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Sâ luptam pentru aplicarea 
, inifiativelor înaintate!

In lupta pentru construirea vieții noi, socialiste spre care 
partidul nostru ne conduce cu înțelepciune, comuniștii se si
tuează întotdeauna în primele rînduri. înarmați cu învățătura 
marxist-leninistă. comuniștii sínt în stare să observe tot ceea 
ce e nou și înaintat, să vadă perspectivele dezvoltării, să lupte 
pefttru triumful noului. Simțul pentru nou este o calitate pre
țioasă a fiecărui comunist, izvor de inițiativă creatoare în opera 
de construire a socialismului.

Numeroși comuniști din Valea Jiului au dovedit prin fapte 
că sínt luptători de frunte pe tărîrtiul noului, pentru cultivarea 
a ceea ce e înaintat. Minerul comunist Iuliu Haidu, Erou al 
Muncii Socialiste de la Pétrila,' se numără printre primii din 
Valea Jiului care au pornit la muncă după metoda înaintată a 
graficului ciclic. Mineri comuniști ca Mihai Tucaciuc de la mina 
Aninoasa, Petru Bexa de la mina Petrila, Geza Kopetin de la 
mina Lonea și mulți alții au îmbrățișat cu căldură metode noi 
de muncă, inițiativele prețioase ivite în întrecere, m'obilizînd, 
prin exemplul lor personal, pe ceilalți mineri și tehnicieni la 
muncă pe baza metodelor noi. Minerii comuniști loan Reisz de 
la Petrila, Andrei Vizi de la mina Vulcan și alții împărtășesc 
din experiența lor altor brigăzi de mineri, le ajută să folo
sească cu pricepere tehnica nouă, să aplice metodele superioare 
de organizare a muncii în abataje și galerii. In actuala etapă 
a întrecerii socialiste, minerii și tehnicienii comuniști dau exem
plu de muncă pentru îndeplinirea ritmică, la toți indicii a sar
cinilor de plan pe anul 1954.

Faptul că comuniștii sínt primii care îmbrățișează ceea ce 
e nou, e dovedit și de interesul cu care a fost întîmpinată ini
țiativa comuniștilor de la uzinele metalurgice „I. C. Frimu”- 
Sinaia pentru folosirea deplină a capacității mașinilor și utila
jelor sub lozinca : „Cu. mașinile noastre putem produce mai 
mult!”. Apreciind marea valoare a acestei inițiative, comuniștii 
de la mai multe mine din Valea Jiului au. hotărît să folosească 
această inițiativă ca pe o puternică pîrghie de ridicare a pro
ducției și productivității muncii, de reducere a prețului de cost. 
In adunările lărgite de partid care au avut loc la minele Petrila. 
Lupeni și Aninoasa, membrii de partid au subliniat că prin apli
carea ințiativei comuniștilor de la uzinele „I. C. Frimu”-Sinaia, 
vor pune în valoare noi rezerve interne ale minelor, iar munca 
colectivelor respective se va ridica la nivelul corespunzător gra
dului de mecanizare a minelor Văii Jiului. Trecîndu-se la apli
carea acestei inițiative, la minele Petrila, Lupeni și Aninoasa 
au fost luate măsuri tehnico-organizatorice menite să asigure 
folosirea completă a mașinilor și utilajelor, se introduc în pro
cesul de producție utilaje care pînă acum stăteau nefolosite. 
Aplicarea inițiativei comuniștilor de la „I C Fiimu'’-Sinaia con
tribuie la îmbunătățirea tuturor verigilor importante ale pro
cesului de producție în minele de cărbuni, dă colectivelor de 
mineri și tehnicieni putința de a desfășura cu succes întrecerea 
socialistă sub lozinca: „Cu mașinile noastre putem 'da mai 
mult cărbune 1”. Un exemplu semnificativ în această direcție 
îl constituie întrecerea socialistă ce se desfășoară între brigăzile 
conduse de minerii Iuliu Haidu și Mihai Ștefan de la Petrila,

Sínt însă în Valea Jiului unii activiști și membri de partid 
nepăsători față de ceea ce e nou, lipsiți de inițiativă. Numai 
așa se explică de ce comitetul de partid al minei Lonea n-a în
treprins nici o acțiune pentru aplicarea inițiativei comuniștilor 
de la uzinele „I. C. Frimu”-Sinaia, deși la această mină există 
numeroase mașini și utilaje care stau nefolosite sau nu sínt 
folosite din plin. Nici la minele Vulcan și Uricani nu s-au luat 
măsuri în vederea aplicării acestei inițiative, deși numeroși mi
neri, muncitori și tehnicieni și-au exprimat dorința în această 
direcție. Inițiativa pentru folosirea deplină a mașinilor e deosebit 
de prețioasă în asigurarea bunului mers ál preparațiilor de căr
buni, în utilizarea întregii lor capacități de producție. La prepa- 
rația Petrila, de exemplu, un șir de agregate nu sínt folosite 
din plin ; în unele secții instalațiile sínt prost întreținute, din 
care cauză se defectează des, împiedicînd procesul de producție 
al minelor Lonea, Aninoasa) Petrila. Totuși membri de partid 
din biroul organizației de bază, din conducerea administrativă 
a preparației, din comitetul sindical n-au făcut nimic pentru 
aplicarea inițiativei comuniștilor de la uzinele „I. C. Frimu”- 
Sinaia, spre a atrage întregul colectiv al întreprinderii la organi
zarea bunei funcționări a preparației. Lipsă de interes față de 
aplicarea acestei inițiative au dovedit și membrii de partid de la 
preparația Lupeni, de pe șantierele de construcții ale Văii Jiului.

împotriva acelora care nu simt noul, nu îmbrățișează cu 
căldură ceea ce ■ e înaintat, trebuie îndreptată critica maselor. 
Pentru că 'numai înlăturarea obiceiurilor vechi, a atitudinilor 
înapoiate de nepăsare poate duce la afirmarea noului. Acei mem
bri de partid care sínt pasivi față de ceea ce e nou și înaintat, 
nu au înfățișare de comuniști.

Este necesar ca membrii de partid din toate întreprinderile 
Văii Jiului să considere cultivarea noului, a tot ceea ce aparține 
viitorului — obligație specifică luptătorilor de avangardă — 
drept o datorie de onoare. Astfel, comuniștii vor face să crească 
inițiativa creatoare a maselor, le vor mobiliza spre noi victorii 
în muncă.

In cinstea zilei de 7 Noiembrie

Crește avîntul întrecerii socialiste
Brigada minerului Andrei Vizi lucrează în contul anului 1957

La 30 octombrie a. c. încă 
o brigadă de mineri harnici a 
trecut pragul anului 1957. 
Ca o încununare a avîntului 
cu care brigada minerului 
fruntaș al întrecerii socialiste 
Andrei Vizi a desfășurat în
trecerea în cinstea zilei de 7 
Noiembrie, la 30 octombrie a- 
e.eastă brigadă a efectuat ul
timul metru de galerie din 
planul pe 1956.

Minerii din Vulcan văd în 
succesele obținute de către 
brigada tov. Andrei Vizi su

Schimb de experiență cu privire la aplicarea metodei graficului ciclic
Sîmbătă 30 octombrie, la 

mina Petrila a avut loc un 
schimb de experiență cu pri
vire la aplicarea metodei 
graficului ciclic. Cu acest 
prilej Iuliu Haidu, Erou al 
Muncii Socialiste a prezentat 
un referat asupra felului cum 
brigada sa aplică metoda 
graficului ciclic.

După ce a arătat importan
ța aplicării metodei de orga
nizare a muncii pe bază de 
grafic ciclic și a expus ciclo- 
grama de lùcru a brigăzii 
sale, tov. Iuliu Haidu a sub
liniat succesele obținute de 
brigadă în creșterea produc
tivității muncii datorită apli
cării metodei. De mare ajutor 
în munca brigăzii a fost ma
șina de încărcat sovietică. 
Folosirea mașinii de încărcat 
a creat posibilitatea de a

Cum întîmpină oamenii sovietici cea de a 37-a aniversare 
a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie

Cu un uriaș avînt patrio
tic întîmpină oamenii sovie
tici măreața lor sărbătoare
- cea de a 37-a aniversare 
ă Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie. In aceste 
zile, fiecare om sovietic este 
animat de sentimente înălță
toare, pline de bucurie: mîn- 
drie nobilă, cu totul îndrep
tățită, datorită succeselor ob
ținute în lupta pentru comu
nism, năzuința de a munci 
și mai bine, eti și mai multă 
abnegație, pentru înflorirea 
Patriei sale, pentru pace în 
întreaga lume.-

Sentimentele patrioților so
vietici, care se pregătesc ac
tiv să întîmpine această mă
reață sărbătoare, este ilus
trată grăitor de amploarea 
pe care a luat-o în ajunul Ma
relui Octombrie întrecerea 
socialistă a întregului popor. 
A întîmpină slăvită aniver
sare a Marelui Octombrie cu 
noi victorii strălucite în mun
că, în construcție și creație
— a devenit o glorioasă tra
diție revoluționară.

Și astăzi, cea de a 37-a a- 
niversare a existenței Statu
lui Sovietic socialist este în
tîmpinată de toți oamenii 
din Țara Sovietică cu mari 
succese în toate sectoarele 
de muncă.

Din toate colțurile țării so
sesc știri eu privire la fap- 

perioritatea metodei de orga
nizare a muncii pe bază de 
grafic ciclic față de vechile 
metode de organizare a mun
cii, precum și largile posibi
lități de sporire a productivi
tății muncii pe care le oferă 
mecanizarea proceselor grele 
de muncă. Aplicînd metodă 
graficului ciclic și folosind 
din plin mașina de încărcat, 
brigada minerului Andrei 
Vizi, din care fac parte tov. 
Vasile Rafeș. Ludovic Rateș. 
Vincențiu Doja, Nistor Ștefoi.

spori rnult productivitatea 
muncii. Astfel, în prima de
cadă a lunii octombrie pro
ductivitatea muncii a crescut 
cu 47 la sută față de prima 
decadă a lunii septembrie, 
cînd încărcarea sterilului se 
executa manual, cu tpate că 
în ambele cazuri munca era 
organizată după graficul ci
clic.

A luat apoi cuvîntul ingi
nerul Francisc Donin, care ă 
arătat succesele care le obțin 
minerii folosind metoda gra- 
ficuhri ciclic. Prin aplicarea 
creatoare a metodei graficu
lui ciclic minerii depășesc vi
teza de înaintare programată 
în ciclogramă, depășesc deci 
numărul de cicluri planificat, 
primind pentru aceasta pre
mii de ciclicitate, care spo
resc mult cîștigurile lor. Tov.

tele : mărețe ale colectivelor 
de oameni ai muncii, știri 
îmbucurătoare despre noile 
realizări, despre noile succe
se obținute în munca con
structivă, pașnică, a oameni
lor sovietici

Numeroase întreprinderi ale 
industriilor constructoare de 
mașini, metalurgică șl căr
bunelui, industriei ușoare și 
alimentare au îndeplinit îna
inte de termen programul pe' 
primele zece luni ale anului 
și produc în prezent în con
tul planului pe lunile noiem
brie și decembrie.

Oțelarii secțiilor „Martin" 
nr. î și 3 de la uzina „Pe- 
trovski“ din Dnepropetrovsk, 
folosind metodele rapide lâ 
elaborarea șarjelor, au înde
plinit la 14 octombrie pro
gramul pe 11 luni și au dat 
peste plan 8.000 tone de me
tal. Producția de oțel a cres
cut la uzină cu 19,7 la sută 
De pe fiecare metru pătrat 
de podină se obține cu 1.150 
kg. mai mult oțel decît anul 
trecut.

Colectivul trustului „Btt,- 
guruslănneft" a îndeplinit de 
asemenea înainte de termen 
planul pe 11 luni.

Un număr de 14 întreprin 
deri carbonifere din Ruzbas 
au îndeplinit programul pe 
zece luni. Mina „Zapadnaia” 
de la trustul „KuibîșevugoT 

Ioan Vîtcă, Ernest Riss și 
alții, a depășit numărul de 
cicluri programat pentru lună 
octombrie cu 12 la sută.

Succesul obținut de această 
brigadă se datorește și unor 
perfecționări introduse de bri
gadierul Andrei Vizi la locul 
său de muncă, cum sînt pre
lungitorul pentru șinele de 
cale ferată si dubla mobilă.

A. PAN1.S ' 
și EM. BOCANC IOSU 

corespondenți

inginer Donin a dat apoi nu
meroase exemple de mineri 
care au primit premii de ci
clicitate. Minerul Gheorghe 
Croitoru din sectorul 11. de 
exemplu, pentru depășirea cL 
durilor în luna iulie de către 
brigada sa a primit 982 lei 
primă de ciclicitate și 922 lei 
primă progresivă, in total, 
minerul Gheorghe Croitoru a 
primit în luna august un sai 
lariu de 3115 lei. Un alt e- 
xemplu: minerul Toma Sima 
din sectorul I. a primit în 
luna august (pentru luna iu
lie) o primă de ciclicitate de 
1005 lei șUo primă progresi
vă de 1693 lei. Salariul său 
s-a ridicat la 4722 lei.

La acest schimb de expei- 
riență a participat un mare 
număr de mineri și tehnicieni 
de la mina Petrila.

lucrează de pe acum In con
tul anului 1955.

Colectivul țesătoriei și fi
laturii „Dzeijinski“ din Aș- 
habad a îndeplinit cu 12 zile 
înainte de termen planul pe 
zece luni. Datorită reducerii 
prețului de cost al producției, 
acest combinat textil a reali
zat o ecohomie de aproaoe 
1.000.000 ruble.

Ziarele publică, necontenit 
știri despre terminarea dl < 
verselor lucrări de construc
ție. Colectivul Direcției de 
construcție din Geliabinșk.a 
Ministerului Căilor de Comu
nicație al U.R.S.S. a termi
nat construirea noii linii de 
cale ferată Magnitogorsk- Si- 
bai, în lungime de 109 km. 
Noua linie va lega Uralul in
dustrial de regiunile agricole 
ale R.A.S.S. Bașkiră.

Recent, locuitorii străve
chiului oraș Gomei au pri
mit un dar minunat: frumoa
sa clădire a Teatrului regio
nal de dramă, care are o ca
pacitate de 800 locuri.

In orașul Novokuibîșevsk 
va intra în curînd în func
țiune noul club-cinematograf 
„Slava“.

In ajunul măreței aniver
sări a Revoluției din Octom. 
brie, 5.000 locuitori din Mos
cova se vor muta în aparta
mente noi, înzestrate cu tot 
confortul modern.
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îmi pare bine că v-ați amintit. Nu 

vă încruntați, nu vă supărați că în
drăznesc tocmai eu, elevul dumnea
voastră, pe vremuri — din păcate — 
nu totdeauna printre primii.

Vă mirați că scrisoarea e de la 
mine și nu de la alții. Aveți motive... 
In fond, mai există și azi impresia că 
numai elevii foarte cuminți, premianți 
în toate clasele, trebuie să-și asume 
cu cinste și în exclusivitate, la ter
minarea școlii medii, una din așa nu
mitele datorii față de generația veche, 
aceea de a coresponda cu bătrînii lor 
dascăli.

Vă mirați că vă scriu de pe un șan
tier ? Am impresia că vă înțeleg din 
nou nedumerirea. In mod firesc, scri
sorile le primeați de la cei care odată 
ajunși în posturi de răspundere, în mi
nistere sau învățămînt, vroiau să vă 
dovedească, cu orice preț, că aceasta 
vi se datorește puțin și dumneavoas
tră și că generația recunoscătoare ar 
fi, dispusă să organizeze o întîlnire 
fastuoasă a foștilor elevi, în cinstea < 
bătrînilor dascăli. Îmi propun, în con
tinuare, să nu mai fiu rău și să-i las 
în pace...

De ce vă scriu ? Vă scriu pentru că 
mi-a venit greu la început pe șantier, 
tovarășe profesor. Cînd uneori mi se 
întîmpîă să-mi răsfoiesc caietul cu 
amintiri, mi-e și rușine să cred...

25 august 1953
„Azi ăm venit pentru prima oară 

pe șantier. Totul mi se pare neaștep
tat. Gum e și firesc, nimeni nu mă 
întreabă formula acidului clorhidric 
și nici nu-mi cere să rezolv o ecua
ție de gradul II. Mi s-a spus doar 
că am să conduc o echipă de șapte 
oameni. Mă simt copleșit de impor
tanța mea și de importanța muncii. 
Și poate, pentru că am 20 de ani sau 
poate pentru că toți cei șapte sînt mai 
în vîrstă decît mine, mă simt încur
cat, ca și cînd aș fi la un examen. 
Oamenii mă privesc însă cu încrede
re, mă cercetează din ochi prietenos 
și unul mă și întreabă: „Ce-avem de 
făcut, tovarășe ?"

Eu sînt dator să răspund, să ex
plic, să arăt, să dau indicații pre
cise. înțeleg că ar trebui să le procur 
scule, să prevăd operațiunile de mun
că, să le organizez...

Pe vremuri, în școală, cînd eram 
încurcat și nu știam ce să răspund, aș
teptam să vină recreația, să sune clo
poțelul și să-mi rămînă timp să mă 
uit din nou în caietul cu notițe. Gă
seam imediat ce să răspund...

De ce nu mi-ați spus, tovarășe pro
fesor, că pe șantier nu sună clopo
țelul?;^

5 septembrie 1953
„Am reușit să organizez muncă 

și să fac față încercărilor de început.. 
Mi se spune, în consecință, „Nea Ttr- 
dorache“: înseamnă că am fost avan
sat. Mă simt foarte mîndru și nu mă 
feresc să arăt lucrai acesta. Sînt bu- 
vitros că am în echipă băieți de trea1- 
bă și că ne înțelegem. Planul sînt 
sigur că-1 îndeplinim.

— Nea Tudorache, da* la băni cum 
ieșim ?

Ii privesc pe băieți cu grijă, ca'ut 
să le ghicesc gîndurile și am impre
sia că dintr-odată în fața mea ă apă
rut un monstru deosebit de periculos.

— Adică, cum la bani ?
— Păi ce, noi muncim de pomană? 

Avem familii, trebuie să cîștigăm...
Pe vtemuri, în școală, mai aveam 

uneori cîte un pachețel cu mîncăre 
pentru recreația mare, cînd suna clo 
poțelul. Dacă simțeam nevoie de 
ceva bani, mai găseam de împrumu
tat în recreație, de la băieți. Dar 
aici ?...

De ce nu mi-ați spus, tovarășe pro

„De ce nu mî-ati spus..."
fesor, că pe șantier nu sună clopo
țelul ?“...

15 septembrie 1954
„Cu bonurile de lucru stau de-acum 

bine. Echipa-i mulțumită. Producția 
merge, șefii mă laudă. Un lucru însă, 
mă simt străin de băieți. îmi dau 
seama că au uneori necazuri, că se 
frămîntă, că-i mai apasă o durere. 
Aș vrea să-i ajut, să stau de vorbă 
cu ei, să-i ascult... dar cum ?

Pe vremuri, în școala, în timpul 
recreației vorbeam cu băieții, ne spu
neam uneori ofurile și puneam cîte 
odată, după puterile noastre, „țara 
la cale“... dar aici?

De ce nu mi-ați spus tovarășe pro
fesor. că pe șantier nu sună clopo
țelul ?..

★

Dar nu pentru asta m-am gîndit 
să vă scriu. In fond, chiar dacă nu 
ne-ați vorbit cît ar fi fost nevoie des
pre organizarea muncii, despre pre
vederea lucrărilor, despre bonurile 
de lucru, nu-i tocmai grav; timpul te 
învață și acest lucru. Dar ne-ați vor
bit prea puțin despre oameni. Și toc
mai aici a fost lecția cea mai grea, 
examenul cel mai greu de trecut.

De ce nu ne-ați spus, tovarășe pro 
fesor, că pe șantier se continuă exa
menele ?...

Simon, cel mai bun linior din e- 
chipa mea, mă privește mirat; nu se 
poate lămuri dacă glumesc sau... cine 
știe...? Ca să limpezească situația, 
întredeschide buzele a zîmbet și pre
cizează foarte hotărît: „E peste pu
teri“.

îmi dau seama și eu că a întinde 
un conductor de 150 mmp secțiune, 
pe. mai bine de 2 km., într-o singură 
zi, în condițiile noastre, e greu. Și 
pe deasupra Simon are și alte argu
mente. „Trebuie să trecem cu linia 
noastră aeriană peste alte 10—12 li
nii sub tensiune; asta nu-i ușor“...

Feteș e de aceeași părere. îmi mai 
reproșează că n-avem decît două pe
rechi de scărițe pentru stîlpi. „Asta-i 
rușine pentru liniori, nea Tudorache. 
La șapte oameni două scărițe... E 
rușine“...

încerc sâ le explic importanța lu
crării, fac apel la toate calitățile mele 
de orator și la toate presupusele sen
timente de patriotism ale acelora care 
se hotărăsc șă lucreze pe șantiere.

— Șantierul are nevoie ca linia 
să fie gata încă astă-seară.

Simon rîde. Ridică umerii și face 
un gest care ar putea însemna cu 
bunăvoință „șantierul să fie sănă
tos“ și-ăpoi completează verbal: „Nu 
se poate“,

Moțân, un linior mai în vîrstă, 
după multă codire aruncă eu șire
tenie: „S-ar putea într-un fel“. Ochii 
mei exprimă un atît de categoric 
„cum“, încît el nu mai așteaptă în
trebarea.

— Dacă cîștigăm cîte 100 de lei 
de om pe ziua de azi, facem lucra
rea chiar de o fi să lucrăm pînă-n 
zori.

Simt că mi-e ciudă pe Motan, pe 
băieți și pe mine. Nu știu ce să fac

— Promit 100 de lei de om.
Băieții mă privesc mirați. Simon 

rîde. Feteș nu înțelege, iar Motan se 
bucură. Se începe lucrul într-un 
ritm aproape nemăiîntîlnit. Din cînd 
în cînd, simt ochii« băieților ridicați 
către mine întrebători. Oare am ga
rantat serios ?...

S-ă întins conductorul pe lînga 
stîlpi; s-au 'verificat ancorele, s-au 
pregătit clemele. Abia după ce s-a 
ridicat conductorul pe primul stîlp 
și s-au făcut primele legături, a în
ceput greul. La fiecare pas se punea 
problema cum să se lucreze mai de

parte, cum să se treacă peste liniile 
sub tensiune sau cum să fie întrerupte 
pentru cît mai puțină vreme.

— Băieți, cu grijă, nu putem lăsa 
șantierul fără curent. Din cauza noas
tră sute de oameni...

Frămîntarea aceasta, gîndul că o 
greșală de-a noastră ar putea șă în
trerupă din muncă șantierul, ne cu
prinsese pe toți. La prima trecere 
peste o linie cu curent, am simțit că 
băieții începuseră să uite de garanție 
și aceasta pentru că se lucra cu 
grijă, cu o atenție, cu o dragoste care 
nicicum nu puteau fi echivalate în 
bani. In timpul pauzei de prînz s-a 
continuat lucrul. Trebuia folosit tim
pul cît pe șantier erau întrerupte 
motoarele. De altfel, ce-i drept, uita
serăm de masă. In jurul orei 4, cînd 
șeful secției electrice a venit să ne 
amintească că mîine trebuie dat cu
rent pe noua linie, băieții l-au privit 
mirați și au lăsat să se înțeleagă că 
ei nu sînt dintre aceia cărora să li 
se spună de două ori. După plecarea 
lui, Simon a început să se certe cu 
Feteș că lucrează prea încet. M-atn 
bucurat de cearta dintre ei, fiindcă 
simțeam că banii au fost dați uitării. 
A rămas numai linia. Pînă a doua 
zi trebuia terminată...

Începuse să se- întunece. Oamenii 
din celelalte secții plecau spre ba
răci. Noi am mai rămas mult după 
ora 9 seara — nu știu dacă vi s-a 
întîmplat să vedeți liniori lucrînd Ia! 
lumina lunii — ne-am mai urcat pe 
st'îloi, am făcut legături și am în
tins încă un conductor. Am termi
nat lucrul tîrziu în noapte. Simțeam 
în mîini și în umeri o oboseală ca 
niciodată. Pe drumul spre barăci 
n-am început șă cîntăm, nici n-am 
vorbit despre socialism, dar sînt si
gur că fiecare simțea șuvoiul cald 
pe care îl strecoară în inima omu
lui, munca

La despărțire le-am spus băieților 
că garanția rămîne în picioare.

— Care garanție ? — Și băieții, 
chiar și Moțan, m-au privit âtît de 
mirați încît am lăsat ochii în jos. 
M-am simțit vinovat.

— Vez'i. nea Tudorache... Și deși 
era întuneric, deși era noapte, deși 
ei nu vroiau să-mi arate nimic deo
sebit, eu totuși am văzut... Am văzut 
șapte oameni, șapte oameni care mă 
judecau. A fost o lecție grea. Și vă 
spun drept: mulți ani am fost pe 
băncile școlii, tovarășe profesor, 
multe ăm trăit pînă azi..., dar — cre- 
deți-mă — asta a fost cea mai fru
moasă lecție ce mi-a fost dat* s-o 
văd

De ce nu mi-ați spus tovarășe pro
fesor că pe șantier se vor continua 
lecțiile ?...

Am vorbit deunăzi cu un inginer. 
Îmi spunea că și pe șantier va suna 
într-o zi clopoțelul. Va suna la ca
mera de comandă. Cineva va ridica 
receptorul și va transmite foarte emo
ționat, poate speriat: „Atențiune, 
sincronizăm; primii kilovați pornesc 
pe linie“. Atunci vom avea și noi 
recreație. Cu ocazia acestei recreații, 
vreo cîțiva dintre elevii dumneavoas
tră, care lucrăm azi pe șantier, ne-am 
gîndit să vă invităm. Ziua precisă 
nu putem încă să v-o spunem. Noi 
știm ziua cînd e planificată porni
rea primului grup, dar nădăjduim că 
această zi va veni mai devreme.

— Atențiune, sincronizăm...
Eu vroiam să vă rog să vă gîndiți, 

dacă nu s-ar putea sincroniza în mai 
mare măsură școala cu munca ce ne 
așteaptă la terminarea ei.

Vă așteptăm pe șantier...

DOREL DORIAN

Pentru cei mici

Mierla bunicului
Știți, bunicul e paznicul livezii 

gospodăriei încă de astă toamnă, cam 
din vremea cînd ne-a adus de la 
munte puiul cel de mierlă, înghețat 
pe jumătate. Puiul de-atunci a cres
cut și s-a făcut un mierloi de toată 
frumusețea. Dacă la început era spe- 
rios, acum a ajuns așa blîfjă încît 
orițunde merge bunicul trebuie șă-1 
vezi și pe mierloi cu el. De obicei îi 
stă cocoțat pe umărul drept și de-a- 
colo se uită ștrengărește la copiii de 
pe stradă. Cînd se satură de ei, se 
întoarce să ciocănească ținta de ar
gint pe care bunicul o are la ureche 
încă de Ia „bătaia cea mare din 
șaișpe” și dacă vede că nu-i luat în 
seamă, îi prinde cu ciocul cîte un fir 
din barbă și trage de el, pînă ce 
aude • i

— Dă-mi pace pui de lele I
Atunci se oprește cu gîtul întins, 

speriat, ca și cînd s-ar întreba : „De 
unde-o mai fi venind și glasul ăsta 
atît de gros ?“ Și închizîndu-și ochii 
săi cei negri, cercuițî parcă cu aur, 
începe să scoată niște fluierături atît 
de măestrit întoarse că „ar face 
praf“ pînă și pe Luță a Ioanei care-i 
cel mai bun fluieraș din sat. Zice el 
așa. cît zice, după care își vîră ciocul 
sub aripâ-i de tăciune și nu mai dă 
glas pînă hăt. cine știe cînd I

Acum, într-o vreme, mai în vară, 
bunicul era de schimb la păzitul me
relor în livadă. Cum stătuse mai 
toată ziua în picioare obosise și cam 
pe la amiază, cînd soarele era în 
crucea cerului, ce-și spuse: „Hai să 
mă întind o țîră ici la umbră, pe iarbă, 
că • n-o fi foc 1 Hoțomanii de copii 
n-or să vină să prade pe o căldură ca 
asta”. Zis și făcut! Moșul se culcă 
după o tufă, cu pălăria pusă pe față 
și cu mierloiul lăsat slobod să i se 
plimbe pe piept. In curînd începu să 
sforăie atît de tare, de ziceai că ci
neva s-a apucat pe aproape să taie 
lemne cu un ferăstrău ruginit

Mierloiul, auzindu-1 cît pe-âci 
să-și ia zborul de frică, dar, după 
ce-1 ascultă o minută atent, se liniști 
și nici că-i mai luă în seamă sforăi
tul. Nu trecu mult și mierloiului i se 
făcu' urît. Atunci hai să-l scoale pe 
bunic! Ii sări în barbă și începu sâ 
tragă vîrtos de ea. Degeaba I Moșul 
nu se clinti.

In vremea aceasta, la marginea li
vezii, trei copii plănuiau să sară gar
dul la mere. S-au uitat în stînga, s-au 
Uitat în dreapta și, nevăzînd pe ni
meni, hop I dincolo de gard. Tiptil- 
tiptil s-au apropiat către cel mai în
cărcat măr, de la care venea o aro
mă de poame coapte de-ț'i lăsa gura 
apă.

Deodată toți trei încremeniră. De 
undeva, dinspre mijlocul livezii, dintre 
tufe, auziră niște fluierături puter
nice.

— Oare ce-o fi ? întrebă neliniștit 
unul.

— Poa’ poa’ că-i paznicul — se 
bîlbîi altul.

"— Știți, a primit ieri și pușcă de la 
Sfat -- zise celălalt cu inima țîțîind 
de frică.

Fluierăturile se auziră iar, dar. 
acum parcă din altă parte

— Sînt mai mulți. poate și mili
țieni...

— Chi... chi... chiar așa o fi. Eu 
nu mai stau...

Ca la comandă toți trei o tuliră.spre 
gard. 11 săriră și țîșt! — pe-aci ț‘i-I 
drumul. Praful se ridică în nori în 
urma lor...

Ce se-ntîmplase ? Mierloiul se să
turase să-l tot tragă de barbă pe moș 
și începu să-și încerce tăria glasului, 
scoțînd niște fluierături de toată fru
musețea. De ele se înspăimîntară co
piii. Și așa, fără să știe, mierloiul 
bunicului a scăpat livada de hoți.

ÎRIMIE STRAUȚ
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Folosind din plin mașinile noastre 
să dăm

Manifestări sportive
FOTBAL

Minerii de la Petrila sînt antre
nați cu toții într-o mare întrecere so
cialistă pentru a da patriei o pro
ducție sporită de cărbune. In actuala 
etapă a întrecerii socialiste, colectivul 
de mineri și tehnicieni al minei noa
stre și-a fixat ca sarcină de cinste 
să depună toate eforturile pentru 
realizarea ritmică, la toți indicii, a 
sarcinilor de plan, spre a trimite in
dustriei noastre socialiste cărbune mai 
mult, de bună calitate și mai ieftin.

In plin efort pentru îndeplinirea 
angajamentelor de întrecere, minerii 
de la mina Petrila au întîmpinat cu 
un viu interes prețioasa inițiativă a 
comuniștilor de la uzinele metalurgice 
„I.C. Frimu” din Sinaia, pentru o 
mai bună folosire a utilajului, sub 
lozinca „Cu mașinile noastre putem 
produce mai mult“.

Inițiativa comuniștilor de la „I. C. 
Frimu”-Si'naia, a fost primită cu in
teres de către colectivul minei noastre 
pentru că ea prezintă o impor
tanță deosebită pentru industria car
boniferă. Minele Văii Jiului au fost 
înzestrate în ultimii ani cu mașini și 
utilaje moderne, de mare productivi
tate, care ușurează considerabil și 
sporesc productivitatea muncii mine
rilor. Avem un însemnat număr de 
crațene care mecanizează transpor
turile în abataje, avem locomoti
ve moderne pentru transporturile 
subterane, avem mașini de în
cărcat de mare productivitate și alte 
numeroase mașini și utilaje care cu 
ani în urmă nu puteau fi întîlnite în 
mina noastră. Brigăzile de mineri 
care au învățat să folosească cu pri
cepere mașinile și utilajele au devenit 
fruntașe în lupta pentru mai mult 
cărbune.

Este însă cunoscut că realizările ob
ținute pînă acum, sînt mult mai mici 
decît acelea pe care le-am putea obține 
prin folosirea întregii capacități a 
mașinilor și utilajelor. In mina Pe
trila există mașini moderne de mare 
randament a căror capacitate de pro
ducție nu e folosită din plin din cauza 
preocupării nesatisfăcătoare în aceas
tă direcție dîn partea conducerii mi
nei, a conducerilor de sectoare pre
cum și datorită faptului că unele bri
găzi de mineri n-au dobîndit price
perea de a folosi din plin aceste uti
laje. Metodele superioare de organi
zare a muncii care permit o maî de
plină folosire a capacității de pro
ducție a mașinilor și utilajelor, în 
special metoda graficului ciclic, nu e 
aplicată de cît Ia un număr res- 
trîns de locuri de muncă. Inițiativa 
comuniștilor de la uzinele „I. C. Fri- 
mu”-Sinaia constituie pentru mem
brii de partid, pentru toți minerii, 
muncitorii și tehnicienii de la mina 
noastră un ajutor de mare preț în 
lupta pentru sporirea continuă a pro
ducției și productivității muncii prin 
îmbunătățirea folosirii capacității de 
producție a mașinilor și utilajelor.

Pentru ca această inițiativă să de
vină o armă de luptă în mîna mine
rilor și tehnicienilor noștri pentru 
deplinirea angajamentelor sporite 
întrecere luate în actuala etapă a 
trecerii socialiste, a fost necesar
comitetul de partid al minei împreună

în
de 
în
că

patriei mai mult cărbune!
cu birourile organizațiilor de bază să 
ia măsuri pentru aplicarea ei. îndată 
după apariția ei în presă, această 
inițiativă a fost studiată, bucurîndu-se 
de la început de o mare apreciere. 
Pentru a cunoaște părerea colectivu
lui minei despre această inițiativă, 
comitetul de partid al minei s-a con
sultat cu mai mulți mineri, mecanici, 
tehnicieni și ingineri. Din discuțiile 
purtate a reeșit că aplicarea acestei 
inițiative dă posibilitate colectivului 
nostru să pună în slujba realizării 
planului la toți indicii una dintre 
cele mai mari rezerve interne ale 
minei noastre: folosirea deplină ia 
capacității de producție a mașinilor 
și utilajelor. Comitetul de partid a 
apreciat că aplicarea acestei iniția
tive stimulează interesul minerilor 
pentru cunoașterea temeinică a mași
nilor și utilajelor cu care lucrează, 
pentru îngrijirea lor atentă, pentru 
prevenirea defectărilor.

Importanța aplicării acestei iniția
tive a reeșit cu putere în evidență 
mai ales în cadrul adunării de partid 
lărgite organizată de comitetuL de 
partid cu privite la această iniția
tivă. Comuniștii și ceilalți mineri, 
muncitori, mecanici, tehnicieni și in
gineri prezenți la adunare, au ară
tat că aplicarea inițiativei comuniști
lor de la uzinele „I. C. Frimu” 
Sinaia e deosebit de importantă pen
tru îmbunătățirea procesului de pro
ducție în întreaga mină. Minerul Iuliu 
Haidu, Erou al Muncii Socialiste, 
tehnidîenii Gheorghe Oprea, Eugen 
Csaszar. Victor Szarvaș, mecanicii 
Iosif Biro, Carol Erdoș șî alții au 
adus contribuții prețioase la lămuri
rea importanței aplicării acestei ini
țiative. îngrijirea mai bună a mași
nilor 
timp, 
sirea 
zent 
bune 
transport, eșalonarea pușcării, apli
carea pe scară largă a metodei de 
înaltă productivitate a graficului ci
clic și alte probleme strîns legate de 
folosirea deplină a utilajelor au fost 
discutate în amănunțime In această 
adunare, minerii de la mina Petrila 
au hotărît să intensifice întrecerea 
socialistă sub lozirțga : „Cu mașinile 
noastre putem da mai mult căr
bune I”. Prin folosirea mai din plin 
a capacității de producție a mașinilor 
șî utilajelor, colectivul minei Petrila 
și-a propus să extragă încă 1500 
tone de cărbune peste angajamentul 
anterior. Numeroase 
frunte cu acelea conduse de tovarășii 
Iuliu Haidu, Mihai Ștefan, Adalbert 
Kibedi, Cornel Cenușă și altele, au 
pornit o susținută întrecere socia
listă între ele pentru a spori produc
tivitatea muncii pe baza bunei folo
siri a utilajului. încă din primele zile, 
această întrecere a dat rezultate fru
moase. In același timp, o serie de 
mașini și utilaje care înainte stăteau 
nefolosite au fost introduse la locuri 
productive sau sînt în curs de punere 
în funcțiune.

Pentru ca inițiativă comuniștilor 
de la uzinele „I.C. Frimu”-Sinaia să 
constituie o pîrghie importantă în

sporirea producției 
muncii, la acțiunea 
deplină a mașinilor 
buie antrenat întregui colectiv al mi
nei, trebuie atrase toate verigile care 
contribuie la organizarea muncii în 
mină. Conducerea minei are dato
ria de a lua măsuri grabnice pentru 
introducerea în producție a mașini
lor și utilajelor care în prezent stau 
nefolosite și să exercite o permanentă 
îndrumare și control asupra condu
cerii sectoarelor în privința plasării 
mașinilor la locuri potrivite

și productivității 
pentru folosirea 
și utilajelor tre-

și utilajelor, revizuirea lor la 
crearea de condiții pentru folc- 
mașinilor miniere care în pre
stau nefolosite, întreținerea în 
condițiuni a căilor subterane de

1500

brigăzi, în

și uti-* 
lizării lor juste. Organizațiile de bază 
trebuie să se îngrijească în perma
nență ca conducerile sectoarelor să 
ia astfel de măsuri încît fiecare utilaj 
să fie folosit din plin, îngrijit, revi
zuit șl reparat la timp. E necesar să 
se creieze o puternică atitudine îm
potriva acelora care din nepăsare 
sau din alt motiv pricinuiesc defec
tări sau distrugeri de utilaje.

Garanția aplicării cu succes a ini
țiativei comuniștilor de la „I. C. Fri- 
mu“-Sinaife o constituie desfășura
rea unei largi munci politice de masă 
pentru ca fiecare om al muncii să 
fie convins de faptul că a lupta pen
tru folosirea din plin 
lor, înseamnă a 
tru sporirea producției 
cît și pentru cîștiguri mai bune, pen
tru ridicarea nivelului de trai al lor 
și al familiilor lor. Birourile organi
zațiilor de bază au sarcina de a des
fășura o intensă muncă politică . de 
masă în această direcție. Prin toate 
formele agitației politice de masă 
trebuie să se explice necesitatea îm
bunătățirii folosirii utilajelor și căile 
de realizare a acestui lucru. Secretarii 
organizațiilor de bază au sarcina să 
instruiască colectivele de agitatori 
pentru ca prin convorbiri, prin 
muncă politică de la om la om 
să atragă pe toți minerii, muncitorii 
șî tehnicienii la aplicarea acestor ini
țiative, să scoată la iveală lipsurile 
în folosirea ‘utilajelor spre a fi înlă
turate. Aplicarea acestei inițiative tre
buie stimulată prin articole, apărute 
la gazeta de perete, prin lozinci, 
panouri, etc. Cu insistență trebuie 
popularizate succesele brigăzilor de 
mineri obținute pe baza folosirii din 
plin a capacității mașinilor și utila
jelor. Organizațiile de bază trebuie să 
analizeze felul cum se aplică inițiativa 
comuniștilor de la „I. C. Frimu”- 
Sinaia în sectoarele respective, să ia 
măsuri pentru înlăturarea lipsurilor 
care există. Organizațiile de bază 
trebuie să lupte ca fiecare miner, mun
citor, mecanic, tehnician sau inginer 
comunist să fie în fruntea luptei pen
tru folosirea deplină a utilajelor și 
prin exemplul personal, prin muncă 
politică să antreneze masele la a- 
ceastă acțiune importantă. Să fim 
convinși că prin aplicarea inițiativei 
comuniștilor de la uzinele metalurgice 
„I. C. Frimu” 
să stăpînim 
folosim din 
îndeplinirea 
a da patriei

Minerul Lupeni — 
Dinamo 6 București 0-0

Duminică s-a desfășurat la Lupenf 
în cadrul categoriei B meciul de fot
bal între Minerul Lupeni și Dinamo 
6 București. Meciul a început cu faze 
spectaculoase de la o poartă la alta. 
In primele 15 minute Motocea ratea
ză două ocazii de gol. In minutul 20 
Szabo trage puternic însă portarul 
reține. In minutul 22 Motocea ratea
ză o nouă ocazie de gol, trimițînd cu 
capul peste bară. Din acest minut 
Dinamo 6 pune stăpînire pe joc. însă 
înaintașii săi nu trag la poartă. In 
minutul 25 Filimon șutează puternic, 
însă Varga, portarul dinamoviștilor, 
reține cu siguranță. In minutul 34 
Szabo ratează din nou. Pînă la sfîr- 
șitul primei reprize scorul rămîne alb.

In repriza doua Minerul intră pe 
teren hotărît de a cîștiga, însă din 
cauza înaintării care joacă dezorga
nizat scorul nu poate fi modificat 
Spre sfîrșitul meciului Dinamo în
cepe să joace dur.

De la Dinamo 6 București s-au evi
dențiat Firică și Popelnic, iar de la 
Minerul Brătilă și Iacob.

A arbitrat cu scăpări tov. Gh. Osiac 
(Timișoara).

a utilaje- 
lupta atît pen

de cărbune

I. CiORTEA 
corespondent

Campionatul categoriei A 
fotbal

In cea de a 22-a etapă a campio
natului categoriei A la fotbal s-au 
înregistrat următoarele rezultate 5

Locomotiva, Tg. Mureș — Dinamo 
București 1—0; Metalul Hunedoara 
— Locomotiva București 2—1; Fțaj 
căra Ploești — Știința Timișoara 
1—1; Locomotiva Timișoara — Dina* 
mo Orașul Stalin 2—0; Flamura roșie 
Arad — Minerul Petroșani 2—2; Ști
ința Cluj — Metalul Cîinpia Turzii 
0—0; C.C.A. — Progresul Oradea 
1—C.

TSR

In cinstea Lunii Prieteniei Romîno- 
Sovietice, Consiliul regional sindical 
a organizat la Petroșani în diminea
ța zilei de 31 octombrie, un concurs 
de tir. La acest concurs au participat 
echipe mixte din întreaga regiune, la 
proba 3x10. Cu acest prilej, echipa 
din Petroșani a obținut locul I cîști- 
gînd astfel cupa'. Pe locui II s-a dan
sat echipa Metalul Gugir.

CROS
colectiv sportiv Dinamo 5 
a organizat duminică fază 
a crosului „Să întîmpi- 

năm 7 Noiembrie", la care a partici
pat un număr de 40 alergători. Pe 
locul I s-a clasat Vasile Popat pe lo
cul II Vasile Ghesu și pe locul III 
Vasile Tomșa. .

* VASILE HLOPEȚGHI ' 
corespondent

Tînărul 
Petroșani 
raională

Sinaia vom învăța 
tehnica nouă și să o 

plin și cu pricepere în 
sarcinilor de onoare de 
mereu mai mult cărbune.

IULIU SOMOGY 
Secretarul, comitetului de partid 

al minei Petrila

Intre 2 și 8 noiembrie, în cadrul 
Lunii Prieteniei Romîno-Sovietice, la 
cinematograful „Alexandru Sahia" din 
Petroșani rulează filmul sovietic teh- 
nicolor „Aleco“. Acesta este trans
punerea pe ecran a operei cu același 
nume a cunoscutului compozitor rus 
Rachmaninov, inspirată din poemul 
„Țiganii“ de Pușkin, in care întîl- 
nim pe Aleco, un nobil care vrea s-o 
rupă cu clasa lui, căutînd libertatea

Opera „ALECO” pe ecran 
în mijlocul unei șatre de țigani no
mazi. Aici se îndrăgostește de ți
ganca Zamfira cu care se căsătorește. 
Dacă la început Zamfira îl iubește pe 
Aleco, pînă la urmă ea se îndepăr
tează de el, vrăjită de frumusețea și 
temperamentul unui tînăr țigan. A- 
leco, pradă zbuciumului sufletesc 
fuge pe malurile apei unde-și cîntâ 
durerea și mînia. Muzica și nuanțele 
închise ale culorilor cadrului vin să

sublinieze frămîntareă sufletească a 
eroului, pe măsură ce dramatismul 
momentelor crește. Astfel, în noaptea 
tîrzie de vară, cînd Aleco îi surprin
de și-i ucide pe îndrăgostiți, muzica 
atacă note grave, iar, departe în ste
pă, zările se aprind de răsăritul soa
relui, colorîndu-se în nuanțe roșii, 
din ce în ce mai tari, ca și cum întreg 
peisajul este înroșit de sîngele fru
moasei țigănci și a iubitului ei, __

Lucru pe jumătate
Pe stadionul „Minerul” din Petro

șani se găsește un schelet metalic 
care are figura unui puț de mină. In- 
teresîndu-mă de rostul acestui sche
let metalic, un tovarăș rrri-a spus că 
acesta va fi turnul pe care se va 
indica scorul la meciurile de fotbal. 
Cu acest prilej, am mai aflat că tur
nul a fost construit de cîțiva mun
citori de la U.R.U.M.P. încă de la 
30 august a.c., dată la care a ș'i fost 
transportat la stadion. Insă, cu toate 
că au trecut două luni de zile de cînd 
a fost adus pe stadion, nimeni nu s-a 
gîndit să-l instaleze.

Ar fi timpul ca conducerea colec
tivului sportiv „Minerul” să treacă 
la instalarea acestui turn și apoi la 
vopsirea lui, gîndindu-se la faptul 
că a și început să ruginească din 
cauza ploilor de toamnă.

. ' L' .CORNEL LEONESCU 
corespondent •



STEAGUL ROȘU

Unificarea pașnică a Coreei este scopul principal 
al programului guvernului R. P. D. Coreene

Raportul prezentat de Nam Ir 
la sesiunea Adunării Populare Supreme a R. P. D. Coreene

Mao Țze-dun l-a primit 
pe dr. Petru Groza

PHENIAN (Agerpres). — TASS
Luînd cuvîntul la 28 octombrie în 

cadrul sesiunii Adunării Populare 
Supreme a R.P.D. Coreene, Nam Ir, 
ministrul Afacerilor Externe al 
R.P.D. Coreene, a prezentat un raport 
despre activitatea delegației guverna
mentale a R.P.D. Coreene la confe
rința de la Geneva și despre regle
mentarea pașnică a problemei core
ene. El a declarat că armistițiul din 
Coreea a adus un aport considerabil 
la cauza slăbirii încordării în Extre
mul Orient și în lumea întreagă, des- 
chizînd calea spre soluționarea paș
nică a problemei coreene. Arătînd că 
tratativele dintre cele două părți in
teresate în problema convocării unei 
conferințe politice au fost întrerupte 
din cauza politicii S.U.A., Nam Ir a 
menționat că delegația R.P.D. Co
reene la conferința de la Geneva a 
respectat cu strictețe principiul regle
mentării problemei coreene, precum 
și principiul potrivit căruia coreenii 
înșiși trebuie să fie aceia care să 
unifice Coreea p-e cale pașnică și pe 
baze democrate.

Nam Ir a menționat că după con
ferința de la Geneva clica lisînmanistă 
desfășoară; din ordinul american, 
pregătiri militare active, acționînd 
fățiș împotriva unificării pașnice a 
Coreei. Așa-numitul tratat coreeano- 
american, „cu privire la apărarea

In interesul întregului popor german
Declarația Prezidiului Conducerii Centrale a Uniunii 

creștin-democrate din Germania
BERLIN (Agerpres). — A.D.N. 

transmite:
După cum relatează ziarul „Nene 

Zeit”, la 26 octombrie a avut loc șe
dința Prezidiului Conducerii Centrale 
a Uniunii creștin-democrate din Ger
mania. In cadrul ședinței, O. Nus- 
chke, președintele Uniunii creștin-de
mocrate, a prezentat un raport cu pri
vire la situația politică în legătură 
cu nota guvernului sovietic și cu 
acordurile de la Paris.

In declarația adoptată de Prezidiul 
Conducerii Centrale a Uniunii creștin- 
democrate pe marginea raportului lui 
O. Nuschke, se spune că Prezidiul 
salută noul pas pașnic al guvernului 
Uniunii Sovietice întreprins în timpul 
cînd la Paris, sub presiunea ame

Au trecut cîteva zile de cînd șeful 
delegației sovietice la cea de a 9-a 
sesiune a Adunării Generale O.N.U. 
A. I. Vîșinschi, a rostit cuvîntarea 
tradițională din cadrul dezbaterilor 
generale în care a prezentat propu
nerile în problema reducerii arma
mentelor și interzicerii armelor ato
mică și cu hidrogen și a celorlalte 

(tipuri de arme de exterminare în 
imasă.
(' Largul ecou al propunerilor sovie
tice s-a manifestat și de astădată în 
mod deosebit de puternic.

întreaga presă occidentală care F 
respectă cît de cît cititorii a trebuit 
să se pronunțe favorabil. Ziarul en
glez „Daily Herald” scria recent că 

iele „trebuie să determine Occidentul 
să discute cu Uniunea Sovietică și 
să constate dacă se poate realiza un 

i progres, iar ziarul francez „Paris 
! Presse — l’intransigeant” sublinia 
că prin noua propunere sovietică din 
30 septembrie „s-a făcut un mare pas 
înainte pe calea spre pace și dezar
marea internațională”.

In ciuda faptului că reprezentanții 
la O.N.U. ai puterilor occidentale au 
vorbit despre dorința de a ajunge 
la o reglementare în privința interzi
cerii folosirii armelor de distrugere 
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mutuală”, încheiat în vederea ocu
pării Coreei de sud de către trupele 
americane, dovedește că S.U.A. în
cearcă ca și în trecut să folosească 
Coreea de sud ca un cap de pod mi
litar în Extremul Orient. Unificarea 
pașnică definitivă a Coreei, a decla
rat Nam Ir, este scopul principal al 
programului guvernului republicii 
noastre, o cauză de importanță vitală 
a futuror coreenilor. Aceasta nu este 
numai dorința fierbinte a poporului 
coreean, ci și dorința întregii ome
niri progresiste, deoarece unificarea 
pașnică a Coreei nu numai că va în
lătura această stare nenorocită pen
tru poporul coreean, ci va duce la li
chidarea focarului unuji nou război 
în Asia, lâ slăbirea considerabilă a 
încordării internaționale. A venit 
timpul ca populația Coreei de nord 
și de sud să stabilească relații de 
prietenie.

In încheiere, Nam Ir a spus :
„Guvernul R.P.D. Coreene va de

pune și pe viitor toate eforturile în 
vederea realizării unificării pașnice 
a Coreei, în vederea atenuării încor
dării internaționale, întăririi colabo
rării internaționale.

Cauza dreaptă va fi sprijinită în 
unanimitate de popoarele iubitoare de 
pace din lumea întreagă. Ea va în
vinge negreșit”.

ricană. a avut loc un nou complot 
militar și cînd Adenauer a trădat 
Germania și a vîndut regiunea Saar. 
Propunerile cuprinse în nota sovietică 
indică singura cale posibilă spre 
unificarea pașnică a Germaniei în 
cadrul securității colective în Europa

„Poporul german are acum în față 
două planuri: planul Uniunii Sovie
tice, care înseamnă pace și bunăstare 
pentru poporul nostru, și planul 
S.U.A. și al lui Adenauer, care în
seamnă o catastrofă națională. A- 
ceastă situație cere adoptarea unei 
hotărîri dare.

Să ne consacrăm toate forțele pen
tru realizarea unei înțelegeri între 
germani și înfăptuirea propunerilor 
sovietice”.

Pentru reducerea armamentelor 
și interzicerea armelor atomice

în masă și la o dezarmare mondială 
treptată, mărturisind că pentru atin
gerea acestui scop propunerile sovie
tice sînt cît se poate de adecvate, 
în practică țările respective au între
prins în aceste zile măsuri tocmai 
contrarii care nu au nimic comun cu 
cauza păcii. Numeroase ziare occi
dentale făcînd legătura între cele ce 
se discută la O.N.U. cu privire la 
dezarmare și cele pregătite la Lon
dra pentru reînarmarea revanșarzilor 
vestgermani după eșecul faimoasei 
„armate europene”, sînt nevoite să 
mărturisească că hotărîrile conferinței 
de la Londra nu pot fi acceptabile 
pentru toate țările și că ele urmăresc 
consolidarea blocurilor agresive. „Dis
tanța dintre tratativele celor nouă”— 
scrie „L’Humanite” — și discuțiile 
care au început după declarația lui 
Vîșinschi este mai mare decît ocea
nul care desparte Londra de sediul 
O.N.U. Proiectele elaborate în capi
tala britanică provoacă temeri legiti
me și nemulțumirea popoarelor, în 
timp ce perspectivele dezarmării dau

PEKIN (Agerpres). — China Nouă 
Ea 29 octombrie, Mao Țze-dun, 

președintele Republicii Populare Chi
neze, l-a primit pe dr. Petru Groza, 
președintele Prezidiului Marii Adu
nări Naționale a Republicii Populare 
Romîne, care a vizitat R. P. Chineză 
cu prilejul celei de a 5-a aniversări 
a R P. Chineze.

Au fost de față Ciu De, vicepre
ședinte al Republicii Populare Chi
neze, Liu Șao-ți, președintele Comi
tetului permanent al Adunării repre
zentanților populari din întreaga 
Chină ; Ciu En-lai, premierul Consi
liului de stat, Cen Iun și Den Siao- 
pin, locțiitori ai premierului Consi
liului de stat și Sun Țin-lin, vicepre
ședinte al Comitetului permanent al

Dr. Petru Groza a părăsit R. P. Chineză
PEKIN (Agerpres). — China Nouă 
La 30 octombrie, dr. Petru Groza, 

președintele Prezidiului Marii Adunări 
Naționale a Republicii Populare Ro
mîne, a părăsit R.P. Chineză, plecînd 
pe calea aerului spre patrie

'Dr. Petru Groza a fost condus la 
aeroport de Liu Bo-ciul, vicepreșe
dinte al Comitetului permanent al 
Adunării reprezentanților populari 
din întreaga Chină, Cen Iun și Cen 
I, locțiitori ai premierului Consiliului 
de Stat, Cen Su-dun, vicepreședinte 
al Comitetului permanent al Adunării 
reprezentanților populari din întreaga 
Chină, Si Cijun-siun, șef al Secreta
riatului Consiliului de Stat, și de re

Mesajele adresate de Nehru 
lui Mao Jze-dun și Ciu En-lai

PEKIN (Agerpres). — China Nouă 
înainte de' a părăsi Cantonul pen

tru a se îndrepta spre patrie, Jawa
harlal Nehru, primul ministru al Re
publicii India, a trimis următorul 
mesaj de mulțumiri lui Mao Țze-dun, 
președintele Republicii Populare Chi
neze :

„Părăsind China după o vizită 
scurtă, dar de neuitat, doresc să vă 
exprim încă odată mulțumiri pentru 
generoasa ospitalitate și prietenie cu 
care am fost primiți. Consider aceasta 
ca un simbol al prieteniei între, cele 
două țări și popoare ale noastre și 
sper că colaborarea între ele se va 
intensifica spre binele ilor reciproc 
și al cauzei păcii în lumea întreagă”.

Tot din Canton, Jawaharlal Nehru, 
primul ministru al Republicii India, 
a trimis următorul mesaj de mulțu- 

naștere unor speranțe uriașe în rîn- 
durile lor. La Londra s-a discutat 
reînvierea wehrmachtului... La 
O. N. U. dimpotrivă, s-a făcut 
un nou pas de natură să ducă 
la înlăturarea obstacolelor ce stau 
în calea dezarmării”. Menționînd că 
„scepticii de la Washington se în
treabă dacă consimțămîntul U.R.S.S. 
de a discuta planul anglo-francez nu 
este cumva o manevră care urmă
rește scopul de a împiedica refacerea 
frontului occidental la conferința ce
lor două țări”, ziarul „Le Monde“ 
declară : „Este mai just să se admită 
că, cu ajutorul cuvîntării lui Vîșin
schi, U.R.S.S. dorește să îmbunătă
țească mai repede atmosfera în vede
rea reluării tratativelor cu privire 
la poolul atomic, dorință pe care 
Uniunea Sovietică și-a exprimat-o 
la 26 septembrie după publicarea do
cumentelor respective de către Mos
cova șî Washington”.

Ziarul englez „Observer”, făcînd o 
paralelă între cele ce se discută la 

Adunării reprezentanților populari 
din întreaga Chină

După întrevedere a urmat un di
neu

*
PEKIN (Agerpres). — China Nouă
La 28 octombrie, dr. Petru Groza 

președintele Prezidiului Marii Adu
nări Naționale a Republicii Populare 
Romîne, însoțit de Li En-țiu,consilier 
al Ambasadei R. P. Chineze la Bucu
rești, s-a înapoiat cu avionul la Pe
kin, după ce a vizitat orașele Nankin, 
Șanhai, Hanciou, Canton, Kunmin și 
Ciunkin.

Dr. Petru Groza a vizitat aceste 
orașe împreună cu scriitorii romîni 
E. Camilar și I. Vitner.

prezentanți ai Ministerului de Externe 
al R.P. Chineze.

Pe aeroport erau prezenți șefii unei 
serii de mrsiuni diplomatice acredi
tați în R. P. Chineză, precum și alți 
membri ai corpului diplomatic. An 
fost de asemenea de față membrii Am
basadei Republiaii Populare Romîne 
la Pekin.

Aeroportul era pavoazat cu drape
lele de Stat ale Republicii Populare 
Chineze și Republicii Populare Ro
mîne.

Fanfara a intonat imnurile de stat 
rcmîn și chinez.

Dr. Petru Groza a trecut în revistă 
garda de onoare aliniată pe aeroport 
și a rostit o cuvîntare.

miri lui Ciu En-lai, premierul Consi
liului de Stat al Republicii Populare 
Chineze.

„Scurta noastră vizită în această 
țară mare a luat sfîrșit și acum o pă
răsim îndreptîndu-ne spre patrie. Sînt 
fericit că am venit aici și am văzut 
ceva din măreața operă ce se înfăp
tuiește și că am avut prilejul să în- 
tîlnesc pe conducătorii poporului 
chinez. Am găsit un popor mare nu 
numai mare ca număr, ci măre șt 
prin calitățile și spiritul său. Vă sînt 
recunoscător pentru prietenia și ospi
talitatea de care ne-am bucurat în 
timpul vizitei noastre”.

CANTON (Agerpres). — China 
Nouă.

La 30 octombrie primul ministru 
al Indiei, Nehru, a părăsit China ple
cînd pe calea aerului spre patrie

O.N.U. pentru' dezarmare și cele ce 
s-au pus la cale la Londra pentru 
reînarmarea Germaniei occidentale a 
anunțat că reprezentantul Franței în 
comisia de dezarmare O.N.U Julles 
Moch, ar fi trimis primului ministru 
Mendes France la Londra o telegramă 
rugîndu-1 să nu ia nici-o hotărîre asu
pra reînarmării Germaniei occiden
tale pentru a avea timp să tatoneze 
situația în urma propunerilor sovie
tice. Cu toate că delegația franceză 
la Londra s-a grăbit să desmintă 
această știre, rămîne un fapt bine 
stabilit în cercurile O.N..U că. propu
nerile sovietice sînt considerate ca un 
important pas înainte pentru înlesni
rea înlăturării pericolului de război.

Acum depinde de atitudinea puteri
lor occidentale ca problema reducerii 
armamentelor și a interzicerii arme
lor de exterminare în masă să fie 
abordată cu succes. Atitudinea puteri
lor occidentale va arăta în ce măsură 
ele sînt dispuse să traducă în fapt 
declarațiile despre „bunăvoința lor" 
pentru pace.

Tiparul ! 1. P. Petroșanii


