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Toată atenția bunei desfășurări 
a aprovizionării de iarnă

Partidul și guvernul nostru acordă o atenție deosebită 
ridicării continue a nivelului de traî al celor ce muncesc. Măr
turie a acestui fapt este și adoptarea de către plenara lărgită 
a C.C. al P.M.R. din august 1953, a programului de măsuri 
economice cu privire la dezvoltarea economiei naționale și ridi
carea rapidă a bunăstării poporului.

In cadrul măsurilor pentru ridicarea nivelului de trai al 
poporului, o atenție deosebită se dă îmbunătățirii aprovizionării 
oamenilor muncii cu produse alimentare. De aceea. în mo
mentul de față, cînd ne aflăm în pragul sezonului de iarnă, orga
nele de stat, sindicale și organizațiile comerciale trebuie să se 
ocupe cu toată seriozitatea de problema unei cît mai bune apro
vizionări pentru iarnă cu produse legumicole a oamenilor muncii.

O bună parte din organele care răspund de problemele apro
vizionării de iarnă s-au preocupat de realizarea sarcinilor ce le 
revin în această direcție. Prin grija comitetului executiv al sfa
tului popular raional, Aprozarul a primit în folosință tronsonul 
IV ui halei din Petroșani, s-au luat măsuri pentru deschiderea 
de noi localuri de desfacere Aprozar la Uricani, Vulcan, Petro
șani și Petrila. La rampele gărilor din Petroșani, Vulcan și 
Iscroni s-au început lucrări pentru amenajarea de șoproane, 
pentru ca produsele legumicole să nu fie descărcate direct jos 
pe pămînt.

Zilnic sosesc în gările din Valea Jiului numeroase vagoane 
cu zarzavaturi. O parte din aceste produse sînt îndreptate direct 
la cantine, iar o altă parte pentru desfacerea către populație. In 
ultimele zile, la cantinele miniere din Petrila au fost însilozate 
18 vagoane de cartofi, un vagon ceapă, 22.000 kg. varză șî alte 
produse legumicole. Aiari cantități de produse legumicole, în 
special cartofi, varză, ceapă, au fost însilozate și la cantinele 
minerilor și constructorilor de la Petroșani, Aninoasa, Vulcan. 
Cantina minerilor din Aninoasa a primit cu 1100 kg. bulion mai 
mult de cît avea planificat. Numai cantinele miniere din Valea 
Jiului au însilozat piuă acum sute de vagoane cartofi.

In acțiunea 'de aprovizionare pentru iarnă, există însă și 
lipsuri serioase, tărăgăneli de neadmis. Conducerea Aprozarului 
s-a preocupat mulțumitor de aprovizionarea cu cartofi. In ace
lași timp, ea nu a făcut de cît foarte puțin pentru realizarea 
unei bune aprovizionări a cantinelor și populației cu alte pro
duse legumicole ca: ceapă, varză, rădăcinoase, fasole uscată 
etc. Responsabilul comercial al Aprozarului, tov. Herman Vegh 
este convins că pentru aceste produse are timp să se ocupe în 
lunile noiembrie și decembrie. Asemenea atitudine este de ne
admis, căci în ultimele luni ale anului, din cauza timpului de 
iarnă, o parte din aceste produse îngheață și deci nu rnai pot 
fi însilozate. Așa a făcut conducerea Aprozarului anul trecut. 
Oare nu a tras învățăminte din lipsurile de atunci ?

O nepăsare condamnabilă față de problemele de aprovizio
nare pentru iarnă manifestă și unele conduceri de întreprinderi 
și comisii de aprovizionare din sindicate. La Lupeni, tov. Aron 
Cristea spune că pe el nu-1 privesc problemele de aprovizionare 
căci el e director de mină și nu de „morcovi”. Cu toate insisten
țele gestionarului de cantină Anton Faur, părerea directorului 
Cristea despre relațiile dintre conducerea minei Lupeni și 
„morcovi” (adică sprijinirea aprovizionării de iarnă a cantinei 
miniere) nu a putut fi schimbată, și deci „nu sînt” mijloace da 
transport pentru zarzavaturi. O asemenea „preocupare“ față de 
aprovizionarea de iarnă cu legume șî. zarzavaturi se manifestă 
și la conducerile întreprinderilor 703, 704, 711 construcții, mina 
Uricani.

Unii tovarăși din organizațiile de partid și sindicale ale 
întreprinderilor au adoptat o atitudine de tolerare față de nepă
sarea conducerilor de întreprinderi pentru problemele aprovizio
nării. Această poziție este cu atît mai condamnabilă, cu cît aceste 
organizații trebuie să fie în fruntea luptei pentru ridicarea con
tinuă a nivelului de trai al celor ce muncesc. Oare ce vor spune 
.tovarășii din comitetele sindicale ale minei Lupeni, întreprin
derii 703 construcții și altele cînd la iarnă muncitorii îi vor 
trage la răspundere pentru că cantinele nu sînt aprovizionate cu 
produse legumicole ? Doar contractele colective prevăd obligații 
precise pentru ca conducerile de întreprinderi să aprovizioneze 
cantinele

Aceste lipsuri însemnate care mai persistă în desfășurarea 
aprovizionării de iarnă, trebuie lichidate de îndată. Secția comer
cială a sfatului popular raional are datoria să tragă la răspun
dere conducerea Aprozarului ca acesta să aprovizioneze popu
lația cu toate sortimentele de produse legumicole pentru iarnăi

Conducerile de întreprinderi trebuie să respecte obligațiile 
luate prin contractele colective și să sprijine din plin, în special 
cu mijloace de transport, acțiunea de aprovizionare pentru iarnă 
a cantinelor.

Organizațiile de partid și comitetele sindicale trebuie să-și 
facă o preocupare centrală în această perioadă de timp, din grija 
pentru buna aprovizionare a cantinelor, să îndrume conducerile 
administrative în această direcție și să tragă la răspundere cu 
toată hotărîrea acele conduceri care manifestă nepăsare față de 
problema atît de importantă a aprovizionării de iarnă.

Să depunem toate forțele pentru realizarea în bune condi- 
țiuni a aprovizionării de iarnă cu produse legumicole!

In cinstea Congresului partidului și a zilei de 7 Noiembrie

Crește avîntul întrecerii socialiste
Succesele minerilor din sectoarele II! și IV ale minei Petrila

Dacă la începutul lunii oc
tombrie colectivele sectoarelor 
III și IV ale minei Petrila au 
fost fruntașe pe întreaga 
mină, în a doua decadă a 
lunii ele și-au dezvoltat suc
cesele obținute la depășirea 
sarcinilor de plan. Acest lu
cru ne dovedește că colecti
vele de mineri și tehnicieni 
ale celor două sectoare se a- 
chită de angajamentele luate 
în cinstea celui de al doilea 
Congres ăl partidului și a zi
lei de 7 Noiembrie.

In cea de a doua decadă ă 
lunii octombrie, colectivele 
de mineri din sectoarele III

și IV și-au îndeplinit sarci
nile de plan în proporție de 
101,5 și, respectiv, 111,4 la 
sută. Cele mai frumoase suc
cese în această perioadă le-au 
obținut minerii din brigada 
condusă de tov. Constantin 
Corcodel din sectorul IV, care 
au îndeplinit sarcinile de plan 
în proporție de 203 la sută. 
Ambele sectoare au multe 
brigăzi de mineri fruntași, 
printre care se numără și 
cele conduse de tov. Ernest 
Schuler. luliu Borca, Cornel 
Cenușa și alții, care și-au de
pășit sarcinile de plan în pe
rioada 1-20 octombrie cu 61-

Sectorul III Piscu fruntaș pe
Hărnicii mineri, tehnicieni 

și ingineri ai sectorului III 
Piscu de la mina Aninoasa 
au răspuns cu cinste chemă
rii la întrecere lansată de co
lectivul sectorului IV Priboi, 
pentru sporirea producției de 
cărbune în cinstea Congresu
lui partidului și a zilei de 7 
Noiembrie. Zilnic pe funieu 
larul ce asigură transportul 
de cărbune la preparația Pe
trila. se transportă cantități 
tot mai mari de cărbune, ex-

Numeroși mineri și tehni
cieni de la mina Vulcan în- 
tîmpină cel de al doilea Con
gres al partidului și cea de a 
37-a aniversare a Marii Re
voluții Socialiste din Octom
brie cu noi succese în spori
rea producției și productivi
tății muncii.

In fruntea celor care-și în
deplinesc cu cinste angaja
mentele luate, se află brigă
zile de mineri din sectoarele 
II și IV, sectoare care sînt 
fruntașe pe mină. Colectivul 
sectorului IV a obținut în pe
rioada 1-20 octombrie o de
pășire a sarcinilor de plan

tras din abatajele sectorului 
III Piscu.

Astfel minerii din acest 
sector au extras în perioada 
1-18 octombrie sute de tone de 
cărbune peste sarcinile de 
plan, situîndu-se în fruntea 
întrecerii pe mină.* Brigăzile 
conduse de fruntașii în între
cerea socialistă Dumitru Nica, 
Mihai Tucaciuc și loan Țurlui 
din cadrul acestui sector, ca
re și-aa întrecut productivi
tatea planificată cu 75-84 la 
sută, au contribuit din plin

Brigăzi fruntașe
de 41 la sută. Colectivul sec
torului II și-a realizat sarci
nile de plan în proporție de 
106,6 la sută.

La realizarea acestor suc
cese au contribuit din plin 
brigăzile conduse de minerii 
Petre Toderici, Francisc Fi- 
zeși și Alexandru Cioara, ca
re lucrează în contul anului 
1955. Brigăzile arătate mai 
sus și-au depășit sarcinile de 
plan, în perioada 1-20 octom
brie, cu 35-72 la sută.

Minerii din brigadă con
dusă de tov. Aurel Ispas sînt 
cunoscut! de minerii de la 
mina Vulcan și chiar și de

78 la sută. Cu 12-36 la sută 
au încheiat a doua decadă din 
luna octombrie și minerii din 
brigăzile conduse de tov. Ioan 
AAațanga și loan Zilahi.

Aceste succese obținute în 
cinstea Congresului partidu
lui și a zilei de 7 Noiembrie, 
se datoresc și tehnicienilor 
celor două sectoare în frunte 
cu tov. loan Benea și Romu- 
lus Furdui, care se preocupă 
intens de asigurarea unei fo
losiri depline a tehnicii la lo
curile de muncă.

FRANCISC DEMETER 
corespondent

mină
la obținerea acestui însemnat 
succes.

Exemplul minerilor din sec
torul III Piscu este urmat șf 
de numeroase brigăzi de mi
neri din cadrul sectorului IF 
<11 minei. De pildă, brigăzile 
conduse de tov’ Nistor Petru,; 
Dăriilă Hegheduș, Petru Să- 
căluș și alții, ajutați de ingi
nerul Alexandru Horvath își 
depășesc zi de zi normele sta
bilite eu 57-88 la sută.

LICIU LUCIA 
corespondent

către alți oameni al muncii 
din Valea Jiului, pentru că 
această harnică brigadă lu
crează în contul anului 1956. 
In cea de a doua decadă a 
lunii octombrie brigada și-a 
realizat sarcinile de plan în 
proporție de 150 la sută.

Succese frumoase au înre
gistrat în perioada 1-20 oc
tombrie și brigăzile conduse 
de minerii Lazăr Rety și Gh. 
Dincă, care și-au depășit sar
cinile de plan cu 12-45 lâ 
sută.

A. PAN1Ș 
corespondent

O mare competiție sportiva
In zilele de 23 și 24 octombrie s a desfă

șurat în Valea Jiului o mare competiție 
sportivă organizată de colectivul Constructo
rul din Petroșani în cinstea Congresului par
tidului și a zilei de 7 Noiembrie. In aceste 
zile, la Petroșani, Vulcan și Lupeni au avut 
loc numeroase întreceri între sportivii din di
ferite regiuni ale țării.

Oamenii muncii din Valea Jiului au urmă
rit în aceste zile întrecerile care s-au desfă

șurat la box, șah, tenis de masă, baschet, 
volei, scrimă, motociclism, tir, călărie, hand
bal. Cu acest prilej sportivii diferitelor co
lective și-au demonstrat măiestria sportivă și 
voința de a-și adjudecă victoria în întrecerile 
sportive.

IN CLIȘEU : Aspecte de lă demonstrația 
sportivilor participanți la marea competiție 
sportivă din cea de a două zi a întrecerilor.
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Noapte de octombrie Cifre grăitoare
Toamna cerne-n noapte stropi mărunți 

de ploaie; 
Ca un văl ș-așterne liniștea-n odaie. 
E tirziu... In sobă jarul mai scinteie, 
împletind din raze mii de curcubee...

Sínt trudit... E timpul să mă culc...
Dar iată: 

Am rămas în loc să măi privesc odată 
Spre copiii dragi, cu chipuri rumenite, 
Care-n somn visează visuri aurite...

Dragii tatii! Uite, cel mai mic,
poznașul, 

Chiar și-n somn mai stringe-n brațe 
iepurașul! 

Cel mai mare deh! E dita-rruti 
școlarul!. 

Lingă el iși ține strîns abecedarul... 

Somn ușor! Să creșteți mindri. fără 
frică; 

Mersul vostru fie zbor de rirtdunică! 
Bucurie-n suflet și in ochi vă ardă! 
Risul să vă fie fără friu. cascadă!

Strajă vi-i lumina zilelor cu soare 
Ce-au țesut azi vieții strai de

sărbătoare; 
Scut vi-i fluturarea roșiilor steaguri 
Ce-au vestit izbinda peste ani șiraguri.

Somn ușor! E noapte... Liniște-n 
odaie...

Toamnă-și cerne-n beznă stropi 
mărunți de ploaie,

Iar in sobă jarul mai scinteie incă... 
Parcă-ar vrea să-mi afle dragostea 

adîncă...
• i 9 • • • •
Noaptea astă de octombrie mă-mbie
Gindul să mi-l trec în versuri pe 

hirtie...
Și-am să stihuesc,'fără zăbavă, 
Marelui Octombrie cuvint de slavă!

‘ CONSTANTIN BEIU

Am avut prilejul In carnetul meu
fericit să vizitez MJHA1 (ȘTEFAN există și alte în-
timp de mai multe miner fruntaș al întrecerii socialiste semnări cum ar fi, 

în legă- 
apărarea 
celor ce 
de încăl- 
exemplu,

Petrilasăptămâni Uniu
nea Sovietică. La 
Moscova, de pildă, 
am vizitat, printre altele, o mare fa
brică de încălțăminte, iar la Minsk 
o fabrică de tractoare, motociclete, 
biciclete etc. Peste tot pe unde am 
umblat am putut vedea grija deose
bită pe care partidul și guvernul so
vietic o poartă ridicării nivelului de 
trai material și cultural al oameni
lor muncii. Iată cîteva cifre grăitoa
re pe care mi le-am notat în carnetul 
meu cu ocazia vizitei pe care am fă
cut-o în Uniunea Sovietică.

Pentru constructorii de mașini din 
Minsk funcționează 16 magazine spe
ciale care asigură aprovizionarea oa
menilor cu cele necesare traiului. Tot 
la Minsk am văzut multe construcții 
noi care, după cum am aflat, erau 
destinate tot constructorilor de ma
șini. Anul trecut, pentru aceste con
strucții statul sovietic a alocat sumă 
de 17 milioane ruble. Anul acesta 
erau prevăzute pentru construcții 18 
milioane ruble. O atenție deosebită 
se acordă activității sportive și cul- 
tural-artistice în această fabrică. Nu
mai pentru aceste activități în cadrul 
clubului fabrica cheltuiește 70.000 ru
ble anual.

Cursuri populare de limba rusă
Cercurile AR.L.U.S. din Valea 

Jiului sub îndrumarea organizațiilor 
de partid din întreprinderi și institu
ții acordă o mare atenție cursurilor 
populare de limba rusă.

Cercul A.R.L.U.S. de la Uzina de 
reparat utilaj minier din Petroșani al 
cărui președinte este ing. Florian 
Băgăluț, îndrumat de organizația de 
bază și sprijinit de comitetul de în
treprindere a deschis zilele acestea 3 
cursuri populare de limbă rusă, dintre 
care două ciclul 1 și unul ciclul II. 
Cele trei cursuri populare de limbă 
rusă numără în total 120 de oameni 
ai muncii care și-au manifestat do

de pildă, 
tură cu 
sănătății 

muncesc. Pe lîngă fabrica 
țăminte din Moscova, spre 
funcționează o policlinică cu 14 ca
binete medicale. Aceasta, în afară de 
măsurile de protecție a muncii și teh
nica securității muncii.

Alte însemnări pe care le-am tre
cut în carnet oglindesc creșterea con
tinuă a nivelului de trai material și 
cultural al oamenilor sovietici. Răs
foind filele acestui carnet în față îmi 
apar tot ceea ce am văzut acolo:, clu
buri muncitorești, teatre, cinemato
grafe, stadioane, case noi, conforta
bile în care locuiesc familiile munci
torilor. Eu sînt convins însă că multe 
din cifrele și însemnările din carne
tul meu nu mai exprimă realitatea, 
fiindcă numărul caselor noi, al clu
burilor, teatrelor etc., este astăzi mai 
mare, așa după cum tot mai mari sînt 
și realizările dobîndite de oamenii 
sovietici în lupta pentru construirea 
comunismului.

Creșterea continuă a nivelului de 
trai material și cultural al poporului 
stă în centrul preocupărilor partidu
lui și statului sovietic.

rința de a învăță limbă lui Lenin șl 
Stalin.

Cursuri populare de limbă rusă au 
fost deschise și și-au început activi
tatea si la Trustul 7 construcții, De
poul (j.F.R. Petroșani și la alte între
prinderi și instituții din raionul nos
tru.

Pînă în prezent în raionul Petro
șani, în anul școlar 1954—1955 și-au 
început activitatea 32 cursuri popu
lare de limba rusă în care sînt înca
drați peste 600 oameni ai muncii.

VIORICA POP 
corespondent

Rezultate 
cu care s-a încheiat 

marea competiție sportivă 
de sîmbătă și duminică

întrecerile sportive din cadrul com
petiției ce s-a desfășurat sîmbătă și 
duminică la Petroșani, Vulcan și Lu- 

! peni s-au încheiat cu următoarele re- 
I zultate la disciplinele :

TIR
Proba 3x10 — echipe mixte: I. 

! Știința arhitectura București; 11. Mi- 
¡nerul Petroșani; III. Constructorul 
I Petrila. Concursul dintre echipe băr- 
Ibați s-a terminat cu următorul cla
sament: I. Constructorul Tîrgu Mu
reș; II. Minerul I.M.P.; III. Construc- 
torul Petroșani.

TENIS DE MASA
Pe echipe: 1. Constructorul Bucu

rești; II. Constructorul Alba Iuliaj 
IUI. Metalul Cugir.

Pe locul I la fete s-a clasat Getă 
Sitrungaru (Constructorul București), 
iar la bărbați Otto Bcxlner (Con
structorul București).

VOLEI
La această disciplină sportivă s-ăti 

întrecut 26 echipe. La Petroșani, lo
cul 1, băieți l-a obținut Constructorul 
I.P.C.I. București, iar locul II Școală 
sportivă de tineret Craiova. Dintre 
echipele feminine a obținut rezultate 
bune Constructorul I.P.C.I. București, 
care s-a clasat pe locul I și Școală 
medie tehnică agricolă Orăștie, care 
s-ă1 clasat pe locul II.

BASCHET
Dintre cele 11 echipe participante 

pe primele trei locuri s-au clasat ur
mătoarele:

Băieți : I. Știința arhitectura Bu* 
curești; II. Minerul I.M.P.: IU. Știin- 
ța Craiova.

Fete: I. Minerul I.M.P.; II. Con
structorul București; III. Școală me
die tehnică finanțe Tg. Jiu.

BOX
întâlnirea pugilistică care a avut 

loc la Petroșani și Vulcan între spor
tivii din Tg. Mureș, Craiova și Vulcan 
s-a soldat cu rezultate frumoase. Prin
tre boxierii din Vulcan care s-au do
vedit mai buni sînt Mîndru, Nicula și 
Manea

★ .
Competiția sportivă s-a încheiat cu 

o reuniune tovărășească care a avut 
loc în clubul „Gh. Apostol“ din Pe
troșani. Cu acest prilej Consiliul ra
ional sportiv Constructorul Petroșani 
a înmînat sportivilor care au înre
gistrat rezultatele cele mai bune cupe, 
plachete, medalii și diplome.

Zilele trecute a avut Ioc la Teatrul 
de Stat din Petroșani o ședință ple
nară convocată de către Comitetul 
sindical raional P.P.l.C. (presă, po
ligrafie, instituții de cultură) pentru 
a se analiza munca colectivului în 
lumina cronicii apărute în ziarul „Stea
gul Roșu“ din 16 octombrie pe mar
ginea spectacolului „Unchiul Vania“.

Această hotărîre a Comitetului sin
dical raional P.P.l.C. a fost dictată 
de faptul că pînă în prezent Comite
tul sindical de instituție de la Tea
trul de Stat n-a luat atitudine cri
tică față de o serie de lipsuri exis
tente în activitatea colectivului tea
trului și n-a analizat în suficientă 
măsură problemele de producție.

Această plenară a constituit un pri
lej de a se analiza în mod critic și 
autocritic munca întregului colectiv. 
Din ședință a reieșit faptul că în sî- 
nul colectivului sînt frămîntări și sînt 
necesare măsuri urgente de înlătu
rare a unor atitudini și practici dău
nătoare.

S-a observat în primul rînd lipsă 
unui spirit sănătos critic și autocri
tic din partea unor tovarăși. Este 
caracteristică în acest sens ati
tudinea de mulțumire de sine ma
nifestată de unele cadre din tea
tru cum sînt tov. Toni Zaharian, ac- 

, tor. Val Mugur, regizor, maestru e- 
rnerit al artei din R.P.R. și chiar di
rectorul teatrulfli, tov. Ion Petrovici 
ș. a. In loc să ia o poziție sănătoasă, 
autocritică, în fața lipsurilor semna
late în cronică, acești tovarăși au că
zut pe panta autoapărării, căutînd în 
mod vădit să ascundă propriile lor 
lipsuri și alte lipsuri din teatru.

Dar, cea mai măre parte din colec
tiv s-a ridicat împotriva acestei ati-

Pentru continua dezvoltare a inițiativei creatoare 
in teatrul de stat Petroșani

tudini, dînd posibilitatea de a se scoa
te la iveală o mare parte din lipsurile 
muncii în teatru. Tovarăși ca Gigi 
lordănescu, Elena Antonescu, artistă 
emerită a R.P.R., Emilia Pantazopol, 
Constantin Beiu, Silvia Brădescu, 
Constantin Adamovici, Ion Pavlescu 
și alții, au arătat că rădăcina celor 
mai multe lipsuri stă în primul rînd 
în lipsa de colaborare dintre condu
cerea teatrului și organizațiile po
litice și de masă din instituție.

Organizațiile de bază P.M.R. și 
U.T.M. nu au contribuit la intensifi
carea muncii politice în teatru. Co
mitetul sindical de instituție nu și-a' 
îndeplinit rolul de a stimula și întări 
procesul de producție. Din aceste 
cauze, măsurile administrative au în
locuit munca politică de masă. Așă 
cum a arătat tovarășul Ion Pavlescu, 
chiar secretarul organizației de bază 
P.M.R., tov. Ion Mărgăritescu, a ă- 
doptat o atitudine împăciuitoristă față 
de lipsurile existente. Organizațiile 
politice și de masă din teatru s-au 
mulțumit să constate lipsurile și-atît. 
Tovarășii din colectiv țjegăsind exem
plu în atitudinea comuniștilor, s-au 
complăcut și ei în a lăsa situația la 
libera apreciere a direcției.

Organizației de partid și comuniș
tilor din teatru le revine sarcina să 
lupte pentru promovarea noului, să 
lichideze atitudinea de ploconire, să 
facă pe fiecare tovarăș să-și dea sea
ma că este o datorie a sa să privească 
în mod critic și autocritic activita
tea teatrului. ... • ,

Problema distribuțiilor, repertorului, 
dublurilor, a premierii oamenilor și 
multe altele, au fost rezolvate nu
mai prin direcție. Colectivul, ca ata
re. a fost subapreciat în ceea ce pri
vește contribuția lui la justa rezol
vare a acestor probleme. „Bunul 
plac“ al conducerii teatrului a dus la 
o serie de nemulțumiri în sînul co
lectivului, nemulțumiri care s-au 
oglindit de altfel în producție. Este 
cazul tovarășului Constantin Adamo
vici care a fost distribuit în dublură 
la „Unchiul Vania“, dar căruia nu i 
s-au dat repetiții și nici posibilitatea 
de a juca. Mai recent este cunoscut 
cazul tovarășei Ana Colda care a pri
mit dublura în rolul Varvarei din pie
sa „Dragoste în zori de zi“ și căreia 
direcția de scenă i-ă refuzat catego
ric repetițiile.

Din alte, discuții în aceeași pro
blemă, purtate de tovarășii Atanasie 
Dumitrescu, Maria Iordache și alții, 
se poate trage concluzia generală că 
în Teatrul de Stat din Petroșani pro
blema dublurilor nu a fost luată în 
serios. La toate acestea se mai adau-' 
gă și unele manifestări de favoritism 
în distribuții, premieri, repartizarea 
locurilor în cușete etc. De altfel, după 
cum a reieșit din discuții, o mare 
parte din aceste lipsuri au mai fost 
semnalate de actori conducerii tea
trului, dar toate au rămas fără rezol
vare. Această atitudine pasivă â 
conducerii teatrului față de proble
mele ce frământă colectivul a' dus pe 
de o parte la izolarea colectivului. 

iar pe de altă parte la discutarea ă- 
cestor probleme pe căi lăturalnice la 
înfrînarea criticii. Or, acolo unde 
critica și autocritica nu sînt folosite 
ca arme de luptă pentru îmbunătăți
rea muncii, nu se poate vorbi de o 
atmosferă cu adevărat creatoare.

Importanța plenarei constă în â- 
ceea că pentru prima dată lucrătorii 
din această instituție de cultură și-au 
spus deschis cuvîntul și au cerut: co
laborare între direcție, organizația 
P.M.R., U.T.M. și Comitetul sindical 
de instituție; să se dea viață consi
liului artistic; să existe obiectivitate 
în distribuții și premieri; să se ter
mine cu favoritismele; să nu se ne
glijeze capacitatea creatoare a co
lectivului și să i se ceară părerile în 
toate problemele teatrului; să se in
staureze un sănătos spirit critic și au
tocritic și să se lichideze toate lipsu
rile ce se vor semnala pe viitor; să nu 
se mai dea ocazia ca tovarășii din co
lectiv care critică să se teamă că vor 
avea de suferit consecințe (ca în ca
zul soților Didilescu). In fruntea lup
tei pentru traducerea în viață a aces
tor cerințe trebuie să stea comuniștii 
din teatru, fiind exemplu de stimulare 
a noului, de atitudine principială.

Teatrul de Stat din Petroșani și-a 
dovedit nu odată în cei cinci ani de 
activitate rolul său de culturalizare 
a maselor. Pentru activitatea sa el ă 
fost apreciat ca teatru fruntaș, iar ac
torii lui au fost distinși cu titluri de 
merit. Și de data aceasta muncitorii 
din Valea Jiului își îndreaptă cu în
credere privirea către teatrul lor, fă- 
cîndu-1 părtaș în lupta pentru o pro
ducție de calitate.

IOSIF CIOARA 
S1M1ON MUNTEAN.
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Lucrătorii din comerțul de stat, au 
un rol important în lupta pentru ri
dicarea continuă a nivelului de trai 
al oamenilor muncii. Rețeaua largă 
de magazine alimentare, industriale, 
de legume și zarzavaturi, de unități 
ale alimentației publice, aproviziona
rea lor din ce în ce mai bună, arată 
grija pe care regimul nostru demo- 
crat-popular o poartă dezvoltării co
merțului de stat — pîrghie importan
tă în asigurarea bunei aprovizionări 
a populației. Unitățile comerțului de 
stat sânt încadrate cu lucrători care 
pot să asigure o deservire civilizată 
a oamenilor muncii veniți să facă 
cumpărături în magazine. Lărgirea 
continuă a rețelei de magazine, spo
rirea continuă a volumului de măr
furi distribuite prin magazine, întă 
resc convingerea oamenilor muncii că 
comerțul nostru de stat constituie 
un factor important în lupta pentru 
ridicarea bunăstării oamenilor muncii.

In Valea Jiului există unități ale 
comerțului de stat care își îndeplinesc 
cu cinste sarcinile ce le-au fost încre
dințate. Lucrătorii din magazinele 
nr. 4 alimentar-Petroșani, nr. 8 tex
tile din Lupeni și din alte magazine au 
o atitudine corectă față de oamenii 
muncii, ajută cumpărătorilor să-și a- 
leagă mărfurile pe care le preferă, 
răspund cuviincios întrebărilor puse 
de cetățeni. Rezultate frumoașe în di
recția deservirii civilizate a cumpă
rătorilor, în prezentarea atractivă ă 
mărfurilor, în sprijinirea oamenilor 
muncii pentru a-și alege cumpărături 
conform gustului lor, obține brigada 
de tineret de la magazinul textil nr. 
,1 din Petroșani condusă de tov. Duca 
Irina.

îmbunătățirea deservirii oamenilor 
muncii în magazinele de stat din Va
lea Jiului, se datorește îndeosebi 
muncii de educare a lucrătorilor din 
comerț în spiritul atitudinii noi, plină 
de grijă față de cumpărători, în spi
ritul atitudinii socialiste față de mun
că. Cu sprijinul organizațiilor de 
bază din cadrul organizațiilor comer
ciale din Valea Jiului, comitetul raio
nal sindical al lucrătorilor din co
merț a întreprins o serie de acțiuni 
rodnice în vederea cultivării atitudi
nii socialiste față de muncă, educă
rii colectivelor magazinelor, în spiri
tul dragostei și grijii față de cumpă
rători. îndrumate de comitetul raio
nal sindical, comitetele sindicale din 
cadrul organizațiilor comerciale țin în 
fiecare lună consfătuiri de producție 
în cadrul cărora sînt popularizate 
realizările colectivelor fruntașe, se 
scot Ia iveală greutățile și lipsurile 
cu scopul înlăturării lor. De aseme
nea, au fost ținute pe localități confe
rințe despre rolul comerțului de stat 
în lupta pentru ridicarea nivelului de 
trai al cilor ce muncesc, despre buna 
deservire a consumatorilor, și despre 
ölte probleme specifice lucrătorilor din 
comerț. Deosebit de rodnică a fost în- 
tîlnirea organizată de Comitetul ră- 
ional sindical între minerul. Hăidu 
Iuliu, Erou al Muncii Socialiste, și 
colectivele magazinelor de stat din 
Petroșani și Petrila. In canrul aces
tei întîlniri, tovarășul Haidu Iuliu ă 
vorbit despre elanul cu care muncesc 
minerii pentru a da patriei mai mult 
cărbune, arătînd că lucrătorii din 
comerț trebuie să-i sprijine în această 
luptă. Cînd vin în magazine să facă 
cumpărături, minerii și soțiile lor se 
bucură dacă sînt întîmpinați cu poli
tețe și serviți cu atenție. Tovarășul 
Haidu Iuliu a arătat că măi sînt însă 
unii lucrători care nu sînt atenți față

Din inițiativă comuniștilor și depu- 
taților sfatului popular din comună 
Banița, la începutul lunii octombrie 
s-a început aici construcția unui nou 
cămin cultural. Țăranii muncitori din 
această comună au hotărît ca în cin
stea celui de al 11-lea Congres al par
tidului să fie terminată deja în roșu 
construcția căminului.

Noul cămin va fi cu mult mai mare 
și mai frumos de cît vechiul cămin 
cultural, avînd o suprafață interioa

Să intensificăm munca educativă
în rîndul lucrătorilor din

de cumpărători, îi lasă să aștepte în 
timp ce discută între ei despre ches
tiuni personale și nu prezintă măr
furile în mod plăcut, atrăgător. Pen
tru astfel de lipsuri, tovarășul Haidu 
Iuliu a criticat colectivele magazine
lor alimentare nr. 15 și 142 din Pe
trila. Lucrătorii din comerț prezenți 
la întîlnire, s-au angajat să lichideze 
lipsurile semnalate și să deservească 
în condițiuni bune pe oamenii muncii.

îndrumate și sprijinite de organi
zațiile de bază, comitetele sindicale 
din cadrul organizațiilor comerciale 
locale au mai întreprins și alte acțiuni 
în vederea îmbunătățirii deservirii 
oamenilor muncii, pentru cultivarea 
în rîndurile lucrătorilor din corrferț a 
grijii, atitudinii atente și respectului 
față de cumpărători.

Activitatea depusă pînă acum în 
privința educării în chip nou a lucră
torilor din comerț, pentru îmbunătă
țirea deservirii oamenilor muncii, nu 
este încă la nivelul cerințelor. Mai 
sînt o serie de lipsuri care nemulțu
mesc pe oamenii muncii și împotri
va cărora nu se duce o luptă hotărîtă.

Astfel, sînt dese cazurile cînd unii 
vînzători practică deservirea prefe
rențială a rudeniilor și prietenilor, 
dau lipsă la cîntar, răspund nervos 
la întrebările cumpărătorilor și se 
supără atunci cînd li se cere să arate 
mai multe mărfuri. Sînt lucrători în 
comerț ca Elena Codreanu, gestiona
ră la restaurantul din Petrila, vîn- 
zătorul I. Hîrcu de la un magazin 
alimentar tot din Petrila, care au ma
nifestări necuviincioase față de oa
menii muncii. La magazinul "alimen
tar nr. 131 Petroșani nu se dă cum
părătorilor rest „din lipsă de bani 
mărunți“. La unitățile T.A.P.L. sînt 
frecvente cazurile cînd se vinde cu 
lipsă, nu se dă rest etc. In multe din 
magazinele din Valea Jiului nu se dă 
bătălia pentru deservirea conștiin
cioasă și civilizată a cumpărătorilor.

Multe din aceste lipsuri continuă 
să existe deoarece în rîndul lucrători
lor din comerț nu se desfășoară o in
tensă muncă educativă. Muncă po
litică de masă desfășurată de organi
zațiile de bază din cadrul organiza
țiilor comerciale e slabă. Organiza
țiile de bază n-au căutat să foloseas
că din plin, în munca de educare ă 
lucrătorilor din comerț organizațiile 
sindicale. Grupele sindicale, or
ganizate pe magazine, unități T.A.P.L., 
depozite etc., nu desfășoară o activi
tate susținută, unele dintre ele exis- 
tînd doar pe hîrtie. Din această cau
ză lipsurile nu sînt combătute lă 
timp, nu se duce o muncă susținută 
în fiecare unitate pentru îmbunătăți
rea deservirii, pentru cultivarea ati
tudinii atente față de cumpărători. 
In afară de consfătuirile de producție 
nu se folosesc alte forme de comba
tere â lipsurilor, de educare a lucră
torilor din comerț.

Una din lipsurile mari în această 
direcție, este lipsa de grijă față de 
brigăzile de bună deservire. In re
țeaua comercială din Valea Jiului au 
fost înființate zeci de brigăzi de bună 
deservire. Dar după ce au fost înfiin
țate, ele n-au fost ajutate pentru ca 
într-adevăr să fie brigăzi de bună de
servire. Nu s-ău organizat schimburi 
de experiență între brigăzile de bună 
deservire pentru ca metodele bune 
să fie extinse, ele nu au fost ajutate 
să-Și întocmească planuri de muncă 
de către comitetele sindicale respec
tive. Cea mai măre parte a membri
lor brigăzilor de bună deservire sînt 
tineri. Din cauza lipsei de îndrumare 

Un nou cămin cultural în construcție
ră de peste 270 metri pătrați. Acest 
cămin se construiește *prin muncă ob
ștească de către țăranii muncitori 
din comună Bănița, iar o parte din 
materialele de construcții necesare au 
fost procurate din resurse locale. O 
altă parte au fost cumpărate din fon
durile încasate prin autoimpunere. 
Pînă în prezent peste 60 țărani mun
citori din comuna Bănița au prestat 
circa 960 ore de muncă voluntară.

Un exemplu demn de urmat în ă-

comerț
din partea organizațiilor de bază, 
organizațiile U.T.M nu s-au îngri
jit de educarea1 tinerilor din aceste 
brigăzi, de înarmarea lor cu metode 
noi de muncă inspirate din bogata și 
nesecata experiență a comerțului so
vietic.

Faptul că în rîndurile lucrătorilor 
din comerț nu sînt cultivate cu stă
ruință grija și respectul față de oa
menii muncii, prin magazine se pun 
în vînzare unele mărfuri de proastă 
calitate. Gestionarii și vînzătorii ma
gazinelor — cu excepția unora din 
magazinele alimentare — nu refuză 
junerea în vînzare a mărfurilor de 
proastă calitate. Gestionarii și vînză- 
orii magazinelor au datoria de ai 
primi în magazine spre a fi distri
buite oamenilor muncii numai măr
furi de calitate corespunzătoare, și 
să refuze mărfurile cu defecte sau 

1 care nu corespund din punct de ve
dere calitativ.

Mai există, de asemenea, în rîn
durile lucrătorilor din comerț multe 
elemente necinstite care caută să-șî 
însușească din avutul obștesc și să 
compromită pe lucrătorii cinstiți din 
comerțul nostru de stat. Deși aseme
nea elemente au fost prinse cu anu
mite nereguli și trimise în fața justi
ției, ele nu sînt demascate în fața lu
crătorilor, spre a se forma o puterni
că opinie de masă împotriva acelora 
care încearcă să fure și să aducă pre
judicii comerțului de stat.

Pentru înlăturarea a tot ceea ce 
e vechi și înapoiat, pentru educarea 
lucrătorilor din comerț în spiritul a- 
titudinii noi față de muncă, față de 
sarcinile de cinste ce le-au fost în
credințate, trebuie folosite din plin 
toate mijloacele. C.C. al sindicatelor 
lucrătorilor din comerț editează bro
șuri care vorbesc despre metodele a- 
vansate în comerț, despre experiență 
înaintată a colectivelor fruntașe, ma
teriale care au un mare rol educativ^ 
Materialele din aceste broșuri tre
buie citite și studiate în cadrul gru
pelor sindicale, iar în jurul lor e ne>- 
cesar să se poarte discuții cu exem
ple concrete din activitatea unităților 
respective.

Comitetele sindicale din cadrul 
O.C.L. și T.A.P.L. Petroșani trebuie 
să grăbească pregătirea celor două 
brigăzi artistice de agitație. Progra
mul lor trebuie să aibă un puternic 
caracter combativ împotrivă lipsuri
lor din organizațiile respective.

Organizațiile de bază, comuniștii 
din comerț trebuie să fie în fruntea 
luptei pentru educarea lucrătorilor 
din comerț. In acest scop, trebuie îm
bunătățită activitatea colectivelor de 
agitatori. E necesar ca agitatorii să 
fie instruiți și- ajutați să organizeze 
convorbiri cu lucrătorii cu care lu
crează. Trebuie îmbunătățită condu
cerea politică ă organizațiilor sindi
cale și de tineret, pentru ca acesteă 
să-și îndeplinească sarcinile ce le re
vin. Comitetele sindicale trebuie în
drumate să depună toate eforturile 
pentru reactivizarea grupelor sindi
cale. Atenția organizațiilor U.T.M. 
trebuie îndreptată spre brigăzile de 
tinerșt, spre a le ajuta să fie exem
ple de muncă înaintată.

Prin îmbunătățirea muncii educati
ve de masă, organizațiile de partid, 
sindicale și U.T.M. vor aduce con
tribuții de măre preț lă îmbunătățirea 
activității lucrătorilor din comerț, lă 
ridicarea rolului lor în luptă pentru 
creșterea nivelului de trai al celor 
ce muncesc.

ceastă direcție l-au dat deputății și 
țăranii muncitori Gheorghe Danciu 
din Merișor, Mărcu Cornea din Cri- 
vadia, Vasile Stoica, Ioăn Nistor lui 
Matei, Găvrilă Balea, Lucreția Sălă- 
jan, Maria Rusu, Lucreția Pătroiu, 
Anuța Stoica lui Iacob din Bănița, 
Ignat Stoica, Precup Pavel și alții.

ANA COSTEA 
corespondent

Campionatul categoriei A la fotbai

Minerul Petroșani — 
Metalul Hunedoara 

0-5 (0:3)
Duminică la Petroșani s-au întâlnit, 

în cadrul categoriei Ă la fotbal echi
pele Minerul din localitate și Metalul' 
Hunedoara. Victoria a revenit la un 
scor surprinzător — 5:0 — meta- - 
lurgiștilor. Ei au înscris cele 5 goluri ’ 
prin Voinescu (min. 15), Huzum 
(min. 20 și 87) și Titi Popescu 
(min. 35 și 61).

Deși surprinzător, rezultatul cu ca
re s-a încheiat meciul își găsește ex
plicație. Metalurgiștii, conștienți că 
ocupă ultimul loc în clasament și că 
au de susținut un meci greu, au ju
cat tot timpul cu multă voință și; 
hotărîre de a învinge, în timp ce e- 
chipa minerilor a început jocul fărăi 
convingere, fără ambiție. Jucătorii: 
echipei Minerul au intrat pe teren îm- 
bătați de ultimele lor succese, plinii 
de încredere. Ei și-au închipuit că vic
toria vine de la sine și că nu e nevoie 
să lupți pentru ea timp de 90 minute^ 
Chiar din primul minut Farkaș I ă 
ratat o bună ocazie de a deschide: 
scorul. Insă pentru localnici aceasta 
n-a însemnat nimic. Dimpotrivă, au 
continuat să joace fără nerv, fără- 
viață. înaintarea a atacat desorganî- 
zat, componenții ei plasîndu-se de- 
obicei prost (cazul lui Parăschtva 
care rămînea mereu în urmă). Apă
rarea, deobicei punctul tare al echi
pei, a acționat defectuos, lăsîndu-se 
descoperită și sistematic depășită de 
înaintarea adversă. Cele 3 goluri în
scrise într-un interval de numai 20 
minute, au părut să-i fi trezit pe lo
calnici la realitate. Insă nici atunci 
ei n-au pus accentul pe calitatea jocu
lui, ci s-au dedat la brutalități. Au 
început să joace de acum nervos. A- 
ceăsta a făcut ca în repriză ă două 
să rateze multe ocazii de marcare 
(cîte 2-3 de fiecare înaintaș) și în 
același timp să primească încă două 
goluri.

in meciul de duminică înaintarea 
și-a dovedit totala sa ineficacitate în 
față porții și ljpsă de precizie în șu
turi. Din cele 25 șuturi trase la poar
tă numai 7 au nimerit poartă, în timp 
ce numai 5 din cele 20 șuturi ale 
oaspeților și-au greșit țintă.

Credem că este necesar ca condu
cerea colectivului și antrenorul să 
stăruie mai mult decît pînă acum a- 
supră spiritului de echipă, a discipli
nei cu adevărat sportivă și ă uneiJ 
mai bune pregătiri tehnic^ a jucăto
rilor, mai ales în ceea ce privește 
trasul la poartă. Deși condusă cu 3—0 
la pauză, echipă Minerul mai putea 
să cîștige meciul dacă nu rată oca
ziile cînd înaintarea se afla numai 
în fața portarului.

Jucătorii echipei Minerul trebuie 
să știe că victoria nu vine niciodată 
de lă sine. Pentru orice victorie tre
buie luptat cu convingerte și în limi
tele unei depline sportivități. De ase-, 
menea este timpul să se renunțe lă! 
„tradiția", pe seamă căreia se pum 
înfrîngeri _de felul celei de duminică, 
și după care echipa Minerul face jo-i 
curi bune cu echipele „mâr!“ și că 
n-ar ști să joace cu echipele „mici". 
Această „tradiție" își are rădăcinile) 
în supraestimăre ă forțelor proprii șij 
în același timp în subaprecierea unor 
echipe ășă-zise „mitei". Din lecția pei 
care Ie-ă servit-o Metalul Hunedoară 
— o echipă „mică" — jucătorii, conj 
ducerea colectivului și antrenorul e- 
chipei Minerul ău multe de învățat! 
Și ăr fi bine să învețe din această1 
lecție. ■ ' • ' / •

<*• ' ' N. COREEA ?

Iată celelalte rezultate înregistrate 
în etapa de duminică a campionatului 
categoriei A la fotbal:

Știința Timișoara — Dînamo Bu
curești 3—1; Știința Cluj — Flamu
ră roșie Arad 2—0; Locomotiva Ti
mișoara — C.C.A. 2—0; Dinamo O. 
Stalin — Locomotiva Tg. Mureș 1—1; 
Locomotiva Gr. Roșie București — 
Flacăra Ploești 3—0; Metalul Cîmpia 
Turzii — Progresul Oradea 1—L. -
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Vizita lui Nehru în R. P. Chineză
Recepția oferită de ambasadorul Indiei

A noua sesiune a Adunării Generale 
a O. N. LL

PEKIN (Agerpres). — China Nouă
La 21 octombrie, Nedyam Ragha- 

van, ambasadorul Indiei în China, 
a oferit o recepție n cinstea primului 
ministru al Indiei. Jawaharlal Nehru.

La recepție au participat primul 
ministru Nehru ; fiica sa, doamna 
Indira Gandhi ; N. R. Pillai, secretar 
general al Ministerului Afacerilor 
Externe al Indiei, precum și alte per
soane care îl însoțesc pe primul mi
nistru al Indiei.

Au luat parte Mao Țze-dun, pre

Primirea unor delegații engleze de către Ciu En-lai
PEKIN (Agerpres).— China Nouă
Ciu En-lai, premierul Consiliului 

de Stat al Republicii Populare Chi
neze, a primit pe membrii delegație! 
engleze conduse de Ellis Smith și

Inaugurarea serviciului de transmisiuni teleîotografice 
Șanhai-Bombay

PEKIN (Agerpres). — CHINA 
NOUA transmite :

La 19 octombrie a fost inaugurat 
oficial serviciul de transmisiuni te- 
lefotografice Șanhai-Bombay.

Toate transmisiunile telefotografice

Dificultăți Ea tratativele de la Paris 
în problema reînarmării Germaniei occidentale
PARIS (Agerpres). — In după 

amiaza zilei de 22 octombrie, miniș
trii Afacerilor Externe ai Statelor 
Unite, Franței, Angliei și Germaniei 
occidentale au avut o nouă întreve
dere în problema așa-zisei ..restabi
liri a suveranității” Germaniei occi
dentale. Potrivit comunicatului dat 
publicității la sfîrșitul ședinței, cei 
patru miniștri de Externe au ajuns 
la un acord asupra textului pregătit 
de experți în această problemă.

După cum anunță corespondentul 
din Paris al agenției Associated 
Press, primul ministru francez Men- 
des-France, care reprezintă Franța la 
aceste tratative, a precizat că nu va 
supune aprobării parlamentului fran
cez textul acordurilor realizate în ca
drul consfătuirilor, înainte de a se 
fi ajuns la un acord în ceea ce pri
vește problema Saar-ului. Perspecti
vele stabilirii unui acord în această 
problemă — relevă corespondentul 

ședintele Republicii Populare Chineze; 
Ciu De, vicepreședinte al Republicii 
Populare Chineze; Liu Șao-țî, pre
ședintele Comitetului permanent al 
Adunării reprezentanților populari din 
întreaga Chină, Ciu En-lai, Premierul 
Consiliului de Stat, și alte personali
tăți din conducerea statului, repre
zentanți ai partidelor și organizațiilor 
obștești, precum și membri ai corpu
lui diplomatic.

Recepția s-a desfășurat într-o at
mosferă de caldă prietenie.

George Lindgren și pe membrii de
legației engleze a oamenilor de artă 
și știință în frunte cu Stanley Spen- 
cer.

dintre marile orașe ale Chinei și 
Indiei se vor face prin Șanhai.

Posturile de transmisie și serviciile 
de telecomunicații din cele două 
țări șl-au adresat reciproc felicitări 
după transmisiunea de probă efec
tuată la 15 octombrie.

agenției Associated Press — nu sînt 
însă ,,strălucite” întrucît poziția re
prezentanților Germaniei occidentale 
,,s-a înăsprit cu mult peste așteptări”.

Cercurile autorizate franceze, rela
tează în același timp agenția France 
Presse, „nu ascund gravitatea difi
cultăților survenite în ultimele ore... 
în ceea ce privește evoluția tratati
velor franco-germane în problema 
Saar-ului”. In duda faptului că par
tea franceză a făcut „toate conce
siile" pe care era dispusă să le facă 
în această problemă, perspectivele 
unui acord cu privire Ia Saar sînt, 
după cum recunoaște agenția, „întu
necate”. Problema Saar-ului are în 
cadrul conferințelor de la Paris o im
portanță cu atît mai mare cu cît — 
după cum arată agențiile de presă 
occidentale — parlamentul francez 
condiționează ratificarea acordurilor 
de Ia Londra de reglementarea pro
blemei Saar-ului.

NEW YORK (Agerpres). — TASS
La 21 octombrie a avut loc o șe

dință rolenară a Adunării Generale 
a O.N.U. In legătură cu primul punct 
de pe ordinea de zi — aprobarea ra
portului comisiei pentru validarea 
împuternicirilor delegațiilor, van 
Kleffens, președintele Adunării Gene
rale, a anunțat că i s-a cerut să pună 
separat la vot chestiunea împuterni
cirilor delegației „chineze” (gomin- 
daniste). El a procedat imediat la 
punerea la vot a acestei chestiuni. 
Pentru validarea împuternicirilor go- 
nrndamstului au votat 35 de dele
gații, împotriva ei au votat 10 de- 
legații.

Eixpunînd motivele votului, șeful 
delegației indiene, Krishna Menon, 
si-a exprimat regretul că președintele 
Adunării Generale a pus la vot aceas
tă chestiune fără a fi dat posibilitate 
să se facă un schimb de păreri. Noi, 
a declarat Merron, nu considerăm că 
oamenii care fac parte din delegația 
despre care este vorba sînt reprezen
tanți ai Chinei. Confirmarea împuter
nicirilor lor vine în contradicție cu 
Carta O.N.IJ

Reprezentantul Uniunii Sovietice, 
I. A. Malik, care a luat apoi cuvîntul, 
a subliniat că Republica Populară 
Chineză și marele popor chinez pot 
fi reprezentați în Organizația Națiu
nilor Unite numai de delegația Re

Ședința Comitetului politic
NEW YORK (Agerpres). — TASS
Discuția generală din Comitetul 

politic al O.N.U. în problema redu
ceri! armamentelor și interzicerii ar
melor de exterminare în masă se a- 
propie de slîrșit. In ședința din dimi
neața zilei de 22 octombrie au luat 
cuvîntul reprezentanții Australiei, 
Braziliei, Cehoslovaciei, Indoneziei și 
Bielorusiei.

Delegatul Australiei, Spender, care 
a rostit o amplă cuvîntare, deși a 
salutat propunerile delegației sovie
tice calificîndu-le drept un „pas făcut 
înainte”, a încercat totuși în fel și 
chip să micșoreze importanța acestor 
propuneri.

Reprezentantul Braziliei, Seme Mo- 
raes. și-a exprimat satisfacția în le. 
gătură cu poziția adoptată de delega
ția sovietică.

Delegata Cehoslovaciei, Secaninova, 
care a luat apoi cuvîntul, a relevat 
că problema reducerii armamentelor 
și interzicerii armelor de exterminare 
în masă se discută de data aceasta 
într-o atmosferă mai favorabilă. 

publicii Populare Chineze. Malik a 
declarat că delegația U.R.S.S. se ală
tură întru totul motivelor expuse de 
delegația Indiei

Raportul comisiei pentru valida
rea mandatelor a fost aprobat în an
samblu cu 45 voturi și opt abțineri 
(U.R.S.S., Polonia, Cehoslovacia, 
R.S.S. Bielorusă, R.S.S Ucraineană 
șî altele).

Apoi Adunarea Generală a trecut 
la examinarea recomandărilor Comi
tetului general de a se include pe or
dinea de zi a Adunării Generale pro
blema „Cu privire la interzicerea pro
pagandei în favoarea unui nou răz
boi”, prezentată de delegația Ceho
slovaciei, șî. problemele „Cu privire 
Ja încălcarea libertății navigației în 
zona mărilor Chinei” și „Cu privire 
la acțiunile agresive împotriva Repu
blicii Populare Chineze și la răspun
derea ce revine flotei maritime mili
tare a Statelor Unite ale Americii 
pentru aceste acțiuni”, prezentate 
de delegația Uniunii Sovietice.

Adunarea Generală a aprobat cu 
majoritate de voturi recomandarea 
Comitetului general de a include pe 
cdinea de zi a actualei sesiuni pro
blema „Cu privire la interzicerea 
propagandei în favoarea unui nou 
război”.

Delegația bielorusă, a declarat IC 
V. Kiselev, remarcă cu satisfacție că 
marea majoritate a delegaților care 
au luat cuvîntul, au salutat propu
nerile făcute de A. I. Vîșinskî Ia 30 
septembrie a.c. în ședința plenară a 
Adunării Generale. In legătură cu 
aceasta, reprezentantul R.S.S. Bielo
ruse s-a referit la cuvîntarea șefului 
delegației franceze, dl. De Beaumont, 
în ședința plenară din 4 octombrie, 
în cadrul căreia, De Beaumont a 
spus : „In această privință, sînt feri
cit că am posibilitatea să-mi exprim 
de la această tribună satisfacția pe 
care ain încercat-o, ascultînd pro,pu< 
nerîle și declarațiile făcute de dl.- 
Vîșlnski, în cuvîntarea sa din 30 sep
tembrie. Ele merită întreaga noastră 
atenție”.

După părerea delegației bieloruse, 
a continuat K. V. Kiselev, Comitetul 
politic are sarcina de a căuta să 
apropie și mai mult punctele de ve
dere ale marilor puteri.

- Reconstituirea fostelor trupe hitle- 
riste în Germania occidentală se des
fășoară în mod sistematic și planifi
cat încă de acum cîțiva ani. In Ger
mania occidentală a și fost creată o 
armată, deocamdată în mod camu
flat, care este embrionul noului 
wehrmacht fascist.

Nucleul armatei vest-germane în 
curs de constituire îl reprezintă uni
tățile militare camuflate sub numele 
de „poliție“ care există de cîțiva ani 
și care sînt cantonate în cazărmi. A- 
ceste unități sînt comandate de gene
rali fasciști ai fostului wehrmacht hit- 
lerist. Aceste unități sînt echipate cu 
arme automate, mitraliere, aruncă
toare de grenade, tunuri și dispun de 
tancuri ușoare. La mijlocul anului 
1954 efectivul lor era de circa 180.000 
oameni. Unitățile de elită din cadrul 
acestei armate nelegale le formează 
formațiunile federale de grăniceri, 
care sînt înzestrate cu tancuri, tunuri 
automate și carabine automate ame
ricane. Pentru a „folosi potențialul 
Uman german", așa cum se spune în 
’imbăjul negustorilor americani de

Note $i comentarii externe

Revanșarzii de la Bonn 
reînvie wehrmachtul

de A. G. BAUMANN
carne de tun, încă în anul 1948 pe 
lîngă forțele armate ale puterilor oc
cidentale au fost create așa-numitele 
„unități de serviciu germane“. Aceste 
unități militare, camuflate sub numele 
de „poliție industrială“, detașamente 
de „serviciu" și detașamente „munci
torești", reprezintă actualmente, un 
efectiv de 150.000 oameni. Aceste u- 
nități sînt de asemenea înzestrate cu 
armament america'n. O importantă 
rezervă pentru armata agresivă vest- 
germană sînt așa-numitele organiza
ții paramilitare. In rîndurile acestor 
organizații sînt mobilizați alți 100.000 
oameni.

Pentru menținerea și sprijinirea 
tradițiilor agresive și șoviniste ale 
militarismului germano-prusac, cer
curile guvernante de la Bonn folosesc 

diferite uniuni soldățești. Actual
mente, în Germania occidentală e- 
xistă aproximativ 600 uniuni soldă
țești, conduse de foști generali și 
ofițeri hitleriști.

In prezent se fac pregătiri intense 
pentru constituirea aviației militare 
și a flotei maritime militare vest- 
germane.

La conferința celor nouă țări de la 
Londra, sub presiunea S.U.A. a fost 
adoptată hotărîrea cu privire la crea
rea armatei vest-germane cu un e- 
fectiv de 500.000 oameni. Formațiile 
militare sus-amintite au un efectiv 
de peste 400.000 oameni. Prin ur
mare, este vorba de legalizarea ar
matei vest-germane deja existente și 
de netezirea căii pentru refacerea de

plină a militarismului agresiv ger* 
man.

Paralel, are loc pregătirea ideolo
gică în vederea traducerii în fapt ä 
unor noi aventuri militare. Sute de 
mii de cărți, reviste și broșuri pro
pagă din nou mitul despre „invinci
bilitatea" armatei germane, ademe
nesc din nou tineretul german cu 
„minunatele“ perspective ale unui 
„război victorios“. !n Germania oc
cidentală apar acum mai multe re
viste militare decît au apărut în în
treaga Germanie în timpul regimu
lui hitlerist.

Faptele citate mai sus arată în mod 
convingător că clica militaristă din 
Germania occidentală a și creat nu
cleul unei mari armate gata pentru 
noi agresiuni. Toate acestea au fost 
realizate cu indicațiile primite direct 
din Washington și cu ajutorul auto
rităților de ocupație americane și en
gleze.

Dacă germanii vor să le fie des
chisă calea spre un viitor luminos, 
ei trebuie să împiedice reînvierea 
militarismului german. (Agerpres);
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