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Săptămîna cărfii și presei 
sovietice

Intre 14—21 octombrie se desfășoară în țara noastră tradi
ționala Săptămînă a cărții și presei sovietice, organizată în 
cadrul manifestărilor cu prilejul marii sărbători a prieteniei 
romîno-sovietice. Săptămîna cărții și presei sovietice constituie 
un eveniment de mare însemnătate în viața culturală a poporu
lui nostru, un prilej de puternică manifestare a dragostei și 
prețuiri! sale față de cartea și presa sovietică. Unice în lume, 
prin conținutul și frumusețea lor, înfățișînd pe cei mai înaintați 
oameni ai vremii noastre, oamenii sovietici, cartea și presa 
sovietică ne învață să făurim o viață mai bună, fără exploatare, 
războaie și mizerie.

In istoria culturii umane, cartea sovietică a înscris și 
înscrie cele mai luminoase pagini. Dragostea pe care o mani
festă minerii din Valea Jiului față de cartea sovietică, repre
zintă cea mai bună confirmare a forței uriașe a cărții ce poartă 
cele mai înaintate idei? care împărtășește cea mai bună și mai 
înaintată experiență constructivă.

Regimul burghezo-moșieresc a ținut poporul nostru de
parte de cartea sovietică, temîndu-se de influența ei mobiliza
toare, de lumina ei dădătoare de putere. Totuși, slova ei lumi
noasă răzbatea în ciuda tuturor opreliștilor. Odată cu eliberarea 
țării noastre de către glorioasa Armată Sovietică, cartea sovie
tică a devenit un bun de preț al poporului nostru, un mijloc pu
ternic pentru transmiterea experienței sovietice în toate dome
niile de activitate. De aceea, în condițiile înfăptuirii revoluției 
culturale, cartea sovietică cunoaște zi de zi o tot mai mare răs- 
pîndire în țara noastră. Ea a devenit un tovarăș nedespărțit al 
oamenilor muncii din întreaga țară, în lupta pentru construirea 
vieții noi, socialiste. In perioada de la 1 ianuarie și pînă la 
începutul acestei luni, numai „Librăria Noastră” din Petroșani 
a distribuit celor ce muncesoin Valea Jiului peste 38.000 cărți 
și broșuri în limba rusă și traduse din limba rusă. De asemenea, 
bibliotecile sindicale și sătești din acest raion au pus la dispo
ziția minerilor și tuturor muncitorilor și funcționarilor, nume
roase traduceri din limba rusă.

Varietatea eăTit"'*r sovietice de tehnică, agrotehnică, peda
gogie etc. apărute în limba romînă, înarmează pe oamenii 
muncii din patria noastră cu ultimele cuceriri ale științei. Tot 
mai mare este numărul oamenilor muncii din Valea Jiului care, 
citind cărțile și broșurile sovietice au învățat să aplice metodele 
înaintate de muncă’ ale constructorilor comunismului, au învățat 
să-și organizeze munca la un nivel superior. Un exemplu eloc
vent în această direcție îl oferă minerul Haidu Iuiiu de la mina 
Petrila, Erou al Muncii Socialiste. Succesele dobîndite în muncă 
de acest harnic miner se datoresc în mare parte studierii și 
aplicării metodelor de muncă explicate în cărțile sovietice de 
specialitate. Studierea atentă a experienței oamenilor sovietici 
ajută sute și sute de mineri și constructori din Valea Jiului în 
organizarea superioară a muncii.

Pentru oamenii muncii din patria noastră o însemnătate 
deosebită o prezintă literatura beletristică sovietică, care este 
o armă de neprețuit în educarea comunistă a maselor. Ea înfă
țișează, la un înalt nivel artistic, viața, lupta plină de abnegație 
și trăsăturile morale înalte ale oamenilor muncii, care educați 
și crescuți de P.C.U.S. au deschis o nouă eră în istoria omenirii.

însușirile înalte ale literaturo și artei sovietice fac din ele 
arme deosebit de puternice de educare și mobilizare a oamenilor 
muncii, de creștere a conștiinței lor. Uriașa forță de educare a 
literaturii sovietice constă în faptul că în centrul atenției ei se 
află omul societății socialiste, omul muncii constructive, făuri
torul vieții noi. Datorită faptului că literatura sovietică pune 
în centrul preocupărilor sale omul, ea îl învață totodată cum 
să muncească mai bine, cum să trăiască mai frumos. In felul 
acesta, cartea sovietică a devenit o adevărată școală pentru miile 
de oameni ai muncii din patria noastră, ajutîndu-i să învingă 
vechiul din concepția lor și să se ridice mereu mai sus. Cărți 
ca: „Tînăra Gardă” de Fadeev, „Furtuna“ de Ehrenburg, „Pa
tria“ de Caravaeva și romane istorice atît de frumoase ca : 
>,Port Arthur” de Stepanov, „Petru 1“ de Tolstoi, „Aurora Bo
reală“ de Nichitin, „Scîntei” de Socolov, „Fiii credincioși ai 
Rusiei“ de Niculin etc. s-au bucurat și se bucură de o deosebită 
popularitate în rîndurile oamenilor muncii din Valea Jiului. De 
asemenea, în bibliotecile personale ale numeroșilor iubitori de 
cărți din raionul nostru, au loc de cinste marile figuri ale lite
raturii universale (Gorki, Maiacovschi, Leonov, Fedin, Ehren
burg) .

De un folos excepțional sînt operele clasicilor marxism- 
leninismului. Ele dau posibilitatea membrilor de partid și tuturor 
oamenilor muncii de a se orienta și de a îndeplini cu succes 
sarcinile mărețe ale construcției socialiste.

Invățînd neîncetat din cărțile politice, tehnice, agrotehnice, 
științifice, de literatură beletristică, precum și din presa sovie
tică, care luptă pentru pace, democrație, pentru comunism, oa
menii muncii din Valea Jiului, ca și toți cei ce muncesc în patria 
noastră. se îmbogățesc cu noi cunoștințe și găsesc îndrumările 
cele mai competente în toate domeniile de activitate. Iată de 
ce cărțile și presa sovietică sînt citite și apreciate de toți oa
menii cinsitiți de pe glob, iată de ce citirea și răspîndirea loc 
ajută poporul nostru să-și clădească o viață liberă și îmbelșugată.

Luna Prieteniei Romîno-Sovietice
Salutul C. C. al P. M. R. adresat 

Asociației Romîne pentru Legăturile de Prietenie 
cu Uniunea Sovietică-A. R. L. U. S.

Comitetul Central al P.M.R. trimite un căl
duros salut Asociației Romîne pentru Legă
turile de Prietenie cu Uniunea Sovietică — 
A.R.L.U.S. cu prilejul împlinirii a 10 ani de 
activitate.

In acești 10 ani, sub conducerea și îndru
marea Partidului Muncitoresc Romîn, 
A.R.L.U.S.. care numără peste 6 milioane de 
membri la orașe și sate, a desfășurat o rod
nică activitate de popularizare, a mărețelor 
realizări ale Uniunii Sovietice în domeniu] 
economiei, științei și culturii și al construc
ției de stat sovietice, contribuind într-o mă
sură însemnată la întărirea continuă a rela
țiilor de prietenie și colaborare frățească 
între țara, noastră și marea Uniune Sovietică 
eliberatoare.

Poporul romîn vede in prietenia de nezdrun
cinat cu marea Uniune Sovietică chezășia 
succesului în lupta pentru victoria socialis
mului, chezășia independenței și libertății 
patriei noastre. Ajutorul frățesc pe care-1 
acordă poporului nostru marele popor sovie
tic, experiența istorică a construirii socialis
mului în Uniunea Sovietică constituie un bun 
de neprețuit pentru oamenii muncii din patria 
noastră.

AL

Răspunzînd dorinței vii ă poporului romîn 
de a cunoaște marile realizări ale poporului 
sovietic în opera de construire a comunismu
lui. A.R.L.U.S. trebuie să popularizeze și să 
răspîndească și mai mult experiența sovie
tică în diferite domenii ale industriei și teh1 
nicii, în domeniul dezvoltării multilaterale a 
agriculturii, în făurirea buneistări a celor ce 
muncesc, să contribuie și mai mult la cunoaș
terea științei, literaturii, artei sovietice în pa
tria noastră, să popularizeze larg politica ex
ternă a Uniunii Sovietice, politică consec
ventă de apărare a păcii și libertății popoa
relor, de zădărnicire a planurilor războinice 
ale cercurilor agresive imperialiste.

Cea de a 10-a aniversare a sa trebuie să 
constituie pentru A.R.L.U.S. un prilej de a-șt 
îmbunătăți activitatea, sprijinindu'-se pe un 
larg activ de fruntași ai producției industriale 
și agricole și de oameni de cultură, pentru a 
contribui într-o măsură tot mai mare la întă
rirea continuă a prieteniei veșnice cu marea 
noastră prietenă și eliberatoare — Uniunea 
Sovietică — bastionul de neînvins al păcii, 
democrației și socialismului.

COMITETUL CENTRAL 
PARTIDULUI MUNCITORESC ROMINfestivitatea de la Teatrul de Operă și Balet

Marți seara, la Teatrul de 
Operă și Balet al R.P.R., a 
avut loc adunarea festivă de 
deschidere a Lunii Prieteniei 
Romîno-Sovietice și de sărbă
torire a 10 ani de activitate 
a A.R.L.U.S.-uIui.

In aplauzele entuziaste ale 
asistenței, pe scena împodo
bită festiv, au luat loc la masă 
prezidiului tovarășii s Gh. 
Gheorghiu-Dej, acad, prof. 
dr. C. I. Parhon, P. A. Bara- 
nov, conducătorul delegației 
sovietice. I. Chișinevschi, L. 
G. Melnikov, ambasadorul U- 
niunii Sovietice la București, 
Miron Constantinescu, R. M. 
Glier, membru al delegației 
sovietice, D. Coliu, M. A. 
Kveselavă, membru al dele

gației sovietice, acad. M. Sa- 
doveanu, S. F. Bondarciuk, 
membru al delegației sovieti
ce, I. Fazekaș. M. Z. Ianciuk, 
membră a delegației sovieti
ce, Constanța Crăciun, gene
ral lt. L. Sălăjan. F. L. Ko- 
valiov, membru al delegației 
sovietice, Gh. Hossu, K. M. 
Loșcionova, membră a dele
gației sovietice, acad. I. Mur- 
guiescu, N. R. Serbinovici, 
membru ăl delegației sovie
tice, Stelian Moraru, R. S. 
Emțova, membră a delegației

sovietice, A. Bunaciu, E. N. 
Tihonov, reprezentantul per
manent al VOKS-ului în 
R.P.R., Lucia Sturdza Bulan- 
dra, artistă a poporului, Cor
nel Fulger, prim secretar al 
C.C. al U.T.M., Mihai Beniuc, 
secretar al Uniunii Scriitori
lor, acad. Șt. Vencov, prim 
secretar al Academiei R.P.R., 
general locotenent I. Tuto- 
veanu, George Georgescu, ar
tist al poporului, acad. I. S. 
Gheorghiu, pictorul Ștefan 
Szony, artist emerit, Ștefan 
M. Lungu, Erou al Muncii 
Socialiste.

A participat de asemenea, 
M. B. Mitin, membru al Aca
demiei de Științe a U.R.S.S.

Adunarea festivă a fost 
deschisă de acad. prof. dr. 
C. I. Parhon, președintele de 
onoare al Academiei R.P.R., 
președintele A.R.L.U.S., care 
a rostit un cuvînt introductiv.

A luat apoi cuvîntul P. A. 
Baranov, membru corespon
dent al Academiei de Științe 
a U.R.S.S., directorul Insti
tutului de Botanică al Aca
demiei de Științe â U.R.S.S., 
conducătorul delegației so
vietice.

Cu măre bucurie a fost în- 
tîmpinat salutul adresat de

Comitetul Central al Partidu
lui Muncitoresc Romîn Aso
ciației Romîne pentru Legătu
rile de Prietenie cu U.R.S.S., 
cu prilejul aniversării.

Tov. A. Bunaciu, secreta
rul Prezidiului ^larii Adunări 
Naționale a R.P.R., a dat ci
tire Decretului Prezidiului 
Marii Adunări Naționale prin 
care se conferă Asociației 
Romîne pentru Legăturile de 
Prietenie cu U.R.S.S., cu pri
lejul împlinirii a 10 ani de 
activitate, Ordinul Steaua Re
publicii Populare Romîne 
clasa I-ă.

Adunarea a adoptat apoi 
prin vii aplauze textul tele
gramei adresată Comitetului 
Central al Partidului Comu
nist al Uniunii Sovietice șî 
guvernului U.R.S.S. și al u- 
nei telegrame adresate de A- 
dunare Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Romîn 
și guvernului R.P.R.

Adunarea festivă ă luat 
sfîrșit într-o atmosferă însu
flețită, participantii tnanifes- 
tînd îndelung dragostea șt 
recunoștința profundă ă în
tregului nostru popor față de 
Uniunea Sovietică.

(Ager preș))

Sosirea Ansamblului de cîntece si dansuri*
din cadrul Forțelor Armate ale U. R. S. S.

Joi dimineața a sosit în Va
lea Jiului un Ansamblu de 
cîntece și dansuri din cadrul 
Forțelor Armate ale U.R.S.S., 
care vizitează țara noastră 
cu prilejul Lunii Prieteniei 
Romîno-Sovietice.

In gara Petroșani oaspeții 
au fost întîmpinați de un ma
re număr de mineri, muncitori 
și funcționari din întreprin
deri, actori ai Teatrului de 
Stat, studenți și elevi din lo

calitate. In numele oamenilor 
muncii din Valea Jiului a 
luat cuvîntul tov. Altman 
Gavrilă, președintele Comite
tului raional A.R.L.U.S., care 
a rostit un călduros salut, 
subliniind bucuria cu care în- 
tîmpină întregul nostru po
por pe solii artei sovietice.

In numele ansamblului ă 
răspuns maiorul Kurgovici, 
care, mulțumind pentru căl
duroasa primire, a urat oa

menilor muncii din Valea 
Jiului noi succese în munca 
de construire a socialismului 
și de consolidare a păcii.

Cuvintele oaspetelui sovie
tic au fost salutate cu aplau
ze pline de entuziasm. Căl
duroasa primire făcută soli
lor artei sovietice a oglindit 
sentimentele oamenilor mun
cii din Valea Jiul ui, de dra
goste și adîncă prietenie față 
de întregul popor sovietic.
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Documente de mare însemnătate 
pentru cauza întăririi păcii

Alături de forțele iubitoare de pace 
din lumea întreagă, oamenii muncii 
din țara noastră iau cunoștință cu 
bucurie și satisfacție de documentele 
de o deosebită însemnătate interna
țională care se publică azi, asupra 
tratativelor ce au avut Ioc la Pe
kin între delegația guvernamen
tală a Uniunii Sovietice și reprezen
tanții Republicii Populare Chineze. In 
cadrul acestor tratative, care s-au 
desfășurat într-o atmosferă de since
ră prietenie și înțelegere reciprocă, 
au fost examinate importante pro
bleme privind relațiile sovieto-chi
neze și situația internațională.

Documentele sovieto-chineze cons
tituie o strălucită manifestare a for
ței uriașe a marii prietenii și alianțe 
de nezdruncinat care s-a legat între 
popoarele Uniunii Sovietice și Re
publicii Populare Chineze, întruchi
pate în istoricul Tratat de prietenie, 
alianță și asistență mutuală semnat 
de gtivernele. U.R.S.S. și R.P. Chi
neze la 14 februarie 1950.

Odată cu marea victorie a revolu
ției populare din China și cu făuri
rea primului stat chinez liber, demo
crat și independent, prietenia dintre 
popoarele Uniunii Sovietice și Chinei 
a devenit o forță atît de puternică în 
opera de menținere și întărire a păcii 
în lumea întreagă cum nu a existat 
încă în istoria omenirii.

Declarația comună a guvernului 
U.R.S.S. și a guvernului R.P. Chineze 
este o strălucită expresie a voinței de 
pace a popoarelor Uniunii Sovietice 
si Chinei populare. Ea are o impor
tanță deosebită pentru că reprezintă 
punctul de vedere a două din cele 
mai mari puteri mondiale care- nu
mără la un loc peste 800 de milioane 
de locuitori și a căror greutate spe
cifică pe. arena internațională a cres
cut considerabil în ultimii ani.

Reafirmînd cu hotărîre voința gu
vernelor Uniunii Sovietice și R.P. 
Chineze de a participa și de acum 
înainte la toate acțiunile internațio
nale îndreptate spre întărirea păcii, 
Declarația comună constată „existența 
unei depline unități de vederi atît în 
domeniul colaborării multilaterale în 
plină dezvoltare între cele două state, 
cît și în problemele privind situația 
internațională”.

Declarația‘exprimă hotărîrea celor 
două guverne de a se consulta reci
proc de fiecare dată cînd se vor ivi 
probleme de natură să afecteze inte- 
reseie comune ale Uniuni! Sovietice 
și R.P. Chineze, în scopul coordo
nării acțiunilor lor îndreptate spre 
asigurarea securității celor două state 
și menținerea păcii în Extremul 
Orient și în întreaga lume.

Declarația subliniază marea în
semnătate pe care ar avea-o pentru 
cauza păcii participarea R. P. Chi
neze, mare putere mondială, la lu
crările Organizației Națiunilor Unite. 
Conferința de la Geneva a arătat de
plina netemeinicie a politici! cercu
rilor conducătoare din S.U-.A. care 
împiedică R.P. Chineză să-și ocupe 
iocul ce-i revine de drept la O.N U. 
„O asemenea politică, ca și actele 
directe de agresiune săvîrșite de 
S.U.A. împotriva R.P. Chineze, s! 
îndeosebi continuarea ocupării de 
către S.U.A. a insulei Taivan. care 
este o parte din teritoriul R.P. Chi
neze, precum și sprijinul militar și 
financiar acordat clicii lui Cian Kai- 
și, ostilă poporului chinez, sînt in
compatibile cu sarcinile menținerii 
păcii în Extremul Orient șî. ale mic
șorării încordării internaționale” — 
se spune în declarație. In lupta pen
tru apărarea drepturilor sale legiti 
me asupra Taivanului, marele popor 
chinez se bucură de simpatia popoa
relor iubitoare de pace.

Ducînd cu consecvență o politică 
de întărire a păcii și de respectare 
a intereselor naționale și legitime ale 
popoarelor, politică încununată de 
succes în ceea ce privește Indochina 
la Conferința de la Geneva, guvernele 
U.R.S.S. și R.P. Chineze propun 
convocarea în viitorul cel mai apro

piat a unei conferințe pentru proble
ma coreeană cu participarea largi 
a statelor interesate. Această confe
rință ar avea menirea de a deschide, 
calea spre făurirea unui stat coreean 
unit, iubitor de pace și democrat, 
Organizarea unei asemenea conferin
țe ar corespunde intereselor cauzei 
păcii în Extremul Orient ș! în întrea
ga lume

Uniunea Sovietică și Republica 
Populară Chineză opun politică 
S.U.A., care urmărește subjugarea 
țărilor asiatice, o politică de deplină 
egalitate în relațiile cu toate țările, 
politică bazată pe următoarele prin 
cipii fundamentale: respectarea reci
procă a suveranității și integrități! 
teritoriale, a neagresiunii reciproce 
neamestecului reciproc în treburile in
terne, egalitatea și avantajul reci
proc , coexistența pașnică. Aceste 
principii exercită o influență crescîndă 
și o putere de atracție tot mai mare 
asupra tuturor popoarelor Asiei și 
ale lumii întregi;

Un exemplu strălucit al felului In 
care pot fi aplicate aceste principii îl 
constituie Declarația comună a guver
nului U.R.S.S. și guvernului R. P. 
Chineze cu privire la relațiile cu Ja
ponia. Manifestîndu-și simpatia lor 
caldă pentru poporul japonez înrobit 
de ocupanții americani și pornind de 
la principiul coexistenței pașnice a 
statelor, independent de orînduirea lor 
socială, guvernele Uniunii Sovietice 
și Republicii Populare Chineze întind 
o mînă frățească poporului japonez, 
fiind gata să întreprindă acțiuni pen
tru normalizarea relațiilor lor politice 
șî economice cu Japonia. Guvernele 
U.R.S.S. și R. P. Chineze declară de 
asemenea că Japonia se va bucura de 
sprijin deplin în năzuința ei spre 
stabilirea de relații politice și econo
mice cu U.R.S.S. și cu R.P. Chineză, 
după cum se vor bucura de sprijin 
deplin orice acțiuni din partea ei în
dreptate spre asigurarea condițiilor 
pentru dezvoltarea ei pașnică și in
dependentă. Declarația guvernelor 
sovietic și chinez va însufleți fără 
îndoială poporul japonez în lupta sa 
pentru eliberarea de dependența străi
nă și renașterea patriei sale.

O puternică dovadă a prieteniei 
frățești dintre U.R.S.S. și R.P. Chi
neză o constituie acordul încheiat cu 
privire la Port-Arthur.

Ținînd seama de schimbarea situa
ției internaționale în Extremul Orient, 
în legătură cu încetarea războiului 
din Coreea și cu restabilirea păcii în 
Indochina și luînd în același timp în 
considerare întărirea capacității de 
apărare a R.P. Chineze, guvernul 
Uniunii Sovietice a hotărît de comun 
acord cu guvernul R. P. Chineze să 
retragă unitățile militare sovietice din 
baza maritimă militară chineză Port- 
Arthur care pînă acum era folosită 
în comun de U.R.S.S. și R. P. Chine
ză, și să predea această bază, împre- . 
una cu toate instalațiile ei, guvernu
lui R.P. Chineze.

Politica externă de pace a Uniunii 
Sovietice și a R.P. Chineze care își 
găsește o puternică expresie în co
municatele șî declarațiile comune so
vieto-chineze, adoptate la Pekin, se 
sprijină pe fundamentul solid al 
strînselor relații economice îndrep
tate spre dezvoltarea și continua în
florire a celor două țări. Intre Uniu
nea Sovietică șl Republica Populară 
Chineză s-a stabilit un larg sistem de 
relații comerciale. In ultimii ani 
comerțul dintre U.R.S.S. și China a 
crescut de mai multe ori. Cu ajutorul 
economic și tehnic al Uniunii Sovie
tice se construiesc și se reconstruiesc 
astăzi în China 141 de obiective in
dustriale mari, care constituie prin
cipala chezășie a industrializării R.P. 
Chineze. Cu ocazia tratativelor care 
au avut loc la Pekin, Uniunea So
vietică a lărgit considerabil ajuto
rul neprecupețit și multilateral pe 
care-1 acordă poporului chinez. Acest 
ajutor ș’i-a găsit expresia în noul 
acord economic prin care Uniunea 
Sovietică acordă Republicii Populare

Chineze un credit pe termen lung în 
valoare de 52Í) de milioane de ruble 
și în protocolul cu privire la acorda
rea de către U.R.S.S. guvernului 
R.P. Chineze, a unui ajutor pentru 
4-onstruirea suplimentară a 15 între
prinderi industriale și pentru sporirea 
livrărilor de utilaj celor 141 de între
prinderi care sínt în curs de construc
ție și reconstrucție în R.P. Chineză.

In prima perioadă de după elibe
rare, cînd în fața marelui popor chi
nez se punea problema grea a re
facerii economiei naționale ruinate de 
anii îndelungați de război, de stăpî- 
nirea imperialiștilor străini și a 
agenturii lor gomindaniste, Uniunea 
Sovietică a dat Chinei populare un 
uriaș sprijin economic, ajutînd-o 
să-și consolideze libertatea și inde
pendența națională proaspăt cucerite, 
să-și refacă economia. In vederea 
acestui scop au fost înființate pe baze 
paritare, între anii 1950 și 1951, pa
tru societăți mixte sovieto-chineze 
care au adus o contribuție însemnată 
la refacerea și dezvoltarea economiei 
chineze

In prezent poporul chinez a înde
plinit cu succes— într-un timp scurt 
— sarcina refacerii economiei sale 
naționale și a trecut la îndeplinirea 
primului său plan cincinal. Organi
zațiile economice chineze au acumu
lat experiența necesară pentru a con
duce ele însele activitatea unor mari 
întreprinderi. De aceea Uniunea So
vietică, adoptînd atitudinea sinceră 
și leală proprie politicii ei de cola
borare și ajutor frățesc dezinteresat, 
a hotărît, — ca și în cazul țării noa
stre și al R.P. Bulgaria, — să predea 
în întregime Republicii Populare 
Chineze, cota sovietică de participație 
în societățile mixte sovieto-chineze. 
Asemenea relații de deplină egalitate 
în drepturi, de într-ajutorare frățeas
că în scopul avîntului general, sînt 
caracteristice pentru țările lagărului 
democțafic. U.R.S.S., R.P. Chineză și 
celelalte țări democratice sînt gata 
să extindă relațiile economice pe baza 
egalității în drepturi și a respectări! 
avantajelor reciproce, cu toate țările.

In același scop al sprijinirii marelui 
efort pe care poporul chinez îl depune 
pentru înflorirea patriei sale, Uniu
nea Sovietică a semnat cu R.P. Chi
neză un acord cu privire la colabora
rea teținico-știmțifică dintre cele două 
țări șî cu privire la organizarea unor 
comunicații directe prin construirea 
căilor ferate Lancijou-Urumci-Alma 
Ata și Țzinin-Ulan Bátor Ia care par
ticipă și Republica Populară Mon
golă. Construirea acestor importante 
căi ferate va aduce o mare contribuție 
la dezvoltarea transporturilor în 
China și a comunicațiilor între 
R.P. Chineză și celelalte țări demo
cratice.

Amploarea ș! importanța deosebită 
a documentelor sovieto-chineze sem
nate la Pekin au fost subliniate în 
lumea întreagă. Numeroase ziare și 
agenții de presă occidentale recunosc 
în aceste zile că tratativele sovieto- 
chineze de la Pekin vor contribui din 
plin la întărirea prieteniei și colabo
rării dintre marea Uniune Sovietică 
și China populară. Această prietenie 
indestructibilă care unește două din
tre cele “mai mari popoare din lume 
constituie un reazim de nădejde al 
păcii și securității în Extremul Orient 
și un factor important în opera de 
menținere a păcii generale.

Documentele cuprinzînd rezultatele 
tratativelor sovieto-chineze sînt salu
tate din toată inima, ca un succes 
propriu, de sute de milioane de oa
meni iubitori de pace din lumea în
treagă

Poporul romín salută cu bucurie 
documentele sovieto-chineze în care 
vede o nouă și importantă contribuție 
la întărirea lagărului democrației șl 
socialismului, la destinderea încor
dării internaționale, la întărirea păcii 
în lumea întreagă.

{Articol de fond apărut in „Scin- 
teia“)

Luna Prieteniei 
Romîno-Sovietice 

Zilele tehnicii și agrotehnicii 
sovietice

In cadrul manifestărilor ce se des
fășoară cu prilejul „Zilelor tehnicii și 
agrotehnicii sovietice" comitetul 
A.R.L.U.S. de la mina Petrila orga
nizează în ziua de 15 octombrie o- 
rele 15, în sala festivă a minei o con
sfătuire în cadrul căreia tov. Iuliu 
Haidu, Erou al Muncii Socialiste, va 
prezenta un referat cu privire la a- 
plicarea metodei graficului ciclic là 
înaintările în piatră. Tot în cadrul ă- 
cestei consfătuiri, minerul Geză Ko- 
petin va prezenta un referat despre 
Aplicarea metodei graficului ciclic în 
cărbune.

AUREL CERNAT 
corespondent

Săptăinîna cărții și presei 
sovietice

Vineri, 15 octombrie a. c., se vă 
deschide la mina Lupeni o expoziție 
à cărții sovietice.

O expoziție a cărții sovietice se 
deschide, în ziua de 16 octombrie, la 
clubul minerilor din Petrila. Incepînd 
din ziua de 16 octombrie a. c., oa
menii muncii din Petrila vor putea 
vizita expoziția de la clubul din loca
litate care oglindește realizările Uniu
nii Sovietice pe tărîm economic.

*

Intrînd în sală de conferințe a clu
bului U.R.U.M. din Petroșani ochii 
ți se opresc asupra expoziției de cărți. 
Expoziția cuprinde numeroase cărți, 
unele în limba rusă, altele traduse 
în romînește, care tratează proble
me din diferite domenii de activitate; 
Expoziția cărții deschisă Ia clubul 
U.R.U.M.P. este o expresie a priete
niei care există între poporul nostru 
și marele popor sc/vieiic, constructor 
ăl comunismului.

Prietenie scumpă
In curînd se vor împlini trei ani 

de cînd am avut fericita ocazie de â 
vizita marea țară a glorioșilor con
structori ai comunismului, Uniunea 
Sovietică. Aceasta a însemnat pen
tru mine cel mai mare eveniment din 
viață pe care nu-1 voi putea uita ni
ciodată. Am avut atunci prilejul să 
vizitez orașul Moscova, capitala pri
mului stat socialist din lume, cetatea 
științei și culturii celei mai înain
tate. Lucruri minunate am putut ve
dea în acest mare oraș. Am vizitat 
numeroase muzee, teatre, biblioteci, 
metroul etc.

După aceea am vizitat regiunea! 
carboniferă Donbas. Aici am avut 
prilejul să cunosc pe minunății mi
neri sovietici. In timpul cît am stat 
în mijlocul lor am vizitat diferite 
mine și orașe ale minerilor. Am fost 
invitați de asemenea la mineri aca-r 
să, unde am fost primiți așa cum nu
mai prietenii adevărați își primesc 
oaspeții. Dar nu numai atît. In Don
bas am vizitat cluburi și case de 
cultură, am participat la spectacole 
prezentate de artiști amatori. Astfel 
am cunoscut viața îmbelșugată a 
minerilor sovietici.

Acum cînd sărbătorim Luna Prie
teniei Romîno-Sovietice, gîndul meu 
se îndreptă către oamenii sovietici, 
care ne ajută să ne construim o viață 
la fel ca a lor de frumoasă.

Întărind în permanență legăturile 
de prietenie și colaborare cu Uniunea 
Sovietică, avem garanția că ne vom 
făuri cît mai curînd o astfel de viață.

ANDREI BUDAI 
muncitor — Petroșani
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In cinstea Congresului partidului și a zilei de 7 Netembrie

„Cu mașinile noastre putem da mai mult cărbune !”
Ședința de partid lărgită de la mina Petrila

Maistrul mecanic 
CAROL ERDOȘ :

„Dacă am folosi mai bine 
utilajul“

Știm cu toții că într-o întreprinde
re carboniferă producția principală 
este cărbunele —• a spus maistrul 
mecanic Carol Erdoș. Ca acest căr
bune să se poată extrage cu mai mul
tă ușurință se pune bază pe mecani
zare. Așa cum știm, sectorul 111 este 
cel mai mecanizat sector de la mina 
Petrila.

Noi n-am avut mecanizaie în anii 
din urmă, după cum vă amintiți, decît 
două locuri de muncă. Azi, în secto
rul nostru doar două abataje mai 
sînt nemecanizate. In ultimii ani am 
primit peste 400 m. crațere și peste 
30 motoare de crațere, clin tJ.R.S.S. 
și din țara noastră. In sectorul nos
tru lucrează acum trei locomotive 
electrice. Cu aceste mijloace mecani
zate minerii din sectorul nostru dau 
acum de trei ori mai mult cărbune 
decît înainte. In întrecerea socialistă 
în cinstea Congresului partidului co
lectivul sectorului 111 a dat în pri
mele 10 zile sute de tone de cărbune 
în plus față de plan.

La noi există încă multe posibili
tăți de a folosi și mai bine utilajul 
pe care îl avem în sector. De aceea, 
noi comuniștii din sectorul HI, în
tregul colectiv al sectorului, socotim 
că inițiativa comuniștilor de Ia uzi
nele „I. C. Frimu“ din Sinaia, este 
foarte bună și o vom aplica în mun
ca noastră.

Lipsa cea măi mare la noi este în 
îngrijirea utilajului. Nu se respectă 
acoperirea capetelor de întindere de 
la crațere cu poduri de protecție. La 
capătul fiecărui crațer există o stea 
(roată dințată care poartă lanțul cra
terului). Dacă aceasta nu este aco
perită se strică rulmenții și craterul 
este scos din funcție. Acum vre-o 
două săptămîni la abatajul nr. V-est, 
unde lucrează brigada tov. Ioan Vîr- 
tei, capul de întindere a fost distrus 
din cauză că n-a fost acoperit, iar 
vre-o 40 tone de cărbune n-au pu
tut fi scoase în acea zi din abataj. 
Nici jumătate din capetele de întin
dere de la crațere nu sînt acoperite 
în sectorul nostru. Din această cauză 
sînt foarte multe opriri.

Noi am putea să dăm în plus în 
fiecare zi cel puțin 30-40 tone de căr
bune, dacă toți minerii și, în primul 
rînd, șefii de brigăzi ar îngriji mai 
bine utilajul.

Marți după-amiază, â avut loc lă mina Petrila o ședință de partid lăr
gită, ta care au participat, in afară de comuniști, mineri, tehnicieni și in
gineri fruntași din toate sectoarele și serviciile minei. In cadrul acestei 
ședințe s-a analizat îndeplinirea angajamentelor luate in cinstea Congre
sului partidului și a Zilei de 7 Noiembrie, si s-au dezbătut posibilitățile 
aplicării inițiativei comuniștilor de la uzinele metalurgice „l. C. Frimu“ 
din Sinaia, de a intensifica întrecerea socialistă sub lozinca „Cu mașinile 
noastre putem produce mai mult"

Luînd cuvintul, numeroși mineri, tehnicieni și ingineri au făcut o ana
liză adincă asupra felului cum au fost duse pînă în prezent la îndepli
nire angajamentele luate în întrecere, au scos la iveală importante rezerve 
interne de sporire a producției de cărbune pe baza folosirii cit mai complete 
a utilajului și mecanismelor de care dispune mina. Toți cei care au luat 
cuvintul au subliniat faptul că inițiativa comuniștilor de la uzinele meta
lurgice „I. C. Frimu" — cu mașinile noastre putem produce mai mult —, 
este aplicabilă in condițiile specifice ale minei Petrila și că ea va duce la 
o continuă creștere a productivității muncii și la scăderea prețului de 
cost al cărbunelui. Vorbitorii au arătat căile care duc la o mai bună fo
losire a tehnicii și șl-au luat angajamentul de a susține și a depune toate 
eforturile pentru aplicarea in viață a acestei valoroase inițiative.

Publicăm mai jos cuvintul cîtorva dintre participanții la ședință.

losnmLDovAN- •■Pu(em obt'ne ° Productæ ri(mică"

Mina noastră a -obținut în ultimul 
timp succese frumoase în îndeplini
rea angajamentelor luate în cinstea 
Congresului partidului și a zilei de 7 
Noiembrie — a arătat tov. losif Mol- 
dovan, inginerul principal al minei 
Petrila. Colectivul nostru a recupe
rat rămînerea în urmă și a realizat 
planul de cărbune pe perioada ianua
rie—septembrie în proporție de circa 
100,5 la sută. S-au obținut progrese 
și la îndeplinirea planului de pregă
tiri. Totuși, colectivul nostru mai are 
lipsuri în munca sa și una dintre a- 
cestea este variațiunile în producție 
atît în timpul unui schimb cît și de 
la o zi la alta, variațiuni care îngreu
nează planificarea și duc la folosirea 
nerațională a utilajului.

Pentru a putea aplica cu succes 
inițiativa comuniștilor de la uzinele 
metalurgice „I. C. Frimu“ din Si
naia, de a produce cu mașinile noas
tre mai mult și mai ieftin, trebuie să 
asigurăm în primul rînd o organizare 
ritmică a procesului de producție. Ce 
trebuie să facem pentru aceasta ?

Este un obicei la mina noastră ca 
producția de cărbune să se dea în ul
timele două ore ale șutului, ca atunci 
să se solicite intens atît mecanismele 
din abataje cît și instalațiile și uti
lajul din transport. Aceasta din cauză 
că locurile de muncă se armează 
prost, că unii maiștri mineri nu diri
jează just munca în abataje și exe
cută un control superficial asifpra ca
lității lucrărilor efectuate. Principala 
măsură pentru obținerea unei produc
ții ritmice este deci organizarea uni
formă a producției pe tot timpul unui 
schimb, prin eșalonarea pușcării.

Trecerea la eșalonarea pușcării im

plică însă luarea de măsuri în vede
rea armării reglementare a locurilor 
de muncă, în vederea extinderii me
todelor avansate, a respectării nor
melor de tehnica securității și a întă
ririi disciplinei în muncă. Trebuie în
cetățenită la noi lozinca „Lași locul 
de muncă la sfîrșitul șutului așa cum 
l-ai primit“, dar nu în sensul că dacă 
schimbul anterior a fușerit locul de 
muncă, să nu-1 armezi. Este necesar 
ca la unele locuri de muncă să se 
lase pentru schimbul anterior cărbu
nele pușcat pentru ca producția să 
poată începe de la începutul schim
bului. Acest lucru îl pot organiza cu 
ușurință conducerile sectoarelor.

Pentru a obține o producție ritmi
că, pentru a eșalona pușcarea, mai 
este necesar ca locurile de muncă să 
fie bine aprovizionate cu materiale și 
aer comprimat. Tov. Cucuruz a subli
niat că mina noastră a primit în ul
timul timp noi compresoare. Da, lă 
mina noastră a fost instalat recent 
un compresor în plus și totuși presiu
nea aerului comprimat este scăzută 
din cauză că serviciul electro-meca- 
nic de la mină și conducerea secto
rului II nu depun eforturi pentru e- 
vitarea scăpării de aer comprimat și 
pentru înlocuirea secțiunilor subțiri 
din rețea. Aceste defecțiuni trebuiesc 
lichidate fără întîrziere.

Aplicînd inițiativa comuniștilor de 
la uzinele metalurgice „I. C. Frimu"- 
Sinaia, și în cadrul ei organizînd rit
mic procesul de producție, colectivul 
minei noastre va putea dubla în cin
stea Congresului partidului și a zilei 
de 7 Noiembrie cantitatea de cărbune 
extrasă peste prevederile planului 
anual.

Eroul Muncii Socialiste
IULIU HAIDU :

„5ă aplicăm metoda 
graficului ciclic“

Ne-am adunat să ne sfătuim ce 
trebuie să facem pentru a putea înde
plini și depăși angajamentele luate în 
cinstea Congresului partidului și în 
întîmpinarea zilei de 7 Noiembrie — 
a spus tov. Iuliu Haidu, Erou al Mun
cii Socialiste. Ne-âm adunat să ana
lizăm dacă și la noi există posibili
tăți de o mai bună folosire a mașini
lor.

Din experiența de lucru a brigăzii- 
pe care o conduc eu pot să arăt că 
cea mai sigură cale pentru obținerea 
de noi succese în întrecere este ex
tinderea la cît mai multe locuri 
de muncă a metodelor avansate și în 
primul rînd a metodei graficului ci
clic.

Fac apel la toți minerii, în primul 
rînd' la brigadierii și tehnicienii mi
nei noastre, de a studia posibilitățile 
pentru a aplica metoda graficului ci- 
clic^ nu la 13 brigăzi ciclice cît sînt 
astăzi la noi, ci la mult mai multe. 
Aplicarea acestei metode, bineînțeles 
just, va aduce numai avantaje atît în 
sporirea producției și a productivită
ții muncii cît și în creșterea cîștigu- 
rilor celor care o aplică. Dacă se a- 
plică just metoda graficului ciclic, 
dacă se folosește din plin fiecare mi
nut din timpul de lucru, productivii 
tatea muncii crește, salariile cresc, 
minerii primesc prime de ciclicitate, 
iar după depășirea timp de trei luni 
consecutiv a normelor cu peste 40 
la sută mai primește și prima de mi
ner fruntaș.

Noi toți minerii — â arătat în con
tinuare tov. Iuliu Haidu — trebuie să 
folosim cu încredere utilajul nou și 
mâi ales mașinile de încărcat. La în
ceput e greu, ne vom izbi de tot fe
lul de greutăți în folosirea noilor Un 
tilaje, dar aceste greutăți pot fi bi
ruite printr-o strînsă colaborare între 
mineri și tehnicieni. Folosind o ma
șină de încărcat sovietică, brigadă 
mea are posibilitatea să înlăture di
ferite greutăți din muncă și să ob
țină sistematic depășiri mări.

Organizînd munca noastră după 
metoda graficului ciclic și folosind 
din plin mașina de încărcat, brigadă 
noastră va întîmpina Congresul par
tidului și ziua de 7 Noiembrie lucrînd 
în contul anului 1958 și cu o depă1 
șire medie de normă de cel puțin 80 
la’ sută.

T ehnicianul
ALEX. CUCURUZ’

evităm blocările de vagonete 
și cărucioare în mină“

VICTOR 
SZARVAS

„La baza succeselor să stea 
munca politică“

Față de acum 5-6 ani, mina noas
tră este astăzi de nerecunoscut în pri
vința mecanizării — a spus printre 
altele tov. Alexandru Cucuruz, șeful 
sectorului Vil transport de la mina 
Petrila.

Sectorul VII transport dispune as
tăzi de un parc de locomotive, vago- 
nete și cărucioare pentru transportul 
lemnului capabil să satisfacă pe de
plin cerințele de transport și aprovi
zionare ale brigăzilor de mineri. Co
lectivul sectorului a depus în ultimul 
timp eiorturi pentru a folosi cît mai 
integral acest parc. Totuși în trans
portul subteran și de suprafață sînt 
unele deficiențe.

Unii supraveghetori cum este tov. 
Moise Pajind, din schimbul tov. Ioan 
Brîndușa, dirijează materialul lem- 
mos la voia întîmplării și nu acolo 
unde este comandat. Slab dirijează 
transportul și supraveghetorul Gavrilă 
lușan. De asemenea, în schimbul tov. 
Adalbert Bonyhai. locomotiva cu tro- 
lei stă fără rost în sectorul V, în timp 
ce tranversala 4 B și puțul VIU su
feră de goale.

Mina noastră dispune de un nu
măr suiicient de vagonete și cărucioa
re pentru transportul lemnului. Dacă 
se întîmplă ca unele brigăzi de mi
neri să sufere din cauza transportu
lui, aceasta se datorește și faptului că 
în sectorul XI la orizontul XII (șef 
de sector tov. Ioan Tontea) se blo
chează cîte 150-180 vagonete cu pia
tră, care stau acolo zile întregi fără 
a fi extrase. In mină intră cîte 70-80 
de cărucioare cu lemn, dar de multe 
ori, și asta în primul rînd în sectorul 
V (șef de sector tov. Eugen Czaszar), 
lemnele nu se descarcă la timp, astfel 
că într-un schimb ies din mină numai 
cîte 15-20 de cărucioare goale.

Pentru a aplica cu succes iniția
tiva comuniștilor de l»a uzinele me
talurgice „1. C. Frimu“, adică pen
tru a putea și noi cu utilajele noas
tre să producem mai mult, colectivul 
sectorului de transport, în strînsă co
laborare cu colectivele sectoarelor de 
producție, trebuie să depună toate e- 
forturile pentru a evita blocările fără 
rost a vagonetelor și cărucioarelor 
prin mină.

Sectorul III se numără printre sec
toarele fruntașe ale minei Petrila — 
a spus printre altele în cuvîntul său 
tov. Victor Szarvas, membru în bi
roul organizației de bază nr. 3. De 
luni de zile, ^colectivul sectorului își 
îndeplinește ș*i depășește sarcinile de 
plan, extrăgînd importante cantități 
de cărbune în plus. Aceste succese 
nu sînt întîmplătoare. La baza lor 
stă munca politică desfășurată de or
ganizația de bază din sector, stau e- 
xemplele mobilizatoare ale comuniș
tilor care s-au situat tot timpul în 
fruntea luptei pentru o producție și 
o productivitate înaltă.

Organizația noastră de bază a 
acordat totdeauna o atenție deosebită 
muncii sindicale din sector și, în 
primul rînd, organizării și însufle
țirii întrecerii socialiste. Indrumînd 
în permanență comitetul de secție 
sindicală, prin comuniștii din cadrul 
lui, acesta a reușit să îmbunătățeas
că activitatea grupelor sindicale, care 
organizează acum mai temeinic în
trecerea socialistă. In prezent peste 
90 la sută din efectivul sectorului 
participă la întrecere.

Membrii, de partid din cadrul or
ganizației noastre de bază au luat 
la cunoștință despre inițiativa comu
niștilor de la uzinele metalurgice 
„I. G. Frimu“ din Sinaia, de a inten
sifica întrecerea socialistă sub lozin
ca „Cu mașinile noastre putem pro
duce mai mult“. Studiind această 
inițiativă, biroul organizației de bază 
a ajuns la concluzia că ea se poate 
aplica și în cadrul sectorului nostru 
și că însușirea ei va determina creș
terea continuă a productivității 
muncii.

Pentru a se asigura buna folosire 
a instalațiilor mecanice din sectorul 
nostru este însă necesară îmbunătă
țirea organizării muncii, o mai mare 
preocupare pentru ridicarea nivelului 
de calificare a muncitorilor și maiș
trilor, generalizarea metodelor avan
sate de muncă și intensificarea între
cerii socialiste. Organizația noastră 
de bază trebuie să sprijine printr-o 
susținută muncă politică înfăptuirea 
tuturor măsurilor care duc la o folo
sire mai deplină a tehnicii și le va 
sprijini.
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Decorarea 
A.R.L.U.S.-ului

Printr-uh Decret al Prezidiului 
Marii Adunări Naționale, s-a confe
rit ordinul „Steaua Republicii Popu
lare Romîne“ clasa I-a Asociației 
Romîne pentru Legăturile de Priete
nie cu Uniunea Sovietică, cu prile
jul împlinirii a 10 ani de existență, 
pentru activitate rodnică desfășurată 
pe tărîmul popularizării mărețelor 
realizări ale Uniunii Sovietice în do
meniul economiei, științei și culturii 
și al construcției de stat sovietice, 
pentru contribuția adusă la întărirea 
relațiilor de prietenie și colaborare 
frățească dintre popoarele sovietice 
și poporul romîn. (Agerpres)

Greva docherilor 
din Londra

LONDRA (Agerpres). — După 
cum anunță agențiile de presă, greva 
docherilor din portul Londra, care 
durează de peste o săptămînă, con
tinuă.

Numărul muncitorilor greviști se 
ridică la peste 27.000, dintre care mai 
mult de 19.000 docheri și aproxima
tiv 8.000 muncitori de la atelierele 
de reparat vase. In urma acestei 
greve, 130 vase se află imobilizate 
la Londra și peste 100 de alte vase 
au rămas nereparate în ateliere.

După cum subliniază agenția Reu- 
ter, „actuala grevă a docherilor lon
donezi este cea mai mare din fră- 
mîntata industrie a docurilor engleze 
din ultimii 25 ani“.

Oamenii muncii din Italia 
opun rezistență 

samavolniciilor poliției
ROMA (Agerpres). — După cum 

relatează ziarul „Unita“, la 10 oc
tombrie, la Reggio Emilia, poliția a 

'încercat fără succes să evacueze de 
la sediile lor Camera de Muncă și 
Federația partidului comunist. Un 
mare grup de oameni ai muncii s-au 
adunat în fața clădirii și au împie
dicat pătrunderea polițiștilor care 
voiau să înceapă evacuarea forțată 
invocînd pretextul că această clădire 
aparținea în trecut partidului fascist 
și de aceea ea trebuie considerată 
proprietatea statului.

Oamenii muncii din industrie și a- 
gricultură din provincia Reggio E- 
milia au declarat o grevă generală 
în semn de protest.

Timp de cîteva zile au planat asu
pra regiunii Bitburg (landul Rena- 
nia!-Palatinat) din Germania occi
dentală, rotocoale sinistre de fum 
negru, amintind monstruoasa catas
trofă întîmplată aci recent. La baza 
militară americană de lingă Bitburg 
a sărit în aer un depozit subteran de 
combustibil. Explozia a fost rezultatul 
unei primejdioase experiențe militare.

Zeci de morți, zeci de grav răniți 
și mutilați pe toată viața, uriașe pa
gube materiale — iată bilanțul aces
tei obișnuite experiențe făcută de co
mandamentul „atlantic”. Potrivit da
telor preliminare, 35 persoane au fost 
ucise, peste 50 au fost mutilate.

Aceasta nu este prima catastrofă 
care constituie urmarea directă a 
pregătirilor de război desfășurate în 
„republica de la Bonn” din ordinul 
Washingtonului. In 1948 s-a produs 
la Ludwigshafen o explozie la uzina 
chimică „Badische Anilin und Soda 
Werke”, în care și-au găsit moartea 
peste 200 persoane. Peste un an a 
sărit în aer la Eifel un depozit de ar
me americane, cauzînd moartea a 14 
persoane.

Mister Conant, înaltul comisar al 
S.U.A. în Germania, se străduiește 
din toate puterile ca Bitburgul să nu 
mai fie ținta atenției presei și opiniei 
publice. Ziarele vest-germane au pri
mit ordine stricte să nu se ocupe de 
acest subiect. Accesul în regiunea

Taivanul — parte integrantă 
a Republicii Populare Chineze

Ziarele au publicat textul telegra
mei tovarășului Ciu En-lai, ministrul 
Afacerilor Externe al Republicii 
Populare Chineze, adresată celei de 
a 9-a sesiuni a Adunării Generale a 
Organizației Națiunilor Unite în pro^ 
blema insulei Taivan.

In prima parte a telegramei, tova
rășul Ciu En-lai a arătat că deși gu
vernul Republicii Populare Chineze a 
adresat Organizației Națiunilor Unite 
„Plîngerea împotriva invadării ar
mate a Taivațjului”, aceasta, datorită 
politicii duse de Statele Unite ale 
Americii, n-a luat măsuri eficace în 
vederea împiedicării invadării de că
tre S.U.A. a insulei Taivan. Plîngerea 
guvernului R.P. Chineze continuă să 
rămînă și acum pe ordinea de zi a 
Consiliului de Securitate.

Străduindu-se să asigure pacea și 
securitatea în lumea întreagă, gu
vernul U.R.S.S. a prezentat în ne
numărate rînduri spre examinare 
Consiliului de Securitate plîngerea în 
legătură cu agresiunea Statelor Unite 
împotriva Chinei. Insă, datorită po
litici! obstrucționiste a Statelor Unite 
impusă în organele O.N.U. și aceasta 
a rămas fără rezultate.

Taivanul este parte integrantă a 
Republicii Populare Chineze — ches
tiune recunoscută chiar și de Statele 
Unite ale Americii prin declarațiile 
de la Cairo și Potsdam pe care le-au 
semnat. După predarea Taivanului 
Chinei, S.U.A. au continuat șă re
pete promisiunile cu privire la res
pectarea suveranității și integrității 
teritoriale a Chinei. Această recu
noaștere se reduce în ultima analiză 
numai la vorbe goale, pentru dă după 
ce au văzut că clica lui Cian Kai-și 
nu mai are șanse să înrobească po
porul chinez, guvernul Statelor Unite 
a recurs la intervenția armată împo
triva Chinei din trei direcții : Taivan, 
Coreea și Indochina.

Intervenția împotriva teritoriului 
chinez Taivan s-a accentuat și mai 
mult în urma încetării războiului din 
Coreea șî stabilirii păcii în îndoctri
na. In Taivan au fost instalate noi 
forțe militare americane.

In felul acesta — se spune în te
legrama lui Ciu En-lai — Statele

Catastrofa din Palatinat
Bitburg a fost interzis. Fotorepor
terii care au venit acolo au fost pur 
și simplu arestați pentru ca lumea să 
nu vadă grozăviile catastrofei. Dar, 
adevărul străbate și prin cortina de 
fier ridicată de Conant.

„Locul catastrofei, scrie ziarul 
vest-german „Frankfurter Allgemeine 
Zeitung”, amintește de un cîmp de 
luptă. Pădurea din apropiere a fost 
cu totul distrusă, doar trunchiuri go
lașe se înalță spre cer. In localitatea 
Niederstedem, care se află la o de
părtare de o jumătate kilometru de 
locul exploziei, au sărit ‘geamurile și 
cercevelele ferestrelor. Pagubele se 
cifrează la cîteva milioane de 
mărci”.

Abatele Boulier, cunoscut militant 
social francez șî participant activ la 
mișcarea partizanilor păcii, care în 
timpul catastrofei se afla la Weirner 
(Republica Democrată Germană), a 
declarat reprezentanților presei: „Se 
pare că la Bitburg n-a fost o simplă 
explozie a unui depozit de benzină, 
după cum asigură partea americană, 
ci că este vorba de... o substanță ex 
plozivă secretă”. Oare nu pentru acest 
motiv încearcă mister Conant cu atîta 
grijă să întindă perdeaua tăcerii a- 
supra evenimentelor de la Bitburg ?

Odată cu explozia de la Bitburg 
au coincis în timp manevrele mili
tare „atlantice”, organizate pe teri
toriul Germaniei occidentale de co- 

Unite nu numai că au ocupat terito
riul chinez Taivan, ci au transformat 
de asemenea Taivanul într-o bază de 
atac pentru pregătirea în vederea ex
tinderii agresiunii lor îmootriva Re
publicii Populare Chineze. Guvernul 
Statelor Unite urmărește ca în viito
rul apropiat să creeze pe această in
sulă „un stat major militar unit al 
S.U.A.”, din care va face parte gru
pul consilierilor militari americani din 
Taivan, în scopul exercitării unui 
control nemijlocit asupra forțelor ar
mate ale clicii trădătoare ciankaișiste. 
Tot guvernul S.U.A. a alocat o colo
sală sumă de bani în vederea folosirii 
clicii lui Cian Kai-și pentru extinde
rea agresiunii împotriva Chinei. Și 
această clică a și trecut la acte agre
sive violînd teritoriul R.P. Chineze, 
săvîrșînd sute de atacuri împotriva 
vaselor de comerț chineze și străine 
care se îndreptau spre China. Au 
fost atacate, în afară de vasele chi
neze, vase aparținînd Uniunii Sovie
tice, Poloniei, Angliei, Danemarcei, 
Norvegiei, Italiei și altor state.

In scopul extinderii agresiunii îm
potriva Chinei populare, Statele 
Unite au creat în urma conferinței 
de la Manilla, așa numitul pact al 
Asiei de sud-est. Această acțiune a 
S.U.A. a fost determinată tot de înce
tarea războiului în Coreea și resta
bilirea păcii în Indochina.

In afară de aceasta — se spune în 
telegrama lui Ciu En-lai — guver
nul Statelor Unite încearcă să unească 
forțele reacționare din1 Japonia, ale 
bandiților lisînmaniști și ale clicii tră
dătoare a lui Cian Kai-și în așa-zisa 
alianță defensivă a Asiei de nord- 
est.

Această acțiune merge paralel cu 
tratativele pentru încheierea unui pact 
bilateral de securitate mutuală cu cli
ca lui Cian Kai-ș’i.

Evident că toate acestea nu fac de- 
cît să agraveze situația în Extremul 
Orient și încordarea internațională.

Poporul Chinez însă va duce pînă 
la capăt lupta de eliberare a Taiva
nului. Aceasta este o cauză dreaptă 
pentru că urmărește nu numai apă
rarea suveranității și integrității te
ritoriale a Chinei ci și pacea și secu
ritatea în Asia și în lumea întreagă.

mandamentul american, care și ele 
au adus mari pagube populației paș
nice și economiei naționale. Numai în 
regiunea Schupbach, scrie ziarul 
„Junge Welt”, „atacul“ tancurilor 
americane a distrus aproape în în
tregime recolta de cartofi și napi. 
Pagubele se cifrează Ia 100.000 de 
mărci—aceasta numai într-o midă re
giune ! S-au înregistrat victime ome
nești — locuitori germani striviți de 
tancurile șî autovehiculele, care au 
făcut repetiția unui nou război...

In ziua începerii manevrelor, care 
au pricinuit atîtea nenorociri popu
lației germane, fițuica vest-berlineză 
„B. Z” a publicat fotografia unei ar
me atomice americane, căreia ațîță- 
torii la război îi spun cu gingășie 
„Anni”. Ziarul însoțește această fo
tografie cu explicația : „Primul comu
nicat de pe frontul războiului de 
mîine:... Și atunci „Anni" va lă
tra !“...

Această ieșire provocatoare a fost 
întîmpinată cu indignare de opinia 
publică din Germania. Comentînd 
expresiile canibalice ale adepțdor 
bombei atomice de la „B. Z.”, ziarul 
„Junge Welt“ scrie : „Lui „Anni” ar 
trebui să i se astupe imediat gura”. 
Astfel gîndesc milioanele de germani 
iubitori de pace, care nu vor ca Ger
mania occidentală să fie transformată 
în focarul unui nou război mondial. 
(Agerpres). („Literaturnaia Gazeta”)

Viata internațională 
la zi

Comitetul politic special al O.N.U.- 
a trecut la examinarea plîngerii Bir- 
maniei împotriva acțiunilor agresive 
ale bandelor ciankaișiste. Această 
chestiune a mai fost ridicată de re
prezentanții Birmaniei șî la sesiunile 
a 7-a și a 8-a ale Adunării Generale, 
dar nici pînă astăzi problema nu s-a 
rezolvat. Pe teritoriul Birmaniei con
tinuă să staționeze trupe gominda- 
niste cu un efectiv de aproximativ 
6000 oameni. Berrington, reprezen
tantul Birmaniei, a declarat că pentru 
această situație anormală, întreaga 
răspundere o poartă regimul cian- 
kaișist din Taivan. El și-a exprimat 
dorința că Națiunile Unite vor spri
jini guvernul Birmaniei să lichideze 
această situație insuportabilă.

Reprezentantul gomindanului care 
a luat cuvîntul a încercat să demon
streze că regimul ciankaișist nu se 
face răspunzător pentru bandele de 
pe teritoriul Birmaniei.

★
In comitetul politic al O.N.U. s-a 

trecut la examinarea primelor două 
puncte de pe ordinea de zi : Regle
mentarea, limitarea și reducerea pro
porțională a tuturor forțelor armate 
și a tuturor armamentelor” și „Cu 
privire la încheierea unei convenții 
(tratat) internaționale în problema 
reducerii armamentelor și a interzi
cerii armelor atomică, cu hidrogen șî 
a celorlalte tipuri de arme de exter
minare în masă“.

Reprezentanții Angliei și Franței 
au exprimat vechiul lor punct de ve
dere în aceste probleme — poziția 
de eschivare de la examinarea direc
tă a propunerilor sovietice. Șeful de
legației sovietice — A. I. Vîșinski, 
care a luat cuvîntul, a expus în mod 
amănunțit poziția Uniunii Sovietice 
în problema reducerii armamentelor 
și a interzicerii armelor de extermi
nare în masă.

★
In urma discutării la Sofia de către 

guvernul Uniunii Sovietice și guver
nul Republicii Populare Bulgaria a 
problemei activității societăților mixte 
sovieto-bulgare din mai multe ramuri 
ale economiei naționale ale Bulgariei, 
s-a căzut de acord asupra predării 
către R.P. Bulgaria a părții de par
ticipate sovietice din aceste socie
tăți. Acordul semnat în acest scop 
prevede că valoarea părții de parti
cipate sovietice din societățile men
ționate, care este predată Bulgariei, 
va fi achitată de către partea bulgară 
în condiții avantajoase, în rate eșalo
nate pe o serie de ani.

★ 1
Primul ministru al Franței, Mendes- 

France a cerut zilele trecute Adu
nării Naționale franceze votul de în
credere asupra politicii dusă de gu
vern la conferința de la Londra. Adu
narea Națională franceză a acordat 
votul de încredere primului ministru 
cu 350 voturi pentru, 113 contra și 
152 abțineri

■A-
Din Beirut se anunță că alegerea 

lui Halew Bagdaș, secretar general 
al Partidului Comunist din Siria, ca 
deputat în parlamentul sirian a fost 
întîmpinată cu multă însuflețire nu 
numai de masele largi ale oamenilor 
muncii, dar și de forțele patriotice 
din țară, care nu doresc atragerea 
Siriei în blocuri militare.

Bagdaș a fost felicitat cu acest 
prilej de numeroase personalități de 
seamă ale țării .

★
V.V. Mațkevici, prim-locțiitor al 

ministrului agriculturii al LI.R.S.Sj 
a oferit o recepție în cinstea dele
gațiilor străine sosite la Moscova 
pentru a vizita Expoziția Agricolă 
Unională.

La recepție au luat parte delega
țiile R.D. Germane, R.P.R. și Fin
landei

A CERBU
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