
V

i Biblioteca Regională W l U M I B'^ggftoiiijul nuȘll
Organ al Comitetului Raional P. I&. R. Petroșani și al Sfatului Popular RaionaI

în corpul ziarului :

¿nu! VI (XI) Nr. 1627 Duminică 12 decembrie 1954 4 pagini 20 bani

F. Ngitrai: Prin magazinele tine
retului.

A'. Irimescu: La bibliotecă.
(pag. 2-a) 

Din trecutul de luptă al clasei 
muncitoare — 13 Decembrie
1918.

(pag. 2-3) 
Melăniă Hireân: Cînd sarcinile di

rectorului sînt lăsate pe seama 
altora.

Din scrisorile corespondenților 
noștri.

(pag- 3-a) 
Declarația lui Citi En-lai cu privire 

la „tratatul de securitate mu
tuală“ încheiat între S.U.A. și 
Cian Kai-și.

Deschiderea sesiunii Consiliului ge
nerai al Federației Sindicale 
Mondiale.

(pag. 4-a)
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Tineretul este floarea țării noastre, viitorul ei. Creșterea 
unui tineret sănătos, cu înalte calități morale este sarcina pri
mordială a muncii organizațiilor de partid și u.T.M. în rîndu- 
rile tineretului. Organizațiile U.T.M. trebuie să simtă întreaga 
răspundere față de felul în care este crescut și educat tineretul.

Multe sînt mijloacele ce stau la dispoziția organizațiilor 
de partid și U.T.M. în ceea ce privește educarea tineretului. 
Orele de muncă, învățămîntul politic, cît și folosirea chibzuită, 
instructivă a timpului liber sînt mijloace eficace de educare a 
tineretului, de formare a caracterului său.

îndrumate de organizațiile de partid, cu sprijinul Comite
tului raional U.T.M., majoritatea organizațiilor U.T.M. din ra
ionul nostru se preocupă cu simț de. răspundere de educarea 
comunistă a tineretului, atît prin atragerea lui în procesul de 
producție și încadrarea în învățămîntul politic, cît și prin or
ganizarea folosirii timpului liber în mod plăcut și instructiv. 
Comitetul U.T.M de la mina Lupeni, de exemplu, a îndrumat 
tinerii talentați spre echipele artistice de amatori din cadrul 
întreprinderii. Participînd la activitatea acestor echipe, tinerii 
își ridică nivelul lor cultural și, totodată, prin spectacolele pe 
care le prezintă popularizează experiența înaintată, satirizează 
pe chiulangii, contribuind astfel la îmbunătățire^ muncii în 
întreprindere. De asemenea, au fost organizate întîlniri între 
tineri si mineri fruntași ăi întrecerii socialiste, pentru extinde
rea aplicării de c.ătre tineri a metodelor înaintate. Munca depusă 
de comitetul U.T.M al minei Lupeni în această direcție a dat 
rezultate frumoase, care sînt oglindite de realizări importante 
îr. producție. La mină Lupeni, numărul tinerilor care lipsesc 
nemotivat de la lucru a scăzut simțitor. Colectivul de mineri 
si tehnicieni din sectorul III al minei — sector de tineret — 
încă din ziuă de ir noiembrie extrage cărbune în contul anului 
1955. Peste 70 la sută din numărul brigăzilor de tineret aplică 
în muncă, metoda graficului ciclic.

Pentru ca tineretul să cunoască politica' partidului, luptă 
lt*i din ilegalitate, comitetul U.T.M., sprijinit de comitetul^de 
partid ai minei, ă organizat întîlniri între tineri și minerii 
vîrstnlci care au participat lă grevă din 1929. Toate acestea 
arătă că comitetul U.T.M. al minei Lupeni s-a îngrijit ca ti
neretul să-și petreacă timpul liber plăcut și instructiv. Unele 
succese în folosirea timpului liber al tinerilor ău obținut șt 
organizațiile U.T.M. de la minele Vulcan, Aninoasa' și Petrila- 
de la Filatură Lupeni și altele.

Cu toate acestea, felul în care organizațiile de_ partid șl 
U.T.M. din Valea Jiului îndrumă tineretul să-și petreacă Hmpul 
liber nu poate ti socotit mulțumitor. Lipsă de preocupare a unor 
organizații U.T.M. față de această problemă a făcut că unii 
tineri să aibă abateri de lă disciplină cetățenească, manifestări 
de cosmopolitism și huliganism, preocupări ce nu le fac cinste 
nici lor nici organizațiilor din care fac parte. Deseori, joile de 
tineret organizate de comitetul U.T.M. de la Institutul de mine 
din Petroșani, în loc să aibă un caracter educativ, se trans
formă în seri de petreceri.

Valea Jiului este o regiune cu plaiuri frumoase. Munții ei 
oferă excursioniștilor priveliști de neuitat; Totuși, organiza- 
țiîle U.T.M. din raionul nostru nu S'-ău ocupat decît în mică 
măsură de organizarea excursiilor, de atragerea tineretului în 
cît mai multe întreceri sportive, manifestări care duc lă creș
terea rezistenței lui fizice, la1 dezvoltarea curajului, a voinței 
de ă învinge.

îndrumarea tinerilor spre filme, teatre, cluburi, biblioteci 
și alte jnijloace de culturalizare a lor trebuie să constituie o 
preocupare de zi cu zi ă organizațiilor U.T.M.

In față organizațiilor U.T.M. stau sarcini deosebit de im
portante. îndrumate de organizațiile de partid, ele trebuie să 
se preocupe în permanența de educarea morală, politică șl pro
fesională ă tineretului. Trebuie căutate noi șl noi forme de edu
care menite să atragă și să intereseze tineretul.

In rîndul tinerilor trebuie cultivată dragostea’ față de tot 
ceea ce e înaintat, demnitatea specifică oamenilor noi ce-și 
construiesc o viață liberă și fericită. In inimile lor trebuie 
trezită ura împotriva acelora care încearcă să-i abată de la 
învățătura partidului, disprețul față de elementele înapoiate, 
descompuse.

Sarcini însemnate în educarea tineretului revin organiza
țiilor de partid. Ele nu trebuie să rămînă indiferente față de 
această problemă. Ele tPebuie să ajute organizațiile U.T.M1. să 
se ocupe cu grijă de creșterea unui tineret cult, cu nivel politic 
ridicat, atașat cauzei clasei muncitoare, tineret care prin munca 
lui plină de elan să contribuie activ la traducerea în viață a 
hotărîrilor partidului și guvernului, Ia construirea socialismu
lui. gata oricînd să apere munca pașnică a poporului nostru 
liber.

Preocupînd-se ca tinerii să-și petreacă timpul liber în mod 
plăcut și folositor, organizațiile U.T.M. din Valea Jiului vor 
aduce un important aport lă educarea comunistă a tineretului’, 
lă ridicarea nivelului său cultural și profesional.

De strajă păcii și vieții noastre libere
Mai mult cărbune 

pentru patrie, 
pentru pace

8 decembrie — o zi obiș
nuită, ca orjcare altă zi. In 
ziua de 8 decembrie calenda
rul nu indică o zi de sărbă
toare. Și totuși, într-un aba
taj cameră din sectorul III 
al minei Petrila era sărbătoare. 
In această zi minerii din bri
gada condusă de tov. Cenușe 
Cornel și-au îndeplinit sarci
nile de plan pe anul 1956 șf 
au început să extragă cărbu
ne în contul anului 1957.

Brigadierul Cenușe Cornel 
nu mai e un miner tînăr. Au 
trecut deja 30 de ani de cînd 
a coborit prima dată în 
mină. Dar cei mai mulți din 
acești ani î-a muncit în minele 
ce aparțineau capitaliștilor. 
Multă amărăciune s-a adunat 
atunci în inima lui Cenușe l

— Acum însă — spuse el 
— noi trăim altă viață. Fie
care succes pe care-1 obținem 
noi în producție face ca viața 
noastră să devină mai fru1 
moașă, contribuie la întărirea 
patriei noastre libere.

Noi iubifti pacea și o do
rim ; vrem sa trăim în priete
nie cu toate popoarele iubi
toare de pace. Dar astă nu-I 
de ajuns. Acum cînd dușmă
nii păcii vor să reînvie Wehr- 
măchtul german, aducător de 
moarte și urgie, noi trebuie 
să ne înzecim eforturile în 
producție, să întărim forța 
patriei noastre. Datoria noa
stră, ă minerilor, este să dăm 
zi de zi tot mai mult cărburie 
pentru patrie, pentru pace.

————— —*

' O DISCUȚIE
—• Anti, he, Anii ! Măi 

( Csâlovics, măi, ai venit în 
f concediu ? Ha ? De ce n-ai 
<* uniformă atunci?
* Cine ți-a spus că-s in 
» concediu ? Tu nu vezi că-s 
/ civil get-beget ?
ț — Țț! Nu mai spune! 'Ai 
i venit de tot ? Phi t Dar re- 
i pede ți-or mai trecut anii 
t cătăniei! Fain mă, fain de 
J tot! Și... și acum ce-ai de 
/ gînd să faci ? încotro ?
4 — Cum ce-am de glnd să 
< fac ?! Uite, acum merg acd- 
j să, zise Anti, schimbîndu-și 
9 geamantanul ce-l avea cu el 
J dintr-o mină în alta.
| —Nu m-ai înțeles, la alt-
tceoa m-am referit...
t — La altceva?!, făcu pe 
i miratul proaspătul sosit în 
ț Lupeni1. La ce altceva ?

— Vezi, voiam să te-ntreb 
? unde ai să lucrezi de-acum?
5 Știu că n-ai să Stai cu bra- 

țele încrucișate; trebuie
d să-ți faci un rost.

— Hm! Stai un pic... Tu 
4 ce crezi ?
d — Ce cred?. Uite, să fiu

Oamenii muncii din Va
lea Jiului își exprimă ho- 
tărîrea de a nu precupeți 
tuci un efort in apărarea 
păcii și securității patriei 
noastre, in întărirea capa
cității ei de apărare. Aceas
tă hotărire fermă este o- 
glindită în numeroasele 
scrisori care sosesc zi de 
zi la redacție.

Voința noastră 
va învinge!

De aici din munții Șuriă- 
nul, noi trimitem, lemn pen
tru șantiere și mine, pentru 
fabricile patriei noastre. Deși 
sîntem departe de orașe șl 
comune, noi nu sîntem rupți 
de viață, de evenimentele 
care au loc. Iată am aflat și 
noi despre conferința de la 
Moscova, despre rezultatele 
ei.

Am 64 de ani. Am trăit 
pînă acum două războaie, 
îmi aduc aminte că după pri
mul război am lucrat la re
facerea Mărășeștilor. A tre
buit multă muncă omenească 
pentru a repara ce a stricat 
războiul.

Acum se fac noi pregătiri 
de război. Dar popoarele iu 
bitoare de pace n-o să-i lase 
pe imperialiști să-și facă 
mendrele. Dacă imperialiștii 
ar încerca să atace țara noa
stră, sau altă țară iubitoare 
de pace, eu sînt sigur că ei 
ar culege furtună — cum 
spune un proverb despre cei 
care seamănă vînt.

Muncitorii forestieri sînt 
hctărîți să-și îndeplinească cu 
cinste sarcinile de plan, să 
facă patria noastră mai fru 
moașă, mai puternică.

NAUȚA AVRAM ANGHEL 
muncitor forestier

in locul tău aș intra, de pil
dă, la construcții.

— La construcții ?!
— Da, dd, ce te miri ?... 

Privește in jurul tău. Toată 
Valea Jiului e un șantier a- 
cum... De ce n-ai veni să 
lucrezi pe acest șantier?! 
Poate fi oare ceva mai fru

mos decît construirea unui 
bloc în care să se simtă bi
ne omul ?

— Auzi lă el! De unde 
pînă unde dragostea asta 
lă tine pentru construcții, în 
care, fie vorba între noi, eu 
nu văd ceva deosebit? Se 
fac atîtea ctzi! înțeleg s-o 
spună asta un constructor, 
dar-nu tu... Mi-aduc aminte, 
acum trei ani cînd și-a ter
minat Căținedn planul. Fe
licitări, aplauze, flori, poze 
în ziar... Ziceai că miner te 
faci ’!

— Ehe, asta ă fost atunci 
Acum...

— Ce? Doar nu...
— Ba da, m-am răzgtn- 

dit!
— Pentru construcții?!

Ne este dragă munca 
șî-o vom apăra

Sînt tînăr. La uzină lucrez 
de puțini ani. Insă, munca 
mi-e dragă. La început lucram 
la o singură mașină de fre
zat. Mai tîrziu, învățînd din 
bogata experiență a oameni
lor sovietici, am început să 
lucrez la două, apoi la trei 
mașini. Acum lucrez la 4 
mașini de frezat. Bineînțeles, 
acum tai de patru ori mai 
multe roți dințate pentru cra
tere, trolii. locomotive etc. 
Luna noiembrie am încheiat-o 
cu o depășire a sarcinilor de 
plan de 100 la sută. In pre
zent lucrez în contul lunei 
martie 1955.

Am aflat că imperialiștii 
americani, în cîrdășie cu cei 
englezi și francezi, vor să 
reînarmeze militarismul ger
man, pe care vor să-l arunce 
din nou asupra noastră, să 
ne întunece viața, să ne-o ia
că amară — asa cum a fost 
pe vremea capitaliștilor.

Oamenii muncii din patria 
noastră nu vor îngădui a- 
ceasta.

Tinerii muncitori din uzină 
noastră se angajează să mun
cească mai bine și mai mult 
decît pînă acum, să dea mi
nerilor utilaje mai multe șt 
mai bune. La uzina noastră 
muncitorii și tehnicienii, ti
neri și vîrstnici, își unesc ei 
forturile în producție pentru 
a face țara cît mai bogată,, 
pentru a întări forța ei. Iar 
aiunci cînd va fi nevoie, vom 
ști să ne apărăm toate cuce
ririle noastre.

DEMETER ALEXANDRU 
frezor U.R.U.M. Petroșani

— De ce nu? Eu te-aș J 
sfătui să intri și tu, doar ești i 
meseriaș, după cîte mi-adue >, 
aminte,' fierar. De fierari e * 
mare nevoie pe șantier...

— Auzi lâ el ! Și zici că / 
ăsta-i sfat! Credeam că tu ? 
știi ce-i ăla un miner, dar î 
văd că habar n-ai, de-aia $ 
ai și dezertat de la mină... J 
Crezi că un miner e un stm- ■< 
piu ciocănar, cum era oda- i 
tă ? Azi el trebuie să știe $ 
cit mai multe. Eu. cu toate ț 
că am fost fierar, încă din 
primele tuni ale cătăniei S 
mi-am pus în gînd ca atunci 
cînd mă întorc în „Vale", A 
să mă fac miner. Și-acum, i 
cînd visul mi-i aproape rea- * 
lizat, vii tu cu ideile tale și 
gata ! Crezi că m-ai cîști- 
gat! ? 9

Oho, în mine nu ți-ai gă- t 
sit omul! Eu am cuvint'! » 
Ceea ce am spus e sfint. 'Am * 
zis că mă fac miner ? Miner | 
mă fac... Știu că la noi mi- ț 
ria-i frontul numărul 1 ! 9

I. STRAUȚ c
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Prin magazinele tineretului LA BIBLIOTECA
De dimineață și pînă seara, maga

zinele textile nr. 1 și 2 âle tineretului 
din Petroșani sînt vizitate de sute de 
cumpărători, In aceste magazine sînt 
organizate mici expoziții de mărfuri, 
care ajută cumpărătorilor la alegerea 
sortimentelor dorite.

1 t La magazinul nr. 1, de pildă, sînt 
expuse mărfuri ca : diftină cu diferite 
desene, stofe pentru costume bărbă
tești și taioare de damă, olandină pen
tru lenjerie, mătase naturală și altele. 
In interiorul magazinului nr. 2 ani 
fost expuse diferite modele de san
dale, pantofi, ghete, papuci de casă, 

ii In aceste magazine, vînzătoarele 
dovedesc o deosebită atenție pentru 
bună’ deservire a cumpărătorilor, aju- 
tîndu-i în alegerea mărfurilor.

La magazinul nr. 1

i Acum, cînd îmbrăcămintea de iarnă 
este foarte căutată, în fata raionului 

ide stofe al magazinului nr. 1 se opresc 
numeroși cumpărători. In acest ra'ion 
servesc tovarășele Emilia Man și 
Elza Kecseti. Cu toate că ele sînt ti
nere și lucrează de puțină vreme în 
comerț, se străduiesc să deservească 
cumpărătorii în cît mai bune condiții.

In raionul mătăsuri și buțnbac, 
mărfurile sînt expuse cu multă price
pere și gust. Prețurile sînt așezate 
vizibil, pentru a da cumpărătorilor 
posibilitatea să calculeze singuri cos
tul mărfii dorite.

Spre noi succese
In cadrul unei consfătuiri de pro

ducție organizată de comitetul sec
ției sindicale al sectorului II de la' 
mina Lupeni, minerii și tehnicienii 
acestui sector au analizat posibili
tățile existente pentru dezvoltarea 
succeselor obținute în cursul lunii 
noiembrie, angajîndu-se să extragă 
în cursul lunii decembrie 3000 tone 
de cărbune peste prevederile sarcini
lor de plan. Pentru a asigura cu suc
ces îndeplinirea acestor angajamente, 
majoritatea tehnicienilor din cadrul 
sectorului, printre care tov. Alexan
dru Poboreni, Mihai Berechi, Vasile 
Luca, Filimon Dtidaș, s-au angajat să 
sprijine brigăzile de mineri pentru 
îndeplinirea angajamentelor.

Deși au trecut numai cîtevâ zile

In șirul faptelor eroice înscrise de 
clasa muncitoare în lupta împotriva 
exploatării, pentru pacea și fericirea 
poporului se află și demonstrația din 
ziua de 13 Decembrie 1918.

In urma distrugerilor provocate de 
primul război mondial care abia lua
se sfîrșit, țara noastră trecea printr-o 
situație deosebit de critică. In pe
rioada anilor 1916—1918, Romînia a! 
fost jefuită de către ocupanții ger- ■ 
mani de 2.161.905 tone cereale, 
11.140.809 tone produse petrolifere, 
1.400.000 capete de vite cornute, 
7.400.000 capete oi, capre, porci, 
600.000 cai. și suie de mii de tone 
ipîei, lemn, sare, textile și alte pro
duse, la care se adaugă alte cantități 
uriașe de produse pentru întreținerea 
trupelor de ocupație. Acest jaf orgar 
nrzat â agravat situația economică 
a patriei noastre, înrăutățind tot mai 
mult condițiile de trai ale poporului 
muncitor.

Datele oficiale din perioada 1916- 
1920 arată că în timp ce salariile 
muncitorilor și funcționarilor cres
cuseră de 300 de ori, prețurile se 
ridicaseră de 824 ori, reducînd nive
lul de trai al salariaților față de

Tinerele Irma Popescu, Maria An
drei și Irina Duca de la aceste raioane 
luptă, de asemenea, pentru a satis
face cerințele cumpărătorilor. Ele 
manifestă un interes deosebit și pentru 
continua ridicare a nivelului lor pro
fesional, știind că buna deservire a 
cumpărătorilor este una dintre carac- 
teristicele de bază ale comerțului nos
tru socialist.

La magazinul nr. 2

In fața raionului ¡cămăși s-au adu
nat mulți cumpărători. Unul dintre 
ei încă nu s-ă hotărît ce cămașă să-și 
aleagă. Ii place modelul, însă nu s-ai 
decis asupra culorii. In ajutorul lui 
a venit tov. Maria Arindea.

— Luați-o pe asta albastră. Se â- 
sortează foarte bine la costumul dum
neavoastră.

Și cumpărătorul n-â mai stat mult 
în cumpănă. Tot astfel sînt ajutați 
cumpărătorii să-și aleagă cravate, cio
rapi și alte mărfuri textile.

Printre vînzătoarele fruntașe ale a- 
cestui magazin se numără și tovară
șele Cornelia Ardean, Maria Cîmpean 
și altele.

Folosind metode avansate de mun
că, harnicul colectiv al magazinului 
nr. 2 și-a îndeplinit sarcinile de plan 
pe 1954 muncind acum în contul ar 
nului viitor,

E. NY1TRAI

de la luarea angajamentelor, rezulta
tele n-au întîrziat să se arate. Astfel, 
planul producției de cărbune a fost 
depășit pe întregul sector în perioada 
1—8 decembrie cu 18,9 la sută, iaT 
la pregătiri cu 72 Ia sută. Brigăzile 
de mineri conduse de tov. Martin A- 
datnoș. Loghin Nicula și loan Damian, 
desfășurînd cu însuflețire întrecerea 
socialistă, au reușit ca în perioada 
1—8 decembrie să extragă cu 50—70 
la sută mai mult cărbune decît aveau 
planificat.

Rezultatele obținute pînă acum do
vedesc hotărirea colectivului de mi
neri și tehnicieni ăl sectorului II de 
la nuna Lupeni de a depăși angaja
mentul luat.

ȘTEFAN HAMPLI 
corespondent

Din trecutul de luptă al clasei muncitoare ----------------------—

DECEM
perioada de dinainte de război lâ o 
treime. Situația țărănimii era la fel 
de grea datorită exploatării crîneene 
și nemiloase a moșierilor. Producția' 
întreprinderilor era dezorganizată, 

șomajul creștea vertiginos de la o zi 
la alta, iar pîinea lipsea cu săptămî- 
nile. In timp ce masele populare de 
la orașe și sate îndurau aceste lip
suri, capitaliștii și moșierii îmbo
gățiți în timpul războiului căutau 
să-și păstreze în întregime cîștigu- 
riie, aruneînd toate greutățile pe spi
narea clasei muncitoare.

Sub influența Marii Revoluții So
cialiste din Octombrie, muncitorii în
torși de pe fronturile de luptă din 
Moldova — mulți dintre ei martori ai 
revoluției ruse —, împreună cu mun
citorii de pe teritoriul rjmas vremelnic 
sub ocupația germano-prusacă, ini
țiază o serie de acțiuni care mar
chează creșterea avîntului revoluțio
nar al maselor.

Guvernul reacționar, care pregă
tea cu intensitate participarea sa la 
agresiunea imperialiștilor împotriva 
tînărului stat sovietic, încearcă ca prin 
diferite metode să stăvilească avîntul 
revoluționar al maselor, luînd o se-

In fața ușii puțin întredeschisă â 
clubului din Aninoasa, se opri cu 
mina pe clanță un piciu, să tot fi 
avut 9—10 ani. Ținea lipit de piept 
un teanc de cărți, frumos învelite în 
ziar, vrind să le apere de fulguiala 
neprietenoasă de afară. Sta cu un 
picior pe treapta de la intrare, prins 
în cumpănă, vrind- parcă să deslu
șească rostul bufniturilor, a ciocă- 
niturilor și-ia hîrșielilor care răzbă- 
tecui dinăuntru. Să intre, să nu in
tre ? Pe frunte își strinse o cută 
hotăritoare, apăsind pe clanța umedă. 
Doar cîțivâ pași făcu pe coridor și-n 
față îi'lovi un miros iute de văruială 
proaspătă, încă nezbicită Aceasta, 
cît și vederea a doi oameni care du
ceau o targa cu mortar și-a altor trei 
care spărgeau cu tlrnăcoapele zidul 
sălii de tenis de masă, îl dezorienta
seră.

Cam din stînga, cu un pocnet scurt 
se deschise un gemuleț, prin care nu 
îutirzie să se arate capul unui bă- 
trînel, cu sclipiri de tinerețe încă în 
priviri, deși în păr începuseră a i se 
înghesui înspicări de cărunțeală.

— Hei, Nelule, ce cauți ?
Băiatul tresări.
— Am venit la bibliotecă, Văsiân- 

baci I
— Ehe, dragul baciului, ai nimerit 

cam rău. Toate-s întoarse acum cu 
susurîi jos. Se fac renovări... Ce-i 
acum la bibliotecă!!... He, he l Ca
mera s-a mărit de încă două ori pe 
cît era, dar cărțile încă rui le pot așe
za acolo, pînă se face rinduială...

— Și nu se dau cărți?
— Nu... nu cred, pentru că...
Nu apucă să-și termine vorbă că-l 

întrerupse o voce de către ușă sălii 
de lectură:

— Ba dăm cărți, cum nu! Haide 
înăuntru, Nelule. Spune de care ăi 
nevoie ?

Era loan Stelian, bibliotecarul clu
bului.

Băiețelul se învioră, strecurîndu-se 
în grabă după el prin ușa întredes
chisă.

Pe cînd copilul ieșea cu cărțile

SPECTACOLELE ZILEI
Cinematografe: Petroșani Lâ „AL 

Sahiâ" — Ordinul Annd; la „Mun
citoresc"— Un caz în teuga. Lupeni’ 
Recoltă îmbelșugată; Petrila : Exa
men de maturitate; Aninoasa i A> 

rie de măsuri represive împotrivă 
celor ce își manifestau nemulțumirile 
față de regim. Aceste măsuri luate de 
guvern aveau drept efect însă înche
garea clasei muncitoare, organizarea 
unor acțiuni tot mai puternice. Sub 
influența grupurilor comuniste, în 
Capitală și în alte centre din țară, 
se organizează și se desfășoară nu
meroase greve, demonstrații de stra
dă și mitinguri în care masele iau 
atitudine împotriva regimului de foa
mete și mizerie, împotriva stării de 
asediu, pentru libertatea de organi
zare în sindicate, exprimîndu-și în 
același timp solidaritatea cu Marea 
Revoluție Socialistă din Octombrie.

In decembrie 1918, peste 6.000 ce
feriști declară grevă, iar la” 3 decem
brie intră în g_revă alți 5.000 de sa- 
lariați de la Regie. Paradei cu aceas
ta izbucnește greva muncitorilor ti
pografi de la „Sfetea" și „Minerva". 
La începutul aceluiași decembrie se 
alătură greviștilor muncitorii^ de Ia’ 
„Lemaitre" (azi uzinele Matyas Ra- 
kosi), apoi muncitorii petroliști de lă 
Moreni, Țintea, Ochiuri și Cîmpinai. 
Din orașele Moldovei și ArdealuM 
sosesc la București numeroase dele

primite, dlți cititori se arătară* Intîi 
minerul fruntaș Prâța Gavrilă, care 
doar în anii regimului nostru a învă
țat să citească, împreună cu bătrînul 
Prada Ștefan, de la lămpărie, apoi, 
doar după cUeva minute, se arătă 
vesel și vorbăreț, freeîndu-și mîinile 
înghețate, tînărul miner Onu Gheof- 
ghe, fruntaș și în abataj, fruntaș șl 
lă citit.

— Ai nimerit cum e mai bine... 
Chiar azi am fost la Petroșani. Am 
cumpărat cărți în valoare de 3000 lei, 
îl înlimpină bibliotecarul, abia miș- 
cindii-se printre mormanele uriașe 
de volume, îngrămădite în sală de 
lectură

— Pfu, ce harababură e aici... se 
miră noul venit

— Nu-i pentru mult timp. Azi-mîine 
se termină sala cea nouă a bibliote
cii ... Atunci o să avem eliberată sald 
aceasta, pentru lectură.

Ușa se deschise larg.
— Hai, noroc...
Alți cititori se arătară, in Căutare 

de alte cărți.
— Aș vrea o carte de un clasic 

maghiar, își exprimă dorința Bevecz 
loan, lăcătuș de meserie.

— Eu lă fel, o carte istorică, dacă 
aveți, se interesă minerul Bagyo lo- 
sif. Intr-un gînd cu Bevecz.

Plecară și aceștia. Se apropia orei 
închiderii clubului. Bibliotecarul mai 
lucra încă la înregistrarea noilor 
cărți. In vremea aceasta, aplecat a- 
sttpra mesei de lucru, frămintâ un 
gînd:

— „In ultimul trimestru am reu-> 
șit să antrenez peste o sută de citi
tori... Puțin, puțini“ se duzi murmu- 
rînd de ținui singur. „Am. avut doar 
două recenzii; una, cea ținută de tov. 
Văcâru Constantin, altă... Două ex- 
poziții de cărți, prezentările făcute 
lâ stația de radioficare, panourile cu 
coperte false încă îs nesătisfăcătoare 
pentru puterile mele... Uite, doar de 
cîteva zile m-am întors de la școală, 
din București... Trebuie să pun in 
practică ee-ăm învățat...“. Tresări O 
sirenă suna prelung sus lă mină să- 
lutindu-i parcă hotărîrea.

N, IR1MESCU,

vestea unui om adevărat; Vulcani 
Răsare soarele; Loneâ t Suflete zbu* 
ciumate.

Teatre: Teatrul de stat „Valea Jiu- 
tai", Petroșani i Tartuffe de Moliere,

I- I. !■ ■ ■ ■

gații ale, muncitorilor care participă 
la demonstrații și lâ celelalte acțiuni 
de solidaritate ale clasei muncitoare.

la fața acestei situații, guvernul 
buxghezo-mosieresc, în frunte cu re
gele Ferdinand, iâ hotărîreâ de a înă
buși în sînge voință de luptă a oa
menilor care cereau pîine și libertate. 
Informat că în după amiaza zilei de 
13 decembrie muncitorii din Capi
tală se vor întruni lâ sediul sindica
telor din str. Sf. Ionică, guvernul 
liberal cantonează cu cîteva zile 
înainte, la Băneasă, regimentul 9 
vînători de gardă și prin diverse ma
nevre ticăloase ațîță pe soldați îm
potriva muncitorilor greviști. In 
noaptea de 12 spre 13 decembrie 
1918, guvernul organizează planul 
de masacrare a muncitorilor care vor 
ieși la demonstrație. Prefectul Capi
talei și comandantul garnizoanei Bu
curești, din ordinul regelui, așează în 
gangurile din jurul Pieței Teatrului 
Național posturi fixe de mitraliere cu 
ordinul de a trage în demonstranți lâ 
comanda ofițerilor. Pe străzile din 
jurul Teatrului Național, pe calea 
Victoriei și în diferite unghere, au 
fost masate trupe pregătite pentru 
măcel. Totul trebuia să se petreacă 
conform planului pregătit de către 
călăii burghezo-moșierimii.

Ziua de 13 decembrie 1918 ă fost 
o zi friguroasă de iarnă, cu ger us-
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Toată grija față de sănătatea celor ce muncesc
In regimul democrat-popular grija 

față de sănătatea muncitorilor este 
una din preocupările de sea nă ale 
guvernului și partidului nostru. In 
scopul dezvoltării instituțiilor sani
tare, a industriei de medicamente și 
pentru creșterea cadrelor sanitare, 
statul nostru alocă în fiecare an su
me din ce în ce mai mări. .

In domeniul ocrotirii sănătății ce
lor ce muncesc, în anii de democrație 
populară s-a dezvoltat în țara noastră 
o largă rețea de instituții sanitare. 
Numai în ultimii ani au fost construite 
o serie de noi unități sanitare mo
derne înzestrate cu aparate perfec 
țicnate, instrumente medicale și mo
bilierul necesar.

In Valea Jiului numai în cursul 
anului 1954 s-au construit o serie de 
cămine de zi și creșe pentru copii. Așa, 
de pildă, au fost deschise cămine de 
zi la O.C.L. și Spitalul unificat din 
Petroșani, la Lonea și-n alte loca
lități unde copiii muncitorilor și 
funcționarilor își petrec timpul sub 
grija permanentă a educatoarelor.. La 
Trustul 7 Construcții din Petroșani a 
fost pus în funcțiune S.M.S. (serviciul 
medical sanitar) înzestrat cu aparat 
Röntgen, aparate pentru dentisitică, 
instrumente chirurgicale moderne, 25 
de paturi și multe altele ce scot în 
evidență grija' ce o poartă statul nos
tru pentru muncitori.

Cînd sarcinile directorului sînt lăsate
Comitetul executiv al Sfatului 

popular orășenesc Petroșani a adop- 
tai o serie de măsuri menite să îm
bunătățească activitatea întreprin
derii de panificație. Prin aceste mă-, 
suri se urmărește îmbunătățirea per
manentă a calității pîinii, comunilor, 
chiflelor etc. ■

Cu privire la această problemă,1 
tov. Maieraș, directorul întreprinderii 
de panificație, a fost anunțat din 
timp să prezinte un raport în fața 
comitetului executiv. Spre a fugi de 
răspundere și favorizat de împreju
rarea că a fost chemat la București, 
el nu s-a prezentat la ședința respec
tivă.

Tov. Maieraș ă crezut că această 
ședință eră de mică importanță, ast
fel că à trimis în locul lui pe un sa
lariat al întreprinderii că să prezinte 
raportai. Dacă și-ar fi anunțat 
'dinainte plecarea, ședința respectivă 
putea’ fi programată fie înainte, fie 
în urma zilei inițial fixate.

La spitalele și dispensarele din Va
lea Jiului au fost trimiși medici de 
Valoare, care îngrijesc cu multă dra
goste sănătatea muncitorilor și care 
pun în centrul preocupărilor lor grija 
față de sănătatea celor ce muncesc. 
Astfel sînt medicii C. Constantines- 
cu, directorul spitalului din Vulcan, 
Eugen Cerchiz de la dispensarul din 
Lonea, Leonida Moraru de la labora
torul de igienă din Petroșani, Getă 
Postuladle de la dispensarul din Pe
trii a, care acordă asistență medicală 
a timp, sînt mereu în rîndul munci

torilor, îi consultă cu atenție.
Sînt însă în cadrul instituțiilor noa

stre sanitare din Valea Jiului unii 
medici și oficianți sanitari care do
vedesc atitudini nesănătoase față de 
muncă și care tratează muncitorii cu 
indiferență. Astfel, medicul Gheorghe 
Stan de la Policlinica din Petrila 
manifestă o completă nepăsare față 
de problemele sanitare ale întreprin
derii, duce o' muncă superficială și 
dezorganizată. Acesta, deși este obli
gat să intre neriodic în mină pentru 
a controla cum este asigurată pr 
tecția muncii și a veni cu propuneri 
concrete pentru îmbunătățirea condi
țiilor de muncă ale minerilor, foarte 
rar poate fi văzut intrînd în mină, 
iar atunci cînd intră nu ține seama 
de lucrurile ce se cer rezolvate lă

Nefiind prezentat un raport real 
asupra situației existente pe teren, 
ședința nu și-a putut atinge în între
gime scopul urmărit.

Asemenea practici de a se justifică 
sub o formă sau alta neprezentarea 
la unele ședințe importante sau se
siuni unde se dezbat și se analizează 
diferite probleme legate de muncă 
lor, folosesc și alți directori de în
treprinderi și instituții din orașul 
nostru. Acestea izvorăsc din lipsa de 
răspundere a tovarășilor respectivi 
față de sarcinile ce le revin

Ar fi de dorit să se știe ce-măsuri 
de remediere a lipsurilor a luat con
ducerea întreprinderii de panificație, 
în frunte cu tov. director Maieraș, 
pe marginea problemelor ridicate în 
ședința comitetului executiv. Faptul 
că pîinea este de multe ori de cali
tate slabă, necoaptă bine, că aprovi
zionarea unităților de distribuire ă 
pîinii se face încă defectuos, arată 

mina Petrilă. Tov. Mihalache Gheor
ghe, oficiant sanitar la circumscripția 
sanitară din Iscroni, în loc să meargă 
acolo unde este trimis, se oprește la 
restaurant.

' Atitudini nesănătoase manifestă și 
felcerii a Elena Toma de la casa de 
naștere din Aninoasa, care pleacă din 
serviciu fără permisiunea nimănui, 
care se adresează personalului de 
conducere și bolnavilor cu cuvinte 
nepermise.

Lipsuri în muncă au și tov. medici 
Fernanda Nicolau și Valeria Foca 
de la policlinica din Petrila, sora Eva 
Gristea de la dispensarul din Ani
noasa și alții.

Aceste lipsuri trebuie grabnic li
chidate, deoarece, munca medicilor 
se exercită asupra celui mai prețios 
capital: omul.

Oamenii muncii apreciază aportul 
neobosit al medicilor, le poartă aces
tora stimă și respect. Numeroși me
dici au fost distinși în țara noastră 
cu titlul de medici emeriți, iar alții 
au fost decorați.

Pentru a-i ajuta pe medicii care în 
activitatea lor mai au lipsuri, secția 
sănătate a sfatului popular raional 
Petroșani trebuie să exercite un con
trol sistematic la toate instituțiile 
sanitare din Valea Jiului.

pe seama altora
că în activitatea întreprinderii de pa
nificație nu s-â manifestat nici un 
interes pentru lichidarea lipsurilor.

In ceea ce privește controlul cali
tății pîinii, de o lipsă serioasă dă 
dovadă și Sănepid-ul, care, deși ă 
fost solicitat în această direcție, a 
neglijat această problemă aproape 
complet. Această instituție v3 trebui 
să acorde mai multă atenție respec
tării cu strictețe â măsurilor de igienă 
în unitățile întreprinderii de panifi
cație și altele.

Toate cele arătate măi sus duc îă 
concluzia că întreprinderea de pa
nificație (respectiv tov. Maieraș) 
subapreciază ajutorul și îndrumarea 
în muncă â Sfatului popular Petro
șani, organul puterii locale de stat. 
Această atitudine de subapreciere 
trebuie lichidată în cel mai scurt 
timp.

MELANIA HIREAN
șefa secției comerciale a Sfatului 

popular orășenesc Petroșani

Din scrisorile 
corespondenților noștri 

Produse importante obținute 
în laboratorul preparatiei 

Ltipeni
Maiistrui de laborator 1. Bîrsan și 

inginerul Z. Lucian de la prep’arațtă i 
de cărbuni Lupeni au reușit să ob11 
țină în laborator un produs de hipo- i 
suliit de sodiu. De asemenea, ei au 
obținut un tricosal (liant) care acce
lerează priza cimentului ori betonu
lui de la 3 ore la numai 15 minute. ; 
Tot împreună, acești doi tovarăși au 
obținut un concentrat sub formă de) 
pastilă, care dizolvat în apă înlocu- ■ 
iește apa carbo-gazoasă

. POPESCU MARIA 
corespondent

Exemplu în muncă
Printre echipele de muncitori de la : 

gospodăria de locuințe din Aninoasa, 
care realizează succese însemnate în 
producție, se numără și echioai con
dusă de tov. Toma Furdui. In lună! 
trecută echipei tovarășului Furdui i 
s-a încredințat o lucrare importantă? 
diguirea unei înșemnate porțiuni do 
teren între Aninoasa și Iscroni, Dra
gostea cu care muncesc membrii a- 
cestei echipe este demnă de urmat. 
Chiar timpul nefavorabil nu-i împie
dică de a continua muncă cu aceeași- 
însuflețire, pentru a termină la timp 
această importantă lucrase catre va 
înlătura eventualele inundații ce se 
vor ivi odată cu topirea zăpezii. Pînă 
în prezent membrii acestei echipe ati 
reușit să obțină o depășire medie de 
normă de 80 la sută.

Muncă voluntară
Intr-unâ din zilele trecute, un nu 

măr de 120 elevi de lă școala profe
sională din Lupeni au muncit volun
tar la încărcarea cărbunelui de la 
preparația din LupenL

In cefe peste 500 ore de muncă vo
luntară efectuate cu alcest prilej, ei au 
reușit să încarce 6 vagoane de căr 
bune.

In această acțiune s-âu evidențiat 
Utemiștii Dezideriu Giurgiu, loan Gu- 
răn, Cojocarii, precum și elevii clase
lor 1 C și II A.

î. CIORTEA 
corespondent

căit, fără pic de zăpadă. La ora < prîn- 
zului, muncitorii de la Vulcan (azi 
uzinele „Mao Țze-dun“) au lăsat lu
crul mai de vreme ca deobicei. Cu 
negreala pe față, în haine subțiri și 
zdrențuite, ei pășeau în coloană, în- 
dreptîndu-se spre centrul Capitalei, 

ravînd în frunte pe ucenici și cîteva’ 
zeci de femei. ‘In urma lor veneau în 
ordine coloanele muncitorilor de la 
uzinele ,,Wolf“ (azi Steaua Roșie), 
și „Lemaitre“, muncitorii de la Ar
senal, de la Pirotehnia Armatei și 
Regie. Coloana tramvaiștilor care a- 
junsese pînă lîngă palat, fusese oprită 
de cîteva rînduri de baionete, iar ce
feriștii, rămași în afara cordonului, 
încercau să ajungă la locul adunării. 
Aproape de seară, majoritatea coloa
nelor ajunseseră în fața Teatrului Na
țional.

Și deodată, la un semnal dat de ge
neralul Mărgineanu, ofițerii și sol- 
dații cărora li se dase înainte de băut 
au deschis focul asupra mulțimii, lo
vind de asemenea cu patul armelor în 
capetele ucenicilor, ale femeilor și 
muncitorilor lipsiți de apărare.

Masacrul din Piața Teatrului Na
țional s-a soldat cu 102 morți și 164 
răniți. A doua zi, ziarul „Viitorul“, 
oficiosul guvernului brătienist, min
țea cu nerușinare afirmînd că în ur
ma incidentelor din Piața Teatrului 
au fost 6 sau 8 morți. Dar reacțiuneă 
nu s-a mulțumit cu atît; După masa

cru au fost arestați peste 2000 de 
muncitori, printre care și I. C. Frirnu, 
unul din fruntașii mișcării muncito
rești din acea perioadă. Mulți dintre 
cei arestați au fost schingiuiți și mal
tratați în mod sălbatic de către zbirii 
siguranței burghezo-mqșierești. In 
urma schingiuirilor, I. C. Frimu â 
încetat din viață după cîteva săptă- 
mîni de chinuri pe patul spitalului 
Colentina.

După înscenarea unui odios proces 
care a avut loc la jumătatea anului 
1919, călăul Mărgineanu, din ordinul 
căruia fuseseră asasinați cei peste o 
sută de muncitori, făcea presei urmă
toarele declarații:

„S-au scris multe despre 13 de
cembrie, am primit chiar și unele re
proșuri... Dar marea mea satisfacție 
e că am, fost felicitat și sărutat - pe 
ambii obraji de regele Ferdinand“.

Iată temeiul satisfacției sinistre ă 
călăului Mărgineanu, fericit că a 
reușit să îndeplinească vrerea ex
ploatatorilor, a căror slugă era, să 
înăbușe în sînge demonstrația oame
nilor muncii din ziua de 13 de
cembrie 1918.

In luptele de la 13 decembrie, clasă 
muncitoare n-a putut izbîndi din 
cauză că n-a avut o conducere fermă 
și a fost lipsită de sprijinul aliatului 
ei principal — țărănimea. Dar înfrîn- 
gerea suferită și pierderile însemnate 
pe care le-a avut, n-au putut să o- 

preăscă în loc vălul revoluționar aii 
maselor muncitoare, dorința lor fier
binte, de viață mai bună. De-a lungul 
anilor, clasa muncitoare a știut să se 
Orienteze pe drumul cel just care 
s-o ajute să culeagă roadele eroice
lor ei lupte. In focul acestor lupte, 
ca rezultat al creșterii avîntului re
voluționar și sub influența Marii Re
voluții Socialiste din Octombrie s-ă 
născut Partidul Comunist din Ro
mânia, statul major al clasei munci
toare.

Sub conducerea Partidului Comu
nist clasa muncitoare a învățat să 
lupte organizat împotriva exploata
torilor, să cunoască și să deslbpere 
pe trădătorii social-democrați de 
dreapta, reformiști și revizioniști, 
a genți ai burgheziei.

Au trecut 36 de ani de la masacrul 
din Piața Teatrului Național, perioa
dă în care s-au schimbat multe lu
cruri în viața poporului nostru. Da
torită victoriei istorice a invincibilei 
Uniuni Sovietice în cel de al 2-lea 
război mondial și a luptei eroice a 
forțelor patriotice conduse de Parti
dul clasei muncitoare, patria noastră 
a fost eliberată de sub jugul fasciș
tilor și în ciuda împotrivirii claselor 
exploatatoare poporul muncitor și-a 
luat soarta în propriile sale mîinî. 
Dintr-o semicolonie a imperialismu
lui anglo-franco-american și apoi a 
imperialismului german, țara noastră

ă 'devenit o țâră liberă și indepen
dentă în care stăpîn este însuși po
porul, făuritorul tuturor bunurilor ma
teriale. Pe zi ce trece, în țară noastră 
se înalță noi fabrici și uzine, tot mai 
multe tractoare și agregate lucrează 
pe ogoarele patriei, în scopul ridică
rii neîncetate a bunăstării celor ce 
muncesc. i

Tradițiile de luptă ale clasei mun
citoare sînt veșnic vii în inima poi 
porului nostru hotărît să nu-și cruțe; 
eforturile pentru înflorirea vieții safe,: 
pentru pace. Nestăvilită este ura noi-; 
porului împotriva exploatatorilor, îm
potriva acelor dușmani care ar vrea 
să vadă iar poporul în lanțuri și pe, 
sine din nou huzurind pe spinarea'! 
celor mulți.

Amintirea eroilor clasei muncitoar 
re căzuți la 13 decembrie 1918, a ce-1 
lor căzuți la Lupeni și Grivița, a ăl- 
celora cari .au înroșit cu sîngele lopi 
caldarâmul fostei piețe a palatului, lă 
24 februarie și la 8 noiembrie 1945|î 
luptînd pentru libertatea și fericirea 
poporului, dă oamenilor muncii un 
puternic imbold în luptă pentru apă
rarea marilor cuceriri, pentru conso
lidarea și întărirea păcii, pentru fău
rirea viitorului luminos și fericit spre 
care ne conduce cu mînă sigură Par
tidul Muncitoresc Romîn, organiză- 
torul tuturor victoriilor noastre. / ' ‘C,
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Declarația lui Ciu En-lai 
cu privire la „tratatul de securitate mutuală” 

încheiat între S. U. A. și Cian Kai-și

Deschiderea sesiunii Consiliului general 
al Federației Sindicale Mondiale

Presa publică textul declarației fă
cute de Ciu En-lai, ministrul Aface
rilor Externe al Republicii Populare 
Chineze, cu privire la „tratatul de 
securitate mutuală" încheiat între 
Statele Unite și Cian Kai-și,

Guvernul Statelor Unite, se spune 
printre altele în declarație, ignorînd 
protestele și avertismentele repetate 
ale poporului chinez, a încheiat la 2 
decembrie 1954 un așa-numit tratat de 
securitate mutuală cu clica trădătoare 
ă lui Cian Kai-și, izgonită în Taivan. 
Cu ajutorul acestui tratat, guvernul 
Statelor Unite încearcă să legali
zeze ocupația armată a teritoriului 
chinez — Taivan — și, folosind Taj
vanul ca bază, să-și extindă agresiu
nea împotriva Chinei și să pregăteas
că un nou război. Acest act consti
tuie o gravă provocare militară împo
triva Republicii Populare Chineze și 
împotriva poporului chinez. In nu
mele guvernului Republicii Populare 
Chineze declar prin prezenta: Taj
vanul este un teritoriu chinez, iar 
Cian Kai-și este dușmanul poporului 
chinez. Eliberarea Taivanului și li
chidarea clicii trădătoare a lui Cian 
Kai-și constituie o problemă care pri
vește exclusiv suveranitatea Chinei 
și treburile sale interne șl noi nu vom 
tolera nici un fel de amestec din par
tea vreunui stat străin, Amenințările 
războinice nu pot zdruncina hotărîrea 
poporului chinez de a eliberă Taj
vanul: ele pot doar să sporească in
dignarea poporului chinez. Clică tră
dătoare anti-populară ciankaișistă nu 
are nici un drept să încheie vreun 
tratat cu -vreo țară. „Tratatul de se
curitate mutuală“. încheiat între Sta
tele Unite și Cian Kai-și, nu are nici 
un fel de bază legală și este nul și 
neavenit. Acest tratat reprezintă o 
trădare a dreoturilor suverane șl te
ritoriale ale Chinei, și poporul chi
nez se pronunță cu hotărîre împotri
vă lui. Dacă guvernul Statelor Unite 
nu-și vă retrage toate forțele sale ar
mate din Taivan, din insulele Penhu- 
ledăo și din strîmtoarea Taivanului 
șf vă continua să se ămestece în tre
burile interne ale Chinei, el trebuie 
să-și asume răspunderea’ pentru toate 
urmările serioase care decurg din ă- 
ceăsta.

„Tratatul de securitate mutuală" 
I încheiat de guvernul Statelor Unite 
cti clică trădătoare ciankaișistă este 
în toate privințele un tratat de răz
boi și agresiune.

i In acest trătat, guvernul S.U.A. 
face o încercare fățișă de ă împiedică 

prin amenințarea cu războiul elibera
rea Taivanului de către poporul chi
nez și totodată prevede o nouă a- 
gresiune împotriva „altor teritorii" 
ale Chinei, în afară de Taivan.

In încheierea declarației lui Ciu 
En-lai se spune j

Noi considerăm că toate țările iu
bitoare de pace și popoarele lumii sînt 
datoare să pună capăt înrăutățirii si
tuației internaționale și să-și dubleze 
eforturile în vederea asigurării păcii 
internaționale.

In numele acestui țel, poporul chi
nez declară solemn următoarele în 
fața lumii întregi 5

Taivânul este teritoriu chinez. Po
porul chinez este ferm hotărît să e- 
iibereze Taivânul. Numai salvînd Tai- 
vanul de tirania clicii ciankaișiste 
trădătoare poporul chinez va putea a- 
sigura unitatea deplină a patriei sale 
șl va crea o nouă garanție păcii în 
Ăsia și în lumea întreagă. Toate pro
punerile cu privire lâ crearea așa-nu- 
mitului „stat independent" Taivan, 
cu privire la „neutralizarea“ Taiva
nului sau la trecerea Taivanului sub 
„tutelă", înseamnă în fond dezmem
brarea teritoriului Chinei, un atentat 
la suveranitatea ei și un amestec în 
treburile ei interne și sînt din această 
cauză absolut inacceptabile pentru 
poporul chinez. Pentru a îmbunătăți 
situația în Extremul Orient, â înlă
tura primejdia de război împotriva 
Chinei și a asigura pacea în Asia si 
în lumea întreagă, guvernul S.U.A. 
trebuie să retragă toate forțele sale 
armate din Taivan, din insulele Pen 
huledao si din strîmtoarea Taivan. 
Nu există nici o justificare pentru 
faptul că Statele Unite au trecut peste 
întinderile oceanului și au ocupat te
ritoriul chinez Taivan.

Poporul chinez este hotărît Împo
triva războiului, dar el nu poate fi in 
îimidat prin amenințări de război șf 
nici forțat să se supună. Dacă cineva 
vâ impune poporului chinez războiul, 
poporul chinez vă da intervenționiști- 
lor și provocatorilor contrâlovituri 
hotărîtoare.

Poporul chinez dorește cu ardoare 
pacea, totuși el nu va cerși niciodată 
pacea cu prețul teritoriului și suve
ranității sale. Sacrificarea teritoriu
lui și a suveranității poate duce nu
mai la o nouă agresiune. Aceasta nu 
poate asigura o pace adevărată. Po
porul chinez înțelege că pacea poate 
fi apărată numai prin rezistența o- 
pusă agresiunii.

(Text prescurtat)

VARȘOVIA (Agerpres). — La 9 
decembrie s-a deschis la Varșovia cea 
de a 7-a sesiune a Consiliului gene
ral al Federației Sindicale Mondiale. 
La sesiune participă delegați a peste 
40 țări din Europa, Asia, America și 
Africa. Sesiunea a fost deschisă de 
Giuseppe Di Vittorio, președintele 
F.S.M.

Sesiunea a aprobat în unanimitate 
următoarea ordine de zi:

1. Situația internațională și înde
plinirea hotărîrilor celui de al 3-lea 
Congres Mondial al Sindicatelor în 
domeniul întăririi unității de acțiune 
a oamenilor muncii în lupta pentru

Noul ministru plenipotențiar al R.P.R. la Washington 
a prezentat scrisorile de acreditare

WASHINGTON (Agerpres).
La 7 decembrie a. c„ tov. Anton 

Moisescu, ministru plenipotențiar și 
trimis extraordinar al R.P.R. la

Plenara C. C. al Partidului Comunist 
din Cehoslovacia

PRAGA (Agerpres). — Cetekâ 
iransmite: La 7 și 8 decembrie a avut 
loc la Praga plenara Comitetului 
Central al Partidului Comunist din 
Cehoslovacia, care a discutat urmă
toarele probleme î

1. Planul de dezvoltare â economiei 
naționale pe anul 1955.
v 2. Rezultatele alegerilor pentru Ai- 
dunarea Națională și pentru Consi
liul Național Slovac.

Congresul Partidului
BRUXELLES (Agerpres). — TASS
La 9 decembrie, în suburbia mun

citorească Vilvoorde din Bruxelles, 
s-â deschis cel de al 11-lea Congres 
național al Partidului Comunist din 
Belgia.

Raportul cu privire la situația po
litică și activitatea partidului a fost

Reluarea procesului înscenai P. C. din Germania
BERLIN (Agerpres). — TASS
La 7 decembrie, tribunalul vest- 

german din Karlsruhe a reluat pro
cesul înscenat la cererea guvernului 
de la Bonn în scopul interzicerii Par- 

i tidului Comunist din Germania.
Ședința precedentă a tribunalului 

i a avut loc la 1 decembrie. Intrerupe- 
i rea dezbaterilor a fost provocată de 
I faptul că reprezentanții guvernului 
'de la Bonn s-au dovedit a nu fi în 
măsură să răspundă la cuvîntârea 

realizarea revendicărilor lor. (Rapor
tor — Louis Saillant, secretar gene
ral al F.S.M.).

2. Carta drepturilor sindicale ale 
oamenilbr muncii și campania inter
națională pentru apărarea și cuceri
rea drepturilor sindicale și democra
tice. (Raportor — Giuseppe Di Vit
torio, președintele F.S.M.).

3. Raportul financiar al revizorilor 
F.S.M.

După aprobarea ordinei de zi, 
Louis Saillant, secretar general al 
F.S.M., a prezentat raportul la pri
mul punct de pe ordinea de zi.

Washington, a prezent;’/ scrisorile de 
acreditare președintelui S.U.A., Eisen
hower.

Rapoartele la aceste probleme ău 
fost prezentate de Otokar Simunek și 
Antonin Novotny.

După aceea plenară a ascultat o 
comunicare asupra rezultatelor con
ferinței de la Moscova a țărilor eu
ropene și a aprobat activitatea dele
gației guvernamentale cehoslovace lâ 
conferință.

Comunist din Belgia
prezentat de Edgâr Lâ-Imând, secre
tar general al Partidului Comunist, 
care a înfățișat situația politică in
ternațională și internă și a indicat 
sarcinile concrete care stau în fatal 
partidului.

Apoi au început discuțiile asupra 
raportului.

reprezentantului partidului comunist, 
prof. Kroger. In cuvîniarea sa ros
tită în ședința din 1 decembrie, KrS- 
ger, în baza unei analize juridice a- 
mănunțite, a arătat că acordul de lâ 
Potsdam este o convenție de drept in
ternațional care, în conformitate cu 
articolul 25 din Constituția de lâ 
Bonn, reprezintă parte integrantă â 
normelor juridice în vigoare în Ger* 
mânia occidentală.

După cum dovedesc faptele reale, 
există unii oameni care ridică obsta- 

Icole artificiale, de natură să împiedi
ce înfăptuirea normală a acordurilor 
¡realizate lâ Geneva.

De pildă, problemă creată în mod 
intenționat a „refugiaților“ din Viet
namul de nord. In cruda faptului că 
acordurile de la Geneva prevăd că 
strămutarea populației dintr-o zonă în 
alta să se facă pe baza liberului con- 
shnțămînt, reprezentanții cercurilor 
guvernante din S.U.A. desfășoară o 
largă campanie de propagandă, răs- 
pîndind născociri calomnioase cu pri
vire la măsurile autorităților din R. 
D. Vietnam și căutînd să intimideze 
populația din regiunile evacuate de 
trupele franceze.

i Intre piedicile ridicate în mod ar- 
tificiâi în cartea realizării acordurilor 
de in ¡știți« fac parte și represiunile 

'autorităților franceze înjpotriva per
soanelor care âu participat la miș
carea de rezistență, precum și scoa
terea ilegală a bunurilor aparținînd 
întreprinderilor industriale și comu
nale din Hanoi și alte orașe părăsite 
de foițele armate franceze.

Intre aceste piedici mai fac parte 
multe altele, ca de pildă, obstacolele 
ridicate în calea realizării acorduri

Note și comentarii externe

Acțiunile subversive ale S. li. A. 
io Indochina

lor cu privire la staționarea’ provizo
rie a forțelor populare de rezistență 
ale statului Pâtet-Lao în provinciile 
din nordul acestui stat — Sâm-Nea 
și Feng-Sali.

Este absolut evident că toate aceste 
acțiuni menite să torpileze înfăptui
rea normală a acordului cu privire lâ 
încetarea operațiunilor militare în In- 
dochifea nu corespund intereselor na
ționale ale Franței. Acest lucru nu 
poate fi decît în interesul unui grup 
restrîns de conjerciânți, industriași și 
speculanți, care au legături strînse 
cu banca indochineză. Nu încape în
doială că Franța a cîștigat în urma’ 
încetării operațiunilor militare din In- 
dochina: ea a încetat să mai facă sa
crificii de vieți omenești; pe măsura 
îndeplinirii acordurilor de la Geneva 
se micșoreâză și dificultățile ei fi
nanciare, provocate de întreținerea 
corpului expediționâr din Indochina J 
răuvoitorilor Frântei, care se erijea- 

de V. KUDREAVȚEV 
ză în „prieteni" ai ei, li s-â micșorat 
posibilitatea de a specula dificultăți
le din Indochina în scopul de a șanta
ja Franța în problemele politicii eu
ropene.

Ce explicație s-ar putea dă oare 
acțiunilor autorităților franceze din 
Indochina, atit de vădit contrare inte
reselor de stat ale Franței și care în
calcă acordurile de la Geneva ? A- 
cest lucru poate fi explicat în special 
prin faptul că anumite cercuri din 
S.U.A., cărora nu le este pe plac ar
mistițiul și care se mai străduiesc în
că să transforme Indochina într-o bâ
ză a lor de agresiune, exercită o pre
siune asupra politicii Franței în In
dochina.

Statele Unite intenționează să tor
pileze acordurile de la Geneva, îm- 
pingînd pe această cale și Franța. 
Ele contează șă agraveze situâțiâ din 
Indochina, să provoace din nou ope
rații militare. De aceea â devenit în 

prezent atît de brutal de fățiș ameste
cul S.U.A. în afacerile interne ale In- 
dochinei.

In ciuda faptului că partea belige
rantă în Indochina a fost Franța, care 
a semnat acordurile de la Geneva și 
care, nu încape îndoială, din punct de 
vedere aî intereselor ei de stat și al 
poziției internaționale este interesată 
în respectarea strictă a acestor acor
duri, S.U.A. o împing treptat pe ulti
mul >plan, pentru a pregăti terenul în 
vederea torpilării acordurilor de lâ 
Geneva. După cum rezultă din re
centele tratative de lâ Washington, gu
vernul Mendes-France capitulează 
treptat în fața S.U.A. în ceea ce pri
vește problema indochineză, sacrifi
ci nd interesele Franței tendințelor â- 
gresive ale S.U.A. în Asia de sud- 
est și încercărilor aventuriere ale cer
curilor colomâliste franceze de â-șf 
restabili dominația în Indochina.

In interesul tuturor popoarelor șl 
în primul rînd al poporului francez, 
este necesar să nu se admită ca cer
curile agresive din S.U.A. să zădăr
nicească realizarea deplină a acordu
rilor cu privire lâ restabilirea păcii 
în Indochina. d

Text prescurtat după ,.IzvesHâ‘\
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