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Atragerea tinerilor în întrecere — 
sarcină de seamă a organizațiilor U.T.M.

Peste puțin timp Vitregul popor muncitor din patria noastră 
va sărbători două evenimente deosebit de însemnate — Con- 
giesLil al Il-lea al P.M.R. și aniversarea a 37 de ani de la 
Marea Revoluție Socialistă din Octombrie. Răspunzînd chemării 
la întrecere lansată de unele colective de întreprinderi din re
giunea Stalin, colectivele întreprinderilor din Valea Jiului și-au 
lua', angajamentul să întîmpine aceste mărețe evenimente cu 
realizări cît mai frumoase în muncă. In îndeplinirea acestor an
gajamente un aport prețios aduce tineretul. Avînd create de re
gimul democrat-pcpular toate posibilitățile de desvoltare și 
afirmare, tineretul î-și pune inițiativa s-a creatoare în slujba 
construirii socialismului, muncește cu elan nestăvilit pentru în
deplinirea sarcinilor de plan la toți indicii.

Aportul pe care îl aduce tineretul la îndeplinirea angaja
mentelor colective este oglindit și prin faptul că cele peste 
400 de brigăzi U.T.M.-iste din Valea Jiului au încheiat luna 
septembrie cu sarcinile de plan îndeplinite și depășite, iar în 
prezent ele se străduiesc să-și întreacă realizările anterioare.

Experiența a dovedit că acolo unde organizațiile de partid 
s-au preocupat de îndrumarea și sprijinirea organizațiilor de 
tineret, rezultatele au fost din cele mai frumoase. La mina Vul
can de exemplu sînt 66 de brigăzi de tineret. Toate aceste bri- 
gazi -unt antrenate in întrecere socialistă și aplică metode înain
tate de muncă. Acest lucru, a făcut ca un număr de 105 tineri 
de la mina Vulcan să obțină titlul de miner fruntaș. Demne 
de subliniat sînt și rezultatele obținute în atragerea tineretului Îs 
întrecere socialistă șî de comitetele ULT.M. de la minele Aninoasa 
șî Petrila. Sprijinii, și îndrumat de comitetul de partid, comi
tete' U.T.M. al minei Aninoasa a reușit să formeze 75 brigăzi 
de tineret. Printre ele sînt brigăzi fruntașe în întrecerea socia
lista ca cele conduse de Vicențiu Ignătescu, Aurel Cristea, Gri- 
gore Gălăbuț și altele care întîmpină Congresul partidului și 
ziua de 7 Noiembrie depășindu-și cu 30-80 la sută planul de. 
producție. Asemenea succese obțin și brigăzile conduse de Ște
fan Mihai, Adalbert Kjbedi, Țoma Sima de la mina Petrila pre
cum și alte brigăzi din Valea Jiului.

La baza succeselor obținute în muncă de brigăzile de tine
ret de la aceste mine stă munca temeinică dusă de comitetele 
,U T.M. îndrumate și sprijinite de către organizațiile de partid, 
comitetele U.T.M. s-au preocupat de constituirea de noi brigăzi 
ce tineret. Organizațiile U.T.M. s-au preocupat îndeaproape și 
de felul cum conducerile administrative asigură brigăzilor de 
tinerei condiții tehnico-organizatorice optime de muncă, cum 
este ținută evidența și cum sînt popularizate realizările lor.

Succesele obținute în atragerea tineretului în întrecerea so
cialistă nu ne îndreptățesc însă să nu ne vedem lipsurile pe care 
le avem în această direcție. In Valea Jiului mai sînt încă și 
acjyn organizații de partid și U.T.M. care nu privesc cu toată 
răspunderea antrenarea tinerilor în întrecerea socialistă, care 
prii felul lor birocratic de a privi problema, frînează inițiativa 
cieatoare a tinerilor, frînează ridicarea pe o treaptă superioară 
a întrecerii socialiste. Acest lucru se observă mai ales la mina 
Lorea precum și pe unele șantiere de construcții. La mina Lonea 
ca urmare a faptului că întrecerea socialistă a fost privită de 
Către comitetul U.T.M. ca o problemă ce aparține exclusiv comi
tetul sindical, ea nu se desfășoară în bune condițiuni. Numărul 
tinerilor care aplică metodele înaintate de muncă este scăzut. In 
această perioadă, cînd alături de vîrstnici mii de tineri luptă cu 
forțe sporite pentru îndeplinirea și depășirea angajamentelor 
luate în cinstea Congresului partidului și a zilei de 7 Noiembrie, 
•în fața organizațiilor U.T.M. stau sarcini deosebit de importante. 
Ele trebuie să antreneze pe toți tinerii din întreprinderi la în
trecerea socialistă. Mobilizarea tinerilor la întrecere constituie 
O sarcină principală a U-T.M. Organizațiile U.T.M. trebuie să în
rădăcineze în inimile tinerilor mîndria de a fi în fruntea între
cerii socialiste, de a fi luptători neobosiți pe tărîmul noului. De 
asemenea este necesar să se arate tinerilor că obieetivele între
cerii socialiste nu trebuie să se rezume numai la îndeplinirea 
cantitativă a sarcinilor de plan ci ele să fie legate de problema 
calității produselor, realizarea de economii etc. Pentru ca între
cerea socialistă să fie cît mai mobilizatoare, organizațiile U.T.M. 
au datoria să urmărească îndeaproape felul în care conducerea 
întreprinderii ține evidența și popularizează realizările brigăzilor. 
Popularizarea realizărilor nu trebuie să fie seacă, lipsită de con
ținut ; ea trebuie să ducă la extinderea experienței înaintate, la 
aplicarea metodelor și inițiativelor noi de către toate brigăzile 
de tineret.

In antrenarea tuturor tinerilor la întrecerea socialistă un 
aport deosebit trebuie să aducă organizațiile de partid. Fără a 
substitui munca organizațiilor U.T.M., organizațiile de partid 
trebuie să vegheze asupra felului cum se desfășoară întrecerea 
între brigăzile de tinerei, să îndrume și să sprijine organizațiile 
U.T.M. în această direcție.

Mobilizînd toți tinerii la întrecere socialistă pe bază de an
gajamente concrete, popularizînd realizările obținute de brigă
zile de tineret, organizațiile U.T.M. vor aduce un prețios aport 
la îndeplinirea angajamentelor luate în cinstea Congresului parti
dului și a zilei de 7 Noiembrie. , , —

In cinstea Congresului partidului și a zilei de 7 Noiembrie

Crește a vin tul întrecerii socialiste
In lupta pentru îndeplinirea angajamentelor

Pentru minerii de la' mina 
Vulcan, fiecare zi de muncă 
înseamnă un nou succes în 
lupta pentru îndeplinirea an
gajamentelor luate în întrece
rea socialistă în cinstea celui 
de al doilea Congres al parti
dului și a zilei de 7 Noiembrie.

In cursul țiunii septembrie, 
numeroase brigăzi de la a- 
ceastă mină^Js-au străduit să 
aplice cu pflcepere metodele 
de lucru sovietice, fapt care 
a contribuit la depășirea sar
cinilor de plan. Astfel, briga
da de tineret condusă de tov. 
loan Sapictu, care lucrează 
la înaintare în cărbune, apli-

Lâ mina Lonea sînt nume
roase brigăzi de mineri care 
în cadrul întrecerii socialiste 
desfășoară o activitate inten
să, pentru traducerea în fapte 
a angajamentelor luate în 
cinstea celui de al II-lea Con
gres al partidului și a zilei 
de 7 Noiembrie.

Printre aceste brigăzi se 
numără și cele conduse de tov.

Pentru îmbunătățirea activității sfaturilor populare
Lâ comitetul executiv al 

sfatului popular raional Pe
troșani a avut loc zilele tre
cute o ședință la care au par
ticipat președinții sfaturilor 
populare orășenești și comu
nale, precum și responsabilele 
comisiilor de femei de pe lîn- 
gă sfaturile populare. In ca
drul ședinței s-â prelucrat 
printre altele planul de acțiu
ne al comitetului executiv al 
sfatului popular raional . pe 
trimestrul IV al acestui an.

Solemnitatea decorării conducătorilor și membrilor 
Ansamblului de dntece și dansuri 

dl Armatei Populare Chineze de Eliberare
Marți lâ amiază, la Prezi

diul Marii Adunări Naționale 
a R.P.R. a avut loc solemni
tatea decorării conducătorilor 
și membrilor Ansamblului de 
cîntece și dansuri al Armatei 
Populare Chineze de Elibe
rare.

La solemnitate au asistat 
tovărășii: acad. M. Sadoveâ- 
nu și M. Mujic, vicepreședinți 
ai Prezidiului Marii Adunări 
Naționale a R.P.R., C. Pîrvu- 
iescu, președintele Marii Adu
nări Naționale, Constanța 
Crăciun, ministrul Culturii, 
A. Bunaciu, secretarul Prezi
diului Marii Adunări Națio
nale. general locotenent L. 
Sălăjan, prim locțiitor al mi
nistrului Forțelor Armate. N. 
Cioroiu, locțiitor ăl ministru
lui Afacerilor Externe, G. 
Prisnea, prim locțiitor al mi
nistrului Culturii, O. Sabău, 
vicepreședinte al Institutului 

cînd cu succes metodele Jan- 
darova și Voroșin a reușit să 
extragă cu 106 la sută mai 
mult cărbune de cît avea pla
nificat. Brigăzile conduse de 
t.ov. Andronic Iovan, Rudolf 
Karacsoni, Pavel Boyte și al
ții, au înregistrat depășiri de 
norme între 40-57 la sută.

Succesele minerilor de la 
Vulcan continuă să se spo
rească pe zi ce trece. Acestea 
se oglindesc în rezultatele ob
ținute în primele zile ale lunii 
octombrie.

Brigăzile conduse de mi
nerii Martin Vass, Andrei Bo- 
coș, Andrei Vizi, Aurel Ispas,

Realizări ale minerilor de la
N. Evescu și N. loarja din 
cadrul sectorului IV al minei, 
care au reușit în perioada 
1-5 octombrie să înregistreze 
depășiri ale sarcinilor de plan 
de peste 20 la sută.

In acest interval de timp 
succese frumoase au obținut 
și unele brigăzi din sectorul 
III al minei, printre care cele 
conduse de minerii Nicolae

In scopul îmbunătățirii ac
tivității lor, sfaturile populare 
orășenești și comunale din 
raza raionului nostru s-au 
chemat la întrecere patriotică 
în cinstea celui de al Il-lea 
Congres al partidului și a zi
lei de 7 Noiembrie, avînd la 
bază următoarele obiective:

Realizarea planului de co
lectări pe anul 1954 pînă la' 
7 Noiembrie; încasarea res
tanței taxelor de autoimpune- 
re precum și a impozitelor și

Romîn pentru Relațiile Cultu
rale cu Străinătatea, general 
maior C. Mănescu și alții.

Au fost de față Van Lu-pin, 
ambasadorul R. P. Chineze, 
Ciao Cen-i, secretar al amba
sadei, precum și locotenent 
colonel Tân-ciu, atașat mili
tar adjunct al R. P. Chineza 
la București.

Pentru contribuția adusă lâ 
dezvoltarea relațiilor culturale 
și de prietenie dintre poporul 
chinez și poporul romîn, An
samblul de cîntece și dansuri 
âl Armatei Populare Chineze 
de Eliberare a fost distins cu 
ordinul „Steaua Republicii 
Populare Romîne“ clasa l-a.

In aplauzele celor prezenți, 
acad. M Sadoveanu a înmî- 
nat înalta distincție conducă
torului ansamblului, generalul 
Cen I.

Printr-un alt decret al Pre
zidiului Marii Adunări Națio

Alexandru Cioara și alții, în 
perioada 1-5 octombrie și-au 
intrecut productivitatea plani
ficată cu 24-81 la sută.

Eforturile depuse de harni
cii mineri au determinat rea
lizarea sarcinilor de plan pe 
întreaga mină în proporție de 
100,1 la sută. In fruntea lup
tei pentru realizarea sarcini
lor de plan s-au situat mine
rii din sectorul IV producție, 
care au extras cu 51 la sută 
mai mult cărbune și sectorul 
II cu 23 la sută.

A. PANIȘ 
corespondent

Lonea
Puiu, Adrian Marian, Nicolae 
Chiriac, Dragomir Matei, Lu
dovic Opriș și loan Florța. 
Cu ajutorui metodelor de lu
cru sovietice Jandarova și Vo
roșin pe care Ie aplică cu . 
succes, aceste brigăzi extrag 
cu 15—20 la sută mai mult 
cărbune.

GH. ANDRAS 
corespondent

taxelor A.D.A.S.; repararea 
drumurilor comunale cu fon
duri din buget și prin muncă 
voluntară; formarea de comi
tete de străzi la orașe; înde
plinirea planurilor locale de 
transportare a lemnelor de la 
gurile de exploatări la depo
zite și îmbunătățirea aprovi
zionării cu combustibil pen
tru iarnă, precum și asigura
rea curățeniei orașelor și co
munelor.

nale a R.P.R. a fost acordat 
de asemenea ordinul „Steaua 
Republicii Populare Romîne“ 
clasa l-a generalului Cen I, 
conducătorul Ansamblului de 
cîntece și dansuri al Armatei 
Populare Chineze de Elibe
rare, și ordinul „Steaua Re
publicii Populare Romîne“ 
clasa 2-a colectivului de con
ducere al ansamblului : Și 
Le-mîn, Dun Siao-u, Li Vei, 
Hu Co-gan, Vei Fîn, Ma Nan 
și U In. Au fost distinși de 
asemenea cu ordinul „Steaua 
Republicii Populare Romîn?“ 
clasa 3-a, a 4-a și a 5-a mem
bri ai Ansamblului de cîntece 
și dansuri al Armatei Popu
lare Chineze de Eliberare.

După înmînarea decorații
lor, acad. M. Sadoveanu a 
felicitat călduros pe cei de
corați.

A răspuns generalul Cen I. 
.(AgeJP.Le3)



2. STEAGUL ROȘU

B. Șt. Delavrancea : „O PERE“ V O L. I.
Răspunzînd menirii sale, critica li

terară actuală continuă să redea tipa
rului noi ediții din operele clasicilor 
noștri, studiați și comentați în lumi
na concepțiilor socialiste despre artă. 
Alături de clasici ca: Eminescu, Ca
ragiale. Creangă, Coșbuc, Alecsanclri, 
Vlahuță, Sabia, Neculuță și alții, a 
căror operă a fost îndelung comentată 
și publicată în ediții complete, s-au 
mai publicat și comentat părți din o- 
perele scriitorilor: Tr. Dernetrescu, 
C. Negruzzi, B. P. Hajdeu, A. Pann. 
P. Cérna, J. Bárt, G. Topîrceanu, iar 
printre cei mai recenți figurează Bar- 
bu Ștefănescu Delavrancea cu lucră
rile sale în proza, reunite în volu
mul I, tipărit de E.S.P.L.4.

Prin acest volum se pun la dispo
ziția oamenilor muncii din țara noas
tră o parte din cele mai semnificative 
lucrări literare ale scriitorului Dela
vrancea, dovezi grăitoare ale strîm- 
bei orînduiri sociale din Romînia tim
pului său (1858—1918).

Ridicat din lumea săracilor — ta
tăl său, poreclit Ștefan căruță goală, 
fusese căruțaș — B. Șt. Delavrancea 
va cunoaște neajunsurile și suferin
țele acestora și le va concretiza în 
mod artistic în opera sa. Sărăcimea 
orașelor e redată în culori zguduitor 
de realiste în schițele: Zobie, Milo
gul și Sorcova. Primele două, Zobie 
și Milogul, aduc. în scenă jalnica fi
gură a cerșetorului disprețuit, igno
rat și uitat cu totul de moșieri și 
burghezi. Imbrățișîndu-i cu simpatia 
sa, scriitorul pătrunde în sufletul lor, 
descoperind calități ce lipsesc cu de- 
săvîrșire bogaților. Ei — Zobie și Mi
logul — sînt capabili de admirație în 
fața naturii și a frumuseților ei, sînt 
buni, iertători, în stare să dureze fru
moase prietenii — ca aceea dintre 
Zobie și sărmanul copil Mirea — și 
încearcă sentimente de paternă dure
re, atunci cînd prietenii lor cad vic
time întimplărilor vitrege.

In întregul său, schița Sorcova e 
un puternic act de acuzare la adresa 
bogaților, care-și petrec viața în des- 
frîu și desfătare, privind cu revoltă
toare indiferență stingerea familiei u- 
nei văduve sărmane.

In contrast izbitor cu aceste victi
me ale orînduirii burgheze, în nuve
lele : Paraziții, Iancu Moroi și Hagi 
Tudósé, ne apare lumea bogătașilor 
de la oraș, cu toate viciile și mora
vurile ei descompuse. In Paraziții și 
Iancu Moroi, scriitorul e preocupat 
de imaginea latifundiarului, banche
rului, ofițerului, funcționarului de stat 
și a altora, pentru care singurul scop 
al existenței este banul, banul obținut 
prin mijloace cît se poate de necin
stite și murdare.

întreaga lor existență de cartofori, 

alcoolici și risipitori, are ca suport 
minciuna, ipocrizii ignoranța, lene
via și imoralitatea. ■ însăși căsătoria 
pentru aceștia e un tîrg ieftin, e o afa
cere. „Mon cher ami... capitalul tine
ret unora le dă femeie, altora le dă 
femeie, casă și masă .. altora le dă 
femeie, casă, masă și bani și la cei 
de geniu, femeie, casă, masă, bani și 
înalte pozițiuni sociale...“ — spune 
Candian, unul din eroii nuvelei Para
ziții, lui Iorgu Cosmin, eroul princi
pal al acestei nuvele. Nerușinată șl 
comodă filozofie pentru acești „filfi
zoni“ din care statul burghez își re
cruta oamenii de conducere. Femeile 
din acest mediu social se acomodează 
întru totul putredului climat moral. 
Sașa din Paraziții și Sofi din Iancu 
Moroi, bazîndu’se doar pe interesul 
material în căsnicie, sînt gata ori 
cînd să-și caute mulțumirea în bra
țele ămanților, așa cum fac de altfel 
și eroinele comediilor iui Caragiale. 
indivizii ce nu se acomodează acestui 
mod de viață sînt striviți de mur
dăria lui, așa cum a fost strivit Iancu 
Moroi, sau cad pradă unor dramatice 
■procese de conștiință, așa cum se în- 
tîmplă cu Iorgu Cosmin

O fază din copilărie a burghezului, 
faza de „tezaurizare“ cum o numește 
Kari Marx în lucrarea sa Capitalul, 
este surprinsă de Delavrancea în 
Hagi Tudósé. Spre deosebire de cei
lalți stăpîni ai banului, care-1 risi
pesc cu imorală ușurință, acesta îl 
strînge cu înfrigurare, devenind ro
bul său, închinîndu-i-se, sacrificîn- 
du-și chiar hrana, îmbrăcămintea și 
sănătatea pentru a-1 putea tezauriza. 
Departe de a fi o exagerare, un caz 
patologic cum încercau să-l declare 
criticii burghezi, Hagiul rămîne un 
reprezentant tipic al avariției bur
gheze.

In total contrast cu Hagi Tudósé e 
Leana, care, deși trăiește la un loc 
cu unchiul său, nu suferă deloc in
fluența nefastă a acestuia. Dorința 
și puterea sa de viață sînt darurile 
sufletești ale poporului.

In Sultănica scriitorul și-a folosit 
din plin posibilitățile stilistice, dîn- 
du-ne imaginea satului cu ajutorul 
unui colorit vizual și auditiv de o 
mare bogăție. Dansurile, cîntecele, 
basmele și jocurile satului muntean 
o cuprind în vraja lor pe Sultănica 
eroină ce întrunește toate trăsăturile 
nobleței omului din popor. Pe plan 
opus acesteia ne apare chipul dez
gustător al caporalului Drăgan, scăl
dat în aceleași ape ale imoralității 
specifice lumii din Paraziții.

Din aceeași lume a simțămintelor 
curate, a bunătății și a duioșiei oa
menilor din popor, vă lua Delavran- 

cea frumoasele bucăți literare: Buni
cul și Bunica. Chipurile blînde și fer
mecătoare ale acestor bunici, ce să
desc în sufletul nepoților vraja po
veștilor populare, servindu-i drept 
model în Poveste, Neghiniță, Pala
tul de cleștar și altele, e o expresie 
vie a bunătății poporului.

Scriitorului nu i-a scăpat nici răul 
social ce avea să perpetueze încă mo
dul de viață inegal și corupt, nu i-a 
scăpat educația dată copiilor în șco
lile burgheze. Acest obiectiv consti
tuie tematica de seamă a lucrărilor: 
Domnul Vucea, Bursierul, Trubadu
rul, Paraziții și Liniște, din prezen
tul volum. Urmărind în mod evolu
tiv procesul educației din școala pri
mară (Domnul Vucea) și pînă în uni
versitate (Paraziții și Trubadurul), 
scriitorul, asemenea lui Creangă și 
Caragiale, demască ignoranța și bru
talitatea dascălilor, lipsa atitudinii 
pedagogice și a oricărei metode di
dactice în efectuarea acestui învăță- 
tnînt, care făcea din tineri niște de
zorientați romantici, rupți cu totul de 
problemele vieții practice. Acestui în- 
vățămînt nu-i lipsea caracterul de 
clasă, tăgăduit de burghezi, pe care 
scriitorul îl demască mai ales în Dom
nul Vucea, care pedepsea, nota ca 
răi și punea la corvoadă numai pe 
copii săraci.

Adeseori, desgustăt de acest pre
zent încărcat de contradicții și ine
galități, scriitorul își îndrepta aten
ția spre trecut, de unde își alegea te
mele lucrărilor, pentru a putea scoate 
și mai mult în evidență înfățișarea 
dezgustătoare a prezentului timpului 
său. In lucrările Șuier și Răzmerița, 
din volumul prezent, ca și în trilogia 
Moldovei, (Apus de soare, Viforul și 
Luceafărul), Delavrancea evocă pa
triotismul real și sincer al voievozi
lor de odinioară și al poporului în
treg. In legătura pe care Delavrancea 
a avut-o cu poporul, pe care I-a iubit 
necontenit și de care era legat cu 
mii de fibre nevăzute, rezidă forța și 
tăria operei sale. De la marele scri
itor „poporul“ a învățat Delavrancea 
arta scrisului. Limba acestui popor 
i-ă folosit că mijloc de expresie și 
viața lui i-a dăruit temele și subiec
tele cele măi rezistente ale operelor 
sale.

Alături de prietenii săi Caragiale 
și Vlahuță, Delavrancea a dăruit la 
rîndul său poporului întreaga să ope
ră, exprimîndu-i durerile, nemulțumi
rile și năzuințele spre măi bine. Ri
dicat din mijlocul poporului oropsit, 
Delavrancea rămîne al poporului eli
berat azi de „hagii“ și „paraziții“ pe 
care i-a urît atît de mult.

Prof. DUMITRU SUSAN

Din înaltul cerului
Sînt zburător și m-â crescut poporul. 
In mină-mi manșa știe ca să stea. 
Vijelios mă urc, mă bat cu norul. 
Iar aripile-n soare îmi seînteie.

Mai sus mă-nălț, spre zările albastre, 
Sînt tinăr și-mi suride viitorul;
Sorb cu nesaț victoriile noastre;
Cu vulturi, plan la plan, păzesc 

ogorul.-

Mă năpustesc in spațiul fără margini 
Și înălțimea în genunchi îmi cade.
Castelele de nori le fac paragini, 
Cînd rup cu-d mea aripă-a lor arcade.

Plutind deasupră crestelor de munte, 
Parcă aud cum ieri doinea cavalul 
Și fremătau pădurile cărunte 
Din frunza lor, cînd vintu-și băteă 

valul.

Ferice acum te văd, frumoasă țară, 
Cu lanuri unduind de vînt plecate. 
Pe margini de șosea, din gară-n gard. 
Se văd cotind lucinde căi ferate.

Văd trecătorile din munți acuma, 
împodobite-n panglice albastre.
Văd „Babele“ -mpetrite stînd într-una 
La sfat, vorbind de plaiurile noastre.

Cu „Omul“ mă salut dină din aripe 
Și-n spre „Vulcan" m-avint. cutreier 

hăul,-
Stau lâ taifas cu el cîteva clipe 
Și plec să-mi văd „Bihăria“.

„Ceahlăul"

Cînd trec, văd Reșița și Hunedoara; 
Lupeni, Ordșul Stalin și Bicazul.
Simt cîntul muncii și-i ascult vioară, 
Iar inima-mi să rupă vrea zăgazul.

îmi ești mâi dragă decît munți de 
aur. 

Iubită țâră -n strai de sărbătoare! 
Tu ești a mea, cu-ntregul tău tezaur. 
Și tu mă-nalți mereu mai sus, spre 

soare.

Pe cerul patriei, azi vulturești 
Veghez la pacea însoritei vieți 
In care bucuria largă crește 
Din zorii luminoasei dimineți.

*■> GH. BOTEZ

Copacii gemeau, parcă de teamă că 
vîntul ce se pornise le-ar putea smul
ge rădăcinile. Nori grei acoperiseră 
cerul. întunericul de nepătruns nu era 
decît arareori sfîșiat de cîte un ful
ger orbitor, urmat de tunetul brutal, 
ce acoperea pentru’ un moment toate 
celelalte zgomote, pentru ca apoi să 
se piardă undeva în văile munților.

Pavel preluase postul de curînd. 
Ochii îi alergau atenți în toate, păr
țile. Știa că postul din noaptea asta 
va fi deosebit de greu. Locțiitorul po
litic, le arătase de multe ori că tocmai 
nopțile de furtună sînt favorabile a- 
tacurilor provocatorilor. Atunci tune
tele pot acoperi și strigăte și împușcă
turi și pe deasupra nu se vede mai 
nirnic. Uite, ca acu’ 1 Nu vezi nici că
lărea automatului. Știa că în spate 
are intrarea într-un important depo
zit de materiale. Și mai știa, îl învă
țase doar partidul, că dușmanul nu 

1 doarme.
Măsura ritmic șase-șapte pași în- 

tr-o parte și-apoi șase îndărăt. Uneori 
se oprea și se întorcea brusc, cu mina 
încleștată pe automat. Căuta zadar
nic să sfredelească întunericul cu 
ochii; bezna era de nepătruns. Lumi
na fulgerelor, care se îndesiseră în
tre timp, permiteau pentru o clipă 
ochiului să cuprindă toată întinderea. 
Asta numai pentru o clipă, fiindcă

ANTI N ELA
— SCHIȚA —

pe urmă totul se cufundă din nou în 
întuneric.

Curînd, de sus începură să cadă 
picături mari și repezi, care nu în- 
tîrziară să se transforme într-o ploaie 
torențială. Pavel își măsura încordat 
pașii.

Deodată își încleștă mîinile pe au
tomat, gata să tragă. La lumina unui 
fulger i se păru că zărește apropiin- 
du-se o umbră. Un nou fulger îl lă
muri. Intr-adevăr, un om se apropia 
de gardul de sîrmă ghimpată.

„Stai ! cine-i ?“ — strigătul aco
peri vuietul furtunii. Umbra se arun
că la pămînt. Ostașul nu mai vedea 
nimic. Făcu un salt în spre locul 
unde cu o clipă înainte fusese umbra. 
In momentul ce urmă se auzi un poc
net slab. Pavel simți o arsură în u- 
mărul stîng. „M-a nimerit, banditul, 
și nu-1 văd I... Depozitul ! 1... Ah 1“ 
— un al doilea foc îi curmă glodu
rile. Se lăsă moale în genunchi, ră- 
sucindu-se cu un geamăt, și se pră
buși pe spate, strîngînd în mîna dreap
tă automatul.

Leșinul dură puțin. Picăturile ee-i 
stropeau fața nu întîrziară să-l re
aducă în simțiri. II durea umărul, 
dar mai mult îl sfredelea gîndul la 
depozitul ce era în pericol

„Sînt într-o misiune de luptă I Tre
buie să lupt! De-ar fi să săr eu în 
aer, dar depozitul îl voi apăra 1“

A încercat să se ridice. Abia atunci 
a simțit că. e lovit și-n coapsă.

începu să se tîrască spre depozit, 
li venea să urle de durere. După cîțiva 
metri simți că leșină din nou, dar își 
culcă fața în iarba udă și-și reveni. 
Cu o sforțare se ridică puțin într-un 
cot. întuneric beznă 1 Nu vedea ni
mic, dar știa, simțea că dușmanul e 
undeva aici, aproape.

Un fulger despică văzduhul și la 
lumina lui putu deșluși clar două um
bre lîngă gardul de sîrmă. Pavel își 
crispă degetele pe trăgaci. O rafală 
lungă îi lumină fața. Cele două um
bre se răsuciră nefiresc și se prăbu
șiră bătînd aerul cu mîinile.

In același timp, sleit de eforturi, 

se prăbuși și Pavel. Fața udă i se lipi 
de țeava încă fierbinte a automatu« 
lui...

★

In piept îl sfredelea o durere arză
toare, iar în fața ochilor îi jucau ve
denii înspăimîntătoare. Vedea depo
zitul cuprins de flăcări. Degetele i se 
chirceau, parcă apăsînd pe trăgaci...

★

Pavel își reveni abia după doua 
zile. Deasupra lui era aplecată fața 
locțiitorului politic, care-’ chema ușor 
pe nume:

— Pavel, tovarășe Pavel, mă recu
noști ?

Deschise ochii mari. Abia reuși să 
îngăime :

— De-po-zitul ?... Ochii îi comple
tau rugători întrebarea.

— N-ai nici o grijă, tovarășe ' De
pozitul e neatins. L-ai apărat eroic, 
Pavele 1

Fața încordată a rănitului se des
tinse într-un zîmbet. Capul îi căzu 
ușor pe pernă. Pavel adormi.

Locotenentul ridică întrebător ochii 
la doctorul de alături. Acesta dădu 
liniștit din cap și-i făcu semn să iasă.

Plecară amîndoi în vîrful picioa
relor, închizînd cu grijă ușa.

V. IUȘAN
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Pentru îmbunătăfirea stilului de muncă 
al activului Comitetului raional U. T. M.

In măreața operă de construire a 
socialismului în patria noastră, o con
tribuție însemnată o aduce tineretul. 
In mine, pe șantierele de construc
ții și în alte întreprinderi din Valea 
Jiului lucrează mii de tineri și tinere, 
care prin munca lor plină de elan 
înregistrează însemnate succese în 
producție, contribuind în acest fel la 
îndeplinirea angajamentelor colecti
ve luate în cinstea celui de al Il-iea 
Congres al partidului și a zilei de 7 
Noiembrie.

In antrenarea tinerilor la întrecere 
socialistă, în educarea lor comunistă, 
profesională și culturală, o sarcină 
deosebit de importantă revine ac
tivului Comitetului raional U.T.M.

Preocupat de continua îmbunată 
țire a stilului de muncă a activului 
său. Comitetul raional U.T-M. Petro
șani a organizat zilele acestea o adu
nare, avînd drept scop scoaterea la 
iveală a metodelor bune de muncă 
și a lipsurilor manifestate de unii 
activiști. Din referatul prezentat de 
tov. Ștefan Demeter, prim-secretar al 
Comitetului raional U.T.M., a re’ie- 
șit că numeroși activiști ai Comitetu
lui raional dau dovadă de inițiativă și 
se achită cu simț de răspundere de 
sarcinile încredințate. Printre aceștia 
se numără tov. Constantin Burcea, 
secretar al Comitetului U.T.M. de la 
mina AnLnoasa, care, deși nou în 
munca de tineret, a dat dovadă de 
inițiativă. El s-a ocupat din timp și 
cu spirit de răspundere de recrutarea 
și confirmarea elevilor pentru anul 
de învățămînt, a veghiat ca fiecare 
propagandist să participe cu regula
ritate la cursurile de pregătire ce au 
loc la cabinetul de partid. Succese în
semnate a obținut tov. Burcea și în 
ceea ce privește încasarea cotizațiilor 
la timp, primirea de noi membri 
U.T.M., creșterea numărului abona
mentelor la ziare și reviste etc. Exem
plu pozitiv de felul cum duc munca 
de U.T.M. au fost dați și tov. Ioan 
Gaiovschi de la Lupeni, Francisc 
Cilcer de la Vulcan și alții. Referatul 
a oglindit în spirit critic lipsurile pe 
care le are în muncă tov. Ioan Cuje- 
reanu, Dumitru Brezeanu, Vasile 
Rentea etc.

Ca o lipsă a referatului prezentat 
'de tov. Ștefan Demeter asupra stilu
lui de muncă al activului comitetului 
raional, este că a dat numai cîteva 
exemple de tovarăși din activ care 
au muncit bine, fără însă a arăta me

todele folosite de aceștia în muncă. 
Or este clar că numai enumerarea 
realizărilor obținute fără a arăta me
todele și căile care au cfas la obți
nerea lor, nu poate constitui un ajutor 
pentru tovarășii cu mai puțină expe
riență în muncă. Această lipsă a re
feratului s-a răsfrînt și asupra discu
țiilor purtate. Majoritatea tovarășilor 
care au luat cuvîntul s-au mulțumit 
să arate realizările și lipsurile dm 
munca lor sau a altor tovarăși, fără 
a arăta cum și-au desfășurat în mod 
practic activitatea de zi cu zi.

Luînd cuvîntul, tov. Ioan Florii ad
junct cu problemele de învățămînt 
în comitetul orășenesc U.T.M. Lupeni 
a arătat că îmbunătățirea muncii ac
tivului este strîns legată de felul în 
care Comitetul raional U.T.M. se 
preocupă de instruirea lui, de felul 
în care exercită controlul îndeplinirii 
sarcinilor. Tov. Florii a subliniat de 
asemenea faptul că uneori munca 
U.T.M. merge slab din lipsa de sis
tematizare și planificare a problemelor 
care trebuie urmărite. Lipsuri mari, 
a arătat vorbitorul, avem în educa
rea comunistă a tineretului. Noi nu 
am căutat să muncim în așa fel ca 
tineretul să-și petreacă timpul liber în 
mod plăcut și folositor. In această 
direcție s-ar fi putut organiza excur
sii în colectiv, citirea unor cărți, re
viste, ziare, vizionarea unor filme, 
teatre etc.

In îmbunătățirea muncii cu tine
retul — a arătat tov. Traian Costea, 
care a luat cuvîntul—un important rol 
are studierea la fața locului a proble
melor care urmează să fie rezolvate. 
De asemenea, este necesar să se arate 
concret cum trebuie întocmite planu
rile de muncă./deoarece multe orga
nizații de tineret le privesc formal și 
Ie întocmesc ca atare. Astfel, în pla
nul de muncă al comitetului orășe
nesc U.T.M. Lupeni a fost inclusă an
trenarea unui număr de 120 tineri în 
munca culturală în cinstea zilei de 
23 August. In loc să se arate concret 
cine răspunde de această problemă, 
în plan s-a trecut că răspunde comite
tul. Pentru că această sarcină nu a 
fost trasată concret unui tovarăș d'm 
comitet, nu a putut fi tradusă în via
ță. Eu consider, a arătat în încheiere 
tov. Costea, că pentru îmbunătățirea 
muncii de tineret la minele din Valea 
Jiului, este necesar ca fiecare comi
tet să se ocupe de atragerea tinerilor 

mineri în munca de organizație, tra- 
sîndu-le sarcini concrete și urmărind 
îndeaproape felul în care ele sînt duse 
la îndeplinire.

Propuneri juste în vederea îmbu
nătățirii stilului de muncă al acti
vului Comitetului raional U.T.M. Pe
troșani au făcut și tov. Francisc Cil
cer, Dobre Radu, Stela Docan, Flo- 
rică Druică și alții.

Din partea Comitetului raional de 
partid a luat cuvîntul tov. Iosif Led- 
rer.

— Este un fapt pozitiv — a spus 
•¿orbitorul — că Comitetul raional 
'TT.M. a analizat în ședință cu acti

vul stilul în muncă al activiștilor săi. 
Negativ este însă faptul că nu toți 
tovarășii care au luat cuvîntul s-au 
orientat asupra acestei probleme, nu 
au arătat în mod concret cum au 
muncit. Pentru îmbunătățirea muncii 
de tineret este necesar ca fiecare ac
tivist să fie bine documentat asupra 
sarcinilor ce-i stau în față, să dea 
dovadă de inițiativă proprie, să stu
dieze experiența pozitivă în munca 
de U.T.M. îmbunătățirea muncii de 
tineret este strîns legată de felul în 
care organizațiile se sprijină în mun
ca lor pe active cît mai largi, de felul 
cum ele înlocuiesc munca sectară cu 
o temeinică muncă colectivă.

Primirea de noi membri trebuie să 
constituie o preocupare permanentă a 
fiecărei organizații de tineret. Acest 
lucru nu trebuie făcut printr-o mun
că de campanie, ci în mod sistematic, 
printr-p temeinică muncă de educare 

■ tineretului.
Pentru ca „joile” de tineret—a spus 

în continuare tov. Ledrer — să-și în
deplinească rolul de educator al tine
retului, este necesar ca pe lîngă con
ferințe șî dansuri să fie organizate 
scenete satirice care să combată ati
tudinile nesănătoase ale' tineretului.

In vederea îmbunătățirii stilului de 
muncă al activului Comitetului raio
nal U.T.M. Petroșani, este necesar • 
în aceste adunări să prezinte referate 
cei mai buni instructori sau membri 
ai comitetelor U.T.M., referate care 
să oglindească clar metodele bune de 
muncă cît și rezultatele obținute.

Organizînd periodic asemenea șe
dințe, preocupîndu-se ca ele să scoată 
într-adevăr în relief cele mai bune 
metode, Comitetul raional U.T.M. Pe
troșani va putea îmbunătăți munca 
de zi cu zi a activiștilor săi.

Cînd bibliotecara 
nu-și face datoria

Săptămîna trecută am vrut să scot 
o carte de la biblioteca clubului mi
nier din Lupeni, dar n-am reușit.

Am încercat luni -după-amiază, cînd 
am avut timp liber; m-am gîndit să-l 
întrebuințez cu folos, citind ceva in
teresant, din care să trag învăță
minte. Nu mică mi-a fost mirarea 
cînd am văzut ușa clubului închisă. 
,,Nu-i nimic — mî-am zis — vin mîi- 
ne, azi mă dr/c să văd un1 film 1” Așa 
am și făcut. Vin a doua zi pe la ora 
8 după-amiază. In club nu erau decît 
cîțiva jucători pasionați de' șah. Intru 
la bibliotecă. Nimeni! „Oare undei 
tovarășa bibliotecară ?” am întrebat 
un copil care tocmai își vîrîse capul 
pe ușă. „S-a dus la Palatul Cultural 
să-și scoată bilete”... „Bine, mi-am 
zis, aștept puțin, dar o să-mi primesc 
volumul dorit”. Așteptarea s-a pre
lungit cu peste o oră, fără niciun re
zultat. „Vin mîine, nu-i nimic !”...

A doua zi aceeași poveste. Tova
rășa bibliotecară își făcea serviciul... 
în piață. Am renunțat șî la carte și 
la fot, aroînînd pe altă zi.

Cînd mă voi decide să mai fac o 
nouă încercare, am s-o aștept pe tov. 
bibliotecară la poarta casei sale încă' 
de dimineață, înainte de a se scula 
din pat, și-am să vin cu ea de mînă 
pînă la bibliotecă, fiindcă altfel poate 
uită de bibliotecă...

N. IRIMESCU

Aprovizionare defectuoasă
Avîntul muncii minerilor de la mi

na Lonea este deseori frînat de lip
surile ce există în aprovizionarea cu 
material lemnos. Multe brigăzi pierd 
ore nrețioase din șut neavînd maté
riáim lemnos necesar pentru armare.

Un exemplu de acest fel s-a petre
cut și cu minerii din brigada condusă 
de tov. Iosif Bartha care aproape zil
nic au trebuit să iasă la suprafață 
pentru a se aproviziona cu material 
lemnos. Și toate acestea se întîmplă 
(fin cauză că șeful depozitului de lem
ne al minei Lonea, Urbin Carol nu 
se interesează în suficientă măsură 
de aprovizionarea brigăzilor de mineri 
cu materialul lemnos de care au ne
voie.

Conducerea minei Lonea are dato
ria să ia măsurile necesare în această 
direcție

I. CRISTEA 
corespondent

Cînd intră sau ies din șut minerii 
și muncitorii de la mina Petrila se 
opresc în fița gazetei de perete „Căr 
bunele păcii” și citesc articolele afi
șate. Multe dintre aceste articole au 
un conținut mobilizator, îndrumînd 
minerii la lupta pentru noi succese în 
întihmpinarea Congresului partidului 
și a celei de a 37-a aniversări a Marii 
Revoluții Socialiste din Octombrie. 
Gazeta de perete popularizează me
todele avansate, pe fruntașii între
ceri! socialiste și combate în același 
timp anumite lipsuri ce se manifestă 
în cadrul întreprinderii, informează 
oamenii muncii despre evenimentele 
zilei

Iată una din recentele ediții ale a- 
cestei gazete de perete. La loc de 
frunte este afișat un articol care în
fățișează angajamentele luate de co
lectivul minei Petrila în întrecerea ce 
se desfășoară în cinstea Congresului 
partidul ’̂ și a zilei de 7 Noiembrie. 
Intre altele, în articol se arată că mi
nerii, muncitori!, tehnicienii și func
ționarii de la mina Petrila s-au anga
jat să realizeze planul de producție în 
proporție de 101,5 la sută, să rea
lizeze planul de pregătiri în pro
porție de 101 la sută, să sporeas
că productivitatea muncii față de cea 
planificată cu 2,3 la sută, să reducă 
prețul de cost al cărbunelui cu 1,5 la 
sută, să realizeze economii în valoare

O gazetă 
cu conținut

de 55.G0O lei sic. Articolul arată că 
fiecare miner, fiecare muncitor, teh
nician sau inginer de la mina Petrila 
are datoria de onoare de a munci cu 
rîvnă în cadrul întrecerii socialiste 
spre a raporta cu mîndrie celui de 
al Il-lea Congres al partidului că an
gajamentele luate au fost îndeplinite.

Atte articole, înfățișează aspecte 
ale luptei pentru îndeplinirea anga
jamentelor luate în întrecere. In arti
colul intitulat „Aplicînd metoda gra
ficului ciclic” sînt înfățișate succesele 
înregistrate de brigăzile de mineri 
care aplică această metodă înaintată. 
Printre brigăzile evidențiate în articol 
se numără acelea conduse de tova
rășii Petru Bexa, Gheorghe Nisto- 
rean, Iosif Androane, Ferenczi Ște
fan, Ernest Francisc, Hănceanu Ghe
orghe și altele, care realizează depă
șiri de plan între 30—60 la sută. In 
încheiere, articolul cheamă brigăzile 
de mineri de la Petrila să aplice a- 
ceastă metodă de mare randament, 
spre a lupta astfel cu succes pentru o 
producție și o productivitate sporită 
în abataje și galerii. Un alt articol 
înfățișează realizările unei brigăzi 
de tineret fruntașă — cea condusă de 

de perete 
mobilizator
tînărul miner Gheorghe Croitorii. 
După ce înfățișează succesele obți
nute, articolul arată că tinerii mineri 
din această brigadă, drept răsplată 
pentru producția sporită pe care o 
dau, cîstigă lunar salarii între 2000 
3000 lei.

Interesant și educativ este artico
lul intitulat „Ce înseamnă o absență ne
motivată” semnat de inginerul Fran
cisc Donin. In prima parte, articolul 
arată că brigăzile fruntașe au la baza 
succeselor lor, alături de, aplicarea 
metodelor avansate, o disciplină con
știentă în muncă. Sînt date ca exem
plu brigăzile de mineri conduse de 
tov. Iuliu Haidu, Erou al Muncii So
cialiste și Toma Sima, în cadrul că
rora, datorită muncii politico-educa
tive desfășurate de minerii comuniști, 
nu există miner care să lipsească ne
motivat de la lucru. In continuare, ar
ticolul critică pe acei mineri cu men
talități înapoiate care lipsesc nemo
tivat de la lucru, arătînd șî ce pierd 
ei datorită faptului că lipsesc nemo
tivat de la lucru, încâlcind astfel dis
ciplina socialistă a muncii." Muncito
rul Paliță Petru, de exemplu, pentru 

o absență nemotivată a pierdut pruna 
progresivă pe luna respectiva în sumă 
de 282 lei. Tot pentru absențe nemo- 
tivate, au pierdut primele progresive 
minerul Ștefan Grigore 589 lei, mi
nerul Ion Sîrbulescu 373 lei, munci
torul Petru Olteanu 467 lei și alții. 
Toți acei care fac absențe nemotivate 
pierd dreptul la prima de vechime ce 
se acordă minerilor în fiecare an pen
tru munca ireproșabilă depusă în 
subteran.

In mod sugestiv, articolul arată că 
absențele nemotivate de la ' lucru 
provoacă pagube nu numai celor 
care Ie săvîrșesc ci și poporului. In 
cifre grăitoare se arată cît cărbune s-a 
pierdut în decurs de două luni din 
pricina celor care au lipsit nemoti
vat și cîtă energie electrică s-ar fi 
putut produce cu acest cărbune.

Gazeta de perete publică de aseme
nea articole despre evenimentele in
terne și internaționale: cea de a 5-a 
aniversare a proclamării Republicii 
Populare Chineze, Ziua Forțelor Ar
mate ale R.P.R. șî alte evenimente.

Datorită conținutului ei bogat și 
mobilizator, gazeta de perete „Căr
bunele păcii” de la mina Petrila e ci
tită cu interes de oamenii muncii din 
întreprindere și cuvîntul ei mobiliza
tor contribuie la intensificarea luptei 
muncitorilor și minerilor pentru noi 
victorii în muncă.
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Sosirea la Berlin a delegației 
guvernamentale a Uniunii Sovietice

încercările de a transforma Libia 
intr-un cap de pod pentru agresiune

BERLIN (Agerpres). — TASS 
transmite :

La 5 octombrie ă sosit Ia Berlin, în 
vederea participării la sărbătorirea’ 
celei de a 5-a aniversări a constitui
rii Republicii Democrate Germane, o 
delegație guvernamentală a Uniunii 
Sovietice, formată din V. M. Molotov, 
prim vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S. și ministru al A- 
facerilor Externe al U.R.S.S. (condu
cătorul delegației); P. N. Pospelov, 
secretar al C.G. a.1 P.C.U.S.; A’. N. 
Nesmeianov, președintele Academiei 
de (Științe a U.R.S.S.; O. I. Ivascen- 
ko, secretar al C.C. al Partidului Co
munist din Ucraina. Din delegație 
face parte de asemenea G. M. Pușkin, 
ambasadorul U.R.S.S. în R. D. Ger
mană.

Pe aerodromul Schonefeld din Ber
lin pavoazat sărbătorește cu drapelele 
de stat ale Republicii Democrate Ger-

Cuvîniarea rosiită
Șeful delegației guvernamentale 

sovietice, V. M. Molotov, a rostit pe 
aerodrom următoarea cuvîntare i

Dragi tovarăși și prieteni 1
Delegația guvernamentală sovietică 

este' fericită să transmită populației 
Berlinului — capitala Republicii De
mocrate Germane — precum și în
tregului popor german un cald salut 
prietenesc și felicitări cordiale.

Cei cinci ani de existență a Repu
blicii Democrate Germane, a cărei a- 
niversare glorioasă este sărbătorită 
de popoare în aceste zile, au fost ani 
de dezvoltare impetuoasă a economiei 
și culturii și de avînt continuu al bu- 
•neistări a populației sale. Au fost 
totodată ani de luptă dîrză dusă de 
Republica Democrată Germană pentru 
unitatea Germaniei, pentru pace șl 
securitatea internațională. In această 
luptă glorioasă popoarele țărilor noas
tre s-au găsit umăr la umăr în ace
leași rînduri.

zÂceasta a întărit prietenia și co
laborarea între popoarele sovietic și 
german.

Ecourile presei străine
în legătură cu propunerea sovietică 
în problema reducerii armamentelor

PEKIN (Agerpres). — China Nouă.
Presa chineză acordă o deosebită 

atenție eforturilor Uniunii Sovietice 
îndreptate spre rezolvarea problemei 
reducerii armamentelor și interzicerea 
armei atomice, cu hidrogen și a celor
lalte tipuri de arme de exterminare în 
masă; . i

Ziarul „Jenminjîbao” scrie că pro
punerile făcute de șeful delegației so
vietice. A.I. Vîșinski, la cea de a 9-a 
sesiune a Adunării Generale a O.N.U., 
în legătură cu încheierea unei con
venții internaționale cu privire la re
ducerea armamentelor și interzicerea 
armelor atomică, cu hidrogen și a 
celorlalte tipuri de arme de extermi
nare în masă, au reținut atenția opi
niei publice din toate țările

Guvernul sovietic, scrie ziarul, de
pune toate eforturile în vederea rea
lizării unui țel înalt și nobil — redu
cerea armamentelor ș'i interzicerea ar
mei atomice. Materialele cu privire la 
tratativele dintre guvernul U.R.S.S. 
și guvernul S.U.A. în problema ato
mică, publicate recent, dovedesc în 
mod incontestabil năzuințele sincere 
ale guvernului sovietic.

In încheiere, în articol se spune că 
guvernul Republicii Populare Chineze 
și poporul chinez sprijină întru totul 
noua propunere a U.R.S.S. și consi
deră că aspirațiile popoarelor tutu
ror țărilor din lume, care cer interzi
cerea armelor atomică, cu hidrogen 
și a celorlalte tipuri de arme de exter
minare în masă și reducerea arma
mentelor, trebuie să fie satisfăcute, 
iar politicii S.U.A., îndreptată spre 
desfășurarea mai departe a pregăti

mane, U.R.S.S. și țărilor de democra
ție populară, delegația guvernamen
tală a Uniunii Sovietice a fost în- 
tîmpinată de O. Grotewohl, primul 
ministru al R. D. Germane, W. Ul- 
bricht. prim secretar al C.C. al 
P.S.U.G. și vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al R. D. Germane, 
H. Matern, membru în Biroul Politic 
al C.C. al P.S.U.G. și vicepreședinte 
al Camerei Populare a R. D. Ger
mane, Otto Nuschke, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al R. D. Ger
mane, H. Rau și H. Loch, membri ai 
Biroului Politic al C.C. al P.S.U.G. 
și alte personalități de seamă din 
R. D. Germană, precum și de delega
țiile guvernamentale ale țărilor prie
tene.

Pe aerodrom â fost aliniată o gardă 
de onoare a poliției populare germa
ne; au fost executate imnurile de stat 
ale U.R.S.S. și R. D. Germane.

de V. M. Molotov
Oamenii sovietici se bucură de suc

cesele voastre în construcția econo
mică și culturală, de realizările voas
tre în opera de apropiere între oame
nii muncii din Germania răsăriteană 
și occidentală, ceea ce creează pre
misele cele mai importante pentru 
rezolvarea problemei fundamentale — 
restabilirea unității Germaniei pe 
bază pașnică și democrată. Rezol
varea pozitivă a acestei probleme 
corespunde năzuințelor tuturor popoa
relor iubitoare de pace spre asigura
rea și întărirea păcii.

Poporul german poate fi încredin
țat că Uniunea Sovietică îi va acordă 
ca și pînă acum un ajutor multilate
ral, prietenesc, în această acțiune 
dreaptă

Trăiască Republică Democrată Ger
mană — bastionul forțelor democra
tice iubitoare de pace ale poporului 
german 1

Să crească și să se întărească prie
tenia de nezdruncinat dintre popoarele 
sovietic și german — chezășie a unei 
păci trainice și a securității în Eu
ropa 1 

rilor în vederea unui război atomic și 
spre intensificarea cursei înarmărilor, 
trebuie să i se dea o lovitură nimi
citoare.

★

PRAGA (Agerpres).
Presa și opinia publică din Ceho

slovacia au întîmpinat cu mare inte
res cuvîntarea rostită de șeful dele
gației sovietice, A. I. Vîșinski, la se
siunea Adunării Generale a O.N.U. 
cu privire la încheierea unei conven
ții internaționale în problema redu
cerii armamentelor și a interzicerii 
armelor atomică, cu hidrogen și a ce
lorlalte tipuri de arme de exterminare 
în masă.

In articolul său de fond, ziarul 
„Rude Pravo” scrie următoarele :

Noile propuneri sovietice se găsesc 
în centrul atenției sesiunii Adunării 
Generale și a opiniei publice mon
diale, care văd pe drept ciivînt în ele 
un pas important spre întărirea pă
cii în lumea întreagă ș'i o nouă măr
turie serioasă a politicii de pace a 
Uniunii Sovietice

★

SOFIA (Agerpres).
Comentînd propunerea făcută de 

șeful delegației U.R.S.S., A. I. Vî
șinski, la Adunarea Generală a Or
ganizației Națiunilor Unite, ziarul 
„Rabotnicesco Delo” scrie într-un ar
ticol redacțional că această propunere 
constituie o nouă contribuție însem
nată a Uniunii Sovietice la lupta 
pentru întărirea păcii și slăbirea con
tinuă a încordării internaționale.

De curînd a fost semnat la Bengazi 
un acord în baza căruia Libia acordă 
Statelor Unite dreptul de a construi 
baze militare aeriene în țară. Este 
vorba despre folosirea și lărgirea de 
către americani a bazei aeriene de la 
Willows Field, în apropiere de Tripoli, 
care pînă în prezent a fost folosită 
de ei „vremelnic“, și despre crearea 
unor noi baze aeriene.

De mult timp este cunoscută marea 
însemnătate pe care cercurile guver
nante ale S.U.A. o acordă Libiei. Vi- 
zitînd această țară, Dulles a subli
niat încă în mai 1953 că Libia „este 
situată pe poziții-cheie ale litoralului 
mediteranean al Africii de nord“. Ți- 
nînd seama de așezarea geografică a 
țării, statul imperialist care are forțe 
armate în Libia capătă posibilitatea 
de a ține sub controlul său o zonă 
uriașă a Mediteranei. Pătrunzînd în 
această zonă, imperialiștii americani 
făuresc planuri care țintesc departe. 
Nu este întîmplător faptul că Smith, 
secretar de stat adjunct al S.U.A., 
referindu-se la semnarea acordului 
între S.U.A. și Libia, l-a calificat 
drept o „contribuție importantă“ la 
„apărarea lumii libere“, și vorbind 
mai precis — la pregătirile militare 
ale S.U.A. îndreptate împotriva țări
lor lagărului democratic și spre re
primarea popoarelor care luptă pen
tru libertate și independență națio
nală.

Încă în timpul cînd trupele ameri
cane începuseră abia să se instaleze 
în Libia, revista „United States News 
and World Report” scria fățiș într-o 
cronică intitulată „Rolul Africii de 
nord în strategia Statelor Unite“, că 
aerodromul de la Willows Field este 
„o minunată bază pentru invazie“. In 
explicațiile la harta publicată sub 
titlul „Poziția strategică a noii baze 
militare aeriene a S.U.A. în Libia“, 
revista a arătat că avioanele militare 
care își au acolo baza, pot ajunge 
ușor (?!) în centrele industriale ale 
Ucrainei și Transcaucaziei. Peste 
scurt timp însă, corespondentul din 
Libia al agenției United Press a re
latat că „aerodromul Willows Field a 
fost adaptat pentru bombardiere de 
tip „B-50“ și „B-36“, care pot „trans- 
-porta“ bombe „în adîncul Rusiei“. 
Potrivit știrilor apărute în presă, lă 
sud de Tripoli, în pustiul Hon. S.U.A. 
au construit o bază specială pentru 
bombe atomice.

Efectivul militarilor americani de 
la baza Willows Field crește neînce
tat. Dacă în septembrie Î951 la a- 
ceăstă bază erau aproximativ 2.000 
soldați și ofițeri americani, încă în 
toamna anului 1953 numărul lor a 
crescut la 8.000.

Contradicțiile ănglo-americane în 
Libia își au istoricul lor. Începutul 
lor se trage încă din anii primului 
război mondial cînd în cursul opera
țiunilor militare această țară, care 
făcea parte pe atunci din coloniile 
italiene, era ocupată de trupele aliate. 
După aceea, Anglia a devenit „pute
rea conducătoare" în două provincii 
— Tripolitania și Cirenaica, iar Fran
ță — „putere conducătoare“ — pro
vincia Fezzâ’n. Totuși, Anglia a fost 
nevoită în curînd să se restrîngă și 
să cedeze Statelor Unite baza milita- 
ră-aeriană de la Willows Field de pe 
teritoriul Libiei. i

P. S. U. O. va participa la alegerile 
din Berlinul occidental

BERLIN (Agerpres). — A.D.N.
Partidul Socialist Unit din Germa

nia va participa la alegerile pentru a- 
dunărea orășenească de deputați din 
Berlinul occidental, care vor avea loc 
la 5 decembrie a. c. Hotărîrea de a

11.000 de docheri din Londra în grevă
LONDRA (Agerpres). — Greva de

clarată de docherii din Londra ia o 
amploare tot mai mare. Pînă în pre

de N. PROJOGHIN
La sfîrșitul anului 1951 a fost pro

clamată independența Libiei. Anglia 
a reușit totuși să-și mențină o pozi
ție dominantă în țară. In anul 1952 
Libia a fost inclusă în „blocul lirii 
sterline“, iar în iulie 1953 între An
glia și Libia a fost semnat un tratat 
„de prietenie și alianță“ potrivit că
ruia Anglia a căpătat pe timp de 20 
ani dreptul de a folosi bazele militare 
de pe teritoriul Libiei.

Dar în acel timp diplomația ame
ricană și-a intensificat uneltirile în 
zona Mediteranei. Dacă înaintea celui 
de al doilea război mondial S.U.A. nu 
aveau în această zonă nici o singură 
bază militară, în prezent există baze 
militare americane aeriene și navale 
pe țărmul mediteranean al Spaniei, 
Franței, Italiei, Greciei, Turciei, pe 
insulele Creta și Malta, în Maroc, 
Algeria și Libia.

In legătură cu aceasta, lupta an- 
glo-americană pentru bazele din Li
bia continuă, să se ascută. Cu puțin 
înainte de călătoria delegației guver
namentale a Libiei în S.U.A., ziarul 
englez „Daily Telegraph and Morning 
Post“ scria că „prietenia“ cu Libia 
este „un bun prețios“ al Angliei. Fap
tele legate de tratativele dintre S.U.A. 
și Libia și de semnarea acordului a- 
rată însă limpede că S.U.A. au smuls 
Angliei acest „bun prețios“.

Atenția este atrasă de faptul că încă 
în iulie, imediat după terminarea tra
tativelor cu privire la bazele militare 
care au avut loc la Washington între 
S.U.A. și Libia, guvernul Libiei a pus 
în fața Franței problema retragerii 
trupelor sale din Fezzan. Nu este greu 
de ghicit cine a dat ordinul să se în
treprindă acest pas. Deși în privința 
trupelor engleze nu s-a cerut încă a- 
cest lucru, este evident că pozițiile 
clicii militariste americane în Libia 
s-au întărit pe seama știrbirii conti
nue a intereselor britanice.

Este vorba nu numai de transfor
marea Libiei într-o bază de agresiu
ne americană, ci și de atragerea eî 
în blocul agresiv înjghebat de S.U.A. 
în Orientul Apropiat și Mijlociu. In 
legătură cu aceasta, prezintă interes 
vizita făcută în iunie a. c. de miniștrii 
Libiei în Turcia, cu puțin înainte de 
călătoria lor la Washington. Ziarul 
turc „Istanbul“ a publicat știrea des
pre sosirea lor sub titlul : „Drumul 
din Bengazi la Washington trece prin 
Ankara“.

După cum anunță corespondentul 
din Ankara al agenției France Presse, 
în cursul tratativelor personalități 
conducătoare din Turcia și Libia „au 
constatat că punctele lor de vedere 
asupra problemelor privind zona de 
sud-est coincid întru totul“. In legă
tură cu aceasta, observatorii au ară
tat că Libia „va putea fi una din pri
mele țări arabe care vor aderă la 
lianța turco-p'akistaneză".

Planurile americane față de Libia 
stîrnesc neliniștea legitimă în cercu
rile lărgi ale opiniei publice din sta
tele arabe, deoarece subordonarea 
Libiei intereselor militare ale state
lor imperialiste vă aduce țării noi ca
lamități și privațiuni. Poporul Libiei 
își intensifică luptă împotriva colo
nialiștilor, pentru pace și o adevărată 
independență. (Agerpres)] 

se admite P.S.U.G. la participarea în 
alegerile din Berlinul occidental ă 
fost luată la 4 octombrie de senatul 
din Berlinul occidental. După cum se 
știe, în toate sectoarele Berlinului e» 
xistă organizații ale P.S.U.G.

zent au încetat lucrul 11.000 de mun-; 
citori portuari, adică un sfert din e-1 
fectivul total al docherilor.
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