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Pentru o temeinică pregătire 
a sezonului sportiv de iarnă

Bucurîndu-se din plin de grija partidului și guvernului, 
educația fizică și sportul din patria noastră a pășit în anii 
puterii populare pe calea unui puternic avînt. In Valea Jiului au 
fost create peste 20 de colective, care au fost înzestrate cu ma
terialele sportive necesare. In același timp, au fost construite și 
amenajate peste 70 de baze sportive, dintre care o bună parte 
au fost amenajate prin muncă voluntară. Aceste condiții au avut 
un rol important în dezvoltarea culturii fizice și sportului de 
masă în raionul nostru, făcînd posibil ca în cursul acestui 
ân colectivele sportive să obțină o serie de succese importante 
în munca lor.

Iarna a început să-șl anunțe sosirea. Pe muntele Parîng 
au căzut primii fulgi de zăpadă. Ei vestesc că în curînd va 
începe o nouă perioadă de activitate sportivă, perioadă în care 
localitățile Văii Jiului, munții și văile vcr cunoaște freamătul 
și voioșia întrecerilor sportive de iarnă. De aceea, în aceste zile 
trebuie să se desfășoare intens pregătirile pentru activitatea 
sportivă pe timpul iernii.

Desfășurarea unei rodnice activități sportive în lunile de 
iarnă necesită o temeinică și sistematică pregătire din partea 
colectivelor sportive, a Comitetului raional pentru cultură fi
zică și sport, precum și a organizațiilor U.T.M. Lunile de iarnă, 
care pe timpul regimului burghezo-moșieresc erau socotite „se
zon mort“, trebuie să devină o perioadă de intensă activitate 
sportivă.

Unele colective sportive din Valea Jiului ău și început pre
gătirile în vederea activității sportive ce se va desfășură în 
Junile de iarnă trecînd la amenajarea de pîrtii pentru schi și 
sănius. terenuri de patinaj și hochei etc. La Petroșani, de 
pildă, prin muncă voluntară s-a început defrișarea unui teren 
necesar antrenamentelor de schi, au fost verificate sălile exis
tente de gimnastică; sportivilor de la Institutul de Mine „GhJ 
Gheorghiu-Dej“ li s-a dat de curînd în folosință o nouă sală de 
gimnastică în care vor putea fa'ce antrenamente pe timpul iernii. 
De asemenea, colectivul sportiv „Constructorul“ Petroșani, care 
ia avut o bogată activitate sportivă în timpul verii, a început 
pregătirile necesare în vederea activității sportive de iarnă. 
Astfel, a fost revizuit materialul sportiv pentru jocurile de iarnă 
și s-a început construirea unui bob de 4 persoane. O atenție 
deosebită dă colectivul Constructorul din Petroșani patinajului 
ști hocheiului. Acest colectiv are 2 echipe de hochei, o echipă de 
patinaj artistic și alta de patinaj viteză. In vederea asigurării 
Unor condiții optime pentru desfășurarea activității acestor 
echipe, colectivul Constructorul a luat măsuri pentru amena
jarea unui teren de hochei și a unui patinoar.

In prezent, o activitate rodnică pentru pregătirea sezonului 
sportiv de iarnă a început să se desfășoare și în orașul Lupeni^ 
Prin muncă voluntară, colectivul sportiv Minerul Lupeni a tre
cut la amenajarea unei pîrtii de schi, lungă de 3.000 metri, lă 
Straja. In orașul Lupeni, prin grija colectivului sportiv Minierul 
se va amenaja și un patinoar. Acțiuni pregătitoare în vederea 
sezonului soortiv de iarnă au întreprins și unele școli din orașul 
Lupeni.

Nu peste tot însă problema pregătirii sezonului sportiv de 
Iarnă a fost privită cu destulă seriozitate. Unele colective spor
tive, printre care Minerul Petrila, Flamura roșie, Avîntul, 
școala de 10 ani din Lupeni, au neglijat pînă- acum pregătirile 
in vederea desfășurării unei rodnice activități sportive în lunile 
de iarnă. Numai astfel sie explică faptul că pînă în prezent în 
unele localități nu s-au luat măsuri pentru amenajarea de pîrtii 
ide schi, patinoare sau măsuri pentru aprovizionarea colectivelor 
cu materialele necesare sporturilor de iarnă. Colectivul sportiv 
Minerul Petrila (președinte tov. Suhan) nu s-a preocupat de 
amenajarea sălii de gimnastică pentru a putea fi folosită în con
diții optime în timpul iernii.

Trebuie spus însă că nici Comitetul raional pentru cultură 
fizică și sport nu acordă atenția cuvenită organizării activității 
sportive de iarnă. Acest comitet, at cărui președinte este tov. 
Vasile Hlopețchi. n-a îndrumat pînă acum colectivele sportive 
din Valea Jiului în vederea pregătirilor pentru perioada de 
iarnă.

Pentru a asigura maselor largi de oameni ai muncii posi
bilitatea practicării sporturilor de iarnă este necesar ca toate 
colectivele sportive din Valea Jiului să treacă de îndată la ame
najarea de pîrtii pentru schi și patinoare, la amenajarea sălilor 
de gimnastică, la pregătirea echipamentului necesar sporturilor 
de iarnă etc. Organizațiile U.T.M, sindicale și sfaturile popu
lare trebuie să sprijine colectivele sportive atunci cînd acestea 
trec la acțiuni menite să asigure condițiile pentru buna desfă
șurare a sezonului sportiv de iarnă.

In perioada de pregătire a sezonului sportiv de iarnă, Co 
mitetul raional pentru cultură fizică și sport, colectivele sportive 
și organizațiile U.T.M., trebuie să-și sporească eforturile în 
munca de educare a sportivilor și de îmbogățire a cunoștințelor 
lor tehnice. In sezonul sportiv de iarnă, tovarășii din conduce
rile colectivelor sportive și organizațiile U.T.M. trebuie să asi
gure aspiranților G.M.A. posibilități de trecerea normelor spe
cifice lunilor de iarnă: schi, patinaj etc.

Sarcini de seamă revin și organizațiilor de partid, care au 
datoria să îndrume colectivele sportive și organizațiile U.T.M. 
pentru a desfășura o rodnică activitate.

Să folosim din plin perioada sezonului sportiv de iarnă 
pentru a da un nou avînt activității sportive I

In cinstea Congresului partidului și a zilei de 7 Noiembrie

Se dezvoltă mișcarea pentru inovații 
și raționalizări in producție

Noi propuneri de inovații prezentate la cabinetul tehnic
Lâ cabinetul tehnic al mi

nei Aninoasa au fost prezen
tate în cursul lunilor septem- 
brie-octombrie, 10 noi propu
neri de inovații. Tot în aceas
tă perioadă colectivul cabi
netului tehnic a întocmit ac
tele pentru plata unor recom
pense în valoare de 3420 lei 
pentru inovații care aduc în
treprinderii economii anuale 
de 31.268 lei.’

Pentru noua sa inovație 
— înlocuirea garniturilor de 
cînepă cu garnituri de pîslă 
la presetupele de la tijele 
pistoanelor compresorului Re-

Recent, tinerii strungari 
Tudor Neacșu, Daniel Zang 
și Francisc Hering de la U- 
zina de reparat utilaj minier 
din Petroșani, au primit o 
comandă de a executa 5000 
de bucăți șuruburi pentru 
lămpile de mină.

— Avem o comandă de 
piese în serie — s-a adresat 
tînărul Tudor Neacșu tovară
șului său de muncă, strunga
rul Daniel Zang, care venise 
să-l schimbe la mașină. Tre
buie să facem ceva căci prea’ 
mult timp ne ia confecționai- 
rea unei piese care costă abia 
4 bani.

— Trebuie să scurtăm tim-

Mecanizarea încărcării — o problemă care preocupă 
pe inovatorii de la mine

In ultimul timp există o 
largă preocupare în rîndul 
inovatorilor muncitori și teh
nicieni din cadrul întreprin
derilor carbonifere, de a re
zolva problema mecanizării 
uneia dintre cele mai grele 
procese de muncă din mine 
— încărcarea. In acest do
meniu s-au și obținut cîteva 
rezultate, iar în prezent se 
lucrează intens, de către maii 
mulți inovatori și colective, 
pentru a construi noi tipuri 
de mașini și dispozitive de 
încărcat cărbune.

Mafeina de încărcat conce
pută de un colectiv de inova
tori de la mina Aninoasa, în 
frunte cu tov. Iosif Madaras, 
a fost construită în prototip 
lâ Uzina de reparat utilaj

întoarcerea din China a unor membri 
ai delegației guvernamentale a R. P. R.

La 20 octombrie s-au îna
poiat în Capitală tovarășii 
Gh. Apostol, prim secretar al 
Comitetului Central al P.M.R., 
conducătorul delegației gu
vernamentale a Republicii 
Populare Romîne care a par
ticipat la festivitățile ce au 
avut loc la Pekin cu ocazia 
celei de a 5-a aniversări a 
Republicii Populare Chineze, 
și Gr. Preoteasa, prim loc
țiitor al ministrului Afaceri
lor Externe, membru al de
legației. 

șița —, inovatorul Francisc 
Cozma a fost recompensat cu 
494 lei. Inovatorii Viorel Su- 
ciu și Victor Butca au fost 
și ei recompensați cu premii 
de 500 și, respectiv, 400 Iei.

In prezent inovatorii de lâ 
mina Aninoasa lucrează la 
rezolvarea cîtorva probleme 
importante din procesul de 
producție. Astfel, un colectiv 
de tehnicieni din care face 
parte și inovatorul Andrei 
Pop se preocupă de automa!- 
tizarea ușilor de la rampa 
puțului principal. De aseme
nea, inovatorii Ioan Bară șl

Tinerii inovatori
pul de prelucrare — â răs
puns Daniel Zang.

... Tudor Neacșu s-a gîndit 
mult asupra unui ^dispozitiv 
care să poată fi aaaptat la 
strung. A și desenat pe o 
hîrtie noul dispozitiv, dar mai 
lipseau unele amănunte de 
construcție. Aici a fost ajutat 
de Daniel Zang. Si cîteva 
zile mai tîrziu dispozitivul a 
și fost pus în practică.

Cu noul dispozitiv de strun- 
jire și filetare a șuruburilor 
pentru lămpi de mină, tinerii 
strungari au reușit să reducă 
timpul de execuție al unui 
șurub de la 2 minute și jumă
tate, la numai 45 secunde..

minier din Petroșani. In pre
zent i se aduc acestui pro
totip noi îmbunătățiri func
ționale. La fel, este în curs 
de construcție la mina Pe
trila prototipul mașinii de 
încărcat concepută de inova
torul Alexandru Szuhanek.

In cinstea Congresului par’ 
tidului și a zilei de 7 Noiem
brie inovatorii lucrează la1 
noi mașini și dispozitive de 
încărcat. Un colectiv de la 
U.R.U.M.P. lucrează Ia o 
sapă mecanică care să încar
ce cărbunele rezultat de la 
pușcare. Un alt colectiv, de 
la Direcția Generală a cărbu
nelui, se preocupă de eva
cuarea cărbunelui de la fron
tul de lucru prin proiectare

La sosirea pe aeroportul 
Băneasa, membrii delegației 
guvernamentale a R.P.R. au 
fost întîmpinați de tovarășii: 
I. Chișinevschi, prim vicepre
ședinte al Consiliului de Mi
niștri, Al. Drăghici, minis
trul Afacerilor Interne, M. 
Dalea și I. Fazekaș, secretari 
ai C.C. al P.M.R., S. Bughici, 
ministrul Afacerilor Externe, 
L Răutu, Constanța Crăciun, 
ministrul Culturii, Gkizela 

Anton Imling lucrează lâ 
captarea pe cale umedă a pra
fului de piatră rezultat din 
perforarea găurilor.

In acțiunea pentru însuși
rea și aplicarea inițiativei 
comuniștilor CS uzinele
m-eUrînrgîce „I. C. Frimu“- 
Siriaia, de a intensifica' în
trecerea socialistă în cinstea 
Congresului partidului și â 
zilei de 7 Noiembrie prin for 
losirea deplină a tehnicii, ino
vatorii de la mina Aninoasa,! 
pășesc în primele rînduri.

v
DUMITRU PETRE 

corespondent

In loc de 600 bucăți șuru
buri cît producea mașină îna
inte pe zi, astăzi ea produce 
2500. Astfel, tinerii strungari: 
au reușit să confecționeze 
9000 de bucăți șuruburi în- 
tr-un termen mai scurt de 
cît era prevăzut înainte pen
tru 5000 bucăți. In această 
perioadă ei și-au depășit nor
mele de lucru cu 500 Ia sută.,

Pentru sîrguința pe care au 
depus-o în rezolvarea acestei 
inovații, tinerii strungari Tu
dor Neacșu și Daniel Zang 
au fost recompensați cu 382 
lei.

TIBER1U DOBOȘI 
corespondent

(aruncarea1 Iui cu ajutorul 
unor palete).

Inovatorul Ioan Almășan, 
de la mina Lupeni, a conce
put o mașină de încărcat căr
bune în abataje frontale — 
lucrare care este urmărită cu 
viu interes de către minerii 
și tehnicienii din Lupeni. 
Tov. Emanoil Bocanciosu, din 
Petroșani, a prezentat cabine
tului tehnic al Direcției Ge
nerale, schițele unei lopeți 
mecanice cu palete pentru 
încărcarea pe crațer â căr
bunelui din abatajele cameră.

La rezolvarea problemei 
încărcării mecanice a cărbu
nelui trebuie să-și dea con
cursul cît mai mulți oameni 
ai muncii 1

Vass, C. Popescu, ministrul 
Agriculturii și Silviculturii, 
M. Magheru și D. Ionescu, 
directori în Ministerul Aface
rilor Externe, și alții.

Au fost de față reprezen
tanți ai Ambasadei R. P. Chi
neze la București, în frunte 
cu ambasadorul Van lu-pin, 
și reprezentanți ai Ambasa
dei Uniunii Sovietice în frun
te cu ambasadorul L. G. 
Melnikov.

(Agerpres)
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DIN ȚARA CONSTRUCTORILOR COMUNISMULUI =
Sevastopolul — orașul gloriei marinărești In întimpinarea aniversării Marelui Octombrie

In cursul lunii octombrie, locuito
rii orașului Sevastopol sărbătoresc 
100 ani de la luptele pentru apărarea 
Sevastopoluluj (1854).

In vederea acestei date memorabile, 
colaboratorii Muzeului Flotei Mării 
Negre pregătesc expoziții volante, țin 
conferințe și convorbiri pentru mari
nari și pentru oamenii muncii, orga
nizează excursii la locurile istorice 
ale orașului-erou.

Muzeul a fost organizat din iniția
tiva participanților la apărarea Se- 
vastopoltdui. De-a lungul existenței 
sale, el a devenit unul dintre cele 
mai bogate tezaure de relicve, docu
mente istorice, manuscrise, opere de 
arte plastice, reflectînd trecutul de 
luptă al flotei Mării Negre.

Cotropitorii fasciști au distrus clă
direa muzeului. îndată după elibera
rea orașului-erou a început repara
rea acestei clădiri. In august 1948, 
muzeul a putut primi din nou vizi
tatori.

In prezent, în sălile muzeului se 
numără peste 2.000 obiecte expuse, 
care vorbesc despre trecutul glorios 
de luptă și revoluționar al flotei Mă
rii Negre și al Sevastopolului.

Se vor termina lucrările de res
taurare a rotondei pe zidurile căreia 
este pictat celebrul tablou „Apărarea 

■Sevastopolului“.
Pe colina bulevardului istoric se 

înalță construcția clădirii refăcute a 
acestei renumite panorame. Tabloul 
•a fost creat între anii 1901—1904 de 
către renumitul pictor F. Rubov, pro
fesor la Academia de arte din Rusia! 
împreună cu pictorii M. Grekov și M.

Mina fruntașă în bazinul carbonifer 
Karaganda

Colectivul minei fruntașe nr. 31 
din bazinul carbonifer Karaganda 
(Kazahstan) și-a îndeplinit înainte 
de termen planul de producție pe 
zece luni. In toate abatajele minei 
s-ă introdus graficul ciclic.

Iată cum este organizată muncă 
la unul din abataje: Ciclul de mun
că îl începe schimbul trei, care lu
crează între orele 12 noaptea și 8 
dimineața. Combina carboniferă „Don- 
bas“, care este deservită de 12 oa
meni, începe extracția de cărbune 
imediat după revizia mașinii. Către 
sfîrșitul schimbului, abatajul de 230 
m. este complet curățit de cărbune 
pe o distanță de 120 metri.

Schimbul următor, care lucrează 
între orele 8-16, este de asemenea 

Avilov, care au devenit mai tîrziu 
maeștri de seamă ai picturii sovietice 
— specialiști în redarea scenelor de 
luptă.

Pictorii au înfățișat unul din epi
soadele asediului Sevastopolului, care 
a durat cîteva luni. Este vorba de 
asaltul colinei Malahov și altor în- 
tărituri care a avut loc în iunie 1855. 
Asaltul a fost respins. Cotiopitorii 
n-au reușit să cucerească colina Ma
lahov. In anii Marelui Război pen 
tru Apărarea Patriei, bombardierele 
fasciste au arun&at bombe incendiare 
asupra clădirii panoramei. Riscîn- 
du-și viața, marinarii au salvat o 
mare parte din pînza panoramei. A 
ceste bucăți din tablou au fost înfă
șurate în foi de cort și duse la Novo- 
rosiisk, de unde au fost mutate cît 
mai departe în interiorul țării.

După război, Guvernul Sovietic ă 
adoptat o hotărîre cu privire la re
constituirea panoramei. Pînza tablou
lui lui F. Rubcv fusese ruptă în 36 
bucăți de diferite mărimi și forme. 
Era străpunsă de schije și arsă pe 
alocuri. Din cei 1.680 m pătrați ai 
tabloului, 650 m pătrați au fost dis
truși.

In anul 1952 a fost organizat un 
colectiv de artiști pentru restaurarea 
întregii panorame.

Folosind părțile care s-ău păstrat 
și fotografiile tabloului lui F. Rubov, 
a fost restaurat întregul tablou al 
panoramei.

In primăvară anului acesta, colec
tivul de artiști a trecut la refacerea 
clădirii panoramei. In curînd clădi
rea va putea fi din nou vizitată.

alcătuit din 12 oameni care și ei ex
trag cărbune. După ei, schimbul de 
reparații, alcătuit din 14 oameni, pre
gătește combina pentru munca urmă
toare, revizuiește toate mecanismele, 
efectuează reparațiile prevăzute în 
plan

Sistemul înaintat de organizare ă 
muncii în mină a permis să se du
bleze productivitatea combinelor ,,Don- 
bas“ și să se depășească capacita
tea prevăzută în proiect a acestei în
treprinderi.

Experiența minerilor de la mina 
nr. 31 în organizarea muncii a fost 
adoptată și de colectivele altor între
prinderi carbonifere din bazinul Ka
raganda.

Oamenii muncii din Azerbaidjanul 
Sovietic întîmpină cea de a 37-a ani
versare a Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie cu noi succese în 
muncă.

Biroul de foraj de Ia Buzovnă, con
dus de cunoscutul specialist în do
meniul forajului petrolifer, Usta-Baba 
Pir-Marned, Erou al Muncii Socialiste, 
a îndeplinit. înainte de termen pro
gramul pe zece luni. Maiștrii care lu
crează în raionul Buzovna, au sta
bilit trei recorduri unionale de forare 
rapidă. In cinstea măreței sărbători 
s-au forat patru puțuri peste plan. 
Brigada lui Akop Melek-Karamov, u- 
nul dintre cei mai buni maiștri în 
extracția petrolului din Baku, a exi- 
tras peste sarcina inițială aproxima
tiv 4.000 tone de țiței și în prezent 
lucrează în contul lunii decembrie, 
întreagă schelă nr. 5 a îndeplinit

Succesele constructorilor nodului hidraulic de la Kahovka
Constructorii hidrocentralei Kahov

ka din Ucraina au îndeplinit cu cî
teva zile înainte de termen sarcjna 
de a monta utilajul principal. A luat 
sfîrșit căptușirea țevii de absorbție ă 
primului turbogenerator. Cu ajutorul 
unor puternice macarale portale ă 
fost instalat un uriaș acoperiș meta
lic. Constructorii au început căptuși- 

In orașul Kișinău (R.S.S. Moldovenească) au fost construite și refăcute 
numeroase clădiri de locuit și instituții social-culturcde.

IN CLIȘEU: Clădirea teatrului muzical-dramatic din Kișinău.

înainte de termen programul pe zece 
luni. Muncitorii rafinăriilor din Baku 
au distilat anul acesta peste preve
derile planului 46 trenuri cu combus
tibil și uleiuri Iubrefiante.

Lucrătorii din întreprinderile repu
blicii care produc mărfuri de consum 
popular luptă de asemenea pentru 
sporirea producției. De la începutul 
anului, în Azerbaidjan s-ău fabricat 
mărfuri în valoare cu 226 milioane 
ruble mai mult decît în perioada coi- 
respunzătoare a anului trecut. Com
binatul textil „Ordjonikidze" a pro
dus în plus 200 000 metri de țesături.

Țăranii din Azerbaidjan au obți
nut anul acesta o recoltă de bumbac 
care depășește recoltele ultimilor cîți- 
va ani. Pe numeroase plantații s-au 
și recoltat peste 30 chintale de bum
bac Ia hectar. De asemenea, s-a ob
ținut o recoltă bogată de alte culturi 
agricole.

rea țevii de absorbție a celui de al 
2-lea agregat.

Betonul blocului uriaș al bietului 
aval al barajului deversor, care are 
un volum de peste 6 000 metri cubL 
â fost turnat cu mult înainte de ter
men. Tot înainte de termen a fost 
turnat betonul pentru alte două blo
curi

Nu de mult, Ministerul Comerțului 
al R.S.F.S.R. a întocmit bilanțurile 
întrecerii lucrătorilor din comerț pe 
trimestrul al doilea al anului 1954.

Printre alte organizații comerciale 
de stat și întreprinderi de alimentație 
publică cărora li s-au atribuit premii, 
este și piața colhoznică „Danilov“ 
din orașul Moscova.

Piața „Danilov" este vestită prin 
buna amenajare a teritoriului său, 
prin buna organizare a comerțului, 
fir in aducerea în mari cantități a di- 
erite produse agricole. In primul se

mestru al anului 1954, aici s-au vîn- 
dut mai bine de 16.000 tone de pro
duse agricole, adică cu 4.000 tone 
mai mult decît în perioada corespun
zătoare a anului trecut.

Piața „Danilov" eSte una din cele 
30 piețe colhoznice ale Moscovei. 
Pretutindeni se remarcă sporirea can
tității de produse aduse de către col
hozurile din preajma Moscovei și de 
către colhozurile mai îndepărtate. In 
comparație cu primul semestru al a- 
nului 1953, cantitatea de cartofi a- 
dusă pe piețele Moscovei ă crescut â- 
nul acesta cu 16 lă sută, ă legume
lor — cu 20 la sută, â fructelor — 
de două ori. Comerțul colhoznic este 
un important sprijin al comerțului de 
stat și cooperatist în aprovizionarea

Piețele colhoznice
orășenilor cu produse agricole. Tot
odată, comerțul pe piețele orășenești 
stimulează creșterea producției col
hoznice, ridică venitul satelor colhoz
nice, sporește masa de mărfuri care 
circulă pe aceste piețe. Astfel locui
torii orașelor Stalingrad și Rostov- 
pe-Don achiziționează pe piețele col
hoznice între 75 și 80 la sută din 
întreaga cantitate de cartofi necesa
ră, între 35 și 50 la sută din canti
tatea de carne și tot atîta la legume.

In scopul dezvoltării comerțului și 
sporirii cantității de produse colhoz
nice aduse pe piață, piețele încheie 
contracte cu colhozurile. Piețele Mos
covei, care au semnat cîteva sute de 
contracte cu colhozurile, au repartizat 
250 autocamioane pentru aducerea 
produselor lor.

De la începutul anului trecut a 
luat o tot mai mare dezvoltare co
merțul în comision cu produse agri
cole prisoselnice colhozurilor și col
hoznicilor. Asemenea prisosuri sînt 
recepționate în comision de către or
ganizațiile cooperației de consum ne
mijlocit în sate și sînt desfăcute pe

de N. GORBUNOV
piețele orășenești la prețurile convenite 
cu posesorii. Aceste prețuri se apro
pie de acelea care se stabilesc pe pie
țele colhoznice.

O asemenea formă de comerț pre
zintă multe avantaje pentru țărăni
mea colhoznică. Se reduc cheltuielile 
pentru vînzare (economie Ia trans
porturi, la închirierea de localuri 
pentru comerț etc.) și, ceea ce este 
esențial, colhoznicii nu sînt împiedi
cați de la lucru în gospodăria ob
ștească. Despre importanța acestui 
lucru pentru producția colhoznică, se 
poate judeca după următorul faptș 
datorită comerțului în comision, col
hozul „Lenin", din ținutul Krăsnodar, 
a economisit în lunile octombrie și 
noiembrie 1953, 10.000 zile-muncă
pe care ar fi trebuit să le cheltuiască 
pentru a vinde produsele lui pe pie
țele orășenești.

Încă la sfîrșitul primului semes
tru, cooperația de consum poseda pe 
piețele colhoznice și pe străzile ora
șelor și așezărilor muncitorești 4.000 
magazine și chioșcuri pentru comer

țul în comision. Deverul acestora s-â 
ridicat la 800 milioane de ruble.

Ingrijindu-se de organizarea adu
cerii produselor pe piețele colhoznice, 
sovietele locale caută să creeze pen
tru colhoznici și colhozuri maximum 
de confort în vederea vînzării pro
duselor. Pe piețe se construiesc pa
vilioane acoperite, depozite și frigo- 
rifere, hoteluri și ceainării, se achi
ziționează inventar de comerț și îm
brăcăminte de protecție. Organiza
țiile comerciale orășenești deschid pe 
piețe gherete și chioșcftri, în care se 
vînd mărfuri industriale, articole de 
uz casnic și altele.

Statul cheltuiește mari sume pentru 
buna amenajare a piețelor. Din anul 
1946 și pînă în 1953, s-au cheltuit în 
aceste scopuri 1.300 milioane ruble. 
In aceeași perioadă de timp, în piețe 
s-au construit 2.268 pavilioane, apro
ximativ 12.000 gherete, tejghele cu o 
lungime totală de 700 km. pentru 
vînzarea produselor. S-au construit 
de asemenea depozite, frigorifere și 
ghețării, s-au asfaltat și s-au pavat 
incintele piețelor.

In cursul anilor 1954-1956 se pre
vede să se construiască peste 500 de 
noi piețe colhoznice, în așa fel încît 
numărul lor total să depășească 
9.000. (Agerpres)
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Lucrăm cu mașini și utilaje sovietice !
Pompa de mortar

Șantierele de construcții din Valea 
Jiului sînt înzestrate în măre parte 
cu mașini și utilaje sovietice.

Pe șantierul „12 Blocuri“ din Pe
troșani de pildă, se găsesc mai multe 
macarale R.S.K. 4 și K.S.K. 3, pom
pe de mortar Sokolov-Sokolovski, 
benzi transportoare etc.

Brigada condusă de mine obține 
rezultate frumoase în urma aplicării 
metodei sovietice Malîghin. Lucrînd 
în brigadă specializată de tencuieli, 
noi executăm în medie peste 500 m. p. 
de tencuieli zilnic.

înainte, cînd tencuielile se făceau 
manual, o echipă de 5 constructori 
cu o calificare înaltă abia realiza 
2.700 m. p. de tencuieli pe lună. A- 
cum, într-o lună se poate tencui cu 
mijloace mecanizate o suprafață de 
14—15.000 m. p. Aceasta, se datorește 
folosirii pompei de mortar Sokolov- 
Sokolovski, trimisă nouă de oamenii 
sovietici al căror ajutor multilateral 
îl simțim în permanență. De aseme
nea, noi folosim și alte utilaje sovie
tice ca injectorul Abramcv, collergan- 
guri și altele care ne ajută mult în 
munca noastră.

Noi, constructorii de pe șantierul 
„12 Blocuri“ din Petroșani, alături 
de toți muncitorii constructori din 
Valea Jiului mulțumim poporului so
vietic pentru ajutorul de zi cu zi pe 
care ni-1 acordă, sprijinindu-ne în o- 
peră de construire a socialismului în 
țara noastră.

MARIN MUSTAȚA 
șef de brigadă 

șantierul „12 Blocuri“ Petroșani

in romanul „Ținutul îndepărtat“ 
1— primul volum din valoroasa trilo
gie despre ținutul Amurului, a scri
itorului sovietic N. Zadornov — este 
înfățișată viața golzilor, populație 
băștinașe din acest ținut, între anii 
1840—1845

Bine documentat, Nikolai Zadornov 
a zugrăvit în paginile cărții sale via
ța triburilor indigene Samar și Beldî, 
sub toate aspectele ei, înfățișînd fră
mântările oamenilor nevoiași, lupta

Zi de toamnă rece și ploioasă. De 
cîteva zile nori negri acopereau al
bastrul cerului. In această dimineață 
însă, soarele a izbutit să străbată cu 
ra2ele-i aurii perdeaua groasă a no
rilor, încerci na să dezmorțească pu
țin natura

Întins pe o bancă din curtea sana
toriului de noapte, tinărul miner Du
mitru Istrate urmărea cu atenție jo
cul apei ce țlșned din fintina arte
ziană din fața lui. Era ora prînzului. 
Mai avea puțin timp pînă să coboare 
în adine... Cît de mu'l aștepta să fie 
din nou alături de ortacii lui! 11 fură 
gîndul și începură să i se perinde pe 
dinaintea ochilor imagini ce în cu- 
rînd vor deveni realitate.

Pe aceeași bancă, minerul loan 
Munteanu răsfoia o carte. Acesta ti
vea chef de vorbă.

— Și zici, măi Istrate, că-ți plac 
strugurii ?

— Plac!
— Dar zeamă lor ?
— Ca și ție /
— Atunci haide, nu mai visa, că 

m-ai plictisit de cînd stai șt nu scoți

Nu există mine. întreprinderi sau 
șantiere de construcții in Valea 
Jiului unde să nu fi pătruns ma
șini și utilaje trimise de oamenii 
sovietici.

La redacția noastră sosesc nume
roase scrisori care oglindesc bucu
ria oamenilor muncii de a lucra cu 
mașinile sovietice care le fac mun
ca mai frumoasă, mai spornică.

Publicăm cîteva din aceste scri
sori.

Mașina de încărcat
Brigada pe care o conduc a obținut 

lună de lună succese însemnate în 
executarea la timp a lucrărilor de pre
gătiri care i-au fost încredințate. Au 
fost luni cînd înaintările lunare ale 
brigăzii au trecut de 60 metri liniari;, 
în fiecare lună, productivitatea plani
ficată, adică norma de lucru, a fost 
depășită cu 50-100 la sută.

Este de netăgăduit faptul că succe
sele noastre se datoresc în primul 
rînd organizării muncii în chip nou 
și mecanizării complete a celui mai 
greu proces de muncă de la săparea 
galeriilor — încărcarea sterilului re
zultai de la pușcare. Nu pot să vor
besc despre mecanizarea muncii noas
tre, fără să amintesc de ajutorul cu 
adevărat frățesc al oamenilor sovie
tici. Mașina de încărcat de care se 
servește brigada poartă marca unei 
fabrici constructoare de utilaj minier 
din Uniunea Sovietică.

Noi minerii ne exprimăm recunoș
tința față de frățescul ajutor al oa
menilor sovietici, străduindu-ne să fo
losim cît mai din plin mașinile pe 
care ni le-au trimis, însușindu-ne și 
aplicînd peste tot bogata lor expe
riență de constructori ai comunismu
lui.

ANDREI VIZI 
miner fruntaș al întrecerii socialiste 

Vulcan

In Editura tineretului a apărut;
Nikolai Zadornov: „ȚINUTUL ÎNDEPĂRTAT”

— roman distins cu Premiul Stalin — 
lor îndîrjită împotriva negustorilor 
chinezi și mănciurieni. precum și 
lupta împotriva unei naturi potrivni
ce omului.

Supuși unei crunte exploătări de 
către negustorii chinezi și mănciu
rieni, de teapa lui Găo-To și Dîghen, 
locuitorii de pe malurile Amurului 
nu-și vor pleca capul.

Năpăstuitul, dar curajosul Ciumbo 
părăsește meleagurile natale, unde 

La sanatoriul de noapte
o vorbă. Mai bine vino să ajutăm lui 
Mciri-neni să aducă strugurii de la 
magazie.

Intr-o clipă cei doi au fost la ma
gazia de unde Mar ia Hidișan, res
ponsabila sanatoriului de noapte de 
la Aniruiasa. scotea alimente oentru 
a doua zi: apă minerală, struguri, un 
purcel tăiat pentru fript la tavă etc. 
Veseli, cei doi transportară cele cî
teva lăzi de struguri.

— Un pic de muncă înainte de 
mîncare nu strică, face poftă — zise, 
rizînd un miner ce-i privea din prag.

In bucătărie, harnica bucătăreasă 
Maria Marian și ajutoarea ei Rozalia 
Hodoș făceau ultimele pregătiri pen
tru servirea mesei. .

— Gata ? — întrebă responsabila 
care tocmai terminase cu aranjarea 
alimentelor în magazia de alături, a- 
tunci să anunțăm masa.

Șapte mineri tineri șl virstnici își 
luaseră locurile la masa curată și a- 
ranjată cu gust. Maria Marian, care e 
neîntrecută în ale gătitului, îi servi 
cu cele trei feluri de mîncare pe care 
avusese grijă să le pregătească bine.

Ciocanul pneumatic
La uzina noastră au sosit în ulti

mii ani diferite tipuri de mașini ca 
strunguri, freze, raboteze, mașini 
pneumatice etc. Unele dintre ele sînt 
fabricate de tînăra noastră industrie 
constructoare de mașini. Multe însă 
poartă mărci străine. Acestea ne-au 
sosit din țările lagărului democratic: 
U.R.S.S., R. D. Germană, R. P. Un
gară și altele.

In secția forjă unde lucrez eu, se 
află un puternic ciocan pneumatic de 
tip sovietic. Această mașină-unealtă 
cu un randament mult mai mare decît 
celelalte mașini asemănătoare, mi-a 
fost dată mie în primire. Lucrînd cu 
ea, forjez zilnic 250 de robinete pen
tru tuburile de aer comprimat, iar 
cînd matrița n-’âre nici un defect, 
chiar și 300 de bucăți la zi. La cio
canul la care lucrăm înainte, abia1 
forjam 60 de robinete în 8 ore.

De cînd lucrez cu acest ciocan pneu
matic, am devenit inovator. Inovația 
pe care am conceput-o împreună cu 
tehnicianul Mihai Comăn constă din 
aceea că robinetele nu se mai toarnă 
acum, ci se forjează. Cele forjate sînt 
mai rezistente decît cele turnate.

Și celelalte mașini de fabricație 
sovietică cum sînt de pildă rabotezai 
la care lucrează inovatorul Iosif 
Remzso și altele și-au dovedit din 
plin superioritatea.

Cu mașinile sovietice putem da 
produse mai multe, măi bune și mai 
ieftine. Ele ne ajută să grăbim con
struirea socialismului la noi în țară.

SOLOMON MOȚ
forjar inovator la U.R.U.MP. j

cei de un neăm cu el, instigați de Dai- 
Samam, îi omorîseră iubita lui, 
Odaka. El se îndreaptă spre locurile de 
unde așteaptă să vină rușii, în care 
el își pusese nădejdea izbăvirii nea
mului său.

Paginile emoționante, pline de di
namism ale acestui roman și nume
roasele descrieri ale naturii, vor cap
tiva atenția cititorului, dîndu-i în a- 
celași timp putința să cunoască ă- 
ceste minunate locuri.

Peste puțin timp, cei șapte mineri 
erau gata de a intra în șut. In ca
meră era curat și plăcut. De la ra
dio se auzea un cintec, un joc romî- 
nesc.

— Parcă nu mă rabdă inima să 
las cintecul ăsta și să plec. Mai că 
m-aș prinde în joc —zise un miner.

— Cînd auzi cum cîntă „păpăgaia" 
med în abataj, zise un miner, atunci 
să vezi joc, Ioane. Haide și te prinde 
în hora mea. Și cei doi mineri, ur
mați de ceilalți, porniră voioși spre 
mină.

...Sînt 15 mineri și muncitori care 
își petrec timpul liber, in această 
lună, la sanatoriul de noapte din A- 
ninoasa. Aici ei du la dispoziție o 
frumoasă bibliotecă, un aparat de ra
dio, șah și îngrijire bună. Tovarășa 
responsabilă Maria Hidișan și între
gul personal muncesc zi de zi neo
bosit pentru a face plăcută viața 
muncitorilor din sanatoriu.

LUCIA LICIU
corespondent

Mașini romînești 
în sprijinul muncii 

minerilor
Recent, la mina Lonea a sosit un 

nou compresor romînesc tip Reșița 
de 45 metri cubi aer comprimat pe 
minut. Noul compresor a și fost mon
tat și dat în folosință.

La montarea rapidă a acestui com
presor au contribuit numeroși munci
tori și tehnicieni ai atelierului de grup 
de la mina Lonea, care prin străduin
ța lor dîrză au terminat lucrarea în 
timp de numai trei zile. Din colecti
vul de muncitori a atelierului de grup 
al minei Lonea s-au evidențiat în 
mod deosebit la lucrările de montare 
a compresorului echipele de lăcătuși 
conduse de loan Greguș, Ștefan Kle- 
mencsics și Iosif Wuk, care și-au de
pășit normele cu 250 la sută,

Prin punerea în funcțiune ă noului 
compresor s-a remediat lipsa de aer 
comprimat la locurile de muncă, fapt 
Găre a făcut posibilă creșterea pro
ducției de cărbune. Intre 13-16 oc
tombrie producția de cărbune pe în
treaga mină a crescut cu 8,5 la sută, 
lucru care ne dovedește că minerii de 
la Lonea sînt hotărîti să-și îndepli
nească cu cinste angajamentele luate 
în cinstea Congresului partidului și 
ă zilei de 7 Noiembrie.

V. MIHAI 
corespondent

Realizări 
ale sfatului popular 
al orașului Lupeni

Mult ău avut de suferit iarnă tre
cută locuitorii coloniei Ștefan din 
Lupeni din cauza lipsei de apă. De 
aceea astă primăvară, sub îndruma
rea comitetului executiv al sfatului 
popular, ei au pornit la muncă vo
luntară oentru săparea unei noi con
ducte de apă. Abia se desprimăvărase 
cînd au început lucrările. Tineri și 
bătrîni, femei, puteau fi văzuți mun
cind de zor. Deputata Iuliana Maxim 
eră nelipsită dintre ei.

— Să ne grăbim tovarăși ca să nu 
mai cărăm și la iarnă apa tocmai de 
Ia' gară — îi îndemna ea, grăbindu-se 
să ajungă sus, aproape de izvor, un- 
de-și alesese porțiunea ei de șanț.

— Tocmai pentru asta ne dăm și 
noi tot interesul — îi răspundeau oa
menii — că să avem apă mai aproape 
de casă.

...Săparea conductei s-ă terminat 
de mult. Intre timp au luat sfîrșit și 
lucrările de specialitate (instalareă 
țevilor, repararea bazinului de acu
mulare etc.). Acum, pe noua conduc
tă. la care ău muncit voluntar cetă
țenii din cartierul Ștefan din Lupeni, 
â început să curgă apă. Perioada de 
curățire â țevilor e pe terminate. După 
terminarea analizelor medicale, apă 
din nouă conductă va putea fi între
buințată de locuitorii din acest car
tier ăl Lupeniului.

Lă instalarea acestei conducte, un 
sprijin prețios a dat și conducerea 
minei, trimițînd specialiști care ău e- 
fectuat lucrările de specialitate.

Anul acesta, prin grijă Sfatului 
popular al orașului Lupeni. s-au mâi 
montat încă două noi conducte dei 
apă de circă 800 metri lungime pe 
străzile Tudor Vladimirescu și Călea 
Braia, în partea dinspre Bărbăteni ă 
orașului. Lucrările s-âu efectuat tot 
prin muncă voluntară a cetățenilor. 
Aceste lucrări de interes obștesc au 
fost realizate la propunerea depută- 
ților Vasile Drăgoi, Teodor Cristea și' 
alții.

Printre alte realizări mai însem
nate obținute de Sfatul popular Lu
peni se numără și construirea unui 
pod peste Jiu care a contribuit la re
glementarea circulației în oraș. O 
parte însemnată din lucrările acestui 
pod s-au făcut de asemenea prin 
munca voluntară a cetățenilor.
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Scrisoarea adresată de A. L Vîșinski 
președintelui Adunării Generale a ONU.

Situația internaționala la zi

NEW YORK. (Agerpres). — TASS 
transmite:

La 18 octombrie A. I. Vîșinski, 
șeful delegației U.R.S.S. la cea de a 
9-a sesiune a Adunării Generale ai 
O.N.U.. a adresat președintelui Adu
nării Generale următoarea scrisoare:

„Referindu-mă la scrisoarea mea 
din 30 septembrie a. c., privind in
cluderea pe ordinea de zi a celei de 
a 9-a sesiuni a Adunării Generale a 
unui punct „Cu privire la încălcarea 
libertății navigației în zona mărilor 
Chinei“, precum și la hotărîrea Adu
nării Generale din 6 octombrie a. c. 
cu privire la amînarea cu cîteva iile 
a examinării problemei includerii pe 
ordinea de zi ă punctului mai sus 
amintit, am onoarea să atrag atenția 
dvs. asupra faptului că, deși de la ă- 
doptarea de către Adunarea Generală 
a acestei hotărîri a trecut mai mult 
de o săptămînă, nu a intervenit nici

Recepția oferită de Ciu En-lai în cinstea 
lui Jawaharlal Nehru

PEKIN (Agerpres). — China Nouă
La 19 octombrie, Ciu En-lai, pre

mierul Consiliului de Stat și minis
trul Afacerilor Externe al Republicii 
Populare Chineze, a oferit o recepție 
în cinstea lui Jawaharlal Nehru, pri
mul ministru al Republicii India. La

Semnarea unui protocol comercial între India 
și R. P. Chineză

DELHI (Agerpres). — TASS
La 19 octombrie a fost semnat un 

protocol privind schimburi comer
ciale între India și R. P. Chineză. Po
trivit acestui protocol, Chină va livra 
Indiei orez nedecorticat, iar India va

Interviul primului ministru al Indiei Nehru 
publicat de revista americană „Look”

■ NEW YORK (Agerpres). — In ul
timul său număr, revista americană 
„Look“ a publicat un interviu al pri
mului ministru al Indiei, Nehru.

1 Premierul indian a declarat în ca
drul acestui interviu că „S.U.A. au 
pierdut o mare parte a prestigiului 
de care se bucurau în Asia, susținînd 
forțele reacțiunii și ale colonialismu
lui“. AdresîndU-se conducătorilor 
S.U.A., Nehru a declarat următoarele: 
„Ați început să faceți cauză comună 
cu colonialismul susținînd pe francezi

un fel de schimbare în această pro
blemă. /.

Luînd în considerare cele expuse 
mai sus, precum și faptul că proble
ma ridicată de delegația sovietică nu 
privește cazuri izolate de atacare în 
largul mării a unor vase comerciale, 
ci un întreg sistem de* acțiuni cri
minale, care reprezintă o încălcare 
grosolană a principiului îndeobște 
recunoscut al libertății navigației în 
largul mării, delegația Uniunii Re
publicilor Sovietice Socialiste consi
deră necesar să vă roage din nou, 
d-le președinte, să includeți pe ordi
nea de zi a celei de a 9-a sesiuni à 
Adunării Generale, ca o problemă im
portantă și urgentă, punctul „Cu pri
vire la încălcarea libertății naviga
ției în zona mărilor Chinei“.

A. 1. VÎȘINSKI 
șeful delegației U.R.S.S.

recepție au luat de asemenea parte 
fiica lui Nehru, d-na Indira Gandhi, 
Pillai, secretar general al Ministeru
lui Afacerilor Externe al Republicii 
India, și celelalte persoane care îl în
soțesc pe primul ministru indian.

livra R. P. Chineze tutun. Acest pro
tocol este o urmare a recentului acord 
comercial încheiat între cele două 
țări.

De asemenea, a fost semnat un pro
tocol pentru livrarea de orez indian 
Tibetului.

în Indochina și să vă identificați cu 
reacțiunea susținînd personaje dis
creditate și nepopulare ca Cian Kai- 
și, Li Sîn Man și Bao Dai... Aceasta' 
a făcut ca asiaticii să fie foarte ne
încrezători în politica americană“.

Pe de altă parte, premierul indian 
ă criticat politica S.U.A. față de Re
publica Populară Chineză. „Fie că 
vă place sau nu guvernul ei actual 
— a declarat Nehru — cum puteți să 
nu recunoașteți existența Chinei ?“.

Cu prilejul celei de a 10-a aniver
sări a eliberării capitalei Jugoslaviei, 
la 20 octombrie la Belgrad a avut loc 
inaugurarea cimitirului și depunerea 
de coroane la mormintele ostașilor- 
jugoslavi și sovietici căzuți în luptele 
pentru eliberarea Belgradului. La a- 
ceastă ceremonie au luat parte printre 
alții : Moshe Pjade, președintele 
Scupscinei jugoslave, Alexandr Rari- 
kovici, vicepreședinte al Vecei Execu
tive Federale a Jugoslaviei, Petar 
Stambolici, președintele Scupscinei 
din Serbia și alte personalități ale 
vieții publice jugoslave, precum și 
membri ăi ambasadei Uniunii Sovie
tice la Belgrad. La cimitir au venit 
zeci de mii de oameni ai muncii din 
Belgrad.

Șvabici, secretar al comitetului o- 
rășenesc Belgrad al Uniunii Comu
niștilor din Iugoslavia și Kreacici, 
subsecretar de stat al apărării națio
nale au luat cuvîntul

★
Greva docherilor din Anglia con

tinuă. După cum se anunță, la Lon
dra. numărul greviștilor se ridică lă 
26.000, al celor din portul Liverpool 
— la 10.000. Au mai declarat grevă 
muncitorii portuari din Dover, Huli 
și Manchester.

Monkton, ministrul Muncii, a adre
sat. greviștilor un apel prin care Ie 
cerea să reia lucrul, apel care a fost 
refuzat.

★
La Paris ă început conferință mi

niștrilor de Externe ai Statelor Uni
te, Angliei, Franței și Germaniei oc
cidentale în care se discută acordarea 
„suveranității“ Germaniei occidentale 
(înarmarea acesteia).

In comunicatul care ă fost dat pu
blicității se arată că cei patru mi
niștri (Dulles, Eden, Mendes-France 
și’Adenauer) care au examinat pro
punerile experților care au pregătit 
formele de includere a Germaniei oc
cidentale în pactul de lă Bruxelles și 
în pactul agresiv al Atlanticului de 
nord, n-au realizat încă nici un acord 
în această problemă.

Discuția continuă.
★

Palmiro Togliatti, secretar general 
al Partidului Comunist Italian, a

O delegație pakistaneză vizitează U. R. S. S.
MOSCOVA (Agerpres). — TASS
La 18 octombrie a sosit Ia Mosco

va Said Hassan, ministru adjunct al 
Economiei al Pakistanului, șeful de
legației pakistaneze care vizitează 

acordat ziarului „Unita“ un interviu 
cu privire la actuala situație inter
națională, arătînd cu acest prilej care 
sînt revendicările partidului comunist 
în legătură cu politica externă a Ita
liei.

Partidul comunist cere guvernului 
să renunțe la politica ce urmărește 
scindarea lumii și împingerea ei spre 
conflicte și spre război, să se procla
me deschis o politică de coexistență 
pașnică între state, o politică care să 
respingă crearea de blocuri militare 
agresive, recunoașterea Republicii 
Populare Chineze și a R. D. Germane 
și renunțarea la politica de discrimi
nare în domeniul economic cu toate 
țările, mai ales cu cele ale Europei 
de răsărit și Asiei.

înainte de a se lua o hotărîre uni
laterală în problema germană, să fie 
reluate tratativele între marile pu
teri pentru a se preîntîmpina înar
marea Germaniei și pentru a se ă- 
junge la o hotărîre de comun acord în 
problema unității și suveranității 
poporului german.

„Cerem — ă spus în încheierea in> 
terviului tovarășul Togliatti — ca gu
vernul italian să renunțe la aservi- 
reâ înjositoare față de politica ame
rică îă și să nu caute o ieșire din si
tuația actuală prin aservirea față de 
alte țări mai puternice decît noi, ci 
să ia o inițiativă de stat, deschisă și 
clară pentru toți, în favoarea unei 
politici de slăbire a încordării și de 
pace“.

★

In cadrul unui discurs electoral 
care a avut loc la Kansas-City, Harry 
Truman, fostul președinte al S.U.A., 
a luat poziție critică față de politică 
dusă de actualul guvern al Statelor 
Unite. Truman a declarat că actualul 
guvern „a dovedit incapacitatea să 
de a guverna“. Vorbitorul a dezvăluit 
lipsa de preocupare a guvernului 
pentru bunăstarea' poporului.

Truman a criticat și politica' exter
nă a S.U.A., declarînd că: „Politică 
externă nebunească dusă de guvern 
a făcut să pierdem încrederea aliați- 
lor și prietenilor noștri“.

U.R.S.S. Pe aerodromul Vnukovo, 
Said Hassan a fost întîmpinat de I. G. 
Bolșakov, locțiitor al ministrului Co
merțului Exterior.

1 In ultimele zile, atenția' opiniei pu
blice mondiale este ațintită din nou 
asupra celor două linii ale politicii in
ternaționale. Una dintre ele, promo:- 
yată de Uniunea Sovietică, este în
dreptată spre slăbirea încordării in
ternaționale, întărirea păcii și secu
rității popoarelor, iar cealaltă, pro
movată de cercurile guvernante ame
ricane, este îndreptată spre ascuțirea 
relațiilor dintre țări, spre cursa înar
mărilor și înjghebarea de blocuri mi
litare.

Sub această prismă trebuie exami
nate rezultatele recentei conferințe 

■de ia Londra a celor nouă puteri.
Unele organe ale presei occiden

tale caută să prezinte planurile ela
borate la conferința de la Londra drept 
căi pentru rezolvarea problemei ger
mane și chiar pentru problema secu- 
frității europene. Asemenea afirmații, 
firește, nu corespund cîtuși de puțin 
realității.

Conferința de la Londră a avut o 
cu totul altă menire, în primul rînd 
aceea de a transpune în fapt rernili- 
tarizarea Germaniei occidentale. A- 
cesta era elementul principal al pli
nului de creare a' „armatei europene”, 
pe care cercurile agresive internațio
nale caută să-l obțină și acum cu 
orice preț.

Conferința de la Londra 
și problema germană

In legătură cu esența planurilor e- 
laborate la conferința de la Londra ă 
celor nouă puteri, se menționează că 
aceste planuri condamnă Germania 
occidentală la povara grea a milita
rizării și o împing pe calea care duce 
spre un nou război care ar provocă 
distrugeri și victime fără precedent. 
Sînt semnificative cifrele în legătură 
cu uriașele cheltuieli militare care ar, 
apăsa pe umerii oamenilor muncii 
vest-germani dacă s-ar realiza pre
vederile inițiale ale planului de lă 
Londra. Potrivit calculelor făcute de 
ziarul vest-german „Handelsblatt“, 
realizarea planului de la Londra ar 
necesita mărirea bugetului Republicii 
Federale de peste două ori și majo
rarea corespunzătoare a impozitelor 
plătite de oamenii muncii din Ger
mania occidentală.

Dar nu este vorbă numai de astă; 
Planul de Ia Londră înseamnă de 
fapt continuarea ocupării Germaniei 
occidentale pe un timp nelimitat. Au
torii documentelor de la Londra au 

de G. RAT1ANI
făcut o declarație demagogică despre 
acordarea „suveranității“ Germaniei 
occidentale și despre abolirea statu
tului de ocupație. Dar aceste decla
rații sînt o minciună sfruntată. Potri
vit acestui plan, așa cum se spune 
limpede în documentele publicate, 
trupele de ocupație anglo-americane 
vor rămîne în Germania occidentală 
timp de multe decenii.

Planul de Ia Londra este în directă 
contradicție cu sarcina unificării Ger
maniei, fără de care nu se poate re
zolva problema germană. Potrivit ă- 
cestui plan, Germania occidentală ur
mează să devină membră a unei gru
pări militare agresive în urma cărui 
fapt națiunea germană va rămîne 
pentru mult timp dezmembrată, iar 
Germania occidentală remilitarizată 
va constitui o primejdie directă pen
tru pace în Europa.

Astfel, scopul principal al planului 
de la Londra nu lasă nici o îndoială: 
el constă în continuarea politicii de 
subminare a securității statelor euro

pene, care creează grupări militare 
opuse unele împotriva altora și care 
reînvie principala forță de agresiune 
pe continentul european — militaris
mul german. Cei care încearcă să in
siste pentru acest plan, subminează 
în mod conștient pacea și securita
tea popoarelor, acționează în direc
ția ascuțirii relațiilor internaționale, 
fac imposibilă rezolvarea problemei 
germane.

Uniunea Sovietică a fost și este 
pentru rezolvarea definitivă a proble
mei germane. Această problemă poate 
fi rezolvată prin încheierea unui tra
tat de pace cu Germania. In condi
țiile existente pentru rezolvarea pro
blemei germane, Clementul principal 
și urgent îl reprezintă rezolvarea 
problemei cu privire la restabilirea 
unității Germaniei. Odată cu rezol
varea acestei probleme vor fi înlătu
rate toate piedicile în calea încheie
rii unui tratat de pace.

In interesul păcii în Europă și în 
interesul poporului german însuși, 
este necesar să se respingă planurile 
remilitărizării Germaniei occidentale 
și să se concentreze eforturile asupra 
rezolvării sarcinii principale și ur
gente — restabilirea unității Germa
niei ca stat democratic și iubitor de 
pace. Pentru acest iucru există toate 
posibilitățile reale. (Agerpres)

---- 1 ren Tinaml s I p. Petroșani;


