
plusuri de produse agricole atrage 
după sine reducerea suprafețelor cul
tivate, restrîngerea producției agri
cole, ruinarea fermierilor. Incercînd 
să stăvilească dezvoltarea crizei din 
agricultură, guvernul american a pro- 

Li Sian-nian, locțiitori ai premieru
lui Consiliului de Stat și de alte per
sonalități din R. P. Chineză.

La aeroport se aflau de asemenea 
P. F. Iudin, ambasadorul U.R.S.S. în 
R. P. Chineză, șefii și membrii am
basadelor și legațiilor acreditați la 
Pekin.

pia și mai mult și că împreună vom 
lucra cu un elan sporit.

Vă aduc salutul și urările de bine 
din partea poporului indian. Mă aflu 
în China doar de o zi, dar primirea 
cordială și spontană care mi s-a fă
cut la Canton și Hanciou au fost pen
tru mine revelatoare. Vă mulțumesc 
din inimă pentru sentimentele calde 
ne care le-ați manifestat față de 
mine.

zentănților populari din întreagă 
Chină; Cen Iun, vicepremier al Con
siliului de Stat al Republicii Populare 
Chineze; Raghavăn, ambasadorul Re
publicii India în Republica Populară 
Chineză, și Iuan Ciun-sien, ambasa
dorul Republicii Populare Chineze în 
Republica India.

cedat anul acesta la reducerea forțată 
cu 25.000.000 acri a suprafețelor cul
tivate ceea ce reprezintă 8 la sută 
din întreaga suprafață cultivată din 
S.U.A.

Dezvoltarea fenomenelor de criză 
din economia S.U.A. are grave reper
cusiuni asupra situației oamenilor 
muncii din S.U.A. Numărul șomeri
lor totali ă atins în prezent nivelul 
cel mai ridicat de după război. Re
ducerea producției și creșterea șoma
jului atrag după ele reducerea sim
țitoare a salariilor în condițiile urcă
rii continue a prețurilor cu amănun
tul la mărfurile de consum. Reduce
rea salariilor în condițiile creșterii 
neîncetate a prețurilor, majorării chi
riilor și sporirii impozitelor, obligă 
pe oamenii muncii să reducă consu
mul pînă și al alimentelor și mărfu
rilor strict necesare. In mai 1954, ma
gazinele cu amănuntul din Richmond 
au vîndut populației cu 12 lă sută 
mai puține mărfuri decît în luna mai 
a anului trecut, cele din Philadelphia
— cu 11 la sută, din San Francisco
— cu 9 la sută etc.

Acestea sînt roadele cursei nestă
vilite a înarmărilor, ceea ce duce lă 
îmbogățirea monopolurilor din S.U.A. 
și la pauperizarea poporului american.

(Agerpres);

Situația internațională 
la zi

Cercurile conducătoare din apus 
continuă acțiunea pentru reînarmareă 
Germaniei occidentale. La 20 octom
brie au început la Paris tratative în
tre miniștrii de Externe occidentali 
pentru perfectarea acordurilor de la 

, Londra cu privire la includerea Ger
maniei occidentale înarmate în tra
tatul de la Bruxelles și în pactul 
Atlanticului de nord.

Intre primul ministru francez Men- 
dés-France și cancelarul Adenauer a’ 
avut Ioc o întrevedere în legătură cu 
problema Saarului. Aceasta este una 
din problemele nerezolvate la Lon
dra. După cum se știe Saarul se află 
în zona franceză de ocupație a Ger
maniei occidentale și el continuă să 
rămînă un măr al, discordiei între 
monopoliștii francezi’ și vestgermani. 
Pcziția guvernului francez în proble
ma Saarului este aceea de creare â 
unei ășa-zise uniuni vesteuropene în 
ă cărei componență să intre și Saarul, 
avînd astfel posibilitatea să posede 
marile bogății de cărbune și oțel ale 
acestuia.

Monopolistii vestgermani, sprijiniți 
de cercurile guvernante din S.U.A. 
nu vor să facă asemenea concesii 
Franței.

Guvernul englez, vrînd să pună 
mînă pe Saar, urmărește includerea' 
acestuia în tratatul de la Bruxelles 
în care Anglia caută să ocupe poziție 
predominantă.

Saarul însă nu trebuie să fie nici 
ăl monopoliștilor francezi nici ai ce
lor din Ruhr. El trebuie să fie — așa 
cum a declarat Max Reimann, preșe
dintele Partidului Comunist din Ger
mania — alipit la o Germanie unită, 
democratică și iubitoare de pace.

*
In cadrul lucrărilor Comitetului 

Politic al O.N.U. au continuat dis
cuțiile în problema dezarmării. Au 
luat cuvîntul reprezentanții Siriei, 
Peru, Poloniei, Franței și U.R.S.S..

Reprezentantul Siriei — Șucaire —< 
a vorbit despre importanța problemei 
în discuție pentru toate popoarele lu
mii și despre faptul că în ultima vre
me s-ă realizat o oarecare apropiere 
ă punctelor de vedere ale diferitor 
state în problema amintită.

Șeful delegației poloneze — Skrzeș- 
zewski — a arătat că actuala sesiu
ne ă Adunării Generale a O.N.U. are 
posibilitatea să contribuie la destin
derea situației internaționale datorită 
existenței propunerilor Uniunii So
vietice în problema încheierii unei 
convenții internaționale în problemă 
dezarmării. In numele delegației po
loneze, Skrzeszewski a salutat apro
pierea punctelor de vedere cuprinse 
în memorandumul frănco-britanic din 
11 iunie 1954 și în propunerile sovie
tice lă actuala sesiune.

Jules Moch, reprezentantul Franței 
n-a mai ridicat obiecțiunea ca în pro
blemele cele mai importante numai 
Consiliul de Securitate să aibă drep! 
tul de a aplică sancțiuni. Moch a în
cercat să obțină însă ca în probleme 
mai puțin importante să aibă dreptul 
de a aplica sancțiuni și organul de 
control care este chemat să suprave
gheze îndeplinirea acordurilor.

A. I. Vîșinski, care a luat ultimul 
cuvîntul, a lămurit din nou poziția’ 
Uniunii Sovietice în problema rela
țiilor dintre Consiliul de Securitate 
și organul de control: acesta din urmă 
nu are dreptul să aplice sancțiuni sta
tului care încalcă acordul internațio
nal cu privire la dezarmare. Sanc
țiuni poate aplica numai Consiliul de 
Securitate care este organul suprem 
al O.N.U. în problema menținerii 
păcii si securității.

★

Greva docherilor englezi continuă 
să se dezvolte cu intensitate. Gre
viștilor londonezi li s-au alăturat 
marți 9.663 docheri, din portul Li
verpool. Aceasta a făcut ca numărul 
vaselor imobilizate din cele mai mari 
porturi ale Angliei să se ridice la 
300. Greva a cuprins în ultimele zile 
aproape jumătate din numărul do
cherilor din Anglia. i
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