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Pentru îmbunătățirea 
activității sindicatelor 

în domeniul muncii cultural-educative
In perioada construcției socialismului în patria noastră, 

sindicatelor le revin sarcini de mare răspundere în educarea 
oamenilor muncii. Activitatea politică și culturală de masă, pe 
care sindicatele o desfășoară în întreprinderi și instituții, are 
drept scop să lămurească maselor largi de muncitori, tehni
cieni și funcționari, politica partidului și guvernului nostru, 
să le mobilizeze la lupta pentru înfăptuirea acestei politici în 
centrul căreia stă grija față de cei ce muncesc. O mare impor
tanță are în această muncă a sindicatelor activitatea institu
țiilor lor culturale, în special a cluburilor muncitorești, care 
sínt mijloace puternice de desfășurare a unei rodnice activități 
cultural-educative. Acolo unde organele sindicale au acordat 
atenția cuvenită muncii ce trebuie s-o desfășoare cluburile mun- 

. citorești, activitatea acestora s-a îmbunătățit simțitor. Astfel, 
la clubul minerilor din Petrila, munca cultural-educativă a că
pătat în ultimul timp, ca urmare a sprijinirii și îndrumării ei 
de către comitetul de întreprindere, un caracter larg de masă. 
In cadrul acestui club își desfășoară activitatea formațiuni ar
tistice de teatru, dansuri, cor, orchestră și fanfară, precum șl 
un cerc de artă plastică. Ansamblul de artiști amatori a pre
zentat în ultimul timp un bogat spectacol de estradă la Petrila, 
Lonea, Anincasa și Vulcan, iar acum pregătește, sub conduce
rea tov. Gheorghe Sacmari, instructor artistic, un alt spectacol 
de estradă, compus numai din texte originale.

Paralel cu activitatea echipelor artistice de amatori, ca o 
urmare a preocupării comitetului de întreprindere față de noile 
forme ale muncii culturale de masă, la mina Petrila își duc ac
tivitatea și două brigăzi artistice de agitație. Ele au prezentat 
pînă acum aproape 30 de spectacole cu teme locale, care au 
oglindit succesele în muncă ale minerilor, tehnicienilor și func
ționarilor, au combătut prin umor și, satiră diferite asoecte ne
gative din procesul de producție și din alte domenii de activi
tate de la mina Petrila. De asemenea, munca cu cartea se bu
cură în ultimul timp de o mare atenție la mina Petrila. Aceasta 
a avut ca urmare creșterea permanentă a numărului de cititori, 
atingînd acum cifra de aproape o mie. Pentru o mai largă răs- 
pîndire a cărții în rîndul muncitorilor de la mina Petrila, co
mitetul de întreprindere a luat măsuri pentru înființarea Is 
locurile d>; muncă a 7 biblioteci volante, care sîrt îmnr snă- 
tate periodic cu cărți noi ce interesează pe muncitori. O preocu
pare permanentă pentru îmbunătățirea muncii culturale a avut-o 
în acest an și comitetul sindical de la Filatura Lupeni.

In multe locuri însă, din cauza subaprecierii rolului clu
burilor muncitorești, munca culturală a fost lăsată să se des>- 
fășoare de fa sine. De pildă, la cluburile muncitorești ale mun
citorilor constructori din Petrila și Uricani, ale minerilor din 
Vulcan și Lonea activitatea culturală lîncezește din cauză că 
comitetele de întreprindere n-au îndrumat și controlat activita
tea acestora. De cîteva săptămîni și clubul minerilor din Lu
peni desfășoară o activitate unilaterală. In afară de activitatea 
echipelor artistice de amatori, celelalte aspecte nu mai puțin 
importante ale activității clubului sínt neglijate. Munca de popu
larizare a cărții în rîndul oamenilor muncii este complet neglijată 
Ca urmare numărul cititorilor este scăzut față de numărul mun
citorilor de la mina Lupeni. Aceasta este o urmare a faptului 
că responsabila culturală a sindicatului minei Lupeni, tov. 
Sanda Gogonea, n-a îndrumat-o pe noua bibliotecară în muncă.

Perioada de iarnă este una din etapele cele mai prielnice 
pentru intensificarea muncii cultural-educative în cadrul insti
tuțiilor culturale ale sindicatelor. Este însă necesar ca comi
tetele de întreprindere să nu lase desfășurarea întregii activități 
culturale pe seama conducerilor cluburilor muncitorești, colțu
rilor roșii sau bibliotecilor. Comitetele de conducere ale acestor 
instituții culturale pot să muncească bine, să facă timpul liber 
al muncitorilor și funcționarilor plăcut și folositor, numai dacă 
vor fi ajutate și controlate de sindicate. Comitetele de întreprin
dere au datoria să îndrume și să sprijine cluburile muncitorești, 
bibliotecile și colțurile roșii, pentru ca acestea să aducă o mat 
mare contribuție la combaterea rămășițelor culturii și moralei 
burgheze și, în același timp, la luota oamenilor muncii pentru 
ridicarea producției și productivității muncii, la combaterea 
racilelor care frînează drumul nostru înainte. O atenție deose
bită trebuie acordată brigăzilor artistice de agitație. Comitetele 
de întreprindere au datoria să îndrume instituțiile lor culturale 
în vederea popularizării științei, a intensificării luptei împo
triva obscurantismului, prin folosirea diferitelor forme ale 
m—j . uituraie, cum sînt șezătorde. serile literare, recen- 
zitle, conferințele, programele echipelor artistice de amatori si 
altele care trezesc un interes deosebit în rîndul oamenilor muncit.

O contribuție de seamă pot și trebuie să aducă la îmbună
tățirea muncii culturale în întreprinderi și instituții organiza
țiile de partid. Ele au datoria să analizeze activitatea sindica
telor în domeniul muncii culturale, să dea. indicații și să urmă
rească îndeplinirea lor. să vegheze la conținutul programelor 
și tuturor manifestărilor cultural-artistice și să lupte pentru în
lăturarea lipsurilor dm activitatea sindicatelor în această di
recție. știind că culturalizarea maselor este o parte integrantă 
a politicii partidului și guvernului nostru.

A. I. Vîșinski a încetai din viață

Comuoicaiui Comitetului Central 
al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice 
și a? Consiliului de Miniștri al U. R. S. S.

MOSCOVA (Agerpres). — TASS transmite următorul comunicat al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice si al Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S. :

Comitetul Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice și Consiliul de Mi
niștri al U.R.S.S. anunță cu adîncă durere că la 22 noiembrie 1954, a încetat din 
viață subit la Nevv York, eminentul om de stat, membru al Comitetului Central sl 
Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, prim-locțijtor al ministrului Afacerilor Ex
terne al U.R.S.S., deputat în Sovietul Suprem al U.R.S.S , academician — tovarășul 
Andrei lanuarievici Vîșinski.

COMITETUL CENTRAL CONSILIUL DE MINIȘTRI
AL PARTIDULUI COMUNIST AL U.R.S.S.

AL UNIUNII SOVIETICE

Condoleantele exprimate de colegiul și colectivul 
lucrătorilor din Ministerul Afacerilor Externe al U.R.S.S.

MOSCOVA (Agerpres). — TASS
Colegiul și colectivul lucrătorilor din Mi

nisterul Afacerilor Externe al U.R.S.S sînt 
adînc îndurerați de încetarea din viață a to
varășului Andrei lanuarievici Vîșinski, prim-

locțiilor al ministrului Afacerilor Externe al 
U.R.S.S., reprezentantul permanent al Uniu
nii Sovietice la Organizația Națiunilor Unite, 
și exprimă condoleanțe familiei defunctului.

Comisia guvernamentala pentru organizarea 
funeraliilor lui A. I. Vîșinski

MOSCOVA (Agerpres). — TASS
Consiliul de Miniștri al U.R.S.S. și C.C. al 

P.C.U.S. hotărăsc :
1. Să se constituie o comisie guvernamen

tală pentru organizarea funeraliilor lui A. 1.

Adunarea Generală a O.N.U. 
lui A. I.

NEVV YORK (Agerpres). — TASS trans
mite :

La'22 noiembrie. Adunarea Generală a 
O.N.U. și-a întrerupt ședința plenară pentru 
a cinsti memoria șefului delegației U.R.S.S., 
A. 1. Vîșinski, care a decedat. Președintele

Vîșinski, compusă din M. G. Pervuhin (pre
ședinte), A. A. Gromîko, K. P. Gorșenin. 
A. F. Gorkin și M. A. lasnov.

2. Sicriul cu corpul neînsuflețit al iui A. L 
Vîșinski să fie adus la Moscova.

cinstește memoria
Vîsinski•b

Adunării Generale, Van Kleffens, a între
rupt ședința plenară a Adunării Generale în 
semn de doliu și a exprimat condoleanțe gu
vernului Uniunii Sovietice, delegației sovie
tice și poporului sovietic în legătură cu a- 
ceastă pierdere.
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Scrisori către redacție

O hotărâre ce nu se respectă
In nttfmul timp, aprovizionarea de 

iarnă a oamenilor muncii din Valea 
Jiului cu legume și zarzavaturi s-a 
îmbunătățit simțitor. Prin unitățile 
Aprozar — s-au desfăcut în cursul 
lunii octombrie 250.000 kg. rădăci- 
noase și legume, 74.000 kg. varză, 
peste 35.000 kg. ceapă și altele.

Spre deosebire de anii trecuți, cînd 
caitofii se distribuiau pe cartelă și 
în mai multe rate, anul acesta ei se 
distribuie la liber. Numai în luna 
octombrie oamenii muncii din Valea 
Jiului au cumpărat peste l'.OOO tone 
Je cartofi.

Pentru a nu se da posibilitate 
anumitor persoane să cumpere can
tități prea mari de cartofi și a-i vinde 
mai tîrziu la preț de speculă, s-a luat 
hotărîrea în sesiunea Sfatului popu
lar raional, de a se vinde maximum 
200 kg. cartofi de familie.

Această hotărîre însă nu este res
pectată întocmai de către unii con
ducători ai unităților Aprozar.

La sezisările făcute atît de comisia 
de femei cît și de organele secției co
merciale, în sensul că la unitățile de 
desfacere se distribuie cantități mai 
mari de cartofi decît cele stabilite, 
s a trecut la verificarea pe teren a 
^.-¿âtor șez i sări.

Intr-adevăr, la silozul din strada 
N. Bălcescu, gestionarul Ștefan Pen- 
cea vindea cartofi la discreție. Ca să

O problemă care trebuie totuși rezolvată
In anii regimului democrat-popu

lar viața minerilor din Petrila a de
venit mai frumoasă, mai luminoasă. 
Aici muncitorii constructori au înăl
țat blocuri cu sute de apartamente 
i'onfortabile. Insă în jurul acestor 
blocuri constructorii au lăsat ici gropi, 
colo mormane de pămînt.

încă din anul trecut, constructorii 
au clădit și dat în folosință mineri
lor din Petrila blocurile A, B, C și 
D. Acum, în aceste blocuri locuiesc 
sute de familii de mineri. Este ade
vărat, apartamentele sînt frumoase, 
dar terenul din jurul lor dă un as
pect urît: gropi și mormane de pă
mînt, peste care locatarii trebuie să 
circule zilnic.

Cînd plouă, situația este și mai 
proastă: gropile se transformă în 
băltoace iar mormanele de moloz în 
noroi. Noaptea, minerii care vin 
ori pleacă la șut, trebuie să treacă 
prin bălți și noroi din lipsă de căi 
de acces practicabile. Aceeași situa- 

mă conving de acest lucru, am soli
citat și eu 300 kg. cartofi, iar gestio
narul mi-a eliberat două bonuri a 
150 kg. Atunci am cerut încă un bon 
spunînd că am nevoie de 500 kg. car
tofi. Gestionarul Pencea era gata 
să-mi elibereze și al treilea bon, dacă 
nu-i spuneam că am vrut numai să 
înă conving de felul cum respectă el 
hotărîrea ce s-a luat în această di
recție.

întrebat de ce nu respectă hotărî
rea de a vinde maximum 200 kg. car
tofi de familie el a declarat că așa 
a primit dispoziție din partea tov. 
Herman Vegh, responsabilul comer
cial al Aprozarului și din partea tov. 
Bela Ernest, șeful depozitului.

Așa înțeleg unii conducători ai or
ganizației Aprozar Petroșani să res
pecte hotărîrea luată în acest sens. 
In loc șă ia măsuri pentru a preveni 
specula ei dau mînă liberă speculan
ților ca să poată acapara cantități 
mari de produse.

Este necesar ca conducerea O.C.L. 
Aprozar să se conforme hotărîriî ce 
s-a luat și să controleze felul în care 
această hotărîre e respectată de 
responsabilii de unități atît din Pe
troșani cît și din celelalte localități 
ale Văii Jiului.

/MELANJ A HI RE AN
șefa secției comerciale a Sfatului 

popular orășenesc Petroșani

ție este și în jurul celor 8 blocuri 
dn lîngă școala din Lonea. La blocu
rile din Petrila, terenul din jur este 
presărat în plus și cu diferite mate
riale — șine, utilaje, prefabricate din 
beton.

Conducerea întreprinderii 703 con
strucții din Petrila a fost criticată 
de nenumărate ori pentru felul cârn 
se lasă terenul din jurul blocurilor 
date în folosință minerilor. Din pă
cate. conducerea acestei întreprinderi 
(director tov. Petru Munteanu, ing. 
șef. tov. Georgescu) „nu se simte” 
în această privință.

Această situație nu mai poate dăi
nui. Constructorii sînt obligați ca 
odată cu predarea blocurilor în fo
losința minerilor, să amenajeze și te
renurile din jurul noilor locuințe.

V1LHELM ROTZIG 
președintele comitetului executiv, 

al sfatului popular Petrila

SFATUL MEDICULUI

Cum trebuie să ferim copiii 
de tușea convulsivă

Una din bolile infecțioase grave, care 
dă o mortalitate ridicată mai ales 
la copiii sub vîrsta de 3 ani, este 
tușea convulsivă sau, cum i se mai 
spune, tușea măgărească. Boala ă- 
ceasta se datorește unui microb care 
pătrunde în organismul copilului 
prin nas și prin gură, coborîndu-se în 
jos pe laringe, trahee și bronhii. Ea 
se localizează pe mucoasa plămînu- 
lui.

Copilul bolnav, din cauza repeta
telor accese de tuse și a vărsăturilor 
se epuizează ca forță și scade în 
greutate. Datorită acestora scade și 
rezistența organismului față de alte 
boli infecțioase, putînd să apară o 
serie întreagă de complicații bronho- 
pulmonare, nervoase otite, hemoragii 
și chiar tuberculoză.

începutul bolii nu se manifestă Ia 
fel la toți copiii. După o incubație 
variabilă, între 2-12 sau 2-21 de zile, 
apare perioada de invazie a organis
mului (catarală), care durează 1—2 
săptămîni și care este cu atît mai 
scurtă cu cît copiii sînt măi mici.

Bolnavul prezintă la început indis
poziție, călduri, guturai, roșeață în 
gît, răgușeală și tuse. După 7—10 
zile începe tușea chintoasă. Ne măi 
avînd călduri, accesele de tuse devin 
tot mai dese, bolnavul expectorează, 
uneori se învinețește la față, are con- 
vulsiuni care se termină de obicei cu 
vărsături sticloase (ca albușul de 
ou) sau alimentare. Încă un semn ca
racteristic este apariția de sudori pe 
față în timpul chintelor de tuse. A- 
ceastă perioadă durează 2-8 săptă
mîni sau, în medie, 4—6 săptă
mîni. După aceasta începe perioada 
de involuție (cînd boala dă înapoi). 
Accesele de tuse se răresc, vărsătu
rile dispar, expectorația devine muco- 
purulentă și starea generală se îm
bunătățește.

Una din formele tusei convulsive, 
de care trebuie să ținem seama în mod 
deosebit, este tușea convulsivă a su
garului, caracterizată prin forme de 
tuse intense și prelungite, deseori fără 
repriză și vărsături, alteori înlocuite 
prin strănuturi spastice și nu rare
ori însoțite de convulsiuni si somno
lență consecutivă (între accese)

Este absolut necesar ca copii să 
fie arătați medicului la primele sem
ne de boală; este necesar a se da 
curs sfatului medicului și izolat co
pilul la domiciliu sau în spital, după 
cum e cazul. Izolarea se face pe timp 
de 40 de zile de la începutul bolii 
sau 30 zile de la începutul perioa
dei convulsive.

Dacă într-o instituție de copil apar 

mai multe cazuri, izolarea se face în 
„grupuri de tuse”. Copiii pînă la 
vîrsta de 10 ani, care au avut con
tact cu un bolnav, trebuie separați 
de alți copii timp de 21 de zile, din 
momentul ultimului contact cu bol
navul.

Copiii peste vîrsta de 10 ani, care 
n-au fost bolnavi în trecut, trebuie 
supuși supravegherii medicale timp 
de 10 zile. Aceștia pot fi lăsați să 
circule liberi, întrucît nu există po
sibilitate de contaminare printr-o ă 
treia persoană.

Dacă la vreunul din aceștia apar. 
semne catarale, ei sînt socotiți sus- 
pecți și trebuie izolați. Contacții vor 
păstra o curățenie perfectă și se 
vor vaccina după sfatul medicului. 
Vaccinul contra tusei convulsive 
fanti-pertusis) se administrează de 
către medici în 3 injecții, la intervale 
de 4—6 săptămîni.

Este bine să cunoaștem cum se ma
nifestă această boală, cum se răspîn- 
dește, ce măsuri se iau pentru stă
vilirea ei. Respectînd sfaturile date 
de medici și participînd activ la mă
surile de prevenire și combatere a 
acestei boli, nu facem altceva decît să 
apărăm sănătatea copiilor noștri.

Pe timp de epidemie, copiii sub 3 
ani nu vor fi duși în locuri aglome
rate. Părinții trebuie să asculte sfa
turile medicilor și să nu se opună 
la vaccinarea copiilor, să nu se opună 
în cazul cînd medicul hotărăște in
ternarea în spital sau izolarea copi
lului.

In caz că medicul a hotărît izola
rea la domiciliu a copilului, nu-1 lă
sați să părăsească domiciliul sub nici 
un motiv. El va putea fi lăsat (și a- 
ceasta este folositor ca tratament) în 
aer liber, în curtea ori grădina casei, 
ferindu-se bineînțeles de orice con
tact cu alți copii. In cazul cînd nu 
există curte corespunzătoare copilul 
va sta în casă cu ferestrele larg des
chise. Copilul nu va merge la dis
pensar, ci medicul pediatru (de co
pii) îl va consulta la domiciliu ori de 
cîte ori va fi nevoie. Nu duceți copiii 
bolnavi de această boală în alte lo
calități, fără autorizația și suprave
gherea serviciului sanitar 1 Nu soco
tiți tușea convulsivă ca pe o boală 
ușoară nici nu dați ascultare leacu
rilor băbești. Numai medicul cu
noaște cît este de grea sau de ușoară 
această boală și numai el știe ce mă
suri trebuie luate pentru vindecarea 
bolii și preîntîmpinarea complicațiilor.

Cu cît boala este tratată mai din 
timp, cu atît ea se vindecă mai ușor.

Dr. EUGEN STANCESCU

Joile tineretului, organizate în toate 
localitățile din Valea Jiului contribuie 
la educarea tineretului din punct de 
vedere cultural și profesional, îl ajută 
să folosească timpul liber în chip 
plăcut. Conferințele ce se țin cu oca
zia joilor de tineret, dezbaterea largă 
a diferitelor probleme legate de în
treaga activitate a tineretului, pre
cum și programele prezentate de bri
găzile artistice din localități îmbo
gățesc cunoștințele tinerilor, le ri
dică nivelul de conștiință și cultură.

Asemenea joi ale tineretului se țin 
și în orașul Petroșani. E adevărat că 
pînă nu de mult și aici joile de ti
neret se desfășurau slab, fără conți
nut educativ.

Văzînd această stare de lucruri 
Comitetul raional U.T.M. a stabilit 
un program bine chibzuit după care 
să se desfășoare întregul program al 
acestor manifestări ale tineretului.

Ținînd cont de acest program, pre
cum și de îndrumările date, comite
tul orășenesc U.T.M. Petroșani (se
cretar tov. Nicolae Gîlcă) a luat o se
rie de măsuri care au dus la îmbună
tățirea activității în această direcție. 
Astfel, s-a format un colectiv din 
care fac parte secretarii organiza
țiilor de bază U.T.M., și responsabilii 
culturali ai organizațiilor care au 
formațiuni muzicale și brigăzi artis
tice. Acest colectiv, condus de tovj 
Tudor Brădescu, coordonează, pe

Să facem din joile de tineret 
un mijloc de educare a tineretului!

baza unui plan de muncă, întreaga 
activitate a joilor de tineret.

Participanților la joile de tineret 
li se trimit invitații prin secretarii 
organizațiilor de bază U.T.M., celor 
mai merituoși tineri fruntași în produc
ție. Acest procedeu constituie un sti
mulent pentru toți tinerii ca ei să se 
străduiască să muncească cu mai 
multă tragere de inimă pentru a 
ajunge la nivelul cerințelor.

In ultimul timp, în orașul Petro
șani au fost ținute numeroase reu
niuni. Se poate aminti reuniunea 
unde a fost invitat tov. Stefan Mu
jic, membru de partid din ilegalitate, 
care a vorbit tinerilor despre Partidul 
Comunist Romîn în anii ilegalității, 
după care au fost purtate discuții des
pre metodele de luptă ale partidului, 
exemplifieîndu se cu fapte petrecute 
în Valea Jiului.

O altă reuniune aa fost organizată 
nu de mult cu studenții de la Insti
tutul de mine ,,Gh. Gheorghiu-Dej” 
din Petroșani, în care studentul Nico
lae Nicorici a vorbit despre metodele 
de muncă sovietice și au fost purtate 
discuții despre felul cum se aplică 
aceste metode în minele din Valea 
Jiului.

Asemenea joi ale tineretului se mai 
țin la Lupeni și Aninoasa.

Nu același lucru se poate spune 
de comitetul U.T.M. Lonea unde 
adjunct cu învățămîntul este tov. Ște
fan Demeter. Aici joile de tineret se 
țin la voia întîmplării tără să se pre
vadă cum se vor desfășura. Tov. 
Șt. Demeter, adjunct cu învățămîn
tul, a uitat că joile de tineret nu sînt 
făcute numai pentru dans. La joile 
de tineret de la Lonea conferințele se 
țin în fața unui număr mic de tineri, 
pentru ca la terminarea conferinței 
sala să fie arhiplină, bineînțeles cu 
cei veniți la dans. Nu de mult tov. 
Traian Costea, activist al Comitetu
lui raional U.T.M., s-a dus la Lonea 
să participe la joia de tineret. Dar 
acolo nici pomeneală de joia tinere
tului. Cînd a fost întrebat care este 
situația, tov. Demeter abia atunci 
și-a adus aminte că trebuia să pre
gătească conferențiarul.

Deși a fost criticat pentru nepă
sarea lui față de muncă, tov. Deme
ter continuă și acum să trateze eu 
aceiași indiferențîă problema joilotr 
de tineret. De această lipsă șe face 
vinovat și Comitetul raional U.T.M. 
care nu l-a tras la răspundere pe tov. 
Ștefan Demeter.

La Petrila joile tineretului au în
cetat a se mai ține. Cauza : tov. Iosif 
Pali, directorul minei Petrila, a in
terzis să se mai țină aceste manifes
tări ale tineretului în localul canti
nei abonaților.

Pentru ca joile de tineret să de
vină un mijloc de educare a tinere
tului este necesar ca Comite
tul raional U.T.M. să controleze 
modul cum se desfășoară acestea și 
să tragă la răspundere pe acei acti
viști care dovedesc nepăsare față de 
educarea tineretului. De asemenea, 
organizațiile de bază de partid tre
buie să sprijine și să conducă efectiv 
activitatea organizațiilor U.T.M.

Brigăzile artistice de agitație ale 
comitetelor sindicale au posibilitatea 
ca la joile de tineret să-și desfășoare 
o mare parte din activitatea lor. Ele 
pot contribui la înlăturarea mani
festărilor de cosmopolitism și a in
disciplinei din rîndul tineretului.

Conducerile minelor au sarcina de 
a pune la dispoziția tineretului săli 
unde să-și poată desfășura activita
tea. Prin crearea unor condiții bune, 
tineretul va putea să aibă o activi
tate mult mai vastă și mai folosi
toare. In felul acesta joile de tineret 
vor contribui la educarea tineretu
lui din punct de vedere cultural șt 
profesional.

DUMITRU GIȚĂ
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Spre noi succese In întrecerea socialistă I
* * ★

Din succesele în muncă ale colectivului depoului
C.F.R. Petroșani

Pentru ă desfășura cu avînt între
cerea socialistă colectivul depoului 
C.F.R. Petroșani și-a luat noi anga
jamente în sporirea producției și pro
ductivității muncii, angajamente care 
vor contribui din plin la îndeplinirea 
și depășirea sarcinilor de plan pe 
1954 la toți indicii.

Colectivul acestui depou a prevăzut 
în noile sale angajamente următoa
rele obiective principale:

— reducerea consumului de com
bustibil convențional față de norma 
tehnică cu 12 la sută;

— realizarea pînă la 30 decembrie 
ă unei economii de combustibil con
vențional în valoare de 170.000 lei;

Bunuri de larg consuni pentru oamenii muncii
Muncitorii tinichigii și lăcătuși din 

secția bunurilor de larg consum de la 
Uzina de reparat utilaj minier din Pe
troșani muncesc cu multă sîrguință 
pentru a produce cît mai multe sobe 
de gătit și alte obiecte de consum. De 
la începutul anului și pînă la sfîrși- 
tul lunii octombrie, muncitorii secției 
bunurilor de larg consum au produs 
750 de sobe de gătit cu trei plite. Pînă 
în ziua de 26 a lunii noiembrie, vor 
mai confecționa încă 300 de sobe.

— La noi în atelier ' majoritatea 
muncitorilor sînt tineri, dar discipli
na este la loc de cinste. La noi tram- 
balări dintr-o parte în alta nu se fac 
— a spus deunăzi maistrul de atelier 
Iosif Dibernando. Uite, la banca a- 
ceasta lucrează echipa condusă de 
tov. Tudor Eratu. Această echipă con
struiește în fiecare lună cu cîte o sută

La 19 noiembrie a avut loc la Lu- 
peni o consfătuire cu privire la luarea 
măsurilor necesare în vederea alfabe
tizării tuturor neștiutorilor de carte 
care mai există în localitate. Au par
ticipat delegați ai sfatului popular, 
ai întreprinderilor din localitate, în
vățători și Drofesori care muncesc pe 
frontul lichidării neștiinței de carte.

Directorii de întreprinderi, învăță
torii și profesorii care au luat cuvîn- 
tul, au scos în evidență importanță 
muncii de alfabetizare, făcînd nume
roase propuneri cu privire la îmbu
nătățirea desfășurării campaniei de 
lichidare a neștiinței de carte. S-au 
stabilit care sînt sarcinile conducă
torilor de întreprinderi și instituții,

— reducerea prețului de cost pe în
treg depoul cu 0,3 la sută.

Numai cîteva zile au trecut de la 
luarea noilor angajamente și obiecti
vele arătate mai sus’ au și început 
să se transforme în fapte. Potrivit 
cu cel de al doilea obiectiv al noilor 
angajamente — realizarea de econo
mii la combustibil —, colectivul de
poului C.F.R. Petroșani a realizat în 
prima decadă a lunii noiembrie o e- 
conorme de combustibil convențional 
în valoare de 42.500 lei.

O contribuție importantă la reali
zarea acestor economii de combusti
bil au adus mecanicii de locomotive 
Gheorghe Armancu, Carol Sleth, loan 
Marcu, Nicolae Grofșoreanu, Alexan- 

de uși pentru sobe mai mult decît 
are planificat.

Nu departe de această echipă lu
crează o altă echipă care execută toate 
operațiile, de la pregătirea pînă la 
montarea sobelor. Din această echipă 
fac parte muncitorii Zoltan Fenedi, 
Dănilă Ghir, Aurel Constantin, Vasile 
Bratloveanu și Dumitru Bețivu, care 
în fiecare zi își depășesc sarcinile de 
plan cu 80-90 la sută.

Ultima operație a construirii sobe
lor esle montarea. La montarea so
belor lucrează tinerii muncitori din 
echipele conduse de tov. Sabin Să- 
lindar și loan Constantinescu. Echi
pele de Ia montarea sobelor realizea
ză zilnic cîte două norme și jumătate.

Cine nu o cunoaște pe utemista 
Matilda Vlad din secția construcții 
metalice, care lucrează și ea la con
fecționarea sobelor ? Majoritatea mun

O atitudine înapoiată
ale organizațiilor obștești, ale cadre
lor didactice, astfel încît munca de 
alfabetizare să se desfășoare în cele 
mai bune condițiuni.

In această consfătuire, a luat cu- 
vîntul și tov. Lucaci Vasile, director 
de studii la Școala medie tehnică de 
cărbune din Lupeni. E drept, printre 
personalul de serviciu al acestei școli 
se numără și 12 tovarăși neștiutori de 
carte. Dar nu pentru a-și lua anga
jamente sau pentru propuneri în le
gătură cu munca de alfabetizare s-ă 
ridicat la cuvînt directorul de studii. 
S-a ridicat pentru a „documenta" fap
tul că n-are rost să fie alfabetizați 
neștiutorii de carte. ,,Gîndiți-vă to
varăși — spunea Lucaci — ce se în- 

dru Dorobănțu și fochiștii Nistor Su 
ciu și loan Cățănoiu care au econo
misit 10-20 tone combustibil.

La depoul C.F.R. Petroșani există 
o largă preocupare și pentru pregă
tirea în vederea iernii, factor hotărî- 
tor în îndeplinirea planului. Reparatul 
instalațiilor de apă și al remizelor, 
izolarea locomotivelor contra înghe
țului și aprovizionarea cu sare, lopeți 
pentru zăpadă, s-au realizat în pro
porție de 100 la sută. Remizele au 
fost dotate cu sobe de încălzit ca 
muncitorii să poată lucra în bune con
dițiuni. De asemenea muncitorii au 
primit haine de protecție în propor
ție de 99 la sută.

citorilor din uzină îi cunosc succe
sele pe care le obține în fiecare zi. 
Mulți tineri i-au și urmat exemplul 
ei bun. Lucrînd la sudatul suporți- 
lor pentru barele de protecție a so
belor, tînăra sudoriță obține depășiri 
de norme de 120 la sută.

Prin folosirea cît mai rațională a 
materialelor, muncitorii din secția 
bunurilor de larg consum au redus 
consumul de tablă de la 682 de coate 
tablă, cîte era prevăzut pentru 300 
de sobe, la 642 de coaie de tablă. Co>- 
lectivul secției și-a terminat încă în 
luna octombrie sarcina de plan pe în
treg anul la confecționarea arcurilor 
de somieră și a confecționat în plus 
1500 de bucăți arcuri.

Cu succese tot așa de frumoase se 
mîndresc si muncitoarele din secția 
fitingărie.

tîmplă dacă cei 12 oameni de servi
ciu de la școala noastră vor fi toți 
alfabetizați. Vor mai vrea ei să exe
cute munci necalificate? Nu! Vor vrea 
să învețe, să devină calificați. Ș-apoî, 
oricît ne-am căzni, dar din analfabeți 
nu poți face mare brînză 1“.

Asta e părerea directorului de stu
dii de la școala tehnică din Lupeni 
față de munca de alfabetizare. E o 
părere înapoiată, retrogradă, ce tre
buie combătută cu energie. Astfel de 
atitudini frînează munca cadrelor , 
didactice pentru lichidarea neștiinței I 
de carte, împiedică realizarea unu: 
important scop al revoluției culturale 
desfășurate de partid și guvern: li
chidarea analfabetismului.

’ C. M.

IN EDITURA DE STAT
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au apărut în broșură :
M. Z. Saburov — Raport prezentat 

iă ședința solemnă de la Mosco
va cu prilejul celei de a 37-a a- 
niversări a Marii Revoluții So
cialiste din Octombrie.

32 pag. 35 bani
Gheorghe Apostol — Cuvîntare ros

tită la adunarea festivă consa 
erată celei de a 37-a aniversări 
a Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie.

24 pag. 30 bani

Sportivii din Lupeni 
se pregătesc 

pentru noul sezon
Primii fulgi de zăpadă care au că

zut asupra localităților Văii Jiului 
au făcut ca unele colective sportive 
din Lupeni să se pregătească în mod 
temeinic în vederea desfășurării acti
vității sportive în noul sezon. Astfel, 
colectivul sportiv Minerul din L.u- 
peni, mobilizînd o serie de sportivi la 
muncă voluntară, a trecut încă de 
mult timp la amenajarea unei pîrtii 
de schi și la construirea unui poligon 
de tir. De asemenea, consiliul colecti
vului sportiv Minerul din Lupeni 
duce în prezent o muncă intensă pen
tru pregătirea și repararea materia
lelor sportive necesare practicării 
sporturilor de iarnă. Schiorii au și 
început primele antrenamente sub 
conducerea antrenorului Felex Far- 
caș.

In prezent, o activitate rodnică 
pentru pregătirea sezonului sportiv, 
de iarnă desfășoară și colectivul spor
tiv Rezervele Muncii, precum și ma
joritatea școlilor din Lupeni.

I. CIORTEA 
corespondent

------— ANUNȚ ----------
Institutul de Istorie a Partidului 

de pe lîngă C.G. al P.M.R. roagă 
pe luptătorii din 1905 de pe cuira- 
satul „Potemkin", sau rudele aces
tora care se află în țara noastră, 
precum și pe tovarășii care au sau 
pot scrie amintiri despre sosirea 
cuirasatului „Potemkin“ în portul 
Constanța și despre potemkimiștî. 
să comunice adresa lor la Institutul 
de Istorie a Partidului, Aleea Ale
xandru nr. 21, raionul Stalin, Bucu
rești. telefon 1.99.20

Era într-o dimineață răcoroasă de 
noiembrie a anului trecut, cînd din 
trenul Simeria-Petroșani a coborît 
vesel un grup de tineri noi veniți în 
Valea Jiului. Printre ei se afla și 
Aurel Meșter, un tînăr înalt și oa
cheș, de ioc de prin satul Bulzești, 
raionul Brad.

— Ei frate Meșter, — i se adresă 
unul dintre tovarășii lui, după ce co- 
borîră pe peronul gării. La Petroșani 
am ajuns noi, dar pe unde o fi mina ?,

— Lasă, nu fi așa curios - răs
punse zîmbind Meșter. De fapt mi se 
pare că noi nici nu rămînem pe-aici, 
abia la Lonea vom face cunoștință 
cu mina, cu minerii. Trebuia să vină 
de altfel un delegat după noi. Dar 
pînă una alta, să ne aranjăm baga
jele și să pornim spre gara mică.

Abia începură pregătirile, cînd 
lîngă ei apăru un tovarăș în uniformă 
die miner, care după ce-i privi cu în
țeles, îi întrebă :

— Tovarășilor, nu sînteți cumva 
utemiștii de la Brad care ați venit la 
mina II Lonea?

— Ba da, noi sîntem — răspunseră 
tinerii. Sînteți cumva delegatul din 
partea minei ?

— Da, și-am venit să vă conduc 
la mina noastră ■— spuse el strîngîn- 
du-le mîna voinicește.

Meșter, care era responsabilul gru-

Tînârul Aurel Meșter s-a stabilit 
în Valea Jiului

pului de tineri, își ridică valiza și cu 
pași energici, urmat de ceilalți, porni 
după delegat spre gara mică...

★
Se-nserase de-a binelea cînd noii 

veniți, în frunte cu Meșter, ieșiseră 
din sala de ședințe a clubului mun
citoresc. Secretarul de partid, un 
miner vîrstnic, vorbise cu multă căl
dură despre meseria pe care o vor 
învăța, despre .viața grea pe care 
au dus-o minerii sub regimul bur
ghezo-moșieresc. Cîtă deosebire este 
între viața de ieri a minerilor din 
Valea Jiului și cea de astăzi Le-a 
mai vorbit și despre cinstea cu care 
sînt înconjurați minerii acum de în
tregul nostru popor, despre grija 
partidului și guvernului față de ei.

In zilele care au urmat, au făcut 
cunoștință cu mina. ¿Singura lor do
rință era aceea de a deveni mineri pri- 
cepuți, cu o înaltă calificare profe
sională și a învinge cu ori ce preț 
greutățile ce li se vor ivi în cale.

Primul lor șut in mină n-a fost 
ușor, asta o recunoaște Aurel Meșter 
și ortacii lui, minerii Constantin 
Cazan, loan Flagner și Mihai Her- 

man, ale căror portrete împodobesc pa
noul de onoare al minerilor fruntași 
în întrecerea socialistă de la mina 
Lonea II.

Astăzi, după multe luni de muncă 
subterană, acești tineri mineri care 
fac cinste întreprinderii lor, îți zîm- 
besc, povestindu-ți despre primul lor 
șut în mină, despre cunoștința și 
prietenia lor cu Geza-baci pe care 
îl prețuiesc atît de mult, ca și des
pre timiditatea cu care au pășit pri
ma dată în „corfă“.

Utemistului Aurel Meșter, între
prinderea i-a încredințat o muncă de 
răspundere. El este șef de schimb 
și-și duce întotdeauna la bun sfîrșit 
sarcinile ce i-âu fost încredințate.*

Cu multă dragoste îți vorbește 
Aurel Meșter despre Valea Jiului, 
despre oamenii de aici pe care i-a 
îndrăgit, ca și despre viața clocoti
toare din acest colț al patriei noastre 
dragi, unde luptă pentru socialism, 
pentru pace, cel mai harnic detașa
ment al clasei muncitoare — minerii.

...Cu cîteva luni în urmă, într-o 
frumoasă seară de iunie, Aurel a cu
noscut-o la o întrunire tovărășească 
pe Marja Simina, tînără muncitoare 

venită în Valea Jiului de pe meleagu
rile Abrudului. Din seara aceea lui 
îi plăcu de Maria. A doua zi s-au în- 
tîlnit iar. Cu timpul, prietenia' 
lor s-a transformat într-o dragoste 
adevărată.

Aurel a cerut-o apoi în căsătorie, 
Maria n-a șovăit, ci a primit cu dra
gă inimă.

— Știi, Maria, la ce m-arn gîndit 
eu ? — îi spuse Aurel sfios ținînd-o 
de mînă. M-am hotărît să nu mai 
plec din Valea Jiului. Am îndrăgit 
mult meseria de miner și-aș vrea 
să-mi întemeiez și eu un cămin. De 
mult am vrut să-ți spun acestea, însă 
n-am știut de vei primi să-mi fii so
ție.

Ochii Măriei se umplură de zîmbet.
-— Vreau, Aurele, de ce n-aș ră- 

mîne împreună cu tine în Valea Jiului.
Ca tînărul Aurel Meșter au venit 

în Valea Jiului, pentru a învăța me
seria de miner, mulți tineri munci
tori din diferite colțuri ale țării. 
Mulți dintre ei rămîn aici pentru ca 
au perspectiva unei vieți tot mai 
fericite, pentru că partidul și guver
nul nostru asigură condiții tot mai 
bune de viață minerilor.

De aceea ei rămîn să muncească 
și pe viitor alături de harnicii mineri, 
mîndri că fac parte din marea armată 
a luptătorilor pentru mai mult căr
bune din țara noastră.

A. B.,
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Sesiunea Consiliului Mondial al Păcii
STOCKHOLM (Agerpres). — TASS
In ședința din după-amiaza zilei 

de 19 noiembrie, prezidată de A. Fa- 
deev (U.R.S.S.), Consiliul Mondial 
al Păcii a discutat cel de ai doilea 
punct de pe ordinea de zi: „Situația 
creată în diferite părți ale Asiei de 
intervenția străină și de sistemul blo
curilor ¡și coalițiilor militare'. Ra
portul a fost prezentat de Romesh 
Chandra (India).

Delegatul Indiei a subliniat că re
lațiile dintre state trebuie să se ba
zeze pe cele cinci principii stabilite 
între R.P. Chineză și India. Aceste 
principii stau și Ia baza relațiilor din
tre alte state din Asia, împotriva a 
cordurilor create de Statele Unite 
(pactul Asiei de sud-est).

Cercurile agresive din unele țări 
organizează sub diferite forme lupta 
împotriva partizanilor păcii. In In
donezia s-au făcut încercări de răs
turnare a guvernului care luptă pen
tru pace și libertate. In Iran, ames
tecul străin a luat forma unor repre
siuni în masă împotriva celor care 
doresc pacea și luptă pentru ea.

Romesh Chandra a condamnat în
cercările unor cercuri agresive de a 
zădărnici îndeplinirea acordurilor de 
armistițiu în Coreea și îndoctrina.

Popoarele Asiei nu vor tolera a- 
ceastă situație prea mult. Aspirațiile 
mișcării țărilor Asiei pentru solida
ritatea în Asia, a declarat vorbito
rul, trebuie să fie arătate în mod clar 
în fața întregii lumi. Chandra a ară
tat apoi țelurile luptei popoarelor A- 
siei: crearea unei puternice zone a 
păcii formată din țări legate între ele 
printr-o serie de acorduri bazate pe 
cele cinci principii, să se pună capăt 
tuturor pactelor militare care urmă
resc scindarea țărilor asiatice și do
minația asupra lor; desființarea co
lonialismului, încetarea amestecului 
străin în afacerile interne ale aces
tor state; recunoașterea imediată a 
drepturilor Republicii Populare Chi
neze la O.N.U.; transformarea Japo
niei dintr-o bază militară de agresiu
ne într-o țară liberă și pașnică fără 
baze militare pe teritoriul ei.

Campania pentru solidaritatea ță
rilor Asiei trebuie să ducă la o pace 
sigură care să garanteze libertatea 
și unitatea popoarelor din Coreea; 
Vietnam, Laos și Cambodgia.

Raportul a subliniat apos necesita 
tea reluării tratativelor cu privire la 
Coreea, precum și necesitatea inten

sificării luptei pentru interzicerea ar
mei atomice. In aceeași zi au început 
dezbaterile pe marginea raportului pre-

- zentat de Romesh Chandra.
★

In ședința din dimineața zilei de 
20 noiembrie a sesiunii Consiliului 
Mondial al Păcii a fost prezentat la- 
portul „Acțiunile forțelor iubitoare de 
pace în vederea asigurării dezarmă
rii și interzicerii armelor de extermi
nare în masă“. Raportor — E. Bur- 
hop (Anglia).

Raportorul a subliniat creșterea 
neîncetată a forțelor care luptă pen
tru interzicerea armelor de extermi
nare în masă. Apelul de la Stockholm 
al Consiliului Mondial al Păcii care 
a fost semnat de 600 milioane de oa
meni este o dovadă a acestei creșteri. 
Apelul a dat naștere unei puternice 
mișcări, deoarece el a trezit conștiin
ța a milioane de oameni simpli.

încă nu există un acord cu privire 
la interzicerea armelor de extermina
re în masă. Din întîrzierea încheierii 
unui asemenea acord, decurge perico
lul cel mai mare. Totuși încheierea 
unui acord este posibil. Reprezentan
ții Franței, Angliei, U.R.S.S. și Sta
telor Unite au sprijinit în unanimi
tate o rezoluție cu privire la continua
rea tratativelor în problema dezar
mării și interzicerii armelor clasice.

S-a trecut apoi la discutarea rapor
tului prezentat de E. Burhop

★
In ședința din după-amiaza zilei de 

20 noiembrie a Consiliului Mondial al 
Păcii, Jose Da Frota Moreira, secre
tar general al Partidului Muncitoresc 
din Brazilia, a citit raportul delega
ției braziliene cu tema „Situația 
creată în America de sud în urma a- 
mestecului în afacerile interne ale sta
telor“.

Raportul subliniază că tratatele și 
acordurile dintre țările Americil La
tine și S.U.A. și cele care Ie leagă 
de pactul Atlanticului de nord impune 
țărilor Americii Latine obligații mi
litare asumate fără știrea popoarelor, 
împotriva voinței lor. Aceste acorduri 
permit Statelor Unite să se amestece 
nestingherite în treburile interne ale 
acestor popoare.

Această stare de lucruri provoacă 
în mod inevitabil rezistența crescîn- 
ță a popoarelor Americii Latine.

S-a trecut apoi lă discuții pe mar
ginea raportului delegației braziliene.

Ecourile presei străine 
în legătură cu răspunsurile lui V. M. Molotov 

la întrebările corespondentului ziarului ...Pravda'*
WASHINGTON (Agerpres). — 

TASS
Potrivit relatărilor presei, persoa

ne bine informate au declarat că a- 
tunci cînd Mendes-France și Dulles 
au aflat la încheierea tratativelor lor 
despre declarația făcută de V. M. Mo
lotov în sensul că Uniunea Sovietică 
este dispusă să amîne conferința pe 
întreaga Europă în problema securi
tății colective în Europa, dacă ar fi 
amînată și discutarea problemei ra
tificării acordurilor de la Paris, ei 
au luat hotărîrea ca acest eveniment 
„să nu schimbe opoziția lor față de 
conferința propusă“.

★
BERLIN (Agerpres). — A. D. N.
La 21 noiembrie ziarele democrate 

berlineze au publicat textul integral 
al răspunsurilor lui V. M. Molotov la 
întrebările corespondentului ziarului 
„Pravda“. Ziarele au publicat aceste 
răspunsuri la loc de frunte sub titlu
rile mari: „V. M. Molotov: „Este 
posibil un acord cu privire la Ger
mania“ („Neues Deutschland“); „Ra
tificarea face cu neputință ducerea tra
tativelor“ („Neue Zeit“). „Molotov 
dă un avertisment împotriva ratifică
rii“ .(„Berliner Zeitung“).

Referindu-se la agențiile burgheze, 
ziarele vest-berlineze au publicat o 
expunere a răspunsurilor lui V. M. 
Molotov la întrebările corespondentu
lui ziarului „Pravda“. Majoritatea 
ziarelor au publicat aceste știri la loc 
de frunte.

„De patru săptămîni, scrie ziarul 
„Telegraf“. Uniunea Sovietică duce o 
a treia ofensivă în problema germa
nă. După ce la 23 octombrie ea a 
cerut convocarea unei conferințe a 
celor patru puteri, iar la 13 noiem
brie a propus convocarea unei con
ferințe pe întreaga Europă în proble
ma securității colective, în seara zi
lei de 20 noiembrie ea a propus pu
terilor occidentale să amîne convoca
rea conferinței în problema securită
ții colective pentru o altă dată. Tot
odată, Kremlinul a declarat că re
nunțarea la remilitarizarea Germa
niei occidentale ar deschide calea 
spre o înțelegere cu privire la unifi
carea Germaniei.

★

PARIS (Agerpres). — TASS
In numerele lor de duminică zia

rele pariziene acordă multă atenție 
răspunsurilor ministrului Afacerilor 
Externe al U.R.S.S., V. M. Molotov, 
la întrebările corespondentului ziaru
lui „Pravda“.

Ziarul „L’Humanité Dimanche“ 
subliniază în titlu că „U.R.S.S. pune 
puterile occidentale în fața răspun
derii“.

Ziarul „Journal du Dimanche“ nu
mește răspunsurile lui V. M. Molotov 
„o nouă ofensivă“ împotriva acordu
rilor de la Londra și Paris, ofensivă 
care are „semnificația unui avertis
ment“.

„Se creează impresia — scrie zia
rul — că prin această declarație Mo
lotov a urmărit două scopuri: pe de 
o parte să dea un răspuns acelora 
care, ca de pildă cancelarul Adenauer, 
au pus accentul pe imposibilitatea de 
a pregăti în mod serios pînă la 29 
noiembrie conferința propusă; pe de 
altă parte, să respingă teza nuferi
lor occidentale, potrivit căreia după 
ratificarea acordurilor va fi destul 
timp pentru tratative cu Moscova“.

Observatorul agenției France Pres
se scrie că interviul acordat de Mo
lotov ziarului „Pravda“ conține „răs
punsul la una din obiecțiunile prin
cipale aduse de partea occidentală îm
potriva notei din 13 noiembrie: ter
menul prea scurt pentru a putea pre
găti conferința, prevăzută pentru 29 
noiembrie“.

După ce citează pasajele din răs
punsurile lui V. M. Molotov în care 
șe arată că o Germanie unită „Va in
tra în familia popoarelor europene e- 
gale în drepturi și va ocupa locul său 
important în organizarea securității 
colective în Europa“ și că este po
sibil un acord în privința „unor ale
geri libere pe întreaga Germanie, pe 
bază de vot secret și cu asigurarea 
drepturilor democratice ale popu
lației din întreaga Germanie“ obser
vatorul relevă faptul că argumentele 
lui V. M. Molotov sînt ademenitoare 
„pentru cei din Germania care con
sideră că țelul principal este unifi
carea țării lor“.

Observatorul caracterizează în fe
lul următor poziția sovietică: Molo
tov avertizează — „nici o uniiicare 
în caz de ratificare“ și în același 
timp el declară — „un acord în pro
blema germană este posibil".

In rîndurile maselor populare și 
ale diferitelor cercuri politice și de 
afaceri din Japonia există un puter
nic curent în favoarea stabilirii unor 
relații normale, diplomatice și eco
nomice, cu Uniunea Sovietică, Re
publica Populară Chineză și țările 
de democrație populară.

Declarația -'omună chino-sovietică 
cu privire la relațiile cu Japonia a 
fost întîmpinată cu căldură de po
porul japonez. Totodată declarația 
a atras atenția opiniei publice din 
multe țări, care a apreciat-o ca pe o 
nouă dovadă a politicii consecvente 
dusă de U.R.S.S. și R.P. Chineză pen
tru coexistența pașnică între state cu 
regimuri diferite.

Situația gravă a economiei ja
poneze, ca urmare a politicii falimen 

itare dusă de guvernul Iosida, ini- 
¡pune în mod imperios în momentul 
de față luarea unor măsuri care să 
scoată Japonia din impasul în care 
se află. Recentul turneu întreprins 
de premierul Iosida în SUA, cu sco
pul de a obține un ajutor economic 
și permisiunea de a extinde comer
țul exterior japonez pe piața capita
listă, s-a- soldat, după cum se știe, 
cu un lamentabil eșec. Statele Unite 
nu numai că nu au acordat lui Iosjda 
împrumutul masiv cerut, dar i-au im
pus acestuia să continue programul 
de „austeritate”, pe care l-a inaugu
rat, program care nu poate avea altă 
urmare decît adîncirea crizei japone
ze.

Lipsită de piețe de desfacere și 
surse de materii prime pe arena lumii 
capitaliste, Japonia este condamnată

Poporul japonez dorește o nouă orientare 
în politica tării sale

inevitabil la dezastru economic. Zia
rul american „The Wallstreet Jour
nal“ scrie alarmat că în Japonia 
„criza amenință să devină serioasă” 
și se pare „că nu există mijloace pen
tru remedierea ei într-un timp apro
piat“.

Poporul japonez socotește însă că 
există căi care ar putea duce la ieși
rea Japoniei din grava criză în care 
se găsește în momentul de față. In 
Japonia se aud tot mai multe glasuri 
care cer reluarea și dezvoltarea le
găturilor economice cu țările lagă
rului democrat. Presa occidentală re
marcă interesul crescînd al oameni
lor de afaceri japonezi față de co
merțul cu China și URSS. „Mulți oa
meni de afaceri — scrie ziarul ame
rican „Christian Science Monitor” 
nu pot uita că înainte de război Chi
na a absorbit anual în medie bunuri 
japoneze în valoare de 200.000.000 
dolari, adică 20 la sută din totalul 
exporturilor Japoniei. China comu
nistă — continuă ziarul — care a 
început de curînd să-și realizeze pro
gramul său cincinal de industriali
zare și Uniunea Sovietică cu vastele 
sale planuri de dezvoltare, reprezintă 
pentru mulți japonezi debușeuri co
merciale naturale și surse de materii 
prime, în ciuda deosebirilor ideologice 
dintre guverne“. Același ziar nu poate 
trece sub tăcere reacția unor cercuri 
politice influente din Japonia față 

de politica pro-americănă a guver
nului Iosida. „Deși reacția inițială a 
lui Iosida și a guvernului său — re
marcă „Christian Science Monitor“ 
— a fost de a respinge declarația 
comună chino-sovietică, alți lideri 
conservatori, ostili premierului ja
ponez și politicii sale pe care o con
sideră unilateral pro-americană, s-au 
abținut de la comentarii“.

Ziarul „The-Wall Street Journal" 
care și-a exprimat părerea că nu exis
tă în momentul de față nici un reme
diu pentru criza economiei japoneze, 
contrazicîndu-și propria afirmație 
este nevoit în cele din urmă să re
cunoască faptul că „pe fondul aces
tui tablou de criză se găsesc posibili
tățile unui comerț mare cu China co
munistă. La el se gîndesc desigur 
numeroși japonezi, accentuează zia
rul, și dacă atitudinea oficială con
stă în a-i minimaliza posibilitățile, 
mulți cred că un asemenea comerț va 
contribui într-o măsură însemnată 
la ieșirea Japoniei din criză“. Marele 
interes al opiniei publice japoneze 
pentru comerțul cu R.P. Chineză își 
găsește expresia și în faptul că la 
Tokio a luat ființă Uniunea parla
mentarilor japonezi pentru promo
varea comerțului dintre Japonia și 
China. La întrunirea din 15 noiembrie 
a acestei uniuni, Kikuichiro Yama
guchi, membru în partidul liberal, a 

primit însărcinarea de a duce trata
tive cu guvernul japonez în legătură 
cu primirea delegației comerciale 
chineze, care a fost invitată în Japo
nia în vederea unor tratative comer
ciale.

Problema reluării relațiilor co
merciale cu R.P. Chineză se prezintă 
în Japonia nu numai sub aspectul 
ei strict economic. Tot mai mulți oa
meni politici, printre care numeroși 
fruntași ai partidului conservator, 
se pronunță împotriva politicii pro- 
americane a guvernului Iosida. In 
țară există puternice presiuni pentru 
schimbarea actualei orientări a gu
vernului japonez

Cercurile guvernante din SUA 
privesc cu mare îngrijorare evoluția 
politico-economică din Japonia. ..Pre
siunea economică a Japoniei — sub
liniază „The Wall Street Journal” — 
pune o dilemă politicii americane. 
Dacă Statele Unite continuă să se 
opună comerțului cu comuniștii, este 
posibil că ele să fie nevoite să plă
tească un preț greu, fără a putea re-1 
media economia suferindă a Japo
niei.

In fața guvernului Japonez există 
două căi : a continua oolitica fali
mentară impusă de S.U.A sau a în
treprinde măsuri concrete în vederea 
îmbunătățirii economiei țării, prin 
reluarea și dezvoltarea unor relații 
economice și diplomatice cu țările 
lagărului democrat. Poporul japonez 
se pronunță pentru această din urmă 
cale, respingînd nefasta politică pro- 
americană dusă de guvernul Iosida. ,
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