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TRATATUL
cu privire la relațiile dintre Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste 

și Republica Democrată Germană
Prezidiul Sovietului Suprem al Uniunii Republicilor 

Sovietice Socialiste și președintele Republicii Democrate 
Germane,

călăuziți de dorința de a dezvolta o strînsă colabo
rare și de a consolida și pe viitor relațiile de prietenie 
dintre Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste și Repu
blica Democrată Germană pe bază de egalitate în drep
turi, respectare reciprocă a suveranității și neamestec în 
treburile interne,

ținînd seama de situația nouă care s-a creat în le
gătură cu intrarea în vigoare a acordurilor de la Paris 
din anul 1954,

convinși că unirea eforturilor Uniunii Sovietice și Re
publicii Democrate Germane în vederea menținerii și con
solidării păcii internaționale și securității în Europa, pre
cum și în vederea restabilirii unității Germaniei ca stat 
iubitor de pace și democrat, și a reglementării pașnice pe 
bază de tratat cu Germania corespunde intereselor po
poarelor sovietic și german, ca și intereselor celorlalte 
popoare din Europa,

luînd în considerație obligațiile care revin Uniunii 
Sovietice și Republicii Democrate Germane potrivit acor
durilor internaționale existente, referitoare la Germania 
în ansamblu,

au hotărît să încheie prezentul tratat și au numit ca 
împuterniciți ai lor:

din partea Prezidiului Sovietului Suprem al Uniunii 
Republicilor Sovietice Socialiste — pe N. A. Bulganin, 
președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S.,

din partea președintelui Republicii Democrate Ger
mane — pe Otto Grotewohl, primul ministru al Republi
cii Democrate Germane,

care după ce au făcut schimb de împuterniciri, gă
site în forma cuvenită și în deplină ordine, au căzut de 
acord asupra celor ce urmează :

ARTICOLUL 1

Părțile contractante consemnează în mod solemn că 
relațiile dintre ele se bazează pe deplina egalitate în drep
turi, respectarea reciprocă a suveranității și neamestec în 
treburile interne.

In conformitate cu aceasta, Republica Democrată Ger
mană este liberă să adopte hotărîri în problemele de po
litică internă și externă care o privesc, inclusiv relațiile 
cu Republica Federală Germană, precum și dezvoltarea 
relațiilor cu celelalte state.

ARTICOLUL 2

Părțile contractante declară că sînt gata să participe 
în spiritul unei sincere colaborări la toate acțiunile inter
naționale care au drept țel asigurarea păcii și securității

Din împuternicirea
Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S.,

N. Bulganin

NOUTĂȚI TEHNICE DIN U. R. S. S.
UN FURNAL CARE A FUNCȚIO

NAT NOUA ANI FĂRĂ REPARA
ȚIE CAPITALA. La combinatul me
talurgic din Kuzbas (Siberia de vest) 
a fost oprit pentru reparație capitală 
și reconstrucție furnalul nr. 1 din 
Stalinsk, care a funcționat timp de 
aproape nouă ani. In acest răstimp 
furnalul a dat mai mult de 24.000 de 
tone de fontă peste plan.

NOI MAȘINI PRODUSE LA NO
VOSIBIRSK. La una din uzinele din 
Novosibirsk a fost construită o mare 
raboteză la care se pot prelucra 
piese de mașini în greutate de 100 
tone, avînd o lățime pînă Ia 4 metri 
și o lungime pînă la 12 metri. Pen
tru transportarea acestei mașini 

unicele în stare demontată sînt ne
cesare 22 de platforme de oale 
ferată.

Recent la această uzină s-a termi
nat cu succes încercarea unei pu
ternice pompe. Această mașină com
plexă are un debit de 680 de litri 
de apă pe minut, la o presiune de 
320 de atmosfere. In timpul construi
rii acestei pompe, constructorii și 
tehnologii uzinei au făcut o serie de 
valoroase inovații care asigură re
ducerea greutății mașinii și prelun
girea duratei ei în serviciu.

UN EXCAVATOR UNIVERSAL 
La uzina de excavatoare din Kostro
ma a fost încercat cu succes un nou

în Europa și în lumea întreagă și care sînt în conformi
tate cu principiile Cartei Organizației Națiunilor Unite.

In acest scop se vor consulta reciproc în toate pro
blemele internaționale importante care privesc interesele 
celor două state și vor lua toate măsurile posibile pentru 
a nu admite încălcarea păcii.

ARTICOLUL 3

In conformitate cu interesele celor două țări și con- 
formîndu-se principiilor prieteniei, părțile contractante 
sînt de acord să dezvolte și să întărească legăturile eco
nomice, tehnico-științifice și culturale existente între Uni
unea Republicilor Sovietice Socialiste și Republica Demo
crată Germană, să-și acorde reciproc orice ajutor eco
nomic posibil și să înfăptuiască colaborarea economică și 
tehnico-științifică necesară.

ARTICOLUL 4

Trupele sovietice care se află în momentul de față pe 
teritoriul Republicii Democrate Germane, în conformitate 
cu acordurile internaționale existente, rămîn temporar în 
Republica Democrată Germană cu consimțămîntul guver
nului ei, în condițiile care vor fi precizate printr-un acord 
suplimentar între guvernul Uniunii Sovietice și guvernul 
Republicii Democrate Germane.

Trupele sovietice care se află temporar pe teritoriul 
Republicii Democrate Germane,nu se vor amesteca în 
treburile interne ale Republicii Democrate Germane și în 
viața sociai-politîcă a țării.

ARTICOLUL 5

Părțile contractante sînt de acord că scopul lor prin
cipal este realizarea unei reglementări pașnice pentru în
treaga Germanie pe calea tratativelor corespunzătoare. 
In conformitate cu aceasta ele vor întreprinde eforturile 
necesare pentru o reglementare pașnică pe bază de tratat 
și pentru refacerea unității Germaniei pe baze pașnice și 
democrate.

ARTICOLUL 6

Tratatul va rămîne în vigoare pînă la refacerea uni
tății Germaniei ca stat iubitor de pace și democrat, sau 
atît timp cît părțile contractante nu vor fi ajuns la un 
acord cu privire la modificarea prezentului tratat sau la 
încetarea acțiunii lui.

ARTICOLUL 7

Prezentul tratat urmează să fie ratificat și va intra 
în vigoare din ziua schimbului instrumentelor de ratifi
care, care se va face la Berlin în cel mai scurt timp.

întocmit la Moscova Ia 20 septembrie 1955, în două 
exemplare, fiecare din ele în limbile rusă și germană, 
ambele texte avînd aceeași putere.

Din împuternicirea
președintelui Republicii Democrate Germane,

Otto Grotewohl

model de excavator-macara de tipul 
„E-801". Elaborat de colectivul! de 
proiectanți ai uzinei, agregatul este 
prevăzut cu o comandă pneumatică!, 
el are o cabină izolată călduroasă, 
iar capacitatea cupei este de 0,8 m3.

Noua mașină este universală. Ea 
poate prelucra pământ de orice du
ritate, poate săpa gropi de fundație 
adînci și funcționa și ca o macara 
pentru ridicarea greutății. Produc
tivitatea noului excavator depășește 
cu 40 la sută pe cea a excavatoare
lor de același tip existente pînă 
acum, iar greutatea este cu 3,5 tone 
mai mică. Excavatorul poate fi ma
nipulat cu ușurință.

„LUNA CURĂȚENIEI" 
importantă acțiune patriotică

ARDELEAN IOAN
secretar al Comitetului orășenesc de partid Hunedoara

In aspectul orașului Hunedoara, s-au petrecut în ultimii 
ani, schimbări radicale. Pe lângă construcțiile gigantice, s-au 
ridicat în anii cincinalului, noi blocuri muncitorești, s-au 
construit piețe noi, s-au asfaltat și .pavat unde drumuri, și 
s-au executat multe lucrări cu caracter gospodărese-edilitar, 
plămădite de mâinile harnice ele constructorilor.

Rezultate bune au fost obținute în pavarea și asfaltarea 
parțială a unor poeți și străzi, ca : „Piața Libertății", sta. 
,Aurel Vtaicu“, „Gheorghe Bar iți u“ șoseaua O.M., cît și ame
najarea unor zone verzi în oraș. O contribuție de seamă la 
aceste luicrări au adus întreprinderile: „Trustul 4 construc
ții", „întreprinderea 6 construcții drumuri", șantierul Hw- 
nedoara, T.R.C.L.H.-șaintieruil Hunedoara și altele. In exe
cutarea acestor lucrări s-au evidențiat tovarășii Florea Gh„ 
Fflorea, Alexandru loan, Gosbien Ioan, Gross Andronic, Mur- 
reșan și Szentmihai cît și alții, care au contribuit la execu
tarea acestor lucrări atât prin muncă voluntară, cât și prin 
terminarea unor lucrări planificate înainte de termen.

Trebuie să arătăm însă, că, pe lângă rezultatele pozitive 
obținute mai sânt și o seamă de lipsuri, care trebuie grabnic 
remediate. Una din acestea este aceia că, nu s-a mers pe 
linia continuității lucrărilor cu același elan ca în preajma 
zilei de 23 August. Astfel, continuarea asfaltării „Pieții Li
bertății", a străzii „Aurel Vlaicu" și altele s-au sistat. Din 
această cauză ele sânt supuse deteriorării, mai ales că se 
apropie timpul ploios.

De această lipsă se face vinovat, în primul rind, Comi
tetul executiv al Sfatului popular orășenesc, care nu a luat 
măsurile cele mai eficace pentru continuarea lucrărilor, fapt 
ce dovedește că se mai muncește încă pe campanii și în 
salturi. Drept urmare a acestora,, nu s-au luat nici pînă 
acum cele mai elementare măsuri, ca de exemplu: confec
ționarea unor tăblițe indicatoare pentru zonele verzi, din 
care cauză acestea, sânt supuse stricăciunii, fiind folosite în 
loc de trotuare.

O altă lipsă, oare nu dovedește altceva decît delăsarea 
în muncă, este însăși curățenia orașului, ce lasă de dorit. De 

exemplu măturarea și curățirea străzilor se tace între orete 
când muncitorii merg la serviciu, în timp ce ea s-ar putea 
execute în condiții bune noaptea sau în zori de zi. Ane
voios și foarte rar se face și stropirea străzilor. Toate aces
tea nu fac altceva decât să fie în detrimentul și periclitarea 
sănătății oamenilor muncii. In ce privește curățenia, ea este 
negli jată și în „Orașul Muncitoresc" unde întreprinderile nu 
dau atenția cuvenită salubrizării orașului, pentru care tre
buie să asigure, printre altele transportul necesar.. Lipsa 
de curățenie se datorește și unor locatari, cum este căzui 
celor de la blocurile 31, 35 și altele, unde nu se păstrează 
curățenia coridoarelor și a locurilor virane în jurul blocu
rilor.

Măsurile luate de partid și guvern privind acțiunea 
„Luna curățeniei", este un prilej de îndreptare a lipsurilor 
manifestate în curățenie și înfrumusețarea orașului mostra^ 
care trebuie să ducă la îmbunătățirea condițiilor igienico- 
sanitare, atît pe străzi, cartiere, cât și în școli, cămine, creșa 
și localuri publice.

In această privință de un real folos trebuie să fie exem
plul personal al deputaților, care în urma consfătuirilor cu 
cetățenii vor putea ad.uce aportul lor, prin imobilizarea oa
menii or muncii din circumscripțiile lor, în această acțiune. 
Comitetul executiv al Sfatului popular orășenesc trebuie să 
stimuleze inițiativa creatoare a maselor și în special a fe
meilor, care au dovedit în nenumărate rânduri spirit de ini- ' 
țiafrivă, iar propunerile lor au. dus la obținerea de rezultate 
frumoase.

Organul orășenesc format pentru ducerea la îndepliniră 
e acestor sarcini, în cel mai scurt timp, va trebui să pună 
tot accentul pe problemele de igienă din spitale, maternități 
școli, cămine de zi și altele. De asemenea el trebuie să în
drume direct munca de înfrumusețare a orașului, luînd mă
surile cele mai eficace pentru pavarea drumurilor, pieții, 
parcului, amenajarea de noi săli de cinematograf, cluburi, etc.

Comitetul orășenesc de partid, coordonatorul acestei ac
țiuni, va efectua un control sistematic și calificat, îndrumând 
concret activitatea sfatului popular, a organizațiilor de masă, 
să desfășoare o asemenea muncă politică încât în acțiunea 
„Trunii curățeniei" să fie cuprinși toți cetățenii, creând prin 
aceasta, condiții de viață tot mai plăcute oamenilor muncii 
din orașul nostru.
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Alegerea Comitetului sindical 
comunal mixt Cristur

In întrecerea socialistă, ce se desfășoară în toate întreprinderile 
din raionui nostru, se duce o luptă consecventă pentru realizarea a 
cit mai multe economii, prin folosirea rațională a materialelor și ma
teriilor prime, reducerea consumurilor specifice de energie, combus
tibil, etc., în vederea reducerii prețului de cost al produselor. Căutînd 
să transpună în fapte aceste sarcini, numeroase colective de muncitori 
și tehnicieni, din întreprinderile noastre, reușesc să obțină în munca 
lor de zi cu zi, succese din ce în ce mai frumoase în ceea ce privește 
sporirea economiilor la fiecare loc de muncă. i

Pentru reducerea 
consumurilor specifice

întreg procesul de laminarea oțe
lului, se desfășoară într-un clocot 
de muncă entuziastă; cei de la 
cuptoare, au grijă să dea blocurile 
bine încălzite, să facă cit mai muilte 
economii de combustibil ; macaragii, 
alimentează ritmic laminorul, iar 
manevranții mînuiesc cu hărnicie 
barele înroșite de oțel. întrecerea se 
desfășoară viu, fiecare schimb stră- 
duiindu-se ca odată cu depășirea pla
nului, să obțină și cele mai mici 
consumuri specifice. Din calculele 
operative reiese că, numai în Ulti
mele trei luni, laminoriști! hunedo- 
reni au înscris in cantul de econo
mii siuma de peste 144 000 lei, la con
sumul de energie electrică și com
bustibil In luna august de exemplu, 
cînd planul de producție a fost de
pășit cu 18.34 la sută, economiile 
realizate depășesc suma de 58.000 
lei

Furnaliștii în lupta 
pentru economii

Succesele dobândite pîna în pre - 
zent de furnaliștii din Călan în 
sporirea producției de fontă, se îm
pletesc strâns cu efortul pe ca.re-1 
depun pentru realizarea a cit mai 
multe economii. Datorită acestui e- 
fort, pe lingă faptul că în perioada 
1-20 septembrie, ei au elaborat peste 
plan cu 4.93 la sută mai multă fon
tă, reducând procentul de declasate 
cu 5,47 la suită, ei au redus în ace- 
leș timp și prețul de cost operativ la 
consumul specific cu 6,87 procente. 
Aceasta, a dus la realizarea unei 
economii de peste 15 000 let

O contribuție însemnată la obți
nerea acestor succese au adus și e- 
chipele de fumaliști conduse de tov. 
Moraru loan, Munteanu Romolus, 
Ștefănesou loan și altele, care au 
obținut o depășire a sarcinilor de 
plan între 6,4—10,99 le sută.

Cu aceleași cauciucuri 
mai mulți kilometri

Colectivul de conductori auto de la 
Combinatul siderurgic „Gh. Gheor
ghiu-Dei", a hotărît să contribuie 
le realizarea de economii prin par
curgerea a oît mai mulți kilometri’ 
cu aceleași cauciucuri și exploatarea 
In așa fel a motoarelor, încât să de
pășească 100 000 km. între două re
parații capitale Privind această pro
blemă, cu mult simț de răspundere,, 
ei dau o atenție deosebită îngrijirii 
cauciucurilor menținîndu-le sub pre
siunea normală, ferindu-le de locu
rile accidentate

Datorită acestui fapt, unii din 
conductorii auto, au depășit cu 
mult indicele de exploatare a cau
ciucurilor și al motoarelor. De pildă, 
șoferul Filip Adalbert, cu Șuteu Cor
nel, care ooniduc un camion „Zis" 
au parcurs peste 120.000 km., fără 
reparații capitale, iar cu cauciucu
rile peste 80.000 km. față de 30.000 
km planificați, Tema Ilie și Pîrlo- 
geanu Gheorghe peste 105.000 km, 
cu mașina și peste 78.000 km. cu 
cauciucurile. In rândul acetona, care 
au îmbogățit simțitor indicii de ex
ploatare a cauciucurilor și care sînt 
hotărîți să depășească și cu motoa
rele 100.000 km sînt ; Negrilă loan, 
Jipescu Mihai, Săbăduș loan, Papa 
Ioan, Gherman Vasile, Malancea 

Ioan și alții. Pentru rezultatele ob
ținute pînă acum, colectivul a fost 
recompensat cu peste 11.000 lei

Combustibil și lubrefianți 
economisiți

In sectorul tineretului — Atelierele 
centrale de reparații I. C. S. H. — 
colectivul de muncitori și tehnicie
ni au socotit că cele mai mul
te economii le poate aduce 
prin introducerea unul regim se
ver de consum la carburanți și 
luibrefianiți Pentru aceasta, au fost 
introduse norme tehnice de consum 
și aplicate însemnate măsuri tehni- 
eo-organizatorice, care au redus 
mult consumurile specifice de car
buranți și lubrefianți. Astfel, s-au 
economisit pînă acum peste 30 tone 
cărbune. 10.000 litrii motorină, 9.500 
litri benzină 1.000 litrii uleiuri di
ferite, vaselină, valvolină, energie e- 
lectrică, etc., care depășesc suma de 
109.000 lei. ba realizarea acestor e- 
concmiii au contribuit muncitorii 
secției : reparații-auto cu 58.137 lei, 
depășindu-și angajamentul luat în 
întrecere cu 41 900 lei, cei de la sec
ția energetică cu 27.981 lei, strunga
rii ou 7.500 lei și cu 9.683 lei me

canicii de la reparații utilaje și al
ții.

Contribuția agitatorilor
Prin munca dusă zi cu zi, de către 

colectivul de agitatori din secțiile 
Combinatului siderurgic „Gh. Gheor- 
ghiu-Dej", s-au obținut o serie de 
însemnate succese în îndeplinirea 
planului de producție și realizarea 
de economii. Instruiți la timp de se
cretarii organizațiilor de bază și re
partizați pe schimburi, agitator iii 
desfășoară o activitate multilaterală 
în scopul reducerii prețului de cost 
al produselor, folosirii din plin a re
zervelor interne, realizarea de eco
nomii, etc

Astfel, convorbirile duse de co
lectivul de agitatori de Ia sectorul 
furnale, au influențat în mare mă
sură obținerea succeselor înscrise de 
fumaliști pînă la jumătatea ’unii 
septembrie. In acest timp ei au re
dus declasatele cu 6,2 la sută față de 
admis și au realizat economii în va
loare de 145.000 lei, provenite mai 
ales de la consumul de cocs cînd în
cărcătura metalică se face cu side- 
rită bine prăjită.

Zilele trecute, cei aproape 70 membri de sindicat care 
lucrează în comuna Cristur, din ramurile învățământ, coope
rație, sanitară, finanțe-sfiaturi, gospodărie locală și P.T.T.R. 
și-au ales comitetul comunal mixt

întruniți pentru prima daită într-o adunare generală sin
dicală, partlcipanții au ascultat miai întâi expunerea hotă
rârii Consiliului Central ei Sindicatelor din R.P.R. cu pri
vire la îmbunătățirea formei organizatorice a sindicatelor 
la sate.

Faptul că vor face parte dintr-o organizație sindicală 
mixtă și vor avea posibilitatea de a discuta în comun pro- • 
btemeie legate de producție și de activitatea sindicală, cit 
și acelea în legătură ou viața satului, a însuflețit pe mulți 
sindicaliști.

Atât în unele consfătuiri cu membrii de sindicat, orga
nizate de către împuternicitul comisiei raionale mixte pro
vizorii, cât și în adunarea generală, mulți din ei au luat cu
vântul, cerând lămuriri asupra unor chestiuni neînțelese pe 
deplin și au discutat în spirit critic și autocritic modul în 
care s-a desfășurat activitatea sindicală pînă acum, în co
mună. Ou acest prilej, a reieșit că muncind izolat, grupele 

sindicale din finanțe-sfatuiri, sanitar, cooperație, au desfă
șurat o activitate slabă. Pînă la această dată, membrii de 
sindicat, n-au întreprins nici o acțiune cu caracter comu
nal. Lipsa de legătură, chiar între grupele sindicale, a de
terminat ca viața sociel-cuilturală să se desfășoare la în
tâmplare, sau chiar de loc, a făcut ca să nu poată fi spriji
nite cu mai multă eficacitate acțiunile principale ale co
munii. Foarte multe grupe sindicale ca de exemplu coope
rație. finanțe-sfat uri, s-au limitat mai mult la strângerea co
tizațiilor. In activitatea grupelor sindicale educarea mem
brilor de sindica t, explicarea rolului pe care aceștia îl au în 
mijlocul țărănimii muncitoare din comună, în vederea inten
sificării schimbului dintre oraș și sat, și transformarea so
cialistă a agriculturii, nu a stat în centrul atenției acestora.

Tovarășul învățător Marx Victor a arătat în discuțiile 
din cadrul adunării generale de alegeri, importanța îmbu
nătățirii formei organizatorice la sate și cum îi va ajuta 
noua formă în rezolvarea celor mai importante probleme 
ce-i frământă pe membrii de sindicat din comună. In urma 
discuțiilor purtate de numeroși participanți, s-a trecut la 
alegerea noului comitet și a comisiei de revizie. In noul 
comitet sindical comunal mixt, au fost aleși în unanimitate 
tovarășii : Crișan Gheorghe, învățător, Gorea Zina, func
ționară 1a sfatul popular, Me.rx Victor, învățător, Soos loan, 
de la cooperație și Costea Simina, sanitară In comisia de 
revizie au fost aleși tov. Baumgarten Valeria, Gușilă Ioan' 
și Ghilea loan

In cuirînd conform planului de acțiune se vor desfășura 
alegeri sindicale și în alte comune. Pentru reușita acestora 
conducătorii unităților celor 6 ramuri — organizatorii de 
grupă — trebuie să le privească cu toată răspunderea, și 
pe plan looal să folosească toate mijloacele pentru populari
zarea acestei acțiuni, prin multiplele posibilități ca : stații 
de radioamplificare. gazete de perete, lozinci și afișe, iar 
ordinea de zi să fie afișată cu cel puțin 5 zile înainte de 
ținerea adunării generale, în scopul ca toți membrii de sin
dicat să cunoască temeinic importanta alegerilor comitetelor 
sindicale comunale mixte și sarcinile lor în aplicarea în 
viață a politicii partidului la sate pentru întărirea alianței 
dintre clasa muncitoare și. țărănimea muncitoare.

DĂNESCU TEODOR împuternicit C.C.S.

La 24 septembrie se împlinesc trei anii 
de la adoptarea de către sesiunea Marii 
Adunări Naționale a noii Constituții a 
Republicii Populare Române, „Constituția 
construirii socialismul ui și a făuririi, feri
cirii și bunei stări a celor ce muncesc" — 
cum a numit-o poporul.

Constituția consfințește faptul că pute
rea de stat în Republica Populară Română 
aparține oamenilor muncii de la orașe și 
săte fiind exercitată prin Marea Adunare 
Națională și sfaturile populare, că baza 
puterii populare o constituie alianța cla
sei muncitoare cu țărănimea muncitoarei, 
alianță în care rolul conducător aparține 
clasei muncitoare, că bogățiile de orice 
natură ale subsolului, fabricile, uzinele și 
minele, pădurile etc., smulse din mâinile 
exploatatorilor prin istoricul act al națio
nalizării, se află astăzi în mâinile poporu
lui muncitor ea proprietate socialistă

Cea de a treia aniversare a adoptării 
noii Constituții are loc în condițiile succe
selor pe care le înregistrează oamenii mun
cii de la orașe și sate în industrializarea 
socialistă a țării, în înfăptuirea cu suc
ces a sarcinilor primului nostru cincinal. 
Industria construcțiilor de mașini și de 
prelucrare a metalului va încheia astfel 
anul 1955 la un nivel de peste 280 la sută 
față de anul 1950, industria chimică la 
un nivel de peste 300 la suită, industria 
materialelor de construcție — oca. 240 la 
sută, industria metalurgiei neferoase — 
aproape 230 la sută. Față de nivelul anu
lui 1950, producția de energie electrică în-

ZIUA CONSTITUȚIEI r. p. r.
registrează în 1955 o creștere de pefcte 
două ori (iar față de 1938 de 3,8 ori), in
dustria petroliferă de peste două ori etc.

însemnate progrese au fost înregistrate 
în primul cincinal în domeniul agricultu
rii, unde sarcina cincinalului de a obține 
în 1955 o producție de 9.040.000 tone ce
reale a fost depășită încă în anul 1954.

Creșterea numărului de gospodării co
lective, întovărășiri, grupe de într-ajuto- 
rare și alte forme de cooperare a țărani
lor muncitori arată interesul crescând al 
țărănimii muncitoare pentru unirea gos
podăriilor lor individuale în mari gospo
dării socialiste — singura cale spre bel
șug și bunăstare.

In cursul cincinalului s-a desfășurat o 
vastă activitate pentru ridicarea nivelului 
cultural și ocrotirea sănătății poporului, 
fondurile alocate în acest scop crescând 
an de an. In comparație cu perioada di
nainte de război, numărul elevilor din 
școlile de 7 ani este astăzi de aproape 4 
ori mai mare, iar al elevilor din școlile 
medii și profesionale și al studenților din 
institutele de învățământ superior de 3 
ori mai mare.

Sub regimul burghezo-moșieresc, mino
rităților naționale le era răpit printre al
tele și dreptul de școală în limbă maternă. 
Astăzi, din 16.500 de unități școlare din 
țara noastră, 2.250 funcționează pentru mi
noritățile naționale.

Libertatea cuvântului, libertatea presei, 
libertatea întrunirilor și a mitingurilor etc. 
sânt asigurate prin punerea la dispoziția 
maselor muncitoare și organizațiilor lor a 
tipografiilor, a depozitelor de hîrtie, clă
dirilor publice, mijloacelor de comunica
ție și a altor condiții materiale necesare 
exercitării acestor drepturi.

în conformitate cu interesele celor ce 
muncesc și în sccpuil dezvoltării activită
ții politice și obștești a maselor populare, 
cetățenilor Republicii Populare Române li 
se asigură prin Constituție dreptul la aso
ciere în organizații obștești, în sindicate 
profesionale, uniuni cooperatiste, organi
zații de femei, de tineret, organizații spor
tive, asociații culturale, tehnice și știin
țifice

In timp ce oamenii muncii din țara 
noastră se bucură de toate aceste drepturi 
și libertăți, oamenii muncii diin țările ca
pitaliste, aflate sub domnia monopoluri
lor, sînt nevoiți să ducă o luptă aprigă 
pentru apărarea celor mai elementare 
drepturi ca dreptul la muncă la libertatea 
de organizare, etc. Despre aceasta vor
besc grvele oare se țin lanț în aceste țării, 
numeroasele arestări în rândurile activiș
tilor sindicali, ale luptătorilor pentru pa
ce, interzicerea organizațiilor muncito
rești, scoaterea în afara legii a partidelor 
comuniste, sângeroasa teroare dezlănțuită 
împotriva paitrioților luptători pentru in

dependență și libertăți democratice, etc,
Poporul nostru muncitor, profund ata

șat cauzei păcii, a consfințit în Constitu
ție faptul că politica externă a țării noa
stre este o politică de apărare a păcii, de 
prietenie și alianță eu Uniunea Republi
cilor Sovietice Socialiste și cu țările de 
democrație populară, o politică de pace și 
prietenie cu toate popoarele iubitoare de 
pace.

„Un factor care poate exercita o pu
ternică influență în direcția lichidării în
cordării internaționale — arăta tov. Gh. 
Gheorghiu-Dej l>a cea de a 11-a aniver
sare a eliberării — este dezvoltarea rela
țiilor economice și culturale între țări 
fără deosebire de regim social sau orân
duire de stat". Anul acesta, țara noastră 
a făcut schimburi comerciale cu 55 de 
țări și a fost vizitată de 13.000 persoane 
din 48 de țări, printre care deputați ai 
parlamentelor, aparținând diferitelor parti
de, numeroși reprezentanți ai cultelor, oa
meni de afaceri, reprezentanți ai diferite
lor organizații obștești, ziariști, sportivii, 
etc. oare au cunoscut realitatea vieții noi 
din Republica noastră Populară. Mândru 
de această realitate, de marile sale cuce
riri însorise în legea fundamentală a ță
rii, poporul nostru muncitor sub conduce
rea Partidului Muncitoresc Român — forța 
conducătoare în Republica Populară Ro
mână — este hotărît să lupte cu toată 
strășnicie pentru consolidarea, dezvolta
rea și apărarea acestor cuceriri, pentru 
întărirea continuă a patriei, factor activ 
în marele lagăr al păcii



Să oglindim concret munca de partid tn gazetele de perete
Gazetele de perete, sânt chemate să fo

losească toate formele de propagandă, 
printre altele să publice articole î>n le
gătură cu problemele vieții de partid ale 
organizației de bază, despre convorbiri ou 
agitatorii, precum și răspunsuri la între
bările cititorilor. Materialele apărute în 
gazetele de perete trebuie să fie pătrunse 
de spiritul partinității militante.

Sânt un număr însemnat de gazete de 
perete din întreprinderile, șantierele și 
uzinele raionului nostru, oare îmbrăți
șează în articolele lor un larg cerc de pro
bleme. Să luăm de pildă gazeta de pe
rete „Să construim Hunedoara", organ al 
organizației de bază din cadrul T.C.S.H., 
Tematica articolelor la această gazetă este 
variată. In ajutorul celor care studiază 
teoria marxist-leninistă, se publică arti
cole pe teme din istoria partidului, pe 
teme economice și de politică externă. In 
momentul de față, cînd ne aflăm în aju
nul deschiderii noului an școlar în învă
țământul de partid, gazeta de perete a 
publicat articolul „începe învățământul de 
partid", semnat de tov. Pușcaș Simion. In 
acest articol sânt arătate o serie de pro
bleme ce stau în fața propagandiștilor, 
cuirsanțitor precum și în fața tuturor co
muniștilor din întreprindere, pentru ridi
carea nivelului lor politic și ideologic.

La fel și gazeta de perete „Laminorul", 
organul organizației de bază de la secția 
laminoare a Combinatului siderurgic „Gh. 
Ghearghiu-Dej", se ocuipă intens de viața 
și activitatea membrilor și candidațitor de 
.partid, îi îndrumă în munca lor, scoate la 
iveală lipsurile acestora criticîndu-i pen
tru abateri și evidențiind pe cei care ob
țin rezultate bune în producție. In numă
rul său de față această gazetă de perete 
a publicat două materiale legate de pre- 
.găririle ce se fac în vederea deschiderii 
noului an școlar în învă țăm totul de 
partid Intr-unui din articole sânt criti
cați unii membri de partid ca de pildă 
luminatorul Baadan Petru și alții, care 
s-au eschivat de la înscrierea în formele 
învățământului de partid. In urma apari
ției acestor articole, cei criticați și-au re
vizuit atitudinea, cerând să fie încadrați 
într-o formă de învățământ.

Putem oare să spunem că în toate ga
zetele de perete agitație și propaganda de 
■partid se face sistematic, planificat și că 
ere un conținut bogat ? Din păcate nu pu
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tem spune acest lucru. In multe gazete 
de perete articolele de propagandă și des
pre viața comuniștilor se publică neregu
lat, iar temele se aleg la întâmplare. Ne 
a-vînd un plan bine chibzuit și un sistem 
anumit pentru publicarea articolelor se 
întâmplă de multe ori ca să se repartizeze 
în ultimul timp sarcina să scrie materia
lul cerut, iar autorul este nevoit în cazul 
acesta, să facă materialul pur teoretic sau 
cu puține date concrete luate din viața 
oamenilor. Materialele apărute în acest 
fel, sânt ruipte de viață, din care cauză 
nu sânt citite de oameni. Așa este de pil
dă articolul apărut la gazeta de perete 
„Siderurgistui" din combinat, intitulat 
„Atenție deosebită deschiderii noului an 
î-n învățământul de partid" semnat de Bu- 
dai Fnanclsc. Acest material nu vine cu 
nimic ncu în fața celor interesați pentru 
că conținutul articolului este general și 
cunoscut atît organizațiilor de bază, cît și 
comuniștilor, din presa centrală și locală. 
Fiind lipsit de conținut, articolul nu nu
mai că nu ajută organizațiilor de bazăi, 
dar nu este nici măcar citit de 'ătre 
membrii de partid și de masele oamenilor 
muncii, ce trec zilnic prin fața gazetei de 
perete.

In legătură cu rolul comuniștilor în în
deplinirea planului nostru cincinal, în 
fața gazetelor de perete se pune în mod 
foarte acut, sarcina de a trtfta problemele 
concrete ale economiei. Cu toate. acestea, 
gazetele noastre de perete continuă să le 
acorde prea puțină atenție. Nu se publică 
destule articole de propagandă în legă
tură cu sucesele muncitorilor roșbri 
și se publică prea puține despre pla
nul cincinal. De pildă, în gazeta de perete 
„Scânteia de oțel" organ al organizației de 
bază P.M.R. de la O.S.M. din combinat, 
apar rareori articole despre căile de ri
dicare a productivității muncii, despre în
tărirea disciplinei socialiste și despre re
ducerea prețului de cost al oțelului. Mai 
mult, colectivul acestei gazete de perete 
din care fac parte tov. Bidu Moise, Tripșa 
Ștefan, Văduva Gheorghe și alții, nu a 
tratat timp îndelungat probleme despre 
activitatea membrilor și candidaților de 
partid, iar organizația de bază (secretar 
Mărită Simion) nu l-a tras la răspundere 
pentru inactivitate. Ori gazete de perete, 
de la un astfel de sector important are 

un rol deosebit de mare în munca de ai 
cu zi pentru mobilizarea oțelariloi în lupta 
pentru plan.

Printre gazetele de perete, care nu aduc 
nici o contribuție la mobilizarea comu
niștilor și a maselor în vederea realiză
rii planului de stat, se numără și gazete 
de perete „Constructorul", organ al or
ganizației de bază din cadrul Trustului 4 
construcții. In ultimul timp, nici în acest 
organ de presă nu apar materiale legate 
de munca comuniștilor, felul cum sânt 
mobilizate mesele în lupta pentru ridica
rea rentabilității întreprinderii, la accele
rarea rotației mijloacelor circulante, la 
.perfecționarea metodelor de organizare a 
muncii și a piroducțiel. la mobilizarea re
zervelor interne, etc. Mai mult, datorită 
dezinteresului manifestat de organizația 
de bază, nici pînă în prezent nu au fost 
schimbate articolele, oare tratează des
pre 23 August

O altă gazetă de perete, care oglindește 
înitr-o măsură nesatisfăcătoare viața mun
cii de organizație este și „Turnătorul", 
organul organizației de bază de la secto- 
rul turnătorii a combinatului. Cu toate 
că această gazetă de perete în ultimul 
timp și-a îmbunătățit într-o oarecare mă
sură activitatea, totuși ea nu a reușit încă 
să oglindească profund toate laturile ac
tivității organizației de bază. Aoeasta este 
marea lipsă a gazetei de perete „Turnă
torul" și de fapt și a gazetei de perete 
„Fuirnalisitiuil", oare de asemenea este ruptă 
de munca a fumaliștilor și ca dovadă în 
momentul de față, această gazetă de pe
rete are numai un singur art icol lipsit de 
idei.

Propaganda și agitația prin gazetele de 
perete este una dintre cele mal impor
tante ramuri ale muncii ideologice. Nive
lul propagării marxiem-leninismului în 
gazetele de perete este în funcție de gradul 
de calificare a conducerii acestei activități 
de către comitetele de partid și organiza
țiile de bază. îmbunătățirea organizării în
vățământului de partid și perfecționarea, 
pregătirii tuturor membrilor și candidi- 
ților de partid, sânt posibile mimai dacă 
acestea îndrumă zi de zi munca gazete
lor de perete, dacă se îngrijesc de trata
rea sistematică prin articole a tuturor pro
blemelor vieții! de partid.

G. ZOLD

Din scrisorile 

sosite la redacfie 

întrecere între echipe
Intre echipele de menitatori din cadrul 

sectorului montaj de la I.C.S.M. Călan, se 
desfășoară cu mult succes întrecerea pen
tru obținerea de rezultate cit mai fru
moase în depășirea planului de producție» 
în urma cărui fapt, numeroase echipe au 
■reușit să dobândească rezultate de seamă. 
Astfel, echipele conduse de tovarășii Nec- 
șa Petmu, și Sandu Gheorghe, eu înregis
trat în perioada 1-20 septembrie o depă
șire a normelor de producție de 91, res
pectiv 82 la sută.

Pregătimdiu-și din timp locurile de mun
că cu materialele necesare, echipele tova
rășilor Ardelean Emil, Varga Francisic, 
Piatra Ndcolae și altele, au obținut și ele 

| depășiri de normă înscrise întră 64-75 la 
sută, ceea ce a făcut ca planul global în 
această perioadă să fie realizat în puiofpor- 
ție de 128 la sută.

CORNEA AMBROZIE 
coresipondenit

Se schimbă viața satelor
Odată cu instaurarea regimului demo

crat popular, viața și aspectul satelor 
noăstire s-a schimbat din temelii. înapoie
rea și întunericul în care era condam
nată să trăiască țărănimea noastră mun
citoare. de către regimurile brurghezB-mo- 
șiereștî, au fost înlăturate treptat în bună 
parte. Prin construcții de școli și grădi
nițe, cămine culturale, dispensare, primi 
introducerea curentului electric, și prin 
radiioficare, lumina și cultura pătrunde art 
tot mai adine în mediul sătesc ai patriei 
noastre.

In raionul Hunedoara numai în anii pri
mului nostru plan cincinal au fost cons
truite, printre altele, 14 localuri de școli 
și grădinițe, 12 cămine cultairale, au fost 
electrificate 16 sate, iar alte 10 au fost 
naidiafiicalte. Azi copiii țăranilor muncitori 
din Chiltid, Grid, Dăibîcia, Hășdău, Curțpeni; 
Alun și din alte sate ari școala lor, iar ță
ranii muncitori din Miînerău Petrcni, Cri- 
șeni și din alte state ale raionului pot 
petrece serile libere într-un mod plăcut 
și educativ în cadrul căminelor culturale 
sau acasă însuișindu-și cuprinsul plin de 
învățăminte ale cărților, citind la lumina 

■ „lămpii lui Ilici'*.
N. ILIESCU 
corespondent

„Pășunea de iarnă a animalelor". Acea
sta este denumirea pe care colhoznicii și 
muncitorii din sovhozurile din Uniunea 
Sovietică i-au dat-o nutrețurilor însilozaite 
oare, prin conservare sau muirare, cum i 
se mai spune în popor, conțin aceleași 
cantități de substanțe hrănitoare și vita
mine ca și furajele verzi ce se găsesc în 
faza de coacere

Pentru ca această metodă, care duce la 
creșterea continuă a șepteluiui șl a pro
ductivității lui, să poată fi aplicată cu 
succes și de către oamenii muncii din a- 
grtouit'jira țării noastre, de curând a so
sul în țară o delgație de oameni de știință 
sovietici, oare în cadrul mai multor gos
podării agricole colective și gospodării de 
stat au făcut demonstrații practice însoțite 
de referate privind recoltarea și însilo- 
zarea porumbului. La gospodăria agricolă 
colectivă „Drumul lui Lenin" din satul Li
vadă®, regiunea București, la Iclod, una 
din secțiile gospodăriei agricole de stat 
din Gherla, pretutindeni unde au avut loc 
astfel de demonstrați?, oaspeții au fost 
întâmpinați de masele de oameni ei mun
cii de la sate cu multă bucurie.

In urina demonstrațiilor făcute de spe
cialiștii sovietici, privind tehnica insiilo- 
zării porumbului, cit și a sfaturilor pri
mite din partea inginerilor și tehnicieni
lor agronomi, membrii gospodăriei agri
cole colective „Viață nouă" den satul Sînt- 
andirei au hotărât să însilozeze și ei în 
acest an câteva vagoane de porumb. In 
acest scop, ei au construit un siloz cu o 
capa citate de peste 5 vagoane și au insta
lat o tocătoare mecanică în apropierea 
groapei de siloz, iar cînd aceste lucrări au

Porumbul însilozat 
pentru animale 

fost terminate în întregime, au trecut la 
recoilarea și tocarea porumbului necesar 
însnilozării.

Pentru ca metoda însilozării porumbu
lui să fie aplicată și extinsă, Comitetul 
raional de partid Hunedoara și Comitetul 
executiv al sfatului popular raional, au 
organizat zilele trecute la această gospo
dărie o demonstrație practică unde au luat 
parte președinți ai sfaturilor populare co
munale, ingineri și tehnicieni de la punc
tele -agricole, colectiviști, activiști de 
partid și de stat, etc. Ajunși la siloz, pri
virile partioipanților eu fost atrase în 
primul rând de volumul mare al silozului 
construit eu multă grijă precum și de 
hărnicia cu care colectiviștii munceau la 
însiilozarea porumbului. La tocătoarea me
canică, colectiviștii Urs i Pavel, Halda 
Dragomir și Artean Avram nu mai pri
dideau să îndoaipe cu porumb agregatul ce 
mistui® fără încetare. Jos, în groapa de 
ciment câteva femei bătătoreau de zor cu 
niște unelte speciale porumbul tocat. Erau 
patru la număr: Andreșel Minerva, Ar
tean Rozalia, Rechițan Marina și Băda 
Juja. In ochii lor puteai citi bucuria că 
la iarnă vacile gospodăriei vor avea din 
belșug o hrană mai bună și consistentă.

Hrănirea bună a animalelor pe lângă o 
bună îngrijire și adăpostire, este unuil din 
mijloacele care duce la sporirea produc
ției și productivității animalelor. Succe
sele obținute în U.R.S.S. ne pot servi ca

— hrană importantă 
în timpul iernii
pildă, deoarece printr-o mai bună îngri
jire și în special hrăniră cu porumb însi- 
lozat s-a reușit să se obțină o producție de 
peste 14.000 litrii de lapte anual de la o 
singură vacă.

Pentru ca particiipanții la demonstrație 
să înțeleagă cit mai bine modul în care se 
face însiilozarea porumbului, inginerul 
Buda Octavian din,partea secției agricole 
raionale a prezentat un scurt referat. Din 
referat a reieșit limpede importanta deo
sebită pe oare o prezintă însiilozarea po
rumbului fuirajer pentru creșterea și în- 
grășarea animalelor, precum și sporirea 
rentabilității lor.

— Condiția principală pentru a obține 
un porumb bine însilozat, — a arătat vor
bitorul — este ca locul unde se murează 
nutrețul să aibă pereții astfel făcuți în
cât să nu treacă prin ei apa sau aerul. De 
recomandat pentru însilozare sânt grepile 
a căror construcții este mai ieftină și miai 
ușor de realizat. Pereții gropilor se căp
tușesc cu cărămidă și se tencuiesc cu ci
ment amestecat cu var, lucru care nu per
mite ca apa și aerul să intre în siloz. In 
caz că lipsesc materialele de construcții se 
pot face și gropi simple, la care pereții se 
căptușesc cu scândură sau cu nuiele îm
pletite, care se uing în mod obligatoriu cu 
lut gras. Pe fundul gropii, se pune tot lut 
gras într-un strat de cel puțin 20 cm. și 
se bate bine. Tocarea nutrețului se face 
cu ajutorul tocătoarelor mecanice sau ma

nuale. Locul unde se face tocarea nutre
țului, trebuie să fie curat în care scețp 
(pământiul se acoperă cu seînduiri evitîn- 
du-se astfel introducerea de corpuri stră
ine în nutreț. Porumbul -tocat trebuie pus 
cât mai repede la murat. In timpul îrsi- 
lozăriii, se pune un strat de porumb to
cat peste care se împrăștie sare în can- 
tiițăți nu prea mari, se udă apei cu aipă 
și se bătătorește bine ou ajutorul unor bă
tătoare făcute din lemn.. Când se umple 
silozul cu pc-rumib tocat, se trece imediat 
la acoperirea lui cu lut gras, iar deasu
pra se pune un strat de pămînt de 50 
cm. pentru a asigura o mai bună presare 
a nutrețului. Se recomandă, ca în tâmpul 
iernii să se așeze peste groapa cu porumb 
însilozat un stog de fîn sau paie pentru 
a feri nutrețul de îngheț.

Particlipaniții la demonstrație au pus 
unele întrebări legate de recoltarea și în
siilozarea porumbului, maniifestându-și în 
același timp dorința de a răsipîndi și în 
rândul celor care nu au luat parte, avan
tajele pe care le aduce porumbul însilo
zat. Mulți dintre ei s-au angajat că vor 
lupta pentru a traduce în fapte cale în
vățate.

In încheiere, a vorbit tov. Mihuț Avham 
președintele Sfatului popular raional Hu
nedoara, care a arătat ce sarcini revin 
sfaturilor populare, inginerilor și tehni
cienilor de la puncte’o agricole, în ve
derea răspândirii acestei metode, accen
tuând îndeosebi, pe marea importanță ce 
o prezintă porumbul însilozat, pentru o 
mai bună hrănire a animalelor pe timp 
de iarnă și în special a vacilor cu laptsi



Lucrările celei de-a 10-a sesiuni 
a Adunării Generale a O. N. U»

NEW YORK (Agerpres). — TASS
După cum s-a mai anunțat, la 20 sep

tembrie, ora 15,15 (ora locală), s-a des
chis la New York cea de-a 10-a sesiune 
a Adunării Generale a O.N.U. Adunarea 
a fost deschisă de șeful delegației olan
deze, J. L. Luns, ministrul Afacerilor Ex
terne al Olandei. După ce s-a păstrat un 
minut de tăcere solemnă, a fost numit co
mitetul de verificare a mandatelor dele
gațiilor.

In incintă se aflau delegațiile tuturor 
celor 60 de țări membre în O.N.U. Dele
gația Uniunii Sovietice este condusă de 
ministrul Afacerilor Externe al U.R.S.S., 
V. M. Molotov, delegația R.S.S. Ucrai
nene— de ministrul Afacerilor Externe al 
R.S.S. Ucrainene, L. F. Palamai'ciuk, de
legația R.S.S. Bielor rise — de ministrul 
Afacerilor Externe al R.S.S. Bieloruse, 
K. V, Kiselev. Delegația S.U.A. este con
dusă de secretarul de stat J. F. Duties, 

Drepturile incontestabile ale R. P. Chineze trebuiesc restabilite
r NEW YORK (Agerpres). — TASS trans
mite declarația făcută de șeful delegației 
U.R.S.S., V. M. Molotov, în ședința ple
nară a Adunării Generale a O-N.U. din 
20 septembrie 1955.

Domnule președinte, domnilor!
Delegația Uniunii Sovietice consideră 

necesar să vă atragă atenția asupra unei 
probleme care a fost prezentată în repe
tate rînduri spre examinare sesiunilor an
terioare ale Adunării Generale, dar care 
pînă în prezent n-a fost rezolvată în mod 
pozitiv. Este vorba de restabilirea dreptu
rilor legitime ale Republicii Populare Chi
neze în Organizația Națiunilor Unite. Or, 
nu există nici un fel de motive pentru a 
amâna rezolvarea acestei probleme, mai 
ales în actualele condiții internaționale.

Actuala sesiune a Adunării Generale se 
deschide într-o atmosferă internațională 
mai favorabilă. Aceasta este dovedită în 
ori mul rînd de rezultatele conferinței de 
la Geneva a șefilor guvernelor celor patru 
puitori. S-a produs o anumită cotitură în 
direcția îmbunătățirii relațiilor dintre sta
te, a întăririi încrederii între ele, a slă
birii încordării internaționale.

In prezent, după conferința de la Ge
neva, există premize mai favorabile pen
tru rezolvarea problemelor arzătoare re- 
reglementate.

Printre aceste probleme un loc de frun
te îl ocupă problema restabilirii dreptu
rilor legitime ale Republicii Populare Chi
neze în Organizația Națiunilor Unite. Din 
cauza anumitor împrejurări și a piedici
lor create în mod artificial, această pro
blemă continuă să rărnînă nereglementată 
de mai mulțl ani. Prin aceasta, față de 
Republica Populară Chineză se comite o 
nedreptate vădită a cărei înlăturare este 
dictată de interesele dezvoltării miaî de
parte a colaborării internaționale, de in
teresele înseși ale națiunilor unite.

Această situație nu poate să nu se răs- 
frîngă asupra prestigiului Organizației Na
țiunilor Unite; ea îl subminează și împie
dică Organizația Națiunilor Unite să-și în
deplinească sarcinile prevăzute de Cartă 
— să mențină pacea și securitatea interna
țională, să dezvolte relațiile de prietenie

NEW YORK (Agerpres). — Corespon
denții din Argentina ai agențiilor ame
ricane de informații relatează că reprezen
tanți ai Juntei militare care au preluat 
puterea după demisia lui Peron au început 
la 20 septembrie tratative cu amiralul 
Rojas, comandantul forțelor maritime mi
litare ale rebelilor, pe bordul crucișătoru
lui „Argentina". Reprezentanții rebelilor 
au cerut capitularea fără condițiuni a 
tuturor trupelor devotate Juntei și pre

delegația Angliei — de ministrul Afaceri
lor Externe G. McMillan, a Franței — de 
ministrul Afacerilor Externe A. Pinay.

Locurile rezervate presei au fost ocupate 
de reprezentanții presei și radioului din 
numeroase țări. Pe ordinea de zi a sesiu
nii figurează 68 de probleme cuprinzând 
aspecte importante ale relațiilor interna
ționale.

In cuvânti'jl său de deschidere, Luns a 
subliniat că sesiunea își începe lucrările 
in condițiile unei situații internaționale 
noi. „In cursul acestui an, a spus el, s-au 
făcut câțiva pași bine gîndiiți pe calea 
lungă și grea cane, după cum sperăm cu 
toții, poete să ne ducă în cele din urmă 
la țelul nostru".

Luns a subliniat în mod deosebit rolul 
conferinței de la Geneva a șefilor guver
nelor celor paltau puteri în opera de slă
bire a încordării internaționale. Luns a 
declarat că în condițiile noii situații in

dintre națiuni, să înfăptuiască colaborarea 
internațională în diferite domenii și să fie 
un centru de coordonare a acțiunilor sta
telor.

In condițiile internaționale care s-au 
creat în prezent, restabilirea drepturilor 
legitime ale Republicii Populare Chineze 
în O.N.U. ar constitui un nori pas impor
tant pe calea slăbirii continue a încordă
rii internaționale. Pe de altă parte Orga
nizația Națiunilor Unite nu poate să-și în
deplinească cu succes multe din sarcinile 
sale dacă de la lucrările ei este înlăturată 
în mod artificial una din marile puteri, 
Republica Populară Chineză, iar locul ei 
îl ocupă ilegal acei care — după cum este 
îndeobște cunoscut — nu reprezintă pe 
nimeni.

Republica Populară Chineză este cel mal 
mare stat din Asia, care de fapt a și fosit 
recunoscut de alte state ca mare putere, 
In decursul veacurilor poporul chinez nu 
a fost încă niciodată atiît de strâns unit 
ca în vremea noastră.

Poporul chinez de 600 milioane de oa
meni sprijină din toată inima guvernul 
său democrat-popular și cu un entuziasm 
uriaș construiește viața sa de stat și so
cială pe baze noi, în conformitate cu in
teresele adevărate ale poporului, ale oa
menilor muncii. In China are loc o creș
tere fără precedent a forțelor naționale, a 
avîntaluii economic; se petrec mărețe 
transformări democratice și socialiste. Ni
mănui nu-i sită în patere să oprească a- 
ceestă cotitură istorică a evenimentelor, 
care, împreună cu celelalte evenimente 
mari din Asia, marchează faptul că po
poarele Asiei au intrat într-o epocă isto
rică nouă, glorioasă, în epoca, marilor 
transformări.

Conferința de la Bandung, care a avut 
loc în primăvara acestui an, a arătat că 
Republica Populară Chineză împreună cu 
India, Indonezia și alte state din Asia și 
Africa stat un factor important al dezvol
tării și progresului internațional. La con
ferința de la Bandung au participat 29 de 
țări din Asia și Africa cu orânduiri de stat 
și sociale diferite, țări care au găsit însă 
un limbaj comun și au deschis o pagină 

Situația din Argentina
darea președintelui Argentinei, Peron, 
pentru a fi deferit justiției.

NEW YORK (Agerpres). — Intr-o in
formație transmisă de corespondentul 
Agenției United Press din Buenos Aires 
se spune că Junta mili tară a acceptat toate 
condițiile puse de comandamentul rebelilor.

Corespondentul din Buenos Aires ail 
Agenției Associated Press relatează ' că 
Junta militară a dat publicității un comu
nicat privind tratativele pe care le-a avut 

ternaționale, el consideră cea de-a 10-a 
sesiune a Adunării Generale nu ca o reu
niune a unui mare număr de oameni re- 
prezentînd diferite țări, diferite ideologii 
și diferite interese. Consider, a spus el, 
că noi reprezentăm o lume unită printr-un 
țel unic: obținerea păcii, securității și 
progresului pentru întreaga omenire.

Anul acesta — a spus Luns — avem 
toate motivele să fim mai siguri decât 
oricând... că în această atmosferă îmbună
tățită Organizația Națiunilor Unite va de
veni o organizație și mai importantă, și 
mai eficientă. In lume, unde năzuința sin
ceră spre înțelegerea reciprocă se mani
festă tot mai limpede, o organizație ca a 
noastră, bazată pe căutarea păcii și bur.ei- 
voinți, poate înfăptui. misiunea sa prin
cipală.

Apoi a luat cuvântul șeful delegației 
U.R.S.S., V. M. Molotov.

nouă în evoluția relațiilor internaționale. 
A încerca să se minimalizeze asemenea 
fapte sau să se subaprecieze rolul Republi
cii Populare Chineze în această situație 
internațională înseamnă a da înapoi și a 
adopta o poziție fără speranțe, condam
nată de istorie.

Nu este nevoie să vorbim aici despre 
o serie întreagă de alte evenimente inter
naționale în *bare Republica Populară Chi
neză a avut și are un rol pozitiv remar
cabil.

Multe state membre ale Organizației 
Națiunilor Unite au și stabilit relații po
litice și economice normale cu Republica 
Populară Chineză, iar altele caută să ur
meze aceeași cale.

Participarea Republicii Populare Chi
neze, ca membră cu drepturi egale a Or
ganizației Națiunilor Unite la Adunarea 
Generală, la Consiliul de Securitate și la 
alte organe ele O.N.U. eate necesară atît 
în interesul întăririi păcii și securității 
internaționale, cît și în interesul asigură
rii prestigiului internațional al O.N.U. A 
continua să sie ignoreze și de acum înain
te drepturile inalienabile ale Republicii 
Populare Chineze în Organizația Națiuni
lor Unite înseamnă a continua încălcarea 
Cartei, a principiilor echității, a principii
lor dreptului internațional.

Delegația f alunii Sovietice consideră că 
nu există nici un fel de motive de a amfi- 
na mai departe rezolvarea problemei res
tabilirii drepturilor incontestabile ale Re
publicii Populare Chineze și în legătură 
cu aceasta prezintă spre aprobare Adună
rii Generale următorul proiect de rezolu
ție în această problemă :

„Adunarea Generală hotărăște ea repre
zentanții Chinei în Adunarea Generală și 
în celelalte organe ale O.N.U. să fie re
prezentanți numiți de guvernul popular 
central ai Republicii Populare Chineze".

Delegația sovietică speră că această pro
punere va fi sprijinită de celelalte delega
ții și că adoptarea ei va contribui la înde
plinirea sarcinii principale care revine 
Organizației Națiunilor Unite — sarcina 
menținerii și întăririi păcii și a dezvol
tării colaborării între state.

cu reprezentanții rebelilor. In comunicat 
se arată că între Junta și conducerea re
belilor a fost încheiat armistițiu și că ge
neralul Eduardo Lonardi a fost numit pre
ședintele provizoriu al Argentinei.

NEW YORK (Agerpres). — Potrivit ce
lor transmise de corespondentul din 
Washington al agenției Associated Press 
la 21 septembrie Departamentul de Stat 
a declarat că el „studiază problema recu
noașterii noului regim din Argentina".

Siria nu va adera 
la alianjele militare

DAMASC (Agerpres). — După cwn a- 
nunță agenția France Press©, Said Gâzi, 
primul ministru al Siriei, a făcut la 26 
septembrie o declarație guvernamentală 
în fata parlamentului.

„Siria — a declarat Gâzi — n-ar® 
nici un interes să adere nici la pactul 
turco-irakian, niioi la vreo altă alianță mi
litară străină. Guvernul se obligă să reia 
tratativele începute de guvernul prece
dent în vederea încheierii unei alianțe 
tripartite (înlbre Siria, Egipt și Arabia 
Saudiită — N.R.), care va fi baza unui 
pact național interarab".

In politica ei a declarat în continuare 
primul ministru, Siria va avea întotdea
una în vedere interesele arabilor și va 
tinde împreună cu toate țările arabe spre 
eliberarea țărilor frățești, care tiu stat 
încă independente.

Said Gâzi a arătat că în domeniul poli
ticii interne noul guvern sirian intențio
nează să reorganizeze partidele politice și 
sistemul administrativ.

In ceea ce privește politica economică, 
guvernul are drept obiectiv dezvoltarea 
resurselor naționale, încheierea unor noi 
acorduri comerciale cu diferite state și 
sprijinirea industriei naționale.

PE SCURT
• La 21 septembrie N. S. Hrușciov, 

prim secretar al C.C. al P.C.U.S, a pri
mit pe Liu Siao, ambasadorul Republicii 
Populare Chineze în U.R.S.S., și a avut o 
convorbire cu el.

• După înapoierea de la Moscova pre
ședintele Republicii Finlandezei, I. K, 
Paasikivi, și Urho Kekkonen, primul mi
nistru al Finlandei, au trimis telegnma 
lui K. E. Voroșilov și N. A. Bulganin, 
mulțumind pentru ospitalitatea care le-a 
fost acordată în timpul vizitei lor.

• După cum anunță ziarul „Borba", răs
punzând invitației Uniunii sindicatelor din 
Iugoslavia, la 20 septembrie a sosit la Bel
grad o delegație sindicală din R. P. Chi
neză.

• Presa vest-germană relatează că criza 
din partidul refugiaților, al treilea partid 
diin coaliția de la Bonn, continuă să se 
agraveze. După cum se anunță din Mainz, 
conducerea organizației din Renania-Pala- 
tinat a acestui partid a hotărît să se re
tragă în bloc din partid.

• La 20 septembrie s-a deschis la Var
șovia expoziția română de artă grafică 
La deschidere au luat cuvîntul președin
tele Uniunii Artiștilor Plastici Polonezi, 
prof. Tadeusz Gronowski, și caricaturistul 
Cik Damadian.

• După cum relatează agenția France 
Press®, într-un comunicat al marinei mili
tare engleze se anunță că cargobotul bri
tanic „Helikon" a fost bombardat de că
tre un vas de război cîankaiișist care l-a 
somat să nu se apropie de portul Fucijou 
de pe coasta R. P Chineze.

INFORMAȚIE
1. Agenția nr. 4 Pronosport Hunedoara, 

anunță pe participanții la concursurile de 
pronosticuri sportive „Pronosport" că în 
sediul agenției din Hunedoara, Piața Li
bertății nr. 22, li se pune la dispoziție un 
bogat material documentar compus din: 
colecțiile „Sportul popular", programe 
pronosport, grafice, clasamente, rezultate 
din ultimii ani, precum și orice informații 
în legătură ea problemele sportive.

2. Agenția este deschisă în permanență 
în zilele luni-vineri între orele 7-21.

3. Spre a se da posibilitate particiipanți- 
lor din Hunedoara să se informeze cît mai 
complet înainte de depunerea buletinelor, 
agenția și-a prelungit termenul de închi
dere a concursului în acest oraș pînă în 
ziua de sâmbătă orele 18.

4. In scopul unei informări prompte a 
participanților noștri, agenția Hunedoara 
a luat măsuri de confecționare a unui pa
nou de rezultate tip București, care va fi 
montat în Piața Libertății. La acest panou 
duminică seara cu începere de la ora 19 
se vor comunica rezultatele meciurilor cu
prinse în concursul etapei respective.
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