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IN PRAGUL NOULUI AN
Aeum, în prag de an nou, oamenii muncii din patria noastră 

trăiesc din plin sentimentul bucuriei ce izvorăște din succesele 
dobîndite de-a lungul anului ce s-a scurs, din perspectivele lu
minoase pe care noul an le deschide pe calea dezvoltării eco
nomiei noastre naționale, a ridicării bunăstării poporului munci
tor, pe calea progresului și a păcii.

Numeroasele realizări dobîndite în anul 1954 de popoarele 
din lagărul democratic în lupta pentru construirea vieții noi, 
pentru apărarea păcii, ca și un ș’ir de evenimente deosebit de im
portante, dovedesc creșterea continuă a forțelor păcii în fruntea 
cărora pășește cu fermitate marea Uniune Sovietică împreună 
cu țările de democrație populară.

Cel mai însemnat succes repurtat de forțele păcii în anul 
1954 este marcat de încetarea, în urma eforturilor popoarelor 
iubitoare de pace, a războiului din Indochina. încetarea răz
boiului din Indochina a contribuit la micșorarea încordării in
ternaționale. la îmbunătățirea atmosferei pentru pace în Asia. 
Ue asemenea, ca urmare a împotrivirii hotărîte a popoarelor, și 
îndeosebi a poporului francez, au fost zădărnicite planurile cer
curilor imperialiste de reînviere a militarismului german sub 
firma ..comunității defensive europene”. Dar, după cum dove
desc faptele, aceste cercuri n-au renunțat la politica de pregătiri 
războinice. Prin tratatele semnate recent la Paris, ele încearcă 
din nou să reînvie militarismul german.

O însemnătate deosebită pentru menținerea» și consolidarea 
păcii în Europa și în întreaga lume are conferința de la Mos
cova. unde au fost discutate problema securității colective în 
Europa șî măsurile ce se impun a fi luate pentru apărarea păcii 
în urma ratificării acordurilor războinice de la Paris. Masele 
largi de oameni ai muncii din Uniunea Sovietică, din țările de 
democrație populară și din numeroase alte țări și-au exprimat 
cu satisfacție adeziunea la declarația comună a participanților la 
conferința de la Moscova.

Sarcina sfîntă ce stă în prezent în fața popoarelor este de 
a nu îngădui reînvierea militarismiflui german revanșard, de a 
demasca planurile agresive ale cercurilor imperialiste, setoase 
după, profiluri tot. mai mari, de a lua toate măsurile pentru a fi 
pregătite în vederea unei riposte zdrobitoare în'cazîil eîhd" 
agresorii vor atenta la pacea și munca lor constructivă.

In 1954 poporul sovietic a înaintat vertiginos pe drumul con
struiri: comunismului sub conducerea înțeleaptă a Partidului 
Comunist. In Uniunea Sovietică a fost pusă în funcțiune prima 
centrală electrică pe bază de energie atomică, au fost desțelenite 
și date agriculturii milioane de hectare de pămînturi desțelenite, 
nivelul de trai al oamenilor sovietici a crescut necontenit. Cu 
sprijinul multilateral al Uniunii Sovietice, popoarele din țările 
de democrație populară, marele popor chinez, au realizat pro
grese remarcabile în dezvoltarea industriei socialiste și a agri
culturii, au dezvoltat producția bunurilor de larg consum, ceea 
ce a făcut să crească simțitor nivelul de trai material și cul
tural al maselor populare.

Anul 1955 deschide în fața popoarelor din lagărul demo
crației și socialismului perspectiva luminoasă a unor noi succese 
pe drumul dezvoltării continue și armonioase a economiei, pe 
drumul înfloririi culturii și ridicării nivelului de trai al celoi 
ce muncesc.
1 Cît de sumbră apare în contrast cu perspectiva lagărului 
păcii, perspectiva țărilor din lagărul capitalist! In economia 
S.U.A. și a altor țări capitaliste se înmulțesc și se adîncesc tot 
mai mult fenomenele crizei. Lupta maselor populare din1 țările 
capitaliste pentru scuturarea jugului exploatării și asupririi, 
pentru o viață mai bună ia noi forme, se lărgește și devine mai 
fermă. In fruntea acestei lupte se situează partidele comu
niste și muncitorești. Aceste partide au crescut și s-au întărit, 
strîngînd în jurul lor mase tot mai largi pentru că ele sînt sin
gurele' partide care-și pun drept scop eliberarea maselor popu
lare de tirania imperialismului.

Poporul nostru pășește in anul 1955 însuflețit de succesele 
dobîndite sub conducerea partidului în toate domeniile de acti
vitate, în cei 10 ani care au trecut de la eliberarea patriei noa
stre. El a primit cu profundă satisfacție Hotărîrea C.C. al 
P.M.R. și a Consiliului, de Miniștri al R.P.R. cu privire la des
ființarea sistemului de aprovizionare pe bază de cartele și rații 
Această măsură economică de mare însemnătate, inițiată de 
partid și guvern, a devenit posibilă datorită succeselor obținute 
de clasa noastră muncitoare în alianță cu țărănimea muncitoare 
în dezvoltarea economiei naționale pe linia indicată de plenara 
C.C. al P.M.R. din august 1953.

Partidul nostru cheamă ponorul muncitor să lupte fără pre
get pentru lărgirea și dezvoltarea cuceririlor obținute, pentru 
traducerea în' viață a programului de făurire a bunăstării celor 
ce muncesc, pentru apărarea păcii. •

Minerii și constructorii din Valea Jiului, care în cursul 
anului 1954 au depus eforturi sporite pentru dezvoltarea pro
ducției de cărbune, pentru înălțarea de noi construcții social- 
cuiturale, vor răspunde cu cinste la chemarea partidului.

Să pășim în noul an călăuziți de gîndul că trebuie să apă
răm cu vigilență marile cuceriri ale poporului, să nu precupețim 
nici un efort în munca pentru construirea vieții noi, pentru în
florirea patriei și întărirea capacității ei de apărare! Drumul 
pe care mergem este drumul viitorului!

Îenii muncii din 

jte trecerea la
* i

Valea Jiului
Comerțul fără cartele!

★
Sprijinim Hotărîrea 

partidului și guvernului 
dînd mai mult cărbune

Alături de toți oamenii mun
cii din întreprinderi, noi mine
rii, atn primit cu viu interes 
hotărîrea partidului și guver
nului cu privire la desființarea 
sistemului de aprovizionare 
pe bază de cartele și rații.

In zilele ce au urmat după 
apariția acestei Hotărîri în 
magazinele din orașul nostru 
s-a cunoscut o abundență de 
mărfuri. Aceasta a făcut ca 
un mare număr de oameni 
ai muncii din Petrila să cum
pere cele necesare familiilor 
lor.

Pentru ca noi minerii să 
aducem o contribuție tot mai 
mare la traducerea în viată 
a programului de măsuri e- 
conomice elaborat de partid 
și guvern în scopul ridicării 
nivelului de trai al celor ce 
muncesc, ne revine sarcina 
de a spori necontenit oroduc- 
ția de cărbune.

împreună cu minerii din 
brigada ne care o conduc, am 
reușit, datorită aplicării me
todei.graficului ciU>". «ă.Ju:., 
crăm în contul anului 1958. 
Eu și ceilalți ortaci din bri
gada pe care o conduc ne an
gajăm ca șî pe mai departe 
să depășim sarcinile lunare 
de plan cu peste 40 la sută 
răspunzînd astfel chemării 
oartidului de â sprijini prin 
fapte lupta pentru bunăstarea 
oamenilor muncii.

M1HA! ȘTEFAN 
miner fruntaș al -întrecerii 
socialiste — mina Petrila

23 decembrie, seara. Oda
tă cu venirea nopții, frigul 
se înăsprise. In aer plutea 
zumzetul neîntrerupt ce în
soțește cărbunele purtat pe 
bunchere si benzi rulante 
prin instalațiile preparației.

Zi și noapte preparația 
n are odihnă. Minerii de la 
Lupeni dau bătălia pentru d 
încheia anul 1954 cu planul 
îndeplinit. Aici, la preparați?, 
cărbunele scos de mineri e 
sortat pe calități, spălat și 
trimis apoi spre toate coltu
rile patriei

In seara aceea instalațiile 
mergeau din plin. Lingă 
benzi și agregate, lingă mo
toare și comutatoare stăteau 
oamenii, supunînd mașinile 
voinței lor.

Printre aceștia eră și tînă- 
rul mecanic Haier loan. Lui 
i s a încredințat supraveghe
rea pompelor care împing 
apa ce spală cărbunele prin 
instalațiile spălătoriei. Pom

In numeroase scrisori a- 
dresate redacției, oamenii 
muncii, din Valea Jiului își 
exprimă voința de a spri
jini >prin fapte Hotărîrea 
partidului și guvernului cu 
privire la desființarea sis
temului de aprovizionare pe 
bază de cartele și rații.

Iată cîteva din aceste 
scrisori:

încă o dovadă a grijii 
pentru bunăstarea 
oamenilor muncii

Cind am citit Hotărîrea 
partidului și guvernului cu 
privire la desființarea siste
mului de aprovizionare pe 
bază de cartele și rații, ini
ma mi s-a umplut de bucurie. 
Această hotărîre oglindește 
grija pe care partidul și gu
vernul nostru o acordă ridi’ 
carii continue a bunăstării 
celor ce muncesc.

Hotărîrea pune în fața noas
tră. a oamenilor muncii, sar
cini sporite pe care să le du
cem Ia îndeplinire.

Nouă, muncitorilor, tehni
cienilor si funeționardor din 
transporturile C.F.R., ne re
vine sarcina să reducem con
tinuu timpul de staționare a 
vagoanelor de mărfuri în 
gări și tranzite, să efectuăm în 
bune conditiuni toate trans
porturile, să facem economii 
la materiale și combustibil 
pentru a contribui astfel la 
reducerea prețului de cost al 
produselor.

STRATAN ECATERINA 
muncitoare, stația C.F.R.

Petroșani

O FAPTĂ EROICĂ
pe uriașe sînt puse în miș
care de un puternic elec
tromotor. Mecanicul Haier 
le supraveghează atent, cu 
griiă.

Deodată, pompele care pînă 
atunci fuseseră atît de cu
minți, s-au răzvrătit. Defec
tarea unui ventil a făcut ca 
un puternic torent de apă să 
țîșnedscă din pompe îndrep- 
tîndu-se spre instalaiile de 
curent de înaltă tensiune. 
Spălătoria era în pericol, rea
lizarea planului în pericol!

In frînturi de clipe, tinărul 
mecanic Haier loan gîndea: 
Să dea fuga să anunțe pe 
tovarășii săi de lucru ? Nu e 
timp! Să încerce singur, 
fără întîrziere salvarea in
stalațiilor, a motorului prin
cipal, amenințat de arde
re 9

Cu mișcări repezi, mecani
cul Haier și-a smuls hainele, 
aruneîndu-se în torentul de

Vom depăși zilnic 
norma cu peste 40 

la sută
Abia sosisem în secția tur

nătorie și ortacii mei m au 
și întrebat dacă am aflat de 
Hotărîrea partidului și gu
vernului cu privire ia desfiin
țarea sistemului de aprovi
zionare pe bâză de cartele și 
rații. Am văzut apoi că toți 
cunoșteau și că au primit cu 
satisfacție noua măsură econo
mică a partidului și guver
nului menită să ducă la o mai 
bună aprovizonare a oameni
lor muncii și la mobilizarea 
tuturor forțelor pentru spori
rea producției mărfurilor de 
larg consum și eftinirea pre
țului lor de cost. In anul 1954 
în uzina noasitră a fost pro
dusă o însemnată cantitate 
de bunuri de larg consum. 
Dar aceasta nu înseamnă că 
colectivul nostru a folosit 
toate posibilitățile existente 
în uzină pentru producerea 
acestor bunuri. Sortimentul 
bunurilor de larg con sur» 
poate fi lărgit simțitor în u- 
zina noastră.

Pentru a sprijini prin fapte 
Hotărîrea partidului ' șf gu
vernului brigada noastră se 
angajează ea în fiecare zf 
să-și depășească norma cu 
peste 40 lă sută. Ne vom 
strădui să dăm produse de 
bună calitate și cu un preț 
de cost tot mâi scăzut.

PELEA AUGUSTIN 
șeful brigăzii iitemiste nr. 2 

din secția turnătorie 
U.R.U.M.E,

apă rece ca ghiătă, asupra 
ventilului defect. Nici el nu', 
știe cum a oprit în citevâ ‘ 
clipe ventilai, impiedicînd , 
pătrunderea apei în electro- • 
motorul principal, și cum •; 
după aceea ă mai avut pu- / 
terea să alerge la uzină pen- ' 
tru decuplarea curentului. <

’A’

Cîteva clipe și atited ; 
fapte'!...

Muncitorii preparației l-du 
felicitat pe tînărul mecanic , 
Haier pentru fapta lui eroi
că. Conducerea preparației 
l-a premiat.

Dar rnăi scumpă decît 1 
toate a fost mulțumirea lui 
sufletească pentru că a reu- \ 
șit să sdlveze o prețioasă 
instalație asigurînd funcțio
narea neîntreruptă â proce
sului de producție. ;

I. BARBU
(După o corespondentă a tov. < 

I. CIOBOTARU)
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minér fruntaș al întrecerii
1 socialiste — mina Lonea III

„Vom da patriei 
tot mai mult cărbune“

Pentru minerii de là Lonea’ anul 
1954 a fost un an rodnic. In acest an 
au fost mecanizate noi locuri de mun
că, s-a îmbunătățit protecția muncii 
minerilor, iar producția de cărbune 
a sporit lună de lună. Minerii sec- 

, torului I. de pildă, au scos ultimele 
tone de cărbune pentru anul 1954 la 
29 noiembrie, adică cu o lună îna
inte de termen. De atunci ei dau căr
bune pentru anul 1955. Exemplul lor 
a fost urmat apoi de colectivul sec
torului III care și-a terminat sarcinile 
de plan ia 17 decembrie.

Brigada pe care o conduc a fost 
și în acest an printre brigăzile frun
tașe pe mină. La 24 aprilie ea și-a 
îndeplinit planul pe anul 1957, iar la 
șapte luni după aceasta, a realizat 
încă o normă anuală. In prezent bri
gada noastră extrage cărbune în con
tul anului 1959.

La mina’ Lonea III. ca și la alte 
mine din Valea Jiului, mai sínt unele 
brigăzi și chiar sectoare care nu-și 
îndeplinesc producția planificată. 
.Sprijinirea acestor brigăzi, pentru a 
lichida.cu rămînerea în urmă, trebuie 
să devină o preocupare permanentă 
a tehnicienilor, inginerilor, precum și 
a minerilor fruntași ai întrecerii so
cialiste.

In anul 1955. brigada noastră a- 
plicînd în muncă metoda graficului 
ciclic, se va strădui să și ‘ îndeoli- 
nească pînă Ia 23 August sarcinile 
de plan pe anul I960. Noi sîntem ho- 
tărîți să facem din abatajul nostru 
© adevărată școală de calificare în 
care tinerii să învețe meșteșugul mi
neritului. Brigada noastră este hotă- 
rîtă ca în anul 1955 să dea cărbune 
tot mai mult pentru a face patria 
noastră mai puternică, mai frumoasă.

KRAROVSCHI LUDOVIC 
inovator

Filatură Lupeni
-, 

„Voi căuta să aduc 
anului, fabricii, 
o nouă inovație“

întotdeauna la început de an nou, 
omul se gîndește ce-i va aduce anul 
ce vine, își face planuri, se gîndește 
la ceea ce va înfăptui, își reamintește 
ceea ce a făcut în anul ce s-a scurs.

Anul ca’re se sfîrșește astăzi mi-a 
adus o mare mulțumire. Acordarea 
titlului de „laureat ăl Premiului de 
Stat“ pentru contribuția la prepara
rea firelor cord necesare producerii 
anvelopelor de automobile, ă fost în
cununarea muncii mele de inovator.

Dezvoltarea industriei ușoa’re, pro
ducerea unor mâi mări cantități de 
bunuri necesare populației, cere tu
turor acelora care muncesc în ramu
rile productive ale industriei ușoare, 
o continuă nreocupare. La întreprin
derea „Filatura Lupeni" unde mun
cesc, inovatorii și-ău pus toată con
tribuția lă îmbunătățirea procesului 
tehnologic, la realizarea unor noi 
perfecționări tehnice.

In anul acesta ăm adus multe îm
bunătățiri utilajului din secția de fi- 
laj. Pentru reducerea consumului de 
energie am transformat mașinile de 
filaj — pe conoizi. Mi-âm propus că 
în anul ce vine să continui această 
muncă. «

Fiecare an aduce omului ceva nou. 
Inovatorului îf aduce noi sarcini și 
noi realizări. Că inovator voi căuta 
să aduc și eu anului, fabricii, tova
rășilor mei, o nouă realizare.

In pragul noului an, redacția noastră s-a adresat unui număr de ; 
tovarăși — fruntași ai întrecerii socialiste, conducători din întreprinderi, : 

intelectuali — ceriu du-le să-și împărtășească prin ziar glodurile șt : 
preocupările cu care pășesc în noul an.

Publicăm cîteva din răspunsurile primite la -redacție. Ele sint sírd- ; 
bătute de un optimism sănătos, de încrederea în vțitor, de hotărîrea neclin- ; 
tită de a lupta sub conducerea partidului pentru înflorirea și întărirea pa- J 
trici — sentimente ce animă întregul nostru popor. ;

„ ★ *

BUCUR ILEANA 
studentă, anul IV exploatare,

Institutul de mine

Larg și plin de minunate perspec
tive ni se deschide nouă, tineretului, 
viitorul în față. Ca o floare, îngrijită 
cu atenție de mîna unui înțelept -gră
dinar, se înaripează și prind viață 
gîndurile, năzuințele noastre, supra
vegheate și îndrumate de partid. Tot 
sufletul ne este scăldat de optimis
mul și încrederea pe care statul nos
tru democrat-popular ni le-a sădit, 
creîndu-ne condițiile necesare reali- 
zăwi visului ce fiecare, mai mult sau 
mai puțin mărturisit, și 1-â luat ca 
țel de viață. Țelul meu de viață, visul 
pe care am început să mi-1 clădesc 
încă de acum patru ani și mai bine, 
pe cînd lucram în mină la.Aninoasa, 
mi-1 simt azi, în prag de an nou, parcă 
măi puternic. De acest lucru mi-e pă
trunsă întreaga ființă și ca o con
firmare ă acestui fapt parcă retrăiesc

GOLDA ANA
actriță la Teatrul de stat 

Petroșani

An nou I Cît de veche, dar cît de 
proaspătă e această expresie oe care 
o rostim la fiecare început de an! 
Și cîte gînduri și speranțe ne plă
mădim; de fiecare dată, atunci cînd 
închinăm primul pahar cu vin nou
lui an pe care îl așteptăm cu dra
goste ! De fiecare dată ne întrebăm: 
„Ce ne va aduce acest an ? Ce bucurii 
noi ne va hărăzi ?“ Și astăzi ne-am 
obișnuit să culegem din rodul zilelor 
noastre îmbelșugate tot mai multe 
împliniri, tot mai luminoase bucurii.

Sînt actriță. Anj îmbrățișat arta 
că pe ceva scump, de preț. Mi-am dă
ruit, în zecile de roluri pe care le-am 
interpretat în lumina rampei, tot 
ce-âm avut măi bun în mine. Am des
crețit frunți, am dat răspuns, prin 
'cuvîntul artei, multor probleme care 
au frămîntat și frămîntă pe tovarăși» 
mei din fabrici, din mine. Fiecare 

k spectacol l-am considerat ca o zi de 
sărbătoare. Am învățat și eu din bo-

„Visul meu va deveni 
realitate: anul acesta voi trece 

examenul de inginer“
clipele pline de emoție ale colocviilor 
abia trecute, care m-au apropiat cu 
încă un pas de titlul de inginer.

In curînd voi da ultimele examene. 
Poate o să-mi spuneți că n-am de ce 
să fiu emoționată I Ușor de zis, greu 
de realizat, fiindcă examenele pe care 
va trebui să le trec acum sînt cele 
mai grele din viața mea, ele sînt pun
tea de trecere spre viață, spre mese
ria de inginer.

Viitorul pe care mi-1 deschide noul 
an în față e minunat, nu doar pen
tru faptul că mă voi desăvîrși ingi
ner, nu doar pentru că mă voi căsă
tori, ci și prin aceea că dragostea 
mea pentru o muncă pașnică, crea
toare. care să ușureze și să facă mai 
frumoasă viața minerilor noștri. îmi 
este apărată și asigurată de legile 
statului nostru.

Să răsune tot mai mult 
cîntul nostru!“

găția sufletească a personajelor pe 
care le-am interpretat. Vreau să în
văț mereu, să trăiesc din plin lumina 
zilelor noastre, să mă bucur de pers
pectivele nemărginite care se deschid 
și în fața artiștilor din patria mea. 
Doresc din tot sufletul ca noul an să 
risipească negura amenințătoare a 
războiului care își fîlfîie aripa peste 
lume. Să se înalțe tot mai multe tea
tre, instituții de cultură și artă ! Să 
răsune tot mai vesel cîntul și versul 
nostru ! Aceasta doresc eu în pragul 
noului an. Iar pentru a-mi apăra viața 
oe care o iubesc și o cînt prin arta 
care mj-i dragă, voi ști să lupt I Ală
turi de tovarășii mei c’e'muncă, voi 
transmite din lumina rampei adevărul 
nou de viață, plinătatea lumii socia
liste, contribuind astfel activ la în
țelegerea. adîncirea lor de către ma
sele largi ale oamenilor muncii.

Ridic paharul plin în cinstea noului 
an, urînd harnicilor muncitori din Va
lea Jiului la mulți ani, fericire și pace 1

CITA1 GHEORGHE
directorul Trustului 7 

construcții — Petroșani

„Vom realiza 
construcții mai multe 

și mai bune 
pentru mineri”

începutul noului an constituie pen
tru muncitorii, tehnicienii, inginerii 
și funcționarii Trustului de Construc
ții nr. 7 Petroșani un prilej nimerit 
pentru analizarea serioasă atît a 
realizărilor obținute în cursul anului 
1954, cît și a deficiențelor și greută
ților obiective și subiective care au 
împiedicat obținerea unor rezultate și 
mai bune, astfel ca din această ana
liză să rezulte felul de muncă și me
todele cele mai potrivite pentru rea
lizarea’ cu măi mult succes a sarci
nilor ce ne revin pentru anul 1955.-

Obiectivul nostru principal pentru ; 
1955 este de a executa și da în folo
sință 1100 apartamente de calitate 
superioară și la un preț de cost cît 
mai redus.

Vom crea’ toate condițiile necesare 
dezvoltării întrecerii pe profesiuni, 
pentru obținerea titlului de cel mal 
bun în profesia respectivă; vom ex
tinde metoda recepționării lucrărilor 
executate de fiecare brigadă de către 
comisiile de calitate, la fiecare șan
tier; vom folosi mai rațional utila
jele de care dispunem ; vom extinde 
pe scară mai largă metodele sovietice*

Pășind în noul an. fiecare construc
tor trebuie să-și analizeze felul cum 
a muncit ¡în cursul anului 1954, a«tfd 
ca în 1955 să aducă prin mtmcă s3 o 
contribuție mai mare la dezvoltarea 
și întărirea scumpei noastre țări, la 
impunerea menținerii păcii în lumea 
întreagă, pentru ca încercările ațâță
torilor la război să se izbească ca un 
val de stînca de granit a lagărului 
pădii și democrației.

CRISTEA ARON
directorul minei 

Lupeni

„Vom dezvolta și mai 
mult mina noastra”
Minerii din Lupeni încheie anul 

1954 cu succese grăitoare în muncă.
In cursul, trimestrului 111 produc

tivitatea muncii la mina Lupeni ă 
crescut față de trimestrul II cu 15 
la sută; , producția de cărbune a spo
rit cu 24,5 la' sută, iar lucrările de 
investiții cu 27,6 la sută. In anul
1954 s-au îmbunătățit și condițiile de 
viață ale minerilor din Lupeni. Pen
tru ei s-au construit 2 blocuri noi, 
s-au dat în folosință alte 5 blocuri, 
un cămin muncitoresc cu 170 locuri, 
magazine etc, Sute de mineri și-au 
oetrecut concediile de odihnă în di
ferite stațiuni balneo-climaterice.

In 1955. minerii din Lupeni sînt 
hotărîți să dea și mai mult cărbune 
centru înflorirea patriei, pentru pace. 
Producția de cărbune va crește în
1955 cu 12,1 la sută față de 1954. 
Pentru aceasta la’ mina’ Lupeni se vor 
deschide două, noi sectoare de pro
ducție și un sector de înaintări ra’- 
pide: la 16 înaintări în cărbune și 
4 abataj“ frontale se. va trece la’ lu
cru pe bază de grafic ciclic.

Grija’ partidului și guvernului pen
tru ridicarea continuă a nivelului de 
trai ăl celor ce muncesc, este oglin
dită și ¿prin Hotărîrea cu privire lă 
desființarea sistemului de aprovizio
nare pe bază de cartele și rații. Eă 
însuflețește și mai mult munca mine
rilor de la’ Lupeni. In 1955. ultimul 
an ăl cincinalului, minerii din Lu
peni sînt hotărîți să dea și mai mult 
cărbune pentru înflorirea și întărirea 
patriei.



\L'/ ăd. Să nu vă închipuiți că nu 
\}/ văd. Ați început să rîdeți de 
\f mine, pentru că scriu despre plu- 
gușor... Ei nu ! Dacă rîdeți, mă las 
păgubaș. Veți fi crezînd poate că sînt 
bătrîn și că nu mi se mai potrivește ? 
Vă înșelați. Am doar 65 de ani șl dacă 

A părul îmi este cărunt, singurul motiv 
ț doar afecțiunea mea deosebită pen- 

/ ițru culoarea albă...
bîAcum, nu mai țin minte toate pre- 

« cum au fost — norocul dumneavoas
tră — dar știu că eu n-am nici o vină...

. — Bunicule, mata ai fost vreodată 
cu plugușorul la urat ne la casele 
oamenilor ? — mă întrebară ne
poții. Povestește-ne bunicule, po- 
vestește-ne... Vii cu noi și în a- 
nul acesta ? Iți dăm jumătate din 
covrigi, un pachețel cu bomboane și 
tpei nuci... Hai bunicule... Iți amin
tești și mata de... „Aho, aho, copii șî 
frați..." și îți dăm și trei nuci..

Eu însă, simți ndu-mă puțin obosit, 
tn-am întins pentru o clipă pe pat 
făgăduindu-le că măi tîrziu...
rjM i se făcea că pornisem cu plugu- 

șorul. Eram vreo doi trei băieți și 
VyJ vreo două fete. Eu devenisem a- 
cum—ce înseamnă visurile—tînăr voi
nic și frumos ca dumneata cititorule, 
iar lîngă mine era — ce ți~e cu tinere
țea — o fată drăguță, mlădie și plină 
de viață întocmai ca dumneata tova
rășe cititoare. Pornisem cu uratul pe 
la casele oamenilor și ne venea în tot 
timpul să cîntăm și să rîdem... Era o 
noapte cu lună si stele. In ajun nin
sese. Dăduse mai apoi un pui de ger, 
iar zăpada ne scîrțîia sub pi
cioare de parcă voia să ne- spună 
ceva .. Numai că nu se înțelegea ni
mic, de parcă n-ar fi fost zăpadă, ci 
ar fi fost megafoanele stricate și ne
reparate din centrul orașului nostru. 
Și cum mergeam noi așa, împreună, 
ne bucuram de iarnă, că am scăpat 
nițel de noroaiele de străduțele
noastre nepavate și neîngrijite, ne bu
curam de ger, că a înghețat Măleia 
și că s-â oprit navigația gunoaielor 
și plimbarea rațelor pe litoral; ne bu
curam de zăpadă, pentru că albul ei 
ne îndruma pașii și ne făcea să mai 
uităm de ulițele noastre luminate noap
tea de lună și stele... Și poate aceste 
gînduri necugetate ne îndemnară să 
ne oprim în fața sfatului popular..

Aho, aho, 'copii și frați 
Stați puțin și nu minați. 
Lingă sfat vă așezați 
Și cuvlntu ridicați. 
Cu mult înainte, 
Bădica președinte 
S-a încălecat 
P-un cal învățat 
Cu vorba lungă... 
Vorba să ne-afungă! 
Cu fapta săracă. 
Timpul să treacă...

Dar n-apucarăm să terminăm cu 
uratul, că a ieșit un tovarăș să ne 
deie sfatul să venim mîine să luăm 
rezultatul, dar anterior să depunem 
referatul, că altminteri ne va fi mare 
păcatul și că noi de fapt... sabotăm 
statul...

Aho, aho, copii și frați 
Voi ce-n sfat astăzi lucrați 
Vrem ca-n anul care vine 
Să lucrați ceva mai bine. 
Și acuma lă plecare 
Să-ne fie cu iertare... 
Criticu, e drept, cam doare. 
Dar aduce... vindecare

I\l tineri cheflii și cam amețiți, care 
începură să ne înjure și mult nu lipsi 
să ne și bată.

Aho, aho, copii și frați 
Nici o clipă nu mai stați 
Luați-o iute, iepurește 
Fuga, viața vi-o ferește. 
Și fugirăm cu elan 
Să găsim un milițian 
Și-ncă mult am fi fugit. 
Dacă n-am fi obosit, 
...Milițian tot n-am găsit. 

Minați flăcăi 
Hăi l hăi!

Lă un colț de stradă zărirăm un 
tînăr foarte amărît și care cînta o 
melodie tristă, pentru mulți cunoscută.

Unde este milițianul 
Pe care l-am avut 2 
Că să prindă huliganul 
Care m-a bătut.

Neplăcîndu-ne melodiile triste, am 
plecat mai departe, Cînd ne-a mai cu
prins , frigul, ne-am gîndit să intrăm 
puțin și la restaurant. Nu găsirăm 
însă nici un loc. Aproape la toate me
sele numai studenți.

— Dece-s frate, așa de mulți stu
denți ?

— Sînt în examene...
— Ei, dacă-i așa să le cîntăm și 

lor...
Aho, aho, „copii-nvățați"
Sau studenți cum vă chemați 
Vă dorim de anul nou 
Să n-aveți examen greu, 
Să vă întrebe de vermuth, 
Țuica cum e la băut... 
Numai zău nu vă văd bine 
Mîine la intrared-n mine 

Minați flăcăi! 
Hăi! hăi!

Țp. m ajuns mai apoi în fața stadio- 
jqi nului „Minerul" să urăm jucători- 
I li lor din orașul nostru un an nou cu 

mai multe victorii sportive.
Aho, aho, frați jucători 
Astăzi nu v-aducem flori, 
Că v-ați suit cu talent 
Pe coadă de clasament. 
Vrem ca-n anul care vine 
Să jucați cu mult mai bine 
Mai lăsați-vă de fine 
Și de cele trei vecine 
Și apucați-vă urgent 
De un viu antrenament.

Și da să nu ne prindă finele șl ve
cinele și toți finii și vecinii...

Minați flăcăi 
Hăi! hăi!

IrTi e acolo am plecat la gară, inten- 
11!11 ționînd să luăm trenul spre Lupeni. 
!_7 să felicităm pe mineri pentru înde; 
plinirea planului. Cînd am văzut însă 
aglomerația din tren, am hotărît mal 
întîi să felicităm conducerea gării 
pentru economia de vagoane reali
zată pe ruta Petroșani—Lupeni și 
pentru noul sistem de călătorie pro
pus, respectiv în straturi suprapuse, 
ca sardelele. După .o jumătate de oră 
de întîrziere față de ora plecării tre
nului, ne-am dat seama că am uitat 
să felicităm conducerea gării pentru 
deosebita sa punctualitate.

Aho, aho, copii și frați 
Stați puțin și ascultați. 
Dacă vreți pe viitor 
Să scăpați de chin ș-omor 
Cumpărați ca și Traian 
Un cal mîndru năzdrăvan 
Si de-l botezați chiar tren 
Puteți merge la Lupeni 
Fără grifă, fără greu... 
Urmați deci exemplul meu t 
Cumpărat! iepe, sirepe... 
Și minați rapid flăcăi

Hăi ! hăi!
Cînd ne întorceam detâ gară, ne-am 

oprit la un debit să ne luăm țigări. 
Debitantu-1 n-a avut însă să ne dea 
restul și ne-a propus să ni-1 dea al
tădată...

Aho, aho, copii și frați 
Stați puțin șl nu minați 
Lingă debit vă-adunați 
Și blestemu-mi ascultați. 
Cine n-o da rest mărunt 
N-aibă parte pe pămlnt 
Nici de ban mai mărișor. 
Să-aibă buzunarul gol 
Iară vouă cetățeni 
Din Petrila sau Lupeni 
Vă doresc ca-n viitor 
Să zdrobiți păcatul lor. 
Ca și debitantul meu 
Să de~a restul de la leu 
Iară chelnerul la fel 
Să pățească, ca și. eț.

i'n’l pre dimineață, în drum spre casă, 
am mai trecut prin dreptul birourl- 
lor unei întreprinderi de construc

ții. O fereastră era luminată. Interesîn- 
du-ne dacă se mai lucrează, ani aflat 
că tovarășii sînt într-o ședință care 
începuse în 1954 și se termina în 
1955 și în care se discuta dacă e ca
zul să accepte trecerea în 1955 pen
tru că nu îndepliniseră planul de șe
dințe pe 1954. Ședința ar mai fi du
rat mult, dacă cineva speriat peste 
măsură n-ar fi strigat: „să terminăm 
odată ședința asta I Trebuie să în
cepem o alta..."

A ho, aho, copii și frați 
Ședințele să le scurtați. 
Din cinci una să lăsațl 
Și din vorbă mai tăiați, 
Iar în anul viitor 
Să munciți cu mai mult spor.

La anul și la mulți ani și nu uitati 
să finisați lucrările începute.
"¡Ti oate aș mai fi colindat în multe 

locuri, dacă nepoții mei nu m-ar 
i fi trezit din somn.

— Bunicule, ce ai visat ? Spune-ne 
ce ăi visat I

Le-am povestit pe îndelete pe unde 
am fost, ce-am văzut, ce urări am 
făcut.

— Bunicule să nu mai povestești 
la nimeni, că o fi văl sî amar de 
dumneata...

Atunci m-am înfuriat de-a binelea. 
—- Dar unde credeți voi că trăim ? 

La noi critica nu se sugrumă. Dim
potrivă I Ca dovadă am să scriu pe 
hîrtie tot ce mi s-a întîmplat și voi 
trimite la ziarul „Steagul Roșu" spre 
publicare.

— N-o să-ți publice, n-o să-ți pu
blice... O să spună că-i prea lung ma
terialul... Și copiii săriră într-un pi
cior în jurul meu, rîzînd de mine

— N-o să-mi publice? 
Aho, aho, copii și frați 
Stați puțin și nu minați. 
Lă redacție veniți 
Scrisoarea să mi-o citiți. 
Noi am vrea ca-n Steagul Roșu 
Să apară tot mai des 
Materiale mai de viață 
Și cu „sare“ mai ales. 
Și-am dori ca-n reportaje 
Să se scrie mai lă rlnd 
Și de șefi și de directori... 
Șă nu-i critice în gind. 
Și-am dori în ziar să fie
— Că de mult ne este dor — 
Și un dram de veselie.
De satiră și umor... 
Iar acum ca încheiere 
Iți promitem mai ales 
Ca in anul care vine 
Să-ți scriem și noi mai des. 
Un an bun, un an cu spor 
Iii dorește inc-odată

■m bătrîn colindător.
pi. conf. DOREL DORIAN {

SATIRĂ 
== Șl UMOR

Birocratul: Vino mîine!

Evidențierea Critică

AJUTOR... PĂRINTESC

Copilul: Vedeți să nu greșiți 1 
Ieri, tovarășul profesor mi-a dat 
notă proastă la temele pentru 
acasă.

— De ce cară doar cîte-o lădița ?
— Ca să folosească din plin 
utilajul.

Soția: Și-acum să te mai aud 
bărbate, lăudîndu te cu calitatea 
construcțiilor tale.

Informație
Trustul alimentației publice locale, 

organizează revelionul 1954/1955 în 
următoarele unități: restaurantul 
„Minerul“ din Petroșani; restauran
tul „Parîngul" din Petroșani; restau
rantul „Straja“ Vulcan; restauran
tul „Cărbunele“ Lonea.

Amatorii sînt rugați să-și rețină 
mesele din timp.

SPECTACOLELE DE AZI
CINEMATOGRAFE : Petroșani „Al. 

Sahia" ? O noapte la Veneția; Lupeni i 
Locotenentul lui Rákóczi; Petrila: 
Profesorul de dans: Lțnea; Prieteni 
credincioși; Aninoasa : Soldatul vie- 
toriéi, seria l-a; Vulcan: Furtună pqr~'



STEAGUL ROȘU

Raportul prezentat de Ciu En-lai 
la sesiunea Comitetului pe întreaga Chină 

al Consiliului Consultativ Politic Popular
PEKIN (Agerpres). — China Nouă 
La 21 decembrie, Ciu En-lai, vice

președinte al Comitetului pe întreaga 
Chină al Consiliului Consultativ Po
litic Popular (al primei legislaturi), 
a prezentat un raport politic la se
siunea Comitetului pe întreaga Chi
nă al Consiliului Consultativ Politic 
Popular (al celei de a Il-a legisla
turi). Sesiunea Comitetului pe întrea
ga Chină al Consiliului Consultativ 
Politic Popular, care și-a încheiat lu
crările la 25 decembrie, l-a ales pe 
Ciu En-lai președinte al comitetului.

„In ultimele șase luni, a declarat 
Ciu En-lai, datorită armistițiului din 
Coreea și restabilirii păcii în Indo- 
china, precum și în urma respingerii 
de către Adunarea Națională france
ză a tratatului cu privire la „comu
nitatea defensivă europeană“, a avut 
loc o oarecare slăbire a încordării 
în situația internațională atît în 
Orient, cît și în Occident.

Dar blocul american agresiv și 
adepții lui nu vor să se împace cu 
eșecul politicii lor de război. Ei con
tinuă să agraveze încordarea inter
națională în Orient și în Occident“.

In continuare, Ciu En-lai a decla
rat : „Recent, încălcînd suveranitatea 
Chinei, S.U.A. au încheiat așa-zisul 
„tratat de securitate mutuală“ cu cli
ca trădătoare a lui Cian Kai-și”. „Tra
tatul americano-ciankaișist constituie 
o gravă provocare militară a blocului 
agresiv american împotriva poporului 
chinez și o mare primejdie pentru 
cauza păci! în Extremul Orient și 
m Asia.

In opoziție cu cercurile agresive 
americane, a subliniat Ciu En-lai, 
țările iubitoare de pace au depus, 
atît în Orient cît și în Occident, 
toate eforturile pentru slăbirela în
cordării internaționale și pentru apă
rarea păcii în lumea întreagă. In 
cursul ultimilor nouă ani, Uniunea 
Sovietică și țările de democrație popu
lară au dus o luptă neobosită pentru 
crearea unei Germanii unite, iubi
toare de pace și democratice, pentru 
un sistem de securitate colectivă în 
Europa, împotriva politichii agresive

în scopul influenfârii
PARIS (Agerpres). — TASS
Ședința din seara zilei de 27 de

cembrie a Adunării Naționale fran
ceze a fost reluată, după o pauză, la 
ora 21,45 (ora locală).

După discursurile lui Palewski și 
Loustaunau-Lacau, deputății au tre
cut la vot în problema încrederii în 
guvern în legătură cu articolele 2 și 
3 ale proiectului de lege cu privire la 
ratificarea acordurilor de la Paris. 
Aceste articole prevăd admiterea Ger
maniei occidentale în blocul nord- 
atlantic și așa-numita „încetare a re
gimului de ocupație” în Germania 
occidentală.

Potrivit informațiilor oficiale trans
mise de agenția France Presse, pentru 
încrederea în guvern în legătură cu 
aceste articole au votat 289 de depu- 
tați contra 251.

După miezul nopții, imediat după 
ce s-a dat citire rezultatelor votului 
în chestiunea de încredere ridicată în 
legătură cu articolele 2 șî 3 ale pro
iectului de lege cu privire la ratifi
carea acordurilor de la Paris, preșe
dintele Adunării Naționale a anunțat 
că pe ordinea de zi figurează votul 
în cea de a doua chestiune de încre
dere ridicată în legătură cu cele două 
amendamente ale lui Palewski și a- 
mendamentul lui Loustaunau-Lacau. 
Două din aceste amendamente, res
pinse de guvern, prevăd amînarea 
intrării în vigoare a acordurilor de la 
Paris în cazul cînd ele vor fi ratifi
cate.

americane îndreptate spre scindarea 
Europei și crearea de blocuri milita
re. Recenta conferință de la Moscova 
a țărilor europene a constituit o nouă 
dovadă a hotărîrii ferme și a uriașe
lor eforturi depuse de țările iubitoare 
de pace în lupta împotriva agresiunii, 
pentru apărarea păcii și securității 
proprii.

R.P. Chineză s-a pronunțat cu ho- 
tărîre împotriva acordurilor de la 
Paris și a sprijinit întru totul Decla
rația celor opt state, adoptată de 
către conferința de la Moscova a ță
rilor europene pentru asigurarea pă
cii și securității în Europa. Declarația 
comună chino-sovietică din 12 oc
tombrie a exprimat hotărîrea fermă 
a celor două țări de a colabora strîns 
în opera de întărire a păcii. Cele 
cinci principii ale coexistenței paș
nice, sprijinite de China și India, 
precum și de China și Birmania, se 
bucură de sprijin unanim din partea 
oamenilor iubitori de pace din lumea 
întreagă“.

„Taivanul, a declarat în continuare 
Ciu En-lai, este un teritoriu al Chi
nei și poporul chinez nu se va opri 
pînă cînd Taivanul nu va fi eliberat. 
Poporul chinez cere cu hotărîre ca 
S.IJ.A. să-și retragă toate forțele ar
mate din Taivan, insulele Penhuledao 
și strîmtoarea Taivanului și să înceteze 
de a mai încălca drepturile suverane 
naționale și integritatea teritorială a 
Chinei. Poporul chinez se opune cu 
hotărîre organizării blocului agresiv 
al Asiei de sud-est și subminării pă
cii în Indochina de către Statele 
Unite. El ia atitudine activă pentru 
înfăptuirea celor cinci principii ale 
coexistenței pașnice și lărgirea zone
lor de pace. Poporul chinez se pro
nunță ca și pînă acum în favoarea 
convocării unei noi conferințe a ță
rilor interesate, cu participarea sta
telor neutre din Asia, în vederea 
unificării pașnice a Coreei ; el obiec
tează cu hotărîre împotriva planurilor 
criminale ale Statelor Unite, îndrep
tate spre subminarea acordurilor de 
armistițiu și agravarea situației în 
Coieea. Poporul chinez ia atitudine

Presiuni exercitate de Mendes-France
deputafilor Adunării
Luînd cuvîntul, Mendes-France s-a 

adresat autorilor amendamentelor 
mai susamintite, cerîndu-le să-și re
tragă propunerile.

Apoi a cerut discutarea în a doua 
citire a primului articol al proiectu
lui de lege cu privire la ratificarea 
acordurilor de la Paris.

Potrivit procedurii parlamentare, 
ședința a fost întreruptă timp de o 
oră pentru a se da Comisiei pentru 
afacerile externe posibilitatea să-și 
expună părerea în problema primului 
articol al proiectului de lege, după 
reexaminarea acestuia.

La reluarea ședinței Mendes-Fran
ce a declarat că pune chestiunea de 
încredere asupra întregului proiect 
de lege cu privire la ratificarea acor
durilor de Ia Paris cu excepția pri
mului articol, întrucît acest articol 
a fost respins de Adunarea Națională 
și ulterior și de Comisia pentru afa
cerile externe.

In ceea ce privește primul articol 
caie a stîrnit o complicată discuție 
procedurală, Mendes-France a recurs 
la o nouă manevră pentru a obține 
aprobarea lui de cătr^ Adunarea Na
țională. Ocolind regulamentul par
lamentului, el a cerut să se întrerupă 
ședința Adunării Naționale pentru a 
pregăti un nou proiect de lege cu pri
vire la ratificarea acordurilor de la 
Paris sub forma unui „articol unic“.-

Iri fond, noul proiect de lege re
produce primul articol, respins la 24 
decembrie, al proiectului de lege ini
țial. Mendes-France a predat la ora 

activă pentru stabilirea unor relații 
pașnice, bazate pe colaborare cu toate 
țările care manifestă aceeași dorință 
și care au o atitudine tot atît de sin
ceră față de această problemă“.

Ciu En-lai a subliniat că sprijină 
întru . totul declarația ministrului 
Afacerilor Externe al Uniunii Sovie
tice, V. M. Molotov, în problema re
lațiilor cu Japonia. El a arătat că 
această declarație contribuie la cauza 
păcii în Extremul Orient și la slă
birea încordării internaționale. China 
este gata să stabilească relații nor
male cu Japonia. Dacă guvernul ja
ponez are aceeași dorință și va lua 
măsurile corespunzătoare, guvernul 
chinez va fi gata să întreprindă ac
țiuni pentru normalizarea relațiilor 
dintre China șî Japonia.

Ciu En-lai a subliniat : „Cauza 
noastră, de împotrivire la agi^siune 
și de apărare a păcii, este o teauză 
dreaptă. O cauză dreaptă este invin
cibilă și victoria aparține fără îndoia
lă poporului care luptă pentru aceas
tă cauză !”.

Ciu En-lai a declarat în continuare; 
„In această măreață -luptă întreg po
porul țării va trebui mobilizat pe o 
bază și mai largă și unit și mai 
strîns.

In ultimii ani, Frontul Unic Popu
lar Democrat din țara noastră s-a 
lărgit și dezvoltat și pe această bază 
a fost convocată actuala sesiune. De 
acum înainte/Consiliul Consultativ 
Politic Pooular al Chinei, condus de 
Partidul Comunist Chinez, trebuie 
să-și îndeplinească ca șî pînă acum 
rolul de organizație a Frontului Unic 
Democrat Popular".

In încheiere, Ciu En-lal a declarat 
că Consiliul Consultativ Politic Popu
lar al Chinei „va continua să-și aibă 
rolul său și să-și îndeplinească mi
siunea glorioasă în lupta pentru înfăp
tuirea sarcinii comune a perioadei de 
trecere în China și în.lupta împotriva 
dușmanilor dinlăuntru și dănafară, 
sau. mai concret, în îndeolinirea sar
cinii transformării socialiste și în 
lupta pentru eliberarea Taivanului și 
apărarea păcii“.

Naționale franceze
3 dimineața (ora locală) acest proiect 
de lege spre examinare Comisiei pen
tru afacerile externe, care l-a aprobat 
cu o majoritate de numai un vot (18 
voturi pentru, 17 contra și 4 abți
neri).

Apoi, Adunarea Națională a trecut 
la discuții în legătură cu proiectul de 
lege prezentat din nou, caracteristic 
fiind că pentru discutarea lui s-a fixat 
numai jumătate de oră. Practic însă 
discuțiile nu s-au putut desfășura, 
deoarece imediat după prezentarea 
articolului unic, Mendes-France, lup- 
tînd pentru salvarea articolului de 
la un eșec a recurs din nou ia pu
nerea chestiunii de încredere, cerînd 
adoptarea articolului.

In dimineața zilei de 28 decemrbie, 
deputatul Loustaunau-Lacau, care re
trăsese în cursul dezbaterilor din 
noaptea de 27 decembrie amenda 
rnentul său în legătură cu amînarea 
discuțiilor cu privire la acordurile 
de la Paris, a prezentat un nou a- 
mendament. Acest amendament sună 
astfel : „Instrumentele ratificării a- 
cordurilor cu privire ' la înarmarea 
Germaniei occidentale să nu fie di 
puse înainte ca șeful guvernului să 
fie în măsură, în urma unor tratative 
duse cu guvernul U.R.S.S.. să infor
meze amănunțit Adunarea Națională 
franceză și Consiliul Republicii cu 
privire la posibilitățile reale ce se 
oferă pentru realizarea unei apropiate 
destinderi în Europa, premiza unei 
păci durabile'“.

Deschiderea Congresului 
Partidului Comunist 

din Germania
BERLIN (Agerpres). — A.D.N.
La 28 decembrie s-a deschis la 

Hamburg Congresul ordinar al Par
tidului Comunist din Germania, la 
care participă 850 delegați. Congre
sul a îost deschis de Willi Mohn, 
membru în secretariatul conducerii 
P. C. din Germania. .Mohn a anunțat 
că, în urma măsurilor antidemocrati
ce ale autorităților de la Bonn, mulți 
delegați nu au putut sosi la Congres. 
El a avut în vedere pe Max Reimann, 
președintele P.C. din Germania, Wal- 
ter Fisch și Josef Ledgohn, membri 
îri conducerea P.C. din Germania.

Mohn a arătat că Congresul are 
loc în timpul cînd guvernul Adenauer 
se străduiește să obțină ratificarea 
rușinoaselor acorduri de la Paris, să 
reînvie Wehrmachtul în Gcmania oc
cidentală și să Interzică Partidul Co
munist din Germania care conduce 
rezistența față de această politică. In 
încheiere-, Mohn a subliniat că sar
cina partidului constă în a ține sus 
si a duce înainte steagul libertățile-, 
democratice pe care burghezia 1- 
aruncat peste bord.

Ajutorul R. P. Chineze 
pentru refacerea 

s căilor de comunicație . 
I și a construcțiilor hidrotehnice 

din R. D. Vietnam
PEKIN (Agerpres).— China Nouă 
La Pekin a fost dat publicității ur

mătorul comunicat în legătură cu 
tratativele dintre guvernul Republicii 
Populare Chineze șî guvernul Repu
blicii Democrate Vietnam în problema 
comunicațiilor șî a lucrărilor de iri
gație.

Pentru a sprijini refacerea căilor de 
comunicații, transporturilor șî lucră
rilor de irigație din Republica De 

Vietnam si nentru a asigura 
schimburile economice și culturale 
între China și Vietnam, la Pekin au 
fost dusp recent tratative între re
prezentanții Republicii Populare Chi
neze și Republicii Democrate Vietnam. 
Ca urmare a tratativelor au fost în
cheiate următoarele acorduri în le
gătură cu problemele discutate

1) Un acord privitor la comunica
țiile feroviare: 2) Un acord privitor 
Ia serviciile poștale șî de telecomuni
cații ; 3) Un acord în baza căruia 
R. P. Chifieză va livra R. D. Vietnam 
mașinile și materialele de construcție, 
petrolul și instalațiile necesare repa
rațiilor ; 4) Un acord privitor Ia 
aviația civiiă și serviciul meteorolo
gic ; 5) Un acord cu privire la Iu-, 
crările de irigație.

In vederea îndeplinirii acordurilor 
de mai sus, China va trimite specia
liști si tehnicieni în Republica Demo
crată Vietnam pentru a ajuta la re
facerea căilor de comunicații, a ser
viciilor de poștă si telecomunicații și 
a construcțiilor hidrotehnice.

Două mari șosele date 
în folosință în R. P. Chineză

PEKIN (Agerpres). — TASS
Zilele trecute a avut loc într-un ca

dru festiv deschiderea traficului pe 
două dintre cele mai mari șosele din 
China : Sikan-Tibet și Ținhai-T’bet. 
Șoseaua Sikan-Tibet, care unește Ia- 
anul (provincia Sikan) cu capitala 
Tibetului — Lhasa, este lungă de 
2.255 kilometri. Ea trece printr-o re
giune muntoasă cu altitudine medie 
de 3.000 metri deasupra nivelului mă
rii. A doua șosea Ținhai-Tibei. care 
unește orașul Sinin, capitala provin
ciei Ținhai, cu orașul Lhasa, are o 
lungime de 2.100 kilometri. Ea taie 
o regiune muntoasă situată la 4.000 
rnetri deasupra nivelului mării
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