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ZIUA ARMATEI NOASTRE POPULARE
întregul nostîu popor muncitor sărbătorește astăzi Ziua For

țelor Armate ate R.P.R. Crescută și educată de partid, armata 
noastră populară stă strajă hotarelor țării apărînd liniștea și 
independența poporului nostru precum și mărețele sale cuceriri 
pe drumul luminos al construirii socialismului.

Armata noastră populară este înconjurată de dragostea și 
mîndria întregului popor ale cărui interese le slujește 
cu credință și devotament. Armata noastră este armata mun
citorilor și țăranilor, vlăstarul puterii populare care s-a instau
rat Ia noi în țară după 23 August 1944 în urma eliberării noastre 
de sub jugul fascismului german de către glorioasa Armată 
Sovietică

Astăzi se împlinesc 11 ani de cînd pe teritoriul U.R.S.S. 
a luat ființă, cu aprobarea Guvernului Sovietic, prima divizie 
de voluntari romîni — Divizia Tudor Vladimirescu. Această 
divizie a adus un prețios aport la lupta contra fascismului, în- 
conjnrîndu-se de glorie nepieritoare. Nenumărate sînt faptele de 
vitejie ale voluntarilor romîni care, luptînd alături de. viteaza 
Armată Sovietică împotriva aceluiași dușman comun — fascis
mul — au înscris victorii ce vor rămîne o mărturie vie a erois
mului și curajului lor fără margini. Acest lucru este confirmat 
de faptul că ostașii romîni au luat parte în cadrul frontului II 
ucrainean, alături de vitejii ostași sovietici la 383 bătălii și lupte, 
contribuind la eliberarea a peste 3800 localități și capturarea a' 
pesie 100.000 de prizonieri. Deosebit de semnificativ este faptul 
că pentru lupta lor dîrză și hotărîtă, unitățile romînești au fost 
de 78 de ori citate prin ordine de către comandamentele sovie
tic®. In același timp, ele au fost de 7 ori citate de către Coman
damentul Suprem Sovietic. In aceste lupte încununate de suc 
ces. s-a închegat strîns prietenia și frăția de arme romîno-sovie- 
tică. Pentru faptele vitejești de arme și eroismul de care a dat 
dovadă în lupta pentru doborîrea fiarei fasciste. Divizia Tudor 
Vladimirescu-Debrețjn a fost distinsă cu Ordinul Sovietic ,,Dra
pelul. Roșu”. Pe piepturile a mii de ostași romîni au fost prinse 
ordine și medalii sovietice

Armata noastră populará își are izvorul tăriei sale în Iurta 
și tăria regimului democrat-popular, în unitatea dintre partid, 
guvern și popor. Militarii Forțelor Armate ale R.P.R. sînt 'mîn- 
dri că slujesc interesele poporului și cauza nobilă a păcii șl so
cialismului. Ca cerul de pămînt se deosebește armata noastră 
populară care este o școală a poporului, de vechea armată cu 
ajutorul căreia clasele exploatatoare înăbușeau în sînge revoltele 
și răscoalele poporului asuprit și exploatat în modul cel mai 
sălbatic. Executînd ordinele burgheziei, ostașii vechii armate au 
fost siliți de ofițeri — fii de capitaliști și moșieri — să tragă 
în fi ații lor muncitori și țărani pe care foamea, mizeria și su
ferințele îi ridicaseră la lupta pentru doborîrea regimului de 
jaf și exploatare, pentru o viață mai bună.

In trecut, militarii erau lipsiți cu desăvîrșire de drepturi 
politice.

Ostașii armatei noastre populare sînt cetățeni care se bu
cură de toate drepturile cetățenești și pot lua parte la viața poli
tică a țării, au asigurat dreptul de a-și spune deschis cuvîntul 
în problemele privitoare la conducerea statului, au dreptul de a 
alege și de a propune din rîndul lor deputați în sfaturile populare 
și Marea Adunare Națională.

Tot mai îndepărtată rămîne vremea cînd tinerii aflați sub 
arme erau educați în spirit șovin și îndemnați la ură și învrăj
bire națională. Aceste metode de educație care aparțin trecu
tului sînt condamnate de legile statului democrat-popular. Cei 
ce încearcă să semene vrajbă și discordie între cetățenii romîni 
și cei aparținînd diferitelor minorități naționale din țara noastră, 
sini acum pedepsiți de lege. Ostașii noștri sînt educați în spi
ritul patriotismului socialist și al internaționalismului proletar, 
al frăției și prieteniei cu oamenii muncii aparținînd diferitelor 
minorități naționale din țara noastră care, sub conducerea înțe
leaptă a partidului, luptă uniți pentru construirea socialismului, 
pentru apărarea cauzei păcii.

In Constituția Republicii Populare Rornîne este. înscrisă da
toria de onoare a militarilor Forțelor noastre Armate de a sta 
de strajă independenței și suveranității poporului romîn, securi
tății sale și păcii. Totodată, Constituția R.P.R. consfințește faptul 
că apărarea patriei este o datorie sfîntă a fiecărui cetățean.

Poporul -nostru iubește pacea și este hotărît s-o apere. De 
aceea el contribuie activ la lupta pentru destinderea încordării 
internaționale, își afirmă hotărît asentimentul pentru rezolvarea 
problemelor internaționale litigioase pe calea tratativelor și a 
înțelegerii.

Să nu uităm că în lume există cercuri care caută pe toate 
căile să dezlănțuie un nou război pentru a-și impune dominația 
asupra ■ altor state. Invățînd din glorioasa experiență a Armatei 
Sovietice, din eroismul său, armata noastră va ști să-f înfrîngă 
pe dușmanii care ar îndrăzni să tulbure liniștea poporului mun
ci ici.

Sărbătorind Ziua Forțelor Armale ale R.P.R., oamenii 
muncii din Valea Jiului alături de întreg poporul nostru mun 
citor își îndreaptă cu dragoste gîndurile către ostașii armatei 
noastre populare, urîndu-le . succese cît. mai mari în activitatea 
pe care o desfășoară pentru apărarea hotarelor scumpei noastre 
patrii, pentru pacea și liniștea poporului muncitor.

A 5-a aniversare a proclamării
R. P. Chineze

Tovarășului MAO ȚZE-DUN
Președintele Republicii Populare Chineze

Cu prilejul celei de a 5-a aniversări a pro
clamării Republicii Populare Chineze, Prezi
diul Marii Adunări Naționale a Republicii 
Populare Romíné vă transmite, tovarășe Pre
ședinte, cele mai calde felicitări.

Pekin
Poporul romîn salută cu un sentiment, de 

adîncă bucurie mărețele victorii obținute de 
poporul chinez și îi urează succes deplin în 
lupta sa pentru pace, democrație și socialism.

PREZIDIUL MARII ADUNĂRI NATIONALE 
A REPUBLICII POPULARE ROMINE

Tovarășului CIU EN-LAI
Pretnierul Consiliului de Stat

Cu ocazia celei de a 5-a aniversări a pro
clamării Republicii Populare Chineze, vă rog. 
tovarășe Premier, să primiți din partea gu
vernului Republicii Populare Rornîne, a po
porului romîn și a mea personal cele mai 
călduroase felicitări pentru dv., Consiliul de

Președintele Consiliului

al Republicii Populare Chineze
Pekin

Stat al Republicii Populare Chineze și ma
rele popor chinez.

Poporul romîn urează din toată inima ma
relui popor chinez noi și mărețe succese în 
opera de dezvoltare a Republicii Populare 
Chineze, in lupta pentru apărarea păcii în lu
mea întreagă,

GH. GHEORGHIU-DEJ 
de Miniștri al Republicii Populare Rornîne

Tovarășului CIU EN-LAI
Premierul Consiliului de Stat și Ministrul Afacerilor Externe al Republicii Populare Ch'neze

Pekin
Cu, ocazia celei de a 5-a aniversări a pro- romîn urează poporului chinez noi succese în 

clamării Republicii Populare Chineze, vă opera măreață de construire a socialismului, 
transmit cele mai sincere felicitări. Poporul noi succese în lupta pentru apărarea păcii.

S1MION BUGHICI
Ministrul Afacerilor Externe al Republicii Populare Rornîne

Adunarea festivă din Capitală
Joi seara a avut loc în sala 

teatrului C.C.S. adunarea fes
tivă consacrată aniversării: a 
5 ani de la proclamarea Re
publicii Populare Chineze.

La adunarea festivă au 
luat parte tovarășii : Gh. 
Gheorghiu-Dej, 1. Chișinev- 
schi; Chiyu Stoica, Al. Mo- 
ghioroș, general de armată 
Emil Bodnăraș. Petre Borilă. 
Constantin Pîrvulescu, D. 
Coliu, Al. Drăghici, M Da- 
lea, acad. prof. dr. C. I. Par- 
hon, Ș, Bughici. Constanța 
Crăciun, Sorin Toraa, I.iuba 
Chișinevschi. A. Bunaciu. 
membri ai C C. al P.M.R., ai 
guvernului, ai Prezidiului 
Marii Adunări Naționale, con
ducători ai instituțiilor cen
trale și ai organizațiilor ob
ștești, generali și ofițeri, oa
meni ai științei si artei, frun
tași ai întrecerii ș.craliste.

La masa prezidiului au 
luat loc tovarășii : Gh. Gheor
ghiu-Dej, I. Chișinevschi, Chi- 
vu Stoica, Al. .Moghioroș, ge
neral de armată Ernil Bodnă 
ras. Van Iu-pin. ambasado
rul R. P. Chineze, Constan.; 
Crăciun, generalul Cen I, con
ducătorul Ansamblului artis
tic al Armatei Populare Chi
neze de Eliberare, M. Maca
vei

Festivitatea a început cu 
intonarea imnurilor de stat 
ale R.P.R., R. P. Chineze si 
U.R.S.S.

Adunarea a fost deschisă 
de tovarășa Constanța Cră
ciun: Ministrul Culturii.

A luat cuvîntul tovarășul 
I. Chișinevschi, prim vicepre
ședinte al Consiliului de Mi
niștri. membru în Biroul Po
lii; - al C.C. ai P.M.R.

A luat apoi cuvîntul Van

Iu-pin, ambasador extraordi
nar și plenipotențiar al R. P. 
Chineze la București.

Participanții la adunare au 
manifestat cu căldură pentru 
prietenia de nezdruncinat ■ca
re unește poporul romîn cu 
poporul chinez, pentru marele 
lagăr al păcii, democrației și 
socialismului în frunte cu 
marea Uniune Sovietica.

După festivitate a urmat 
un concert dat de Ansamblul 
artistic al Armatei Populare 
Chineze de- Eliberare și de 
Ansamblul de cîntece și dan
suri al Forțelor Armate ale 
R.P.R. In cadrul concertului, 
corurile și orchestrele unite 
ale celor două ansambluri au 
interpretat cîntece romînești. 
chineze și sovietice.

Concertul a fost primit cu 
deosebită căldură de asistență.

(Ăgerpres)

In intimpinarea Congresului partidului și a zilei de 7 Noiembrie

Succesele tinerilor mineri de la mina Lonea
La întrecerea socialistă ce 

se desfășoară în cinstea celui 
de al doilea Congres al 
P.M.R. și a zilei de 7 Noiem
brie, participă mărea majori
tate a tinerilor mineri din 
sectorul l al minei Lonea. Că 
tinerii mineri participă cu 
entuziasm la întrecere; acest 
lucru ni-I arată cifrele înscri
se pe graficul de producție al 
sectorului, care cresc zilnic.

Pe grafic, se arată că bri
găzile conduse de tinerii, mi
neri Mihai .Hogoș și Andrei 
Diner obțin zilnic depășiri

de plan de 40-70 la sută. Se 
mâi arată pe grafic că și bri- 
gazile de tineri mineri con
duse de Constantin Hordilă. 
Vasile Marinciuc și lordăche 
Butnaru își depășesc în me
die sarcinile de plan cu Il
lő la sută.

Pentru succesele obținute 
la depășirea sarcinilor de 
plan și la sporirea produc
tivității muncii, tinerii mineri 
care au muncit disciplinat și 
au adus reale contribuții, la 
succesul colectiv vor primi 
salarii sporite, .așa cum au

primit și pentru munca de
pusă în luna august. In luna 

august tînărul miner Andrei 
Diner a primit un salariu de 
2200 lei. C.îștiguri de peste 
1000 lei au avut și tinerii mi
neri Constantin Tănase, Mi
hai Frederic, Mihai Hogoș, 
Vasile Marinciuc, lordăche 
Butnaru. Constantin Hordilă, 
Gheorghe Niculescu și alții. 
O parte din aceste cîștiguri 
tinerii mineri le-au deDUs la 
C.E.C.

GH DESCULȚU 
corespondent
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Din tara constructorilor comunismului =-
Cercul literar al uzinei Noi mașini miniere

Colectivul uneia din cele mai 
mari întreprinderi din capitala So
vietică — uzina de automobile 
„Stalin' — sărbătorește cea de a 
25-a aniversare a existenței cercului 
literar de pe lingă clubul uzinei.

Printre ingineri și muncitori — 
membri ai acestui club — sínt mulți 
literați talentați. Versurile unuia din 
ei — Gheorghi Namlecin sínt trans
puse pe muzică și se execută la con
certe. Printre altele, pentru versu
rile lui „Cintecul muncitorilor de la 
uzina de automobile“, muzica a fost 
scrisă de marele compozitor sovie
tic Vano Muradeli. In reviste și in 
ziarele centrale sini publicate poe
ziile satirice ale frezorului Richard 
Sartevici, ale controlorului tehnic 

Arkadi Șavik, ale lui Leonid Pen- 
kin, maistru la secția carburatoare, 
și ale altora. Unii dintre foștii mem
bri ai cercului au devenit scriitori de 
profesie. Revista „Novii Mir" a pu
blicat, de pildă, un poem al lui Ale- 
ksei Markcv — poet care și-a înce
put activitatea creatoare in acest 
cerc de pe lingă uzină. A apărut in 
volum separat povestirea „Șef de 
secție“, scrisă de Mihail Platocikin, 
fost muncitor al uzinei.

In prezent, cercul numără peste 
40 membri. La cerc sint analizate 
operele noi ale membrilor precum 
și diferite cărți noi apărute in 
U.R.S.S. și peste hotare. Inafară de 
aceasta, in cadrul cercului se țin 
prelegeri din domeniul istoriei lite
raturii, al teoriei măiestriei literare. 
Cunoscuți scriitori sovietici — Kon
stantin Fedin, Stepan Scipaciov, A- 
lexandr Ceacovski și alții — împăr
tășesc membrilor cercului experien
ța lor creatoare. Versurile si poves
tirile membrilor cercului sint pu
blicate in ziarul „Stalineț“ care a- 
pare în cadrul uzinei, sínt transmi
se de stația de radioamplificare a 
uzinei și sint citite pe scena clubu
lui.

Literații amatori de la uzina de 
automobile „Stalin" mențin strinse 
legături de creație cu cercurile si
milare de la uzinele „Serp i Molot", 
,.V. I. Lenin" și de la alte întreprin
deri din Moscova.

Uniunea Sovietică este patria com
binelor carbonifere și a altor agregate 
de o înaltă productivitate, cane au 
schimbat radical organizarea și teh
nica producției miniere. Numai în ul
timii ani, în Uniunea Sovietică s-au 
fabricat peste 200 tipuri de noi mașini 
și mecanisme miniere.

In fiecare an în minele țării sînt 
încercate noi tipuri de mașini pentru 
mecanizarea extracției de cărbune și 
a'■lucrărilor pregătitoare proiectate de 
Institutul de proiectări și construcții 
în domeniul mașinilor pentru indus
tria cărbunelui din Moscova (,,Ghi- 
prouglemaș“). In prezent se efectuea
ză în bazinul carbonifer din regiunea 
Moscova încercarea noilor combine 
pentru curățirea excavațiilor miniere 
„K-14“ iar în Donbas sînt încercate 
combinele ,,K-26“ și „K-32“. S-a exe
cutat prototipul unei combine pentru 
extracția de cărbune din straturile 
subțiri și în pantă abruptă.

Construcția acestor mecanisme este 
mai perfecționată în comparație cu 
cea a tipurilor mai vechi. La combi
nele „K-14“, „K-26“ și „K-32“ se aț- 
plică un nou principiu de afînare a 
cărbunelui — desprinderea lui în bu
căți de mari dimensiuni de pe supra
fața stratului. Această metodă este 
mai rentabilă din toate punctele de 
vedere. Se reduce de 2-3 ori consu
mul de energie electrică, se îmbună
tățește calitatea cărbunelui, întrucîf 
el este așezat pe transportor în bucăți 
de dimensiuni mari. In afară de a-

Alte întreprinderi ale industriei ușoare
In orașele și satele din Uralul de 

sud se desfășoară o mare campanie 
de construcții de întreprinderi ale in
dustriei ușoare. La Celiabinsk, de pil
dă, se construiesc două noi fabrici de 
confecțiuni, o fabrică de pălării și 
alte întreprinderi. In total, în viitorii 
doi-trei ani, în regiunea Celiabinsk se 
vor construi și reconstrui 150 între

Aparate de televiziune în colhozuri
Televiziunea capătă o răspîndire tot 

mai largă în satele din R S.S. Ucrai
neană. In cursul ultimelor luni, lucră
torii de la atelierele de televiziune 
din Kiev au instalat în casele col
hoznicilor și în cluburile colhoznice 
alte 100 aparate de televiziune de

ceasta, construcția organelor de lu
cru ale combinei dă posibilitate să s? 
excaveze cărbunele, indiferent de gro
simea stratului. i

O importantă particularitate a com
binelor create în ultimul timp constă 
în aceea că ele pot să extragă fără 
întrerupere cărbune deplasîndu-se în 
două direcții — de-a lungul abata
jului și înapoi

Noile principii tehnice sînt aplicate 
de asemenea la construirea combine
lor pentru săparea galeriilor. Colabo
ratorii ,,Ghiprouglemaș“-ului au pro
iectat combina pentru săparea gale
riilor „PK-3“, care poate excava în 
abataj simultan cărbune și steril. In 
prezent, prototipul acestei combine 
este construit Ia uzina experimentală 
a institutului.

In ultimii ani, colaboratorii Ghi- 
prouglemaș-ului trec tot mai îndrăz
neț de la proiectarea unor mașini care 
mecanizează operații separate, la 
crearea unor agregate care mecani
zează procesele de fabricație în an
samblu. Unul din aceste agregate este 
destinat minelor din bazinul Mosco
vei. El este format dintr-o mașină de 
excavat, un transportor cu raclete și 
o armătură metalică mecanizată mon
tate pe o singură ramă. întregul â- 
gregat va fi comandat de la un pu
pitru central de comandă, așezat în 
galerie. Capacitatea de producție a 
agregatului este de aproximativ 1.300 
tone de cărbune în 24 ore.

prinderi producătoare de mărfuri de 
consum popular.

In Letonia Sovietică se construiesc 
multe întreprinderi industriale. Astfel, 
la Riga continuă cu avînt lucrările 
de construcție a celei mai mari fabrici 
de confecții din R.S.S. Letonă, care 

va produce’ anual aproximativ 1000.000 
paltoane și costume, 

ce] mai modern tip. In prezent, în 
satele din Ucraina există aproxima- 
tiv 2.500 aparate de televiziune.

Emisiunile stației de televiziune 
din Kiev sînt recepționate în satele 
din regiunile Cernigov, Poltava, Rov- 
no, Vinnița și altele.

A apărut
„T IN ARUL LENINIST”

Anul IV, nr. 9, septembrie 1954 
Cuprinsul-

Proiectul C.C. al P.M.R. : Direc
tivele Congresului al II lea al Parti 
dului cu privire la dezvoltarea a- 
griculturii în următorii 2-3 ani.

Ion Blaga: Organizațiile U.T.M. 
— ajutor de nădejde al organiza
țiilor de partid

Șt. Necanițchi: Intrarea în partid, 
cea mai înaltă cinste pentru un ute- 
mist.

Viața U.T.M.
Să asigurăm pregătirea temeini

că a propagandiștilor utemiști în 
noul an de învățămînt politic.

Dumitru Sand.ru: Grupul de lec
tori — sprijin prețios al Comitetu
lui regional U.T.M. în munca de e- 
ducare comunistă a tineretului.

Lecții și consultații
/ Tinichigiu: Importanța politi- 

co-economică a colectărilor de pro
duse agricole.

Din experiența Comsomoluluț
M. Baschin : Despre lupta împo

triva rămășițelor trecutului în con- 
: știința tineretului.

Probleme internaționale
5. Verona: Dezvoltarea schim

burilor comerciale între state, fac
tor important pentru slăbirea încor
dării în relațiile internaționale.

Critică și bibliografie
Victor Pop: Pagini din istoria 

glorioasă a luptei P.C.R. pentru fe
ricirea poporului.

EUGEN FRUNZĂ
600 milioane de oameni liberi

Editura de stat pentru literatură politică
Cartea cuprinde însemnări de călă

torie din R. P. Chineză.
Infățișînd viața grea a muncitori

lor și țăranilor sub jugul stăpînilor 
feudali și al imperialiștilor străini, 
autorul arată totodată lupta lor eroi
că împotriva asupritorilor, precum și 
marile transformări revoluționare din 
viața poporului chinez, avântul cu 
care el muncește pentru făurirea unei 
vieți fericite, pentru pace.

O dată cu proclamarea Republicii 
Populare Chineze — rezultat al lup
telor întregului popor condus de Parti
dul Comunist Chinez — a început e- 
poca transformărilor revoluționare.

Scrisă simplu, într-un limbaj colo
rat și atrăgător, cartea ..600 milioane 
de oameni liberi“ face parte din căr
țile plăcute publicului cititor. Din fi
lele ei, oamenii muncii din țara noas
tră vor cunoaște marele suflet al po
porului prieten chinez.

0 GENERAȚIE DE LUPTĂTORI Șl
Pe terasa hotelului cu șapte etaje 

Jenmindasia. construit recent în ora
șul Sian, stăteau de vorbă doi oameni: 
Ian Kelun, activist al Comitetului 
provincial al partidului, un om voi
nic cu fața rotundă și blajină, și prie
tenul acestuia, Si Huan, sosit din 
Ianian pentru a lua parte la sesiune 
— un bărbat mai în vîrstă, dar svelt, 
cu ochi vioi. De acolo, de sus se ve
dea tot orașul. In partea’ de sud se 
profilau în zare edificiile noilor insti
tuții de învățămînt superior — ale 
facultăților de geologie, construcții, 
finanțe, iar în spatele lor — crestele 
albăstrii ale muntelui Ținlin.

La nord de hotel se zărea o clădire 
mare de culoare sobră, cenușie — 
Țziaiunșuntan — a cărei intrare era 
pavoazată cu steaguri și pancarte. 
Aici se ținea prima sesiune â Adu
nării reprezentanților populari din 
provincia Șensi.

Ședința de seară a sesiunii se ter
minase de o jumătate de oră. Lucrările 
sesiunii se apropiau de sfîrșît. Au 
fost discutate raportul de activitate 
prezentat de guvernul provincial și 
peste 270 de diferite propuneri pre
zentate de deputați în numele alegă
torilor lor. In ședința de închidere 
din ziua următoare urmau să fie aleși, 
19 deputați în Adunarea reprezen-

de V. OVCINNIKOV

fanților populari din întreaga Chină.
Acum, pe terasa hotelului, unde 

sufla o adiere răcoroasă, cei doi prie
teni discutau. Arnîndoi au crescut aici 
în Șensi. Tot aici au luptat ei pentru 
libertatea poporului.

Provincia Șensi este o importantă 
regiune producătoare de grîu din Chi
na, un important centru al culturii 
bumbacului, unde în prezent se pro
duc în fiecare an de 1,5 ori mai multe 
cereale și bumbac decît înainte de eli
berare.

Aici se construiesc peste zece uzi
ne mari care fac parte din cele 141 
întreprinderi în curs de construcție în 
R P. Chineză cu ajutorul Uniunii So
vietice. Sute de geologi desfășoară 
lucrări de o amploare fără precedent 
pentru prospectarea subsolului pro
vinciei Șensi, bogat în petrol, cărbu
ne și alte minereuri utile...

— Salut deputaților ! — a răsunat 
în spatele lor o voce. — Și aici discu
tați treburi de stat? a spus apropiin- 
du-se zîmbind șl întinzîndu-le mina 
președintele Consiliului provincial al 
sindicatelor U Șa-lian. El era însoțit 
de un tînăr care, judecind după îm
brăcăminte părea a fi student. ,

CONSTRUCTORI
— Vă prezint pe unul din candi- 

dații noștri — a spus U Șa-lian — 
bătîndu-1 pe umeri pe necunoscut *— 
textilistul Mîn Tian-lu. Mîine îl vom 
vota. Numele lui Mîn Tian-lu era cu
noscut celor doi prieteni. El a fost 
primul de la atelierul de dărăcit lîna 
al fabricii textile care a ridicat pro
blema întocmirii unui plan precis al 
deservirii războaielor, a repartizării 
bine cumpănite a operațiunilor prin
cipale și auxiliare, fără de care un 
muncitor nu va putea obține nicio
dată rezultate cu adevărat bune. în- 
vățînd și din experiența altora, el a 
elaborat o nouă metodă, datorită că
reia s-au redus deșeurile, iar fiecare 
muncitor deservește în prezent con
comitent 16-20 războaie.

- Sîntem bucuroși să strîngem 
mâna vestitului nostru textili st I — 
i s-a adresat zîmbind Ian Ke-lun. Vă- 
zîndu-te, mi-am amintit de ultima mea 
vizită la șantierul noii fabrici textile. 
Am constatat că lucrările de construc
ție se desfășurau pe locul unde odi
nioară era un lagăr de concentrare 
gomindanist, unde am stat și eu des
părțit de lume printr-un gard de sîr- 
mă ghimpată.

— Ați stat în închisorile gominda- 
niste ?

— Nu odată. Prima oară am fost 
arestat în anul 1934, cînd eram stu
dent, în vîrstă de 22 de ani. Am fost 
chemat la cabinetul directorului unde 
doi agenți secreți, travestiți, mi-ău 
sucit mîinile și mi-au pus un sac în 
cap. In decembrie 1939 am fost trimis 
în lagărul de concentrare după ce 
fusesem arestat a doua oară.

— Da 1 s-a amestecat în vorbă Si 
Huan. Cînd vezi cum s-au schimbat 
aceste locuri, cunoscute de mult, îți 
saltă inima de ¡bucurie. Primăvara 
trecută în orașul nostru, Ianian, si
tuat pe muntele Baotașan, s-au plan
tat pomi. Cu acest prilej am revăzut 
peștera în care am trăit cîțiva ani.

Si Huan și-a amintit de primăvara 
anului 1940, cînd a venit pentru pri
ma oară la Ianian : străzile erau a- 
proape pustii, casele fuseseră dis
truse de bombardamente. O patrulă 
l-a condus spre suburbia Beiguam 
Intr-o căsuță mică, aflată la poalele 
muntelui, și în cîteva peșteri îșî avea 
sediul secția politică a Armatei a 
8-a Populare de Eliberare unde fu
sese repartizat de un detașament de 
partizani. Ascuns în pămînt, orașul 
legendar îșî trăia viața și, în ciuda 
bombardamentelor și a blocadei con
tinua să rămînă inima revoluției, 
centrul unde se făureau cadrele revo
luționare.

— Primăvară aceasta — a continuat 
Si Huan, m-am dus să caut vechea

Sand.ru
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Să grăbim pregătirea pentru iarnă
a grupurilor sociale ale întreprinderilor de construcții !
Pe șantierele de construcții din 

Valea Jiului muncesc cu însuflețire 
mii de muncitori și tehnicieni. Ei înal
ță zeci de blocuri de locuințe mun
citorești și construcții social-cultu- 
rale, menite să facă viața minerilor 
mai frumoasă, mai plăcută.

In același timp, conducerile între
prinderilor de construcții caută să a- 
sigure și pentru constructori condiții 
bune de trai. Astfel, pe lîngă șantiere 
au fost clădite grupuri de baraca- 
mente și alte clădiri de folos obștesc. 
In cursul anului trecut, pentru con
structorii din Lonea au fost înălțate 
două dormitoare cu 28 camere și un 
club, la Petroșani s-a clădit un grup 
social cu 72 apartamente; anul acesta 
la Livezeni s-a dat în folosința con
structorilor 24 apartamente, 2 maga
zine, 1 dispensar. Asemenea lucrări 
s-au făcut și pe alte șantiere din Va
lea Jiului.

Sosirea toamnei și apropierea ier
nii pune în fața conducerilor între
prinderilor de construcții sarcina de 
a asigura condiții cît mai bune de 
cazare și trai pentru muncitorii de 
pe șantiere.

In unele întreprinderi de construcții 
s-au început lucrările de reparare și 
pregătire a locuințelor, cantinelor, 
de aprovizionare cu combustibil pen
tru iarnă. Pe șantierele din Vulcan și 
Lupeni se lucrează la repararea uși
lor, ferestrelor și acoperișurilor la 
dormitoare, la curățirea și amenaja
rea cantinelor și a depozitelor pentru 
însilozări de legume și zarzavaturi 
pentru iarnă. Tot aici s-a început în- 
silozarea de cartofi și ceapă. Crescă
toria de porci de pe lîngă cantinele 
din Vulcan și Lupeni a fost dezvolta
tă; eâ dispune acum de 300 porci ceea 
ce contribuie simțitor la îmbunătăți
rea calității mîncării în cantinele 
muncitorilor constructori.

Mai sînt însă lipsuri serioase în di
recția pregătirii grupurilor sociale 
pentru iarnă și asigurării unor con
diții cît mai bune de trai muncitori
lor constructori de pe șantierele Văii 
Jiului. Pînă acum puține întreprin
deri de construcții din Valea Jiului 
și-au asigurat combustibilul pentru 
iarnă. încă la 30 iunie a. c. trustul 
7 construcții a încheiat cu Comrai- 
prod-ul din Pui un contract pentru ă- 
chiziționareâ a 3800 m. steri lemne 
de foc. Fiecare întreprindere de con
strucții urma să-și ridice cantitatea’ 
de lemne repartizată — 450-1000 m. 
steri — de la exploatarea forestieră 
Ponorîci.

Au trecut trei luni de zile de atunci. 
Intre diferitele întreprinderi de con
strucții și serviciile administrative 
ale trustului a început o lungă cores
pondență îmbîcsită de birocratism. 
Zecile de circulari, ordine, note, dis
poziții etc.. au făcut ca problema 
lemnelor să se împotmolească și să 
nu fie rezolvată nici acum. Cu tot 
timpul favorabil din trimestrul III, 
transportul lemnelor nu s-a făcut de 
cît în proporție de 10-15 la sută din 
cantitatea repartizată fiecărei între
prinderi. Peste 3000 m. steri de lemne 
mai stau și acum în pădure tăiate 
gata, așteptînd ca birocrații să sfîr- 
șească cu corespondența și să treacă 
la muncă concretă pentru a transpor
ta lemnele necesare muncitorilor con
structori.

Nepăsare față de pregătirile pentru 
iarnă se manifestă și în amenajarea 
unor baracamente. cantine, depozite. 
La întreprinderea 708 Livezeni, servi-- 
ciul administrativ în frunte cu tov. 
Ion Verbuncu încă n-a luat măsuri 
pentru înlocuirea unor geamuri spar
te, completarea mobilierului din ba
racamente cu paturi și mese, asigu
rarea cartelelor de lemne pentru mun
citori. La întreprinderile 711 Live
zeni și 701 Petroșani, serviciile ad
ministrative tărăgănează executarea 
reparațiilor la locuințele constructo
rilor, văruireă și pregătirea cantine
lor pentru iarnă, confecționarea de 
sobe, în special sobe pentru rumeguș, 
și repararea celor existente. O lipsă 
generală la toate întreprinderile de 
construcții din Valea Jiului este că 
încă nici acum nu s-au luat măsuri 
pentru spălarea' și repararea echipa
mentului de protecție pentru iarnă. 
La întreprinderea 711 Livezeni stau 
și acum sute de perechi de cizme de 
cauciuc care așteaptă încă de anul 
trecut să fie reparate.

Lipsurile în ceea ce privește efec
tuarea la timp ă pregătirilor pentru 
iarnă în domeniul social, se datoresc 
și funcționării defectuoase a serviciu
lui administrativ ăl trustului 7 con
strucții. Tovărășii Stan Pintea, direc
tor adjunct, Ia trustul 7 și Ion Iliuță, 
șeful serviciului administrativ de lă 
trust, au tolerat și încă mai tolerează 
dezinteresul conducerilor de întreprin
deri față de problema pregătirilor de 
iarnă în domeniul social. Timp de 3 
luni de zile de cînd diferitele servicii 
se „războiesc“ între ele „pe hîrtie“ 
în problema combustibilului, nu au 

fost luate măsuri care să asigtire â- 
ducerea cantităților de combustibil 
planificat, la întreprinderi. Oare lă 
iarnă acești tovarăși vor încălzi lo
cuințele constructorilor și vor fierbe 
mîncarea la cantine cu adrese și cir
culari ?

Pe fiecare șantier există numeroase 
rezerve interne pentru repararea lo
cuințelor constructorilor. Unii res
ponsabili administrativi au cerut în 
această direcție ajutorul organizațiilor 
U.T.M. Acestea au mobilizat la mun
că voluntară pe tinerii dulgheri, elec
tricieni, zidari, sobari, pentru efec
tuarea diferitelor reparații. Dar ase
menea lucruri s-au făcut în puține lo
curi. In schimb, conducerile de între
prinderi și șantiere cer și așteaptă 
fonduri speciale, materiale, echipe de 
muncitori calificați, mijloace de trans
port pentru efectuarea diferitelor lu
crări de întreținere. Tot așa se aș
teaptă echipament de iarnă nou, în 
loc ca cel actual să fie spălat și re
parat.

Timpul nu așteaptă însă după bi- 
rocrați Și nepăsători. Iarna se. apro
pie tot mai mult De aceea, la între
prinderile de construcții din Valea 
Jiului se pune cu tărie problema e- 
fectuării cît mai rapide a tuturor pre
gătirilor de iarnă la grupurile so
ciale.

Conducerea trustului 7 construcții 
trebuie să analizeze cu toată seriozi
tatea, și asta cît mai curînd, felul cum 
decurg pregătirile pentru iarnă pe 
toate șantierele de construcții pentru 
a se asigura condiții mai bune de 
trai muncitorilor constructori. Ea tre
buie să ia măsurile necesare de ac
celerare a acestor pregătiri, trăgînd 
la răspundere pe cei nepăsători față 
de această problemă.

Organizațiile de partid din între
prinderile de construcții, trebuie să 
îndrume comitetele sindicale pentru 
a se preocupa de problema pregătiri
lor de iarnă a grupurilor sociale, să 
vegheze Ia aplicarea întocmai a pre
vederilor contractelor colective în â1- 
cest domeniu și să tragă la răspur»- 
deie acele conduceri administrative 
unde se manifestă atitudine de nepă
sare în rezolvarea problemelor de trai 
ale muncitorilor constructori.

Să efectuăm din timp și în bune 
conaițiuni toate pregătirile pentru 
iarnă la grupurile sociale ale între
prinderilor de construcții 1

ȘT. MIHAI

Ținerii mineri 
de la Anînoasa

Brigăzile utennste de la mina Am- 
ncasa continuă să obțină noi succese 
în întrecerea socialistă ce se desfă
șoară în cinstea Congresului partidu
lui și a zilei de 7 Noiembrie.

Tinerii mineri din brigada condu
să de tov. Vicențiu Ignătescu care 
lucrează în unul din abatajele sec
torului 1 au reușit, ca urmare a spri
jinului primit din partea tehnicianu
lui comunist Ioan Jula, să extragă de 
la începutul acestei luni și pînă în 
prezent cu 82 la sută mai mult căr-, 
bune de cît prevedeau sarcinile de 
plan.

Și alte brigăzi utemiste de la a- 
ceastă mină luptă pentru realizarea 
de cît mai frumoase succese în pro
ducție. Așa, de exemplu, brigăzile u- 
temiste conduse de tov. Francisc 
Bodo și Aurel Cristeâ au înregistrat 
pînă acum depășiri ale sarcinilor de 
plan de 53 și respectiv 43 la sută.

Cu multă sîrguință muncesc în a- 
ceste zile și tinerii mineri din brigă
zile Conduse de tov. Nicolae Staneiu,; 
Nicolae Bar, Mihai Biro și alții, care 
își întrec cu mult sarcinile de plan.

GH. BURGEA ' 
corespondent

Manifestări sportive
In ziua de 3 octombrie a. c., în 

Valea Jiului vor avea loc numeroase' 
manifestări sportive în cadrul cam
pionatelor organizate de Comitetul 
raional C.F.S. — faza inter-colec- 
tive.

Iată cîteva din acestea.
ȘAH < Constructorul Petroșani —• 

Minerul Petroșani (la clubul Con- 
sttuctorul Petroșani)? Flamura roșie 
Lupeni — Minerul Lupeni (4a clubtâ 
Minerul Lupeni).

TIR : Școala medie tehnică de căr
bune. Flamura roșie și Minerul Lu
peni (1a Lupeni).

VOLEI : Minerul Uricani, Minerul 
Vulcan, Școala medie tehnică de căr
bune din Lupeni, Școala medie de 10 
ani din Lupeni, Rezervele de muncă, 
Minerul Lupeni (arena sportivă Mi
nerul Lupeni).

ATLETISM 5 Școala medie tehnică 
de cărbune, Flamură roșie, Rezervele 
de muncă, Minertri (arena sportivă 
Minerul Lupeni).

Conferință
Astăzi lă ora 17, în sala Teatrului 

de Stat din Petroșani se vă ține o
conferință despre 
Armate ate R.P.R. 
tov. loan Crăciun

Ziua Forțelor 
Va' oonferențfa'

mea „locuință”, dar n-am găsit nici 
urmă. Totul a fost arat și însămînțat. 
Lîngă peștera unde locuisem, doi ță
rani colectiviști ardeau cărămidă, iar 
înăuntru se păstrau cerealele coope
rativei. Se vede că s-au strîns multe 
cereale dacă rezervele au ajuns pînă 
în primăvară.

— Vasăzică ai candidat din partea 
orașului Ianian ? l-a întrebat Ian Ke- 
lun

— Am fost propus Ia început pentru 
Adunarea de cartier a reprezentanți
lor populari din partea suburbiei Bei- 
guan. După ce am absolvit școala de 
partid, am activat acolo la secția 
politică. De regulă, localnicii mi se 
adresau mie cu diverse cereri și pro
puneri, așa că am mulți cunoscuți șî 
prieteni acolo. Am fost la sesiunea 
lor și m-am revăzut cu mulți dintre 
ei 1 Odată cu mine a fost aleasă de
putat țăranca Ne Gui-hua, care încă 
din anul 1941 venea la noi, la secția 
politică, ne spăla și ne cîrpea rufele. 
Acum n-o mai recunoști, — este pre
ședinta Comitetului de femei din acest 
cartier.

— Este plăcut cînd oamenii cu care 
ai trăit zile grele își reamintesc de 
tine, — a spus U Șa-lian. In Aduna
rea provincială am fost ales de județul 
Hansian și sînt mîndru de acest lu
cru. Acolo am luptat în anii de ile
galitate pentru fericirea poporului.

Citind interesul în ochii interlocu

torilor săi, U Sa-lian, antrenat de 
amintiri, a început să povestească 
cum făcea naveta între regiunea eli
berată și spatele frontului gominda- 
nist, prima oară în 1939, iar ultima 
oară în mai 1947. Pe atunci, Cian 
Kai-și căuta să se apropie de Ianian. 
Au venit zile grele. U Șa-lian și alți 
comuniști au fost trimiși să organi
zeze detașamente de partizani din ile
galitate. Aflînd că tovarășul cu care 
urma să se întîlnească a fost arestat, 
U Șa-lian a hotărît să se strecoare 
spre nordul județului. Acolo nu exis
tau organizații de partid. Ajuns în 
satul Pantaociuan, el s-a dat drept 
dezertor din armata gomindanistă 
pentru a se putea angaja ca argat. 
Oamenii de felul lui găseau ușor de 
lucru pentru că puteau fi plătiți cu 
jumătate de preț

Ca argat, lui U Șa-lian îl era mai 
ușor să facă cunoștință cu sărăcimea 
satului. Seara, oamenii se adunau sub 
un șopron. Activistul în ilegalitate 
începea de obicei să povestească des
pre armata gomindanistă, iar apoi 
aducea prudent vorba despre pămînt 
și moșieri, despre Armata a 8-a Popu
lară de Eliberare. Ei vorbeau despre 
nelegiuirile la care este supusă popu
lația de către bandele gomindaniste, 
în timp ce ostașii din Armata a 8-a 
erau cu totul altfel. Ei respectau pe 
țărani. Dacă luau numai un braț de 
paie, ei îl plăteau imediat.

...In martie 1949, U Șa-lian a fost 
numit președinte al guvernului din 
județul Hansian, adică acolo unde s-a 
născut, a activat în ilegalitate și a 
luptat ca partizan. In clădirea unde 
s-a instalat guvernul veneau întot
deauna mulți oameni, unii cu cereri, 
alții pur și simplu pentru a-i strînge 
mîna. Venea și bătrînul Ian, al cărui 
fiu activa acum în partid.

— Chiar după ce m-am mutat ta 
Sian. am continuat să întrețin legă
turi cu prietenii mei din județ, a spus 
U Șa-lian. Acum sînt deputatul lor I

— Gîndiți-vă numai — l-a între
rupt Ian Ke-lun — ne-atn întrunit 
acum ca deputați ai provinciei. 
Ne-am adunat aici la Sian, vechiul 
cuib al contrarevoluției, al închisori
lor și teroarei gomindaniste. Crțî 
prieteni scumpi am pierdut, cîți ani 
grei am trăit de dragul acestei zile 
luminoase 1 Iată roadele victoriei !

— Dar felul cum au crescut și s-au 
schimbat oamenii nu oglindesc oare 
tot roadele victoriei ?. U Șa-lian â 
pus din nou mîna pe umărul textilis- 
tului...

...Lui Mîn Tian-lu i-a revenit în 
minte copilăria lui : amintiri triste 
despre zilele lipsite de bucurii, trăite 
printre străini. Tatăl lui l-a vîndut 
unei familii bogate cînd împlinise 
abia doi ani : nu avusese bani cu ce 
să-și îngroape soția. După mai puțin 
de un an i-a murit și tatăl. La vîrsta 

de 15 ani, băiatul a fugit de ta stă- 
pîni și s-a angajat la fabrică. Deși 
muncea din zori și pînă în noapte, el 
nu era plătit. „Ești încă mic! îi spu
nea maistrul. Fii mulțumit că primești 
de mîncare!” A venit însă ziua cînd 
Mîn Tian-lu a renăscut, cînd a început 
să privească cu alți ochi tot ce era 
în jur. In anul 1950, el a luat pentru 
prima oară cuvîntul la o consfătuire 
de atelier, vorbind despre lucruri im
portante care priveau sute de oameni 
— despre necesitatea de a spori pro
ducția. Si iată-1 acum bucurîndu-se 
de stimă și glorie pentru munca de< 
pusă 1

— Fericită este totuși generația 
noastră — a spus U Șa-lian. Genera
țiile viitoare ne vor invidia. Am lup
tat împotriva a tot ce era vechi și 
sîntem chemați acum să construim 
noul. j

O generație de luptători și con
structori, aceste cuvinte și le-a rea
mintit Mîn Țian-lu a doua zi, cînd 
în sala sesiunii Adunării reprezentan
ților populari, președintele comisiei 
pentru numărătoarea voturilor a citit 
numele lui între cei 19 deputați aleși 
din partea provinciei Șensi în Adu
narea reprezentanților populari din 
întreaga Chină. (Agerpres).

(„Pravda“)
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Ședința solemnă de la Pekin 
consacrată celei de a 5-a aniversări 

a proclamării R. P. Chineze

Nota guvernului cehoslovac adresată Franței

PEKIN (Ager.pres). — China Nouă 
transmite:

La 30 septembrie, în sala Huai Jen- 
tan din Pekin, a avut loc ședința so
lemnă consacrată celei de a 5-a ani
versări a proclamării Republicii Popu
lare Chineze.

In sală se aflau numeroși reprezen
tanți ai vieții publice din capitala 
R.P. Chineze, membrii Comitetului 
Central al Partidului Comunist Chi
nez, deputați ai Adunării reprezen
tanților populari din întreaga Chină, 
eroi ai muncii, reprezentanți ai lite
raturii, artei, oameni de seamă ai po
porului chinez.

La ora 7 și 15 minute au luat loc 
în Prezidiu, primiți cu ovații furtu
noase și îndelungate, Mao Țze-dun, 
președintele Republicii Populare Chi- 
nșze ; Ciu De, vicepreședintele . Re
publicii Populare Chineze; Liu Șao-ți, 
președintele Comitetului permanent 
al Adunării reprezentanților populari 
din întreaga Chină ; Ciu En-lai, pre
mierul Consiliului de StatSun Ciu
lin ș'i Lin Bo-țiui, vicepreședinți ai Co
mitetului permanent al Adunării re
prezentanților populari din întreaga 
Chină și alte personalități conducă
toare ale statului chinez. Alături de 
ei au luat loc în prezidiul ședinței, 
întîmpinați cu căldură de întreaga 
asistență, membrii delegației guver
namentale sovietice — N. S. Hrușciov,
N. A. Bulganin, A. I. Mikoian, N. M. 
.Șvernik— și șefii delegațiilor guver
namentale ale Poloniei, Republicii 
Populare Democrate Coreene, Romî- 
mei, Republicii Populare Mongole. 
Cehoslovaciei, Ungariei, Republicii 
Democrate Germane, Bulgariei, Re 
publicii Democrate Vietnam, Alba
niei.

Liu Șao-ți. care a prezidat ședința, 
a dat cuvîntul premierului Consiliu
lui de Stat al Republicii Populare 
Chineze, Ciu En-lai, care a fost întîm- 
pinat cu căldură de participanții la șe
dința festivă.

După aceea, ridicîndu-se în picioare, 
întreaga asistență a salutat cu aplauze 
furtunoase și îndelungate apariția la 
tribună a lui N. S. Hrușciov, prim se
cretar al Comitetului Central al 
P.C.U.S. și membru în Prezidiul So
vietului Suprem al U.R.S.S., condu
cătorul delegației guvernamentale șo 
vietice, care a adresat o amplă cu- 
vîntare de salut participanților la șe
dință. Cuvîntarea lui N.S. Hrușciov 
a fost întreruptă în repetate rînduri 
de aplauze furtunoase.

După cuvîntarea lui N.S. Hrușciov 
au luat cuvîntul șefii delegațiilor gu
vernamentale : Boleslaw Bierut (R 
P Polonă), mareșalul Kim Ir Sen 
(R.P.D. Coreeană), Gheorghe Apos
tol (R.P. Romînă), Sambu (R.P Mon
golă). Vaclav Kopecky (R. Cehoslova 
că), Andras Hegedus (R.P. Ungară), 
Lothar Bolz (R.D. Germană), Damia- 
nov (R.P. Bulgaria), Huan Min Giam 
(R.D. Vietnam), Behar Shtylla (R. 
P. Albania). Ei au transmis popoa- 
re’or marii Chine saluturile fierbinți 
ale popoarelor frățești

Rostind cuvîntul de închidere, Liu 
Șao-ți a mulțumit celor care au luat 
cuvîntul pentru saluturile lor calde și 
pline de însuflețire. Liu Șao-ți și-a 
exprimat încrederea că poporul Repu
blicii Populare Chineze va obține în 
viitor victorii și mai mărețe.

Delegații, oaspeții și întreaga asis
tență, cuprinși de același sentiment 
de entuziasm se ridică în picioare 
și ovaționează îndelung cu căldură în 
cinstea succeselor obținute de Repu
blica Populară Chineză în cei cinci 
ani de existență, în cinstea Partidului 
Comunist Chinez, în cinstea condu
cătorilor statului chinez și a condu 
catarului poporului chinez, Mao Țze 
dun.

In sală răsună solemn și cu putere 
acordurile cîntecului „Moscova-Pe- 

kin“ — cîntecul prieteniei dintre po
poarele chinez și sovietic.

PRAG A (Agerpres). — CETEKA 
transmite :

La -28 septembrie, Ministerul Afa
cerilor Externe al Republicii Ceho
slovace, din însărcinarea guvernului 
cehoslovac, a remis ambasadei Fran
ței la Praga o notă în care atrage 
atenția asupra primejdiei pe care o 
implică reînvierea militarismului și 
revanșiztnuiui german, și cheamă 
Franța și celelalte țări europene ve
cine cu Germania, care au fost victi
mele agresiunii hitleriste, să ia mă
surile necesare în vederea rezolvăr-’ 
pașnice a problemei germane și a cre

In legătură cu cererile de admitere în O.N.U. 
ale Romîniei, Bulgariei și Nepalului

NEW YORK (Agerpres). — TASS 
Secretariatul Organizației Națiuni

lor Unite a dat publicității textul de
clarațiilor adresate de guvernele Re
publicii Populare Romîne și Republicii 
Populare Bulgaria în care cer admi

Interviul acordat de Mendés-France
NEW YORK (Agerpres). —
Revista „United States News and 

World Report” publică un interviu 
care i-a fost acordat de premierul 
francez, Mendes-France.

Fiind întrebat dacă consideră că 
așa-numita „primejdie a agresiunii 
sovietice în Europa s-a micșorat în 
ultimii unu sau doi ani”. Mendes- 
France s-a pronunțat ca adept al po
liticii de forță în relațiile internațio
nale și ca partizan al sporirii arma
mentelor puterilor occidentale. „Cred, 
a spus el, că situația nu este atît de 
încordată cum era, de pildă, în anul 
.’950. Cauza acestui lucru constă, po
sibil, în faptul că în anul 1950 forțe
lor armate rusești din Europa nu le 
erau opuse forțele armate occidentale 
despre care s-ar cuveni să amintim... 
In ultimii doi ani, organizația noastră 
occidentală a obținut un echilibru mai 
bun deși nu complet satisfăcător și 
cred că el nu este cu totul satisfăcă
tor și trebuie îmbunătățit”.

întrebat despre înarmarea Germa
niei. Mendes-France a afirmat că, 
după părerea lui, contribuția Germa
niei este necesară și a adăugat : „Da

ării sistemului de securitate colectivă 
în Europa.

Totodată, guvernul R. Cehoslovace 
declară că el consideră întărirea re
lațiilor politice, economice și cultu
rale pașnice între țările europene, in
diferent de orînduirea lor socială, ca 
o mare contribuție la cauza păcii și 
securității în Europa și ca un pa3 
important spre soluționarea proble
mei germane.

Note cu conținut similar au fost 
remise reprezentanților diplomatici ai 
Marii Britanii, Iugoslaviei. Belgiei, 
Olandei, Norvegiei și Danemarcei.

terea lor ca membre în Organizația 
Națiunilor Unite.

A fost dată publicității scrisoarea 
guvernului din Nepal în care se cere 
admiterea Nepalului ca membră a
O.N.U.

că occidentul dorește să se consoli
deze, nu văd de ce nu s-ar folosi po
tențialul german”.

Corespondentul ravi'stei „United 
States News and World Report“ a 
întrebat pe Mendes-France dacă el 
este de acord cu Churchill în ceea ce 
privește „posibilitatea unei coexis
tențe pașnice cu rușii”.

Mendes-France a răspuns : „Sper 
că posibilitatea unei coexistențe paș
nice există, dar ca prima condiție a 
unei coexistențe pașnice reale, adevăra
te, este că partea noastră trebuie să fie 
puternică, sănătoasă și unită. Dacă 
vom putea crea—în domeniile polit’c, 
economic și militar — o puternică co
munitate occidentală, coexistența paș
nică va putea deveni o realitate”.

Corespondentul a întrebat apoi pe 
Mendes-France dacă el și-a schimbat 
părerea despre „primejdia comunistă” 
de cînd a devenit premier. Mendes. 
France a ră'spuns negativ. El a spun 
că în comparație cu ceea ce știa îna
inte, nu îi este cunoscută nici o dată 
nouă cu privire la intențiile militare 
ale Uniunii Sovietice

Î7â orizont se profila silueta albă 
a unei pînze de corabie. La prima 
vedere părea să fie singura. Cît pri
veai cu ochii, la zeci de kilometri de 
jur împrejur se rostogoleau cu furie 
valurile învolburate. Se vedea cît colo 
că vasul singuratic se ferea de furtu
nă. căutînd să se adăpostească în- 
tr-un golf liniștit. Vasul se îndrepta 
spre țărmul pustiu...

Era în apropierea litoralului provin
ciei Cijețzian, în județul Sanmîn. Aici 
țărmul este brăzdat de stînci. Odată 
ajuns la mal, oamenii vor debarca 
de pe vas, vor dispărea — și atunci 
ia-i de unde nu-s. Pescarii care zări
seră primii vasul cu pînze, porniră 
fără zăbavă spre pichetul de grăniceri 
cel mai apropiat.

Puțin timp după aceea, împreună 
'<5u pescarii, spre țărmul mării se în
dreptau în pas alergător grănicerii 
și președintele comitetului țărănesc. Se 
însera. Ploaia care începuse estompa și 
mai mult amurgul. Cînd grănicerii se 
apropiară de țărm-nu mai văzură ni
mic. Totuși, la urechile lor ajunse 
mersul apăsat al unor pași grei pe 
nisipul umed. De-a lungul țărmului 
fugeau oameni căutînd să dispară în 
vreun ascunziș. Comandantul grăni
cerilor strigă cu voce puternică :

— Stați ! Cine sînteți ?
Oamenii se opriră :
— Am venit la alegerile pentru 

adunările locale ale reprezentanților 
populari.

In acest raion, alegerile se termi
naseră de mult. Ce or fi căutînd în 
iudețul Sanmîn acești oameni, cine 
sínt ei ? De ce sínt înarmați cu toții? 
Firește, nu era greu de ghicit...

Imense sínt întinsurile litoralului

VENIN ȘI DOLARI
Chinei de est: el este scăldat de trei 
mări uriașe — Marea Chinei de sud, 
Marea Chinei de est și Marea Gal
benă. Intre Marea de est și Marea de 
sud, pe insula Taivan guvernanții- a- 
mericani au sădit asemenea unei ciu
perci otrăvitoare banda ciankaișistă. 
Ei caută să otrăvească totul pe acest 
litoral cu duhoarea lor plină de ură. 
Pirații amerlcano-clankaișiști jefuiesc 
vase comerciale. Săvîrșesc neîncetat 
incursiuni aeriene deasupra insulelor 
situate de-a lungul coastei. Deaceea 
în văzduh se încing lupte aeriene.

Paralel cu aceasta, împotriva Chinei 
populare se duce pe furiș un război în
cordat care nu încetează nici o singură 
zi, nici o singură oră. Ciankaișiștii și 
protectorii lor americani strecoară fără 
încetare în China spioni, diversioniști 
și sabotori. Cu cîteva luni înainte de 
întîmplarea din județul Sanmîn, în- 
tr-unul din județele de litoral ale pro
vinciei Guandun a debarcat de aseme
nea un numeros giup de spioni înar
mați. Ajutați de populație, grănicerii 
de coastă au descoperit și au anihilat 
și acest grup.

Spionii au recunoscut că au fost 
recrutați încă în anul 1951 la Hong- 
kong șî Macao în organizația „Miș
carea pentru China liberă”, condusă 
nemijlocit de oficiul central de spionaj 
american. In anul 1952 această orga
nizație a trimis cîțiva agenți secreți 
în Japonia pentru a urma un curs 
special de pregătire tehnică, iar în 
luna mai a aceluiași an au fost aduși

de SAVVA KOJEVNIKOV 
din Yokohama la Hongkong cu un 
submarin

In anul 1953 acest grup de diver
sioniști a elaborat planul de distrugere 
a podului de pe linia ferată Cantcn- 
Coulun și în trei rînduri a încercat 
să se strecoare în China continentală 
In anul 1954 acest grup a reușit în 
cele din urmă, să ajungă pe pămîntui 
Chinei. Cu aceasta însă „activiUl-''-” 
lui a luat stîrșit.

Am avut prilejul să vizitez unele 
regiuni de litoral ale Chinei și să văd 
urmele „proaspete” ale spionilor și 
diversioniștilor.

Am sosit la Tianț'm într-un moment 
cînd aici era în curs un proces in
tentat unor agenți americano-cianka - 
șiști. Pe banca acuzaților se aflau 
șase oameni, împreună cu conducă
torul grupului de spioni, Țiui Hun-ți, 
pe care așa-numita „cancelarie unită 
chino-americană” îl pregătise timp 
îndelungat și cu multă grijă în vede
rea războiului secret.

La 29 iulie 1953, Țiui Hun-ți a sosit 
la Tianțin împreună cu alți diversio
niști și spioni. In perioada 20 septem
brie — 14 noiembrie, vasul „Hubei” 
a făcut de trei ori cursa Hongkong- 
Taivan și de trei ori spionii ameri- 
cano-ciankaișiști au primit materiale 
explosive și otravă de pe bordul aces
tui vas

Ei au fost arestați în momentul 
cînd toate pregătirile erau făcute pen
tru a incendia și a arunca în aer un 
obiectiv important al companiei de con

strucții din Țianțin întreprinderi ale 
companiei mixte „Sinciuniuan” și mari 
depozite de petrol.

Poporul a oprit în loc mîna adu
cătoare de moarte a dușmanilor șî a 
făcut-o inofensivă. Am văzut orașul 
plin de vigoare, am văzut depozitele 
de petrol nevătămate lucrînd din plin, 
am văzut întreprinderile societății 
mixte „Sinciuniuan”. am văzut schele 
noi de construcții care se înalță și se 
vor înălța în ciuda intrigilor dușmane.

Poporul chinez stîrpește viperei» 
nline cu venin, care vin din Taivan. 
El cere ca viperele să fie stîrpite chiar 
în vizuina lor. Poporul sprijină cu 
înflăcărare declarația comună a par. 
tidelor democratice și organizațiilor 
obștești din China cu privire la nimi
cirea bandei de trădători a lui Cian 
Kai-și, și eliberarea străvechiului pă- 
mîn+ al Chinei — Taivanul

„Numai eliberînd Taivanul de s.ib 
dominația grupului trădător al Juî 
Cian Kai-și — a declarat recent Ciu 
En-lai — numai îndeplinind această 
sarcină de onoare, vom realiza unifi
carea deplină a marii noastre patrii 
și vom obține victoria deplină în mă
reața cauză a eliberării poporului chi
nez, vom întări și mai mult pacea șt 
securitatea în Asia și în întreaga lu
me

Poporul chinez și Armata Populară 
de Eliberare trebuie să-și dubleze 
eforturile în toate domeniile, trebuie 
să-și ridice vigilența, și să nu admită 
autoliniștirea, să învingă toate greu
tățile si să lupte pînă la capăt pentru 
îndeplinirea sarcinii de onoare a elibe
rării Taivanului și a apărării păcii în 
întreaga lume” (Agerpres). („Lite- 
raturnaia Gazeta”). :
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