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Inepuizabila forță a lagărului păcii, 
democrației și socialismului

PARTIE DINI VALEA JIULUI
Conferința țărilor europene care a avut loc la Moscova a 

oglindit unitatea și forța lagărului păcii, democrației și socia
lismului. Ea a scos în evidență comunitatea de interese a po
poarelor acestui lagăr, hotărîrea lor de neclintit de a apăra 
cauza păcii și de a zădărnici planurile războinice ale cercurilor 
agresive din apus.

Țările lagărului democrației au luat poziția cea mai hotă- 
rîtă față de acordurile de la Londra și Paris care urmăresc re
învierea militarismului german revanșard.

Victoria Uniunii Sovietice împotrivă agresiunii fasciste, 
precum și a luptei de eliberare duse de China și de o serie de 
popoare din Europa, au făcut ca pe arena mondială să apară 
o forță gigantică — lagărul păcii, democrației și socialismului 
care ridică tot mai sus steagul păcii și securității popoarelor.

Țările care formează lagărul păcii, democrației și socialis
mului posedă o forță economică, politică, morală și militară 
inepuizabilă. Succesele pe care Uniunea Sovietică și țările de 
de'mocrație populară le dobîndesc zi de zi dovedesc fără putință 
de tăgadă superioritatea sistemului socialist asupra celui ca
pitalist. In anul 1954, industria grea a Uniunii Sovietice atinge 
un nivel de 3,40 ori mai înalt decît în ajunul celui de al doilea 
război mondial. Ea ocupă primul loc în lume în ceea ce privește 
rezervele de petrol, minereu de fier, mineru de mangan etc. 
Republica Populară.JShmeză ocupă primul loc în lume în ceea 
ce privește wolfrâffiSl,v stibiul, cositorul, șisturile combustibile, 
și unul din primefe ’locuri în ce privește cărbunele, minereul 
de fier etc. Romîniâ ocupă primul loc în Europa (exclusiv 
U.R.S.S.) în privința rezervelor de petrol, Ungaria — îm pri
vința bauxitei. Polonia — în privința minereului de zinc

Lagărul democrației se prezintă astăzi în fața întregii lumi 
întărit atît din punct de vedere al orînduirii social-economîce, 
cît și al relațiilor dintre statele care-1 formează. Intre interesele 
popoarelor și guvernelor lor nu există nici o deosebire. Aceasta 
determină unitatea de granit a societății. Popoarele acestor 
țări sînt de aceea hotărîte să-și apere cu orice preț cuceririle lor,

Ajutorul multilateral și dezinteresat pe care Uniunea So
vietică îl dă țărilor democrat-populare. .colaborarea frățească 
dintre ele constituie chezășia dezvoltării lor neîncetate.

Dezvoltarea economiei naționale, a țărilor lagărului demo
crației si socialismului, creșterea continuă a nivelului de trai 
material și cultural al popoarelor acestor țări sînt strîns legate 
de cauza păcii. De aceea ele sînt hotărîte să apere pacea. Uniu
nea^ Sovietică și celelalte țări iubitoare de pace — se spune în 
nota guvernului sovietic adresată la 9 decembrie guvernelor 
Franței. Angliei și S.U.A. — vor lua toate măsurile necesare 
pentru întărirea înarmării lor și pentru asigurarea securității lor.

Este cît s^ poate de jalnic tabloul pe care îl oferă lagărul 
țărilor imperialiste. Economia acestor țări se zbate în ghiarele 
unei! crize generale. Pe fondul acesteia se coace astăzi o criză 
economică ale cărei simptome se fac tot mâi vizibile mâi cu 
seamă în economia S.U.A. Contradicțiile de neîmpăcat ce există 
între țările capitaliste continuă să le malcine. In țările ale căror 
guverne au semnat acordurile de la Londra și Paris crește ne
încetat lupta maselor populare împotriva ratificării acestor 
acorduri,_ împotriva reînvierii militarismului german.

Organizatorii unui nou război stau astăzi în fata unei si 
tuații neplăcute. Ei vor 'să pună la cale un război în care să 
fie folosite drept carne de tun tocmai acele pături ale popu
lației care se împotrivesc cu energie războiului — clasa mun
citoare și țărănimea Această situație vorbește de Ia sine despre 
sorții războiului.

Dacă evenimentele vor duce la un nou război, Iia o agre
siune imperialistă, țările lagărului democrației vor ști să 
iâ măsuri comune ît^ceea cȘțgjrivește organizarea forțelor ar
mate și ^icomandanțuielor toc, cît și alte măsuri necesare în 
tăririi cap-cității lor’tie-ațfâtiare, ocrotirii muncii lor pașnice.

Poporul romîn își exprimă hotărîrea să fermă de â-șl apăra 
neștirbit cuceririle sale, munca sa pâșnică.El nu va precupeți 
nici un efort pentru a apăra cauza.dreaptă â păcii, pentru a în
tări forța' patriei "noastre libere/

Zi de salariu
La mina Vulcan, în fața 

ghișeului unde se face plata 
salariului pe luna noiembrie 
e forfotă mare Mineri abia 
eșiți din șut, așteaptă să-și 
primească salariile realizate.

— lovan Andronic 1
— Prezent.
— Pe luna noiembrie ai 

cîștigat 2791 lei. Din aceștia 
342 lei e prima de miner frun
taș.

După lovan Andronic ur
mează membrii brigăzii sate.

— Munteanu Anghel 1
Acesta primește drept sala

riu pe noiembrie suma de 
2335 lei. Codrea Vasile, un 
alt membru al brigăzii lui 
lovan, primește 2116 lei.

Brigada lui lovan Andro
nic și-a depășit pe luna no
iembrie sarcinile de plan eu 
92 la sută. 'De aceea, inem 
brii brigăzii sale primesc sa
larii sporite. , Brigada lui lo
van Andronic extrage acum 
cărbune în contul lunii mar 
tie a anului 1957.

Depășindu-și noi mele cu 55 
la sută, pe luna noiembrie, 
minerii Hațegan Ntfstor, O 
prea Eugen, Brumăriu Nîco- 

■ lae, Berei Iosif. Cornuleț An- 
Țdrei șl alții ‘din brigada de 
tineret a tov. Karacsony Ru 
dolf, au primit salarii între 
1211—1542 lei.

PANI.Ș AN ATOL IE 
corespondent

în prima decadă
La mina Lonea, multe bri

găzi de mineri obțin succese 
grăitoare în producție. In zi
lele care au trecut din luna 
decembrie, brigăzile conduse 
de minerii Deak Petru, Bar- 
tiia Gheorghe, Rusu Siraion, 
Puiu Nicolae, Ferenți Petru 
și alții își depășesc normele 
cu 20—25 la sută .

------------- Exemplu de muncâ însuflețită

In fiecare seară, la clubul minerilor din Petrila au loc repe- 
tițH ale formațiilor artistice de amatori. ii "? ' j

In clișeu i Echipa de muzicuțe de gură la repetiție.;

Aproape toaie liniile de
poului C.F.R. Petroșani sînt 
ocupate de locomotivele so- 

■ site pentru reparații. In a- 
± ceastă muncă se întrec nu

meroase brigăzi de munci
tori. Executind reparații de 

’ bună calitate, ele luptă pen- 
| tru a asigura la timp trans

porturile de călători și măr
furi pe C.F.R. Aceste brigăzi 
au dovedit că știu să se ă- 
chite cu cinste de sarcinile 
încredințate.

Brigcida utemistă condusă 
p de Constantin Grosu se com- 
- pune din 11 membri printre 

care se numără dîner ii Ion 
Oprișa, Dumitru Buică, Ga- 
vril Opriș, Ion Cojocaru, Au
rel Grosu, fratele mai mic al 
responsabilului brigăzii și 
alții. Ea face parte dintre 
brigăzile fruntașe pe depou, 
realizind depășiri medii lu
nare de 20—35 la sută sl 
chiar mai mari

Nu rareori se întîmplă să 
găsești întreaga brigadă 
muncind cu sirguință la re
pararea vreunei locomotive, 
după orele de program. Dar 

* nici unul dintre tineri tui se

Zi de zi, la redacție so
sesc numeroase scrisori de 
la corespondenții voluntari. 
In aceste scrisori corespon
denții voluntari vorbesc 
despre fapte petrecute în 
raionul nostru și care oglin
desc creșterea continuă a ni
velului de trai al cela- ce 
muncesc

Și-au îndeplinit 
planul pe sortimente

Cooperativa „Partizanul" 
din Petroșani și-a îndeplinit 
planul anual în 10 luni și 10 
zile. Membrii cooperativei 
și-au luat atunci angajamen
tul ca și pianul1 în ceea ce 
privește sortimentele să fie 
îndeplinit pînă Ia sfîrșitul a- 
nului.

Dar iată că numai la un 
scurt interval de timp, mun
citorii de la „Partizanul“ au 
reușit să îndeplinească planul 
și pe sortimente. Din ziua de 
8 decembrie ei produc în con
tul anului viitor. Planul pe 
sortimente prevedea 180 gar
nituri mobilă de bucătărie șl 
16.000 kahle pentru sobe de 
teracotă, cifre care au fost 
îndeplinite. Harnicii coopera
tori nu se mulțumesc cu a- 
ceste realizări. Pînă la 22 de
cembrie, cînd atelierele intră 
în reparație, ei s-au angajat 
să mai execute un număr de 
15 garnituri mobilă de bucă
tărie și 1000 bucăți kahle

a lunii decembrie
Brigăzile de la înaintări în 

piatră conduse de minerii 
Nyulaș Toma, Cristea Viorel, 
Rancea Alexandru își depă
șesc zilnic normele de lucru' 
cu 25—30 la sută.

GHEORGHE ANDRAȘ 
corespondent

gîndește să plece acasă — 
deși ar avea tot dreptul — 
pînă nu termină lucrările ce 
se cer urgent, de la ei. Care 
să fie motivul 9 Teama de 
critică, de sancțiune sau alt
ceva 9 La aceste întrebări se 
poate da un singur răspuns: 
nu-i lasă conștiința lor 
de membri ai organizației 
U.T.M. Ce fel de utemist se 
poate numi acel tinăr care 
dă înapoi în fața greutăților !

Acum cîteva zile, maistrul 
loan Lampe i-a adus lui 
Grosu un bon de lucru. Pînă 
la terminarea șuiului măi e- 
rau încă două ore.

— Constantine — i-a spus 
el — pregătește-ți repede oa
menii și sculele necesare 
pentru că avem de făcut o 
treabă foarte urgentă.

Ce se întimplase ? Loco
motiva 150.1016. care se îria- 
poiase dintr-o cursă, avea 
un arc de suspensie rupt. A- 
cest arc trebuia schimbat în 
cel mai scurt timp. Constan
tin a anunțat îndată brigada.

— Țin să mai fac o pre
cizare — completă pe un ton

/viabilă nouă
Magazinul de mobile e plin 

întotdeauna. Unii cumpără, 
alții doar privesc. Și cum să 
nu privești ? Mobila e dura-i 
bilă, elegantă, cu linii simplei 
dar atrăgătoare. Aici găsești: 
diferite tipuri de mobilă ve-, 
nite de la diverse întreprin
deri. Poți alege între mobilă; 
sosită de lâ Tîrgu-Mureș, Si-' 
biu, Oradea și cea fabricată1 
în orașul Petroșani, la între
prinderea „6 August".

De la începutul lunii no
iembrie și pînă acum 43 fa
milii și-au cumpărat mobilă; 
combinată, alte 65 de case 
s-au împodobit cu mobilă 
populară. Peste 20 de stu
diouri confortabile și moder
ne au fost transportate la lo
cuințele muncitorilor din Va
lea Jiului. Prinire cei 
care și-au cumpărat mo-1 
bilă nouă se numără: miner 
rul Ștefan Simon din Ani- 
noasa, Etelka Kulik de lâ; 
U.R.U.M.P., Grigore Toma și; 
Ion Preda de la mina Lenea., I 

N. TRIFAN .
corespondent

Pe șantiere
Pe șantierele întreprinderii 

de construcții și. montaje mi
niere din Petroșani, munca 
se desfășoară într-un ritm 
tot mai viu.

Cele mai frumoase rezul
tate le obțin muncitorii din, 
brigada condusă de tov. Ște
fan Darnic care-și depășesc 
sarcinile de plan cu 77 la 
sută. De asemenea, mecanicii 
și lăcătușii Fridrich Matyas, 
Mihai Sandu, Francisc Gaer, 
Marin Nicolae. precum și tîm-. 
plarii Matei Sztraka, Petru 
Kustrin și Ștefan Horvath au 
realizat depășiri de plan cu
prinse între 45-70 la sută.

1. VLAD 
corespondent

grav. Acum e ora două. Lă 
șapte locomotiva trebuie să | 
pornească la drum. N-avem I 
timp de pierdut.

Schimbarea unui arc de lo
comotivă cere multă muncă. 
Pentru această operațiune 
sird necesare vinciuri. scule 
potrivite și maximum de a- 
tenție. Cu toate greutățile pe 
cure le-au întîmpinat, tinerii 
lăcătuși de la depoul de lo
comotive nu s-au descurajat. 
Muncind cu hotărîre, ei au 
terminat lucrarea după patru 
ore de muncă încordată, din
tre care două peste progra
mul lor obișnuit, reușind să-și 
îndeplinească cu succes sar
cina ce le-a fost încredin
țată Astfel, locomotiva 
150.1016 a putut să remorce 
la vreme trenul care a ple
cat cu cărbune spre Simeria. 
iar de acolo spre diferite alte 
centre industriale ale țării.

Tinerii muncitori din bri
gada tovarășului Grosu au 
dat de nenumărate ori exem
ple asemănătoare de muncă 
plină de însuflețim.

A. FRUNZEANU
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Transporturi după... noroc

Comuna Aninoasa se află la o dis
tanță de 5 km. de gara Iscroni. Dacă 
între cele două localități ăr exista un 
mijloc sigur de locomoție, oamenii 
muncii care se deplasează la gara 
iscroni pentru a prinde trenul ce 
plecă la Petroșani sau Lupeni, n-ar 
mai întîmpina greutăți. Astfel, ma
șinile existente nu transportă decit 
pe muncitorii care lucrează la mină 
și numai pe cei care ies sau intră în 
șut. Ceilalți sínt considerați particu
lari și în consecință n-au dreptul să 
călătorească cu mașinile muncito
rești. Și dacă nu vrei să rămîi pe 
jos trebuie să apelezi la bunătatea 
cîte unui șofer.

Eu mă întreb : oare soțiile mine
rilor și chiar minerii care în timpul 
liber vor să meargă la Petroșani 
pentru diferite cumpărături sau pen
tru a-și aranja anumite treburi sînt 
chiar așa de ..particulari" încît să 
nu poată călători cu mașinile ? Pînă 
acum cîtva timp, a existat un auto
bus care înlesnea transportul oame
nilor între cele două localități. Lai 
un moment dat, acesta a fost retras 
din circulație. Situația aceasta a du
rat pînă la începutul acestei luni cînd 
s-a pus în circulație un alt autobus. 
Insă, după o săptămînă și acesta si-a 
încetat circulația.

Pe tovarășii de la Auto-transport 
din Petroșani nu-i interesează felul 
cum autobusele satisfac cerințele că
lătorilor. In timpul cit a circulat 
autobusul Iscroni-Aninoasa taxa1- 
toarea încasa banii de la călători, 
fără a le elibera bilete Alteori șofe
rul făcea oe taxatorul însă nici aces
ta nu elibera bilete călătorilor.

Este cazul ca aceste lipsuri să fie 
cît mai curînd lichidate.

SOFIA CODI LA 
corespondent

Abonamentele pe anul 1955 la 
ziarul „Steagul Roșu“, organ al 
Comitetului raional P.M.R. Petro
șani și âl Sfatului popular raional, 
se pot face la toate oficiile poștale, 
factorii poștali și difuzorii voluntari 
din întreprinderi și instituții.

Pregâtiri pentru sezonul sportiv de iornâ
In curînd, în Valea Jiului va în

cepe desfășurarea competițiilor ca
racteristice sezonului sportiv de iar
nă. Valea Jiului, cu munții Parîngul, 
Vulcan, Retezat oferă largi posibili
tăți pentru ca în sezojiul sportiv de 
iarnă să se desfășoare o activitate 
rodnică. In acest scop cele 25 colec
tive sportive sindicale și școlare din 
raionul nostru fac pregătiri intense 
în vederea viitoarelor' competiții spor
tive.

Printre colectivele sportive care au 
început și continuă pregătirile în ve
derea sezonului sportiv de iarnă se, 
aîlă colectivele Constructorul Petro
șani. Minerul Lupeni, Minerul Petrila 
și Flamura roșie Petroșani, Colecti
vele Constructorul și Minerul Petro
șani, au echipe de hochei pe ghiață 
care vor activa în campionatul repu
blican, categoria B. Jucătorii echipei 
de hochei a colectivului Constructo
rul continuă să se pregătească sub 
conducerea tov. Pătuleanu în vederea 
începerii campionatului republican.

Colectivul sportiv Flamura roșie 
din Petroșani va amenaja un patinoar 
în curtea clădirii O.C.L. In prezent, 
prin grija acestui colectiv, se lucrea
ză și la o arenă de popice. Din ini
țiativa acestui colectiv s-a organizat 
un curs de instructori și arbitri de 
schi, frecventat de un număr de 30 
sportivi.

Un aport deosebit la pregătirea se
zonului sportiv de iarnă, l-a adus tov, 
Alexandru Zolotaru, secretarul comi
siei raionale de schi, care, ajutat de 
tov. Gheorghe Crișan, președintele 
comisiei de arbitri, și studentul L. 
Lazăr, a defrișat peste 200 m. p. pă
dure, creind astfel posibilitatea ame
najării Ia Petroșani a unei pîrtii de 
schi, prevăzută cu trambulină. La ca
bana Parîngul s-a lărgit pista de fond 
și s-a curățit pista de coborîre.

Prin grija Biroului local de turism 
și excursii, cabanele au fost reame- 
najate și aprovizionate cu toate cele 
necesare. Cabana Parîngul, de pildă, 
și-a mărit capacitatea cu 40 de locuri. 
Aici, pentru depozitarea materialelor 
sportive s-a construit o magazie, s-a 
mărit de asemenea magazia de ali
mente, iar sala de mese a fost rcam.p 
najată. La cabana Minerul (Straja) 
s-au revizuit și reparat instalațiile sa
nitare, s-a amenajat pîrtia de slalom 
și coborîre.

Cabanele Pasul Vulcan, Buta, Pie
trele și Balea din masivul Retezat, 
care pînă în prezent n-au putut găz 
dui sportivi pe timp de iarnă, acum 

sînt amenajate și-și așteaptă oaspeții.
La Petrila, în curtea ștrandului 

s-a început amenajarea unui patinoar, 
prevăzut cu cabine, bufet și difuzoa
re, iar arena de popice de la Petrila 
a fost reamenajată. De asemenea, la 
Lupeni s-a prelungit pîrtia de cobo- 
rire schi, amenajată cu obstacole na
turale, permițînd astfel desfășurarea 
de competiții cu caracter republican.

în centrul orașului Lupeni, colec
tivul sportiv Minerul va amenaja și 
pune în curînd la dispoziția tinere 
tului un patinoar. Jn zilele le 18 șl 
19 decembrie, la Straja se va ține un, 
concurs de schi seniori și senioare,” 
tar la Parîngul pentru juniori și ju
nioare.

In zilele de 25 și 26 decembrie sînt 
programate a se disputa meciuri de 
iiochei pentru verificare între echi
pele Locomotiva Alba lulia, Avîntul 
Sebeș, Constructorul și Minerul Pe
troșani, organizator fiind colectivul 
sportiv Minerul. In acest sens colec
tivul sportiv Constructorul a oferit 
colectivului Minerul sprijinul în ceea 
ce privește amenajarea arenei. Insă 
pînă în prezent nu s-a făcui nimic. 
De altfel conducerea Colectivului spor
tiv Minerul nu acordă atenția cuve
nită pregătirilor pentru sezonul spor
tiv de iarnă.

Vorbind despre unele lipsuri în ceea 
ce privește pregătirea sezonului spor
tiv de iarnă trebuie reamintit secției 
învățământ a Sfatului popular raio
nal că la Deva de două luni așteaptă 
să fie ridicate 100 perechi schiuri și 
alte materiale sportive pentru sezo
nul de iarnă.

Nu toate Colectivele sportive din 
Valea Jiului s-au pregătit pentru se
zonul de iarnă. De pildă, colectivele 
Minerul Uricani, Vulcan și Aninoa
sa., în raport cu posibilitățile exis- 
te-’te, n-au făcut prea mult. Este ade
vărat că aceste colective nu s-au bu
curat de sprijinul și îndrumarea Co
mitetului raional de cultură fizică și 
sport, al cărui președinte este tov. 
Vasile Hlopețchi.

In Valea Jiului există posibilități 
largi pentru organizarea unor Bogate 
competiții sportive în sezonul de iar
nă, posibilități care trebuie folosite. 
In acest sens colectivelor sportive, 
organizațiilor U.T M.. sindicale șl 
C.C.F.S. raional le revine sar
cina de a grăbi pregătirile în vederea 
asigurării condițiilor necesare bunei 
desfășurări a activității sportive pe 
timpul iernii.

x ALEXANDRU NEGUȚ

CITIȚI:

B. Leonidov — 0 COTITURĂ 
BRUSCĂ

232 pag., 4,50 lei
Povestirea „O cotitură bruscă“ apă

rută în Editura Consiliului Cen
tral al Sindicatelor, înfățișează 
un moment important din viața oa
menilor sovietici, trecerea industriei 
la producția de pace, după încheierea 
victorioasă a Marelui Război pentru 
Apărarea Patriei.

Acțiunea se desfășoară într-o uzină 
constructoare de mașini.

Directoarea uzinei, Vera Pavlovna, 
care întrunește toate luminoasele ca
lități ale femeii sovietice, adoptă însă 
o atitudine greșită care o aduce în con
flict cu inginerul șef și cu secretarul 
organizației de bază. Pînă la urmă 
însă, ea își va recunoaște eu curaj 
greșeala.

Autorul conduce cu mult talent 
desfășurarea conflictului, reușind să 
îmbine în mod armonios diferitele 
momente din viața personală a eroi
lor cărții cu munca lor plină de ab
negație pentru propășirea Patriei 
Socialiste.

In sprijinul studenților
La Institutul de mine din Petroșani 

a avut loc în toate grupele seminarii 
recapitulative Ia obiectele „Bazele 
marxism-Ieninismului“ și „Economia’ 
politică“ în vederea colocviilor și e- 
xamenelor din acest an.

Spre a sprijini organizat pregăti
rea examtenelor, catedra de științe 
sociale din institut a trecut — din 
inițiativa organizației de partid — la 
o nouă formă de adîncire a cunoștin
țelor studenților în aceste domenii și 
anume la referate cu caracter reca
pitulativ.

Primul referat recapitulativ intitu
lat: „Răspîndirea marxismului în Ru
sia și lupta lui Lenin pentru înteme
ierea unui partid marxist“ a fost ți
nut recent de studentul Albu ioan. 
Referatul a fost prezentat în fața a 
cca. 300 studenți din anul I și II. Re- 
teratul a fost urmat de întrebări și 
discuții, ceea ce a dus la adîncirea 
unor probleme tratate în referat, la 
înțelegerea lor justă.

Catedra de științe sociale a insti
tutului va continua organizarea unor 
astfel de referate, spre a da studenți
lor un ajutor calificat în pregătirile 
pentru examene.

I. CHIRCIU 
corespondent

Despre egalitatea in drepturi între poporul romîn 
și minoritățile naționale

In țară noastră minoritățile na'- 
ționale se bucură astăzi de deplină 
egalitate în drepturi eu poporul ro- 
mîn. Asuprirea națională a rămas 
acum o amintire a unor vremuri pen
tru totdeauna apuse. Relațiile frățești 
statornicite între poporul romîn și 
minoritățile naționala confirmă pe 
deplin justețea politicii partidului în 
problema națională, bazată pe apli
carea consecventă a învățăturii mar- 
xist-leniniste și pe folosirea expe
rienței sovietice în rezolvarea pro
blemei naționale.

Cu totul alta a fost situația mino
rităților naționale în trecut.

In Romînia burghezo-moșierească 
naționalismul și șovinismul au con
stituit una din principalele arme ale 
claselor exploatatoare pentru intensi
ficarea exploatării celor ce muncesc. 
Agitînd „problema națională” pentru 
a sparge unitatea de luptă a poporu
lui muncitor, cercurile conducătoare 
au sprijinit și alimentat din plin toa
te curentele diversioniste, naționa
liste. rasiste. Burghezia și moșierl- 
mea romînă, în cîrdășie cu exploata 
torii de alte naționalități, au dus o 
politică de asuprire sălbatică atît a 
oamenilor muncii romini. cît și a ce
lor aparținînd minorităților naționa
le. Romînia burghezo-moșierească a 
bătut adevăr; e recorduri în materie 
de șovinism și de persecutare ă minori
tăților naționale. Guvernele reacțio* 

nare transformaseră țara’ noastră în
tr-o uriașă temniță de asuprire nâ ■ 
țională. Prin toate mijloacele cla
sele exploatatoare înăbușeau pe toate 
planurile viața muncitorilor, țărani
lor muncitori, al intelectualilor care se 
aflau alături de popor de naționali
tate maghiari, ucrainieni, bulgari, 
evrei, etc. Masele minorităților națio
nale au fost jefuite de ''drepturile lor 
cele mai elementare. Constituția din 
1923 nu cuprindea nici de formă vreo 
prevedere cu privire la egalitatea în 
drepturi a minorităților naționale. La 
adăpostul constituției din 1923, bur 
ghezia romînă a supus unei duble 
oprimări masele muncitoare de altă 
naționalitate, a . organizat sălbatice 
pogromuri, a pricinuit suferințe grele 
minorităților naționale. Sub patrona
jul partidelor burghezo-moșierești. al 
dictaturii legionaro-fasciste au fost 
promulgate sute de legi cu caracter 
șovin îndreptate direct împotriva mi
norităților naționale

Din aparatul de stgt. de pildă, era 
îndepărtat elementul „minoritar“ 
prin faimoasele examene de limbă 
romînă. Deznaționalizarea populației 
minorităților naționale era urmărită 
prin crearea așa ziselor, „zone cultu
rale“ locuite în majoritate de popu
lația minoritară și unde s-au trimis 
învățători care nu cunoșteau limba 
minorității respective. Sistemul de 
impozite apăsa și mai greu pe țăranii 

muncitori și micii meseriași din no
durile minorităților naționale. Legea 
pentru „ocrotirea muncii naționale" 
scotea din cîmpul muncii zeci de mii 
de muncitori, funcționari, tehnicieni, 
aparținînd minorităților naționale. 
Așa-zisa „romînizare a profesiunilor” 
și... revizuirea cetățeniei evreilor au 
iost forme și mai agresive de perse
cutare a minorităților naționale, per
secuții care au culminat prin depor
tări și execuții în masa populației 
evreiești.

încercările, minorităților naționale 
de a-și îmbunătăți situația lor eco
nomică, culturală, politică au fost ză
dărnicite prin trădările' propriei lor 
burghezii, prin teroarea claselor stă- 
pînitoare din Romînia. Singura forță 
consecventă care a luptat împotriva 
naționalismului burghez și șovinis
mului. pentru deplina egalitate a ce
lor ce muncesc, fără deosebire de 
naționalitate sau rasă, a fost parti
dul clasei muncitoare. Partidul nos
tru a stat ferm din primul moment al 
existenței sale pe temelia de granit 
a învățăturii marxist-leniniste în 
chestiunea națională, susținînd, îm
potriva asupririi naționale, egalitatea 
în drepturi a minorităților naționale 
și lupta comună a tuturor celor ce 
muncesc, indiferent de naționalitate.

încă la Congresul, al ,111-lea, din 
septembrie 1924, P.CÎ.R. și-a pus ca 
sarcină să lupte împotriva tuturor 

formelor asupririi naționale și împo
triva principiului națiunii și limbii 
dominante, lupta pentru complecta 
egalitate în drepturi a minorităților 
naționale și combaterea politicii de 
deznaționalizare dusă prin școală, 
presă, radio, apărarea dreptului mi
norităților naționale de a participa la 
administrarea statului, de a folosi 
limba maternă în școli și administra
ție. Congresul al V-lea al P.C.R. a 
fixat deasemenea ca o sarcină de bază 
a partidului lupta împotriva asupririi 
naționale, pentru complecta egalitate 
în drepturi a minorităților naționale 
din punct de vedere politic, economic 
și social. Ridicîndu-se împotriva po
liticii naționaliste a burgheziei și rrio- 
șierimii romînești, P.C.R. a chemat pe 
toți cei asupriți, la luptă unită în 
vederea răsturnării orînduirii burghe- 
zo-moșierești, singura cale care putea 
aduce oamenilor muncii de toate na
ționalitățile eliberarea deplină de sub 
orice asuprire și exploatare.

Această atitudine a cîștigat pentru 
lupta proletariatului simpatia și a- 
lianța păturilor muncitoare conștien
te ale minorităților naționale. Organi
zațiile revoluționare ale acestora s-au 
alăturat partidului în lupta împotrivă 
regimului burghezo-moșieresc. împo 
triva fascismului, a ocupației hitle’ 
riște și a dictaturii antonesciene. In 
această luptă crîncenă cu forțele 
reacțiunii s-au jertfit cei mai buni 
fii ai clasei muncitoare, ai poporului 
romîn și ai minorităților naționale — 
Ilie Pintilie, Bela Breiner, Constan
tin David, Bernath Andrei, Filimon 
Sîrbu, Pavel Tcacenco, simboliizînd
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Măsurile de protecție a muncii și tehnica securități miniere 
trebuie respectate cu strictețe

Condițitmile in care se desfășoară 
munca în minele de cărbuni necesită 
pentru apărarea sănătății muncitori
lor. măsuri menite să-i ferească de 
posibilitatea de accidentare.

Fiecare muncitor miner are obliga
ția de a respecta cu cea mai mare 
strictețe măsurile de protecția mun
cii și tehnica securității prevăzute de 
normele în vigoare și de instrucțiu
nile suplimentare întocmite după spe
cificul fiecărei lucrări, precum și sfa
turile și ordinele organelor însărci
nate cu controlul respectării măsuri
lor de tehnica securității.

Pentru ca munca în mină să se 
desfășoare în condițiuni bune, sînt 
formate brigăzi și schimburi care 
execută sarcinile de lucru primite din 
partea personalului tehnic.

Orice brigadă sau schimb care lu
crează în mină trebuie să fie con
dusă și îndrumată de șeful de briga
dă sau schimb, adică de unul dintre 
muncitorii cei mai destoinici și cu o 
calificare mai bună. Șefii de brigăzi 
și șefii de schimburi sînt organiza
torii direcți ai muncii; ei răspund în 
fața maistrului miner și a șefului de 
sector pentru îndeplinirea normei,, de 
producție și a sarcinii de lucru. Aceș
tia lucrează efectiv ca și ceilalți 
membri ai brigăzii. Ei repartizează 
just lucrul pe fiecare membru al bri
găzii, ținînd cont de calificarea fie
căruia. Șeful de brigadă sau schirfib 
instruiește pe membrii brigăzii și în 
special pe cei începători, asupra 
modului cum trebuie executate lucră
rile spre a se evita accidentele și pen
tru aplicarea metodelor avansate de 
lucru în scopul creșterii producției 
și productivității ijiuncii. Ei asigură 
disciplina muncii și folosirea din plin 
ă zilei de lucru ; se interesează de 
aprovizionarea brigăzii cu materiale 
și scule și se îngrijesc ca sculele să 
fie bine păstrate și corect folosite.

Pentru ca munca să se desfășoare 
în cele mai bune condițiuni și pentru 
a preveni avariile și accidentele la 
locul de muncă, șeful de brigadă sau 
de schimb răspunde de siguranța lo
cului de muncă, fiind dator să ia toa
te măsurile ce depind de el și să 
raporteze superiorilor orice pericol 
pe care nu-1 poate înlătura.

Șeful de schimb însoțit de un alt 
muncitor trebuie să intre primul la 
locul de muncă la începutul schimbu
lui, să controleze locul atît în ce pri- 

Inginer OANCEA CONSTANTIN 
Șeful Serv. Protecția Muncii, 

de la mina Petrila 

vește pericolul de surpare, cît și în 
privința gazelor.

Controlul gazului metan se va face 
atît la început cît și în timpui schim
bului. supraveghind continuu starea 
lămpilor de siguranță.

In cazul cînd există monografie de 
armare și pușcare la locul de muncă, 
el pretinde executarea lucrului con
form monografiei de armare. Dacă 
lipsește monografia de armare, el cere 
șefului de sector de a se da imediat 
aceasta în funcție de specificul locu
lui de muncă.

Șeful de schimb controlează pereți] 
și tavanul locului de muncă, curăță 
bucățile de rocă sau cărbune des
prinse și ’execută armarea conform 
monografiei afișată la locul de mun 
că. Monografia trebuie să fie cunos 
cută de toți muncitorii schimbului.

Șeful de schimb este dator să aju
te artificierul la locurile de exploda- 
re; însă pentru aceasta el trebuie să 
cunoască temeinic măsurile de sigu
ranță în legătură cu explodarea gău
rilor, fapt pentru care este examinat 
și trecut în registrul de examinare a 
artificierilor. Înainte de a începe în
cărcarea găurilor, împreună cu arti
ficierul evacuează pe ceilalți munci
tori de la locul de muncă și ajută 
artificierul la burarea găurilor. Șe
ful de schimb nu are dreptul de a 
manipula materialul explosiv. Șeful 
de schimb este obligat să controleze 
dacă există gaz metan, atît înainte 
de încărcarea găurilor, cît și înainte 
ide darea focului, in cazul pușcării c.u 
fitil vă avea grijă să nu se puste mai 
mult de 8 găuri deodată și va nu
măra cu atenție găurile care explo
dează. După explodarea găurilor și 
evacuarea fumului, el intră împreună 
cu artificierul la locul de muncă co_n- 
trolînd efectul pușcării și dacă nu ău 
rămas găuri neexplodate.

In cazul cînd sînt găuri nieexplo- 
date este obligat să ia măsuri : se vă 
lucra cu cea mai mare atenție și fără 
unelte ascuțite la evacuarea mate
rialului rezultat din pușcarea gău
rilor, fiind răspunzător de aceasta 
și semnînd în caietul artificierului de 
luare la cunoștință despre găurile 
state.

Dacă pînă la sfîrșitul schimbului nu 

se lichidează găurile state, șe
ful de schimb va rămîne la locul de 
muncă și va aștepta pe șeful schim
bului următor, pentru a-i da indica
ții asupra găurilor state. In 
cazul cînd șeful de schimb preia 
găurile neexplodate de la schimbul 
anterior, el va interzice orice lucrare 
cu ciocanul de rnînă, cu ciocanul de 
abataj, sau perforatorul pînă la cel 
puțin 3 m. de front și va aștepta ar
tificierul.

Șeful de schimb este răspunzător 
de buna întreținere a căilor de acces 
la locul de muncă — scările, peretele 
despărțitor de suitor, podurile de si
guranță și ușile de la suitor. De ase
menea răspunde de curățenia la lo
cul de muncă.

Cele de mal sus âu menirea de a 
face ca fiecare șef de brigadă sau de 
schimb să-și cunoască temeinic obli 
gațiunile și să ia toate măsurile 
spre a înlătura posibilitatea de pro
ducere a avariilor său accidentelor la 
locul de muncă.

Acolo unde șeful de brigadă res
pectă cu strictețe măsurile de tehnica 
securității, iar muncitorii sînt bine 
instruiri, accidentele șt avariile sînt 
eliminate complet. Exemple în aceas
tă direcție sînt brigăzi ca cele con
duse de minerii Haidu Iulitt, Erou al 
Muncii Socialiste, Reiss loan, frun
taș al întrecerii socialiste și altele, 
care prin disciplină în muncă, prin 
respectarea măsurilor de protecție 
a muncii și tehnica securității își de
pășesc zi de zi, lună de lună sarcinile 
de plan, lucrînd încă de pe acum în 
contul anilor viitori.

Este greșită mentalitatea unora că 
respectarea măsurilor de protecție 
a muncii și tehnica securității duc lă 
nerealizarea sarcinilor de plan. Toc
mai la astfel de brigăzi sînt cele mai 
multe avarii mecanice și miniere, se 
produc cele mai multe accidente care 
cohstituie o frînă serioasă în realiza
rea planului (prin producerea unei 
avarii, de exemplu o surpare locul 
de muncă nu mai este productiv un 
timp, iar prin accidentare se descom
pletează echipa). In această privință 
exemplu se pot da brigăzile conduse 
de tov. Zotrok Iosif și Flocă Gheor- 
ghe de la mina Petriia.

Este datoria fiecărui miner de a 
lichida cu nepăsarea față de respec
tarea măsurilor_ de tehnică securită
ții, fiindcă aceasta’ apără viața și 
sănătatea minerilor.

Control obștesc 
asupra muncii comitetelor 

de întreprindere și instituție
Consiliul Central al Sindicatelor, 

împreună cu Ministerul Finanțelor, 
și Ministerul Sănătății, au luat hotă- 
rînea ca să organizeze în cursul lunii 
decembrie ac., o acțiune de control 
obștesc asupra executării bttgeitului 
de ’Asigurări Sociale pe anul 1954. 
De asemeni. Consiliul Central al 
Sindicatelor a hotărît ca în luna de
cembrie, comisii de control obștesc 
să analizeze munca administrativ- 
fiaanciară a comitetelor de întreprin
dere și instituție, pentru a vedea cum 
s-a dus această muncă în cursul a- 
nului 1954.

Incepînd din ziua de 13 decembrie, 
comisiile de control obștesc și-au în
ceput activitatea în întreprinderile 
carbonifere din Valea Jiului. Pentru 
ca aceste comisii să poată desfășura 
o activitate cît mai rodnică, în ziua 
de 12 decembrie, a avut loc la clubul 
U.R.U.M. din Petroșani o ședință de 
instructaj. La această . ședință au 
participat președinți și secretari ai 
comitetelor de întreprinderi, medici 
de întreprindere, contabili șef și di
rectori adjuncți de la întreprinderile 
Văii Jiului.

După instructajul ținut de tov. Ca- 
rol Albii din partea C.C. al Sindica
tului din industria cărbunelui au luat 
cuvintul mai mulți participanți care 
au cerut lămuriri asupra muncii prac
tice a acestor comisii de control ob
ștesc. O asemenea ședință de instruc
taj a avut loc și la Lupeni.

TINERI,

Inscrieți-vă în școlile de califica
re S.F.U. Cărbune care funcționea
ză în orașele Lupeni, Vulcan, Pe
trila și Lonea.

Durata școlii este de 6 luni.
Elevului, pe timpul școlarizării i 

se asigură în mod gratuit hrană, 
cazare, îmbrăcăminte, cărți școlare, 
material educativ și cultural, pre
cum și 80 la sută din contravaloa
rea muncii depuse în timpul prac
ticii.

Cei care doresc să se înscrie se 
vor adresa la Biroul raional de re
crutare și repartizare a forțelor de 
muncă, Petroșani, str. Gh. Giieor- • 
ghiu-Dej, 55, zilnic între orele 7-15. I 
Telefon interurban 229. I

/

prin jertfă lor unitatea de luptă a po 
porului muncitor, peste deosebirile 
de naționalitate.

Dar o politică eficace de rezolvare 
a problemei naționale și de înfăptuire 
a egalității în drepturi a minorități
lor naționale, n-a fost posibilă decît 
după instaurarea regimului de demo
crație populară. Cucerirea puterii po
litice de către clasa muncitoare a 
constituit o cotitură radicală în ceeace 
privește datele rezolvării problemei 
naționale. Orice fel de discriminare 
pe temei național, sau rasial, a fost 
abolită de către puterea de stat a cla
sei muncitoare și a țărănimii munci
toare. Odată cu aceasta, după cum 
arată tovarășul Gheorghe Gheorghtu- 
Dej, frăția bazată pe egalitate de 
drepturi între minoritățile .naționale 
cu poporul romîn, a devenit un prin
cipiu de guvernare al statului, convie
țuirea frățească pe baza acestei ega
lități de drepturi, fiind socotită un 
element principal de consolidare și 
dezvoltare a democrației în țara 
noastră.

Statul democrat-popular a lichidat 
cu hotărîre regimul de sălbatică asu
prire națională, aplicat minorităților 
naționale sub capitalism, a acordat 
drepturi egale minorităților națio
nale și a creat cele mai favorabile 
condiții pentru dezvoltarea multila
terală a minorităților din Romînia. 
Anularea tuturor măsurilor discrimi
natorii și proclamarea deplinei Egali
tăți în drepturi a poporului romîn cu 
minoritățile naționale, au creat con
dițiile existente azi pentru lichidarea 
vrajbei naționale artificiale, și a urei 

de rasă, pentru întărirea încrederii 
reciproce și a unității moral-politice 
între oamenii muncii de toate națio
nalitățile în lupta pentru construirea’ 
socialismului.

Constituția Republicii Populare 
Romîne apără și consfințește egali 
tatea în drepturi a tuturor oamenilor 
muncii, fără deosebire de naționali
tate, precizînd că ,.orice fel de îngră
dire directă, sau indirectă a dreptu
rilor oamenilor muncii, cetățeni ai 
Republicii Populare Romîne, stabili 
rea de privilegii directe sau indirecte 
pe temeiul rasei sau al naționalității 
cărora le aparțin cetățenii, orice ma 
nifestare de șovinism, ură de rasă, ură 
națională, sau propagandă naționa
listă șovină, este pedepsită de lege”. 
Marea forță a acestor prevederi con
stă în faptul că ele sînt consecvent 
traduse în viață.

Din faptul că accentul sie pune nu 
pe proclamarea formală a egalității 
în drepturi a tuturor minorităților 
naționale, ci pe asigurarea condițiilor 
materiale în vederea exercitării aces
tor drepturi, se vede democratismul 
consecvent al orînduirit noastre de 
stat. Statui nostru crează condițiile 
necesare pentru lichidarea inegalită
ții de fapt, eccnordice și culturale a 
minorităților naționale, care, din 
cpuza politicii asupritoare a regimu
lui burghezo-moșieresc, rămăseseră 
în urmă în dezvoltarea lor față de 
poporul romîn. Regimul de democra
ție populară se îngrijește de dezvol
tarea economică a tuturor regiunilor 
țării, inclusiv a acelor locuite de 
populație aparținînd diferitelor mino

rități naționale. O oglindire clară ă 
justei politici a partidului în proble
ma națională este crearea Regiunii 
Autonome Maghiare, și asigurarea 
deplinei ei înfloriri laolaltă cu cele
lalte regiuni ale țării.

Minoritățiie naționale se bucură în 
Republica Populară Romînă de largi 
drepturi politice, participînd, alături 
de poporul romîn, la rezolvarea tutu
ror problemelor obștești. Din rîndurile 
minorităților naționale au fost aleși 
în Marea Adunare Națională 77 de 
deputați, în sfaturile populare regio
nale, în sfaturile populare raionale, 
orășenești și comunale peste 13.000 
de deputați, iar în justiția noastră 
populară aproape 6.500 de asesori 
populari. In toate domeniile vieții 
politice există deplină egalitate în 
drepturi pentru toți oamenii muncii, 
cetățeni ai Republicii Populare Ro
mîne, indiferent de naționalitate.

Folosirea limbii materne în școli, 
administrație, justiție este un drept 
recunoscut al minorităților naționale 
în țara noastră. In anii regimului de
mocrat-popular a luat un puternic 
avînt cultura minorităților naționale 
— care se dezvoltă într-o formă na
țională și cu un conținut socialist. 
Au apărut numeroase opere ale scri
itorilor maghiari, germani, din RPR. 
Astăzi funcționează peste 3.500 școli 
elementare și medii, și instituții pre
școlare, în 15 limbi ale minorități
lor naționale, iar 8 instituții de învă- 
țămînt superior cu 16 facultăți cu 
limba de predare maghiară. Nenumă
rate școli elementare, licee, școli me
dii tehnice cu limba de predare ger

mană funcționează în orașele șl satele 
din Transilvania și Banat. In satele 
din cuprinsul Dobrogei au învățat în 
anul școlar 1951-1952 pe cărți și 
manuale scrise în limba lor, aproape 
37 de mii de copii turci, tătari, lipo
veni, greci — minorități cu deosebire 
oropsite în trecut. Apar numeroase zia
re, reviste, cărți în limbile minorități-; 
lor naționale. Au fost editate în limba1 
maghiară germană, ucraineană, sîr- 
bă etc., începînd din anul 1949 șl 
pînă în prezent peste 4.800 de titluri 
de cărți într-un tiraj total de peste 
30.600.000 exemplare. De asemene^ 
funcționează 12 teatre de stat, o ope
ra, instituții artistice pentru minori-i 
tățile naționale. Pe întregul cuprins 
al țării noastre funcționează astăzi 
numeroase instituții culturale, care își 
desfășoară activitatea în limbă mino
rităților naționale: cluburi, colburi 
roșii, cămine culturale. înflorirea cul
turii minorităților naționale își adu
ce aportul lă dezvoltarea generală a 
culturii în patria noastră.

Statornicirea în fapt a egalității în 
drepturi între toți oamenii muncii, 
indiferent de naționalitate, dă o bază 
trainică conviețuirii frățești dintre 
poporal romîn și minoritățile națio
nale. Colaborarea frățească dintre oa
menii muncii romîni și ai minorită 
ților raționale în toate dome
niile de activitate devine tot mai 
mult unul din izvoarele tăriei orîn- 
duirii noastre de stat, una din forțele 
motrice care duc înainte țara noastră 
pe drumul construirii socialismului.
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Discuțiile din Comitetul Politic 0. N. U. 
leu privire Ia problema coreeană

Cuvîntarea lui I. A. Malik
NEW YORK (Agerpres). — TASS 

transmite 5
In ședința din 8 decembrie a Co

mitetului Politic, la discuțiile cu pri
vire la problema coreeană, a luat cu- 
vîntul reprezentantul U.R.S.S., I. A. 
Malik.

Discutarea problemei coreene în Co
mitetul Politic, a declarat el, a ară
tat că țările care ău participat la răz
boiul din Coreea nu manifestă inte
res pentru reglementarea cît mai grab
nică a problemei coreene pe baze 
pașnice, democrate.

Uniunea Sovietică a fost totdeauna 
și este pentru restabilirea deplină a 
păcii și securității internaționale în 
această regiune. De acest principiu 
este legată și problema necesității ți
nerii unor alegeri libere în Coreea. 
Noi âm fost și sîntem pentru ținerea 
unor alegeri libere în Coreea.

Alegerile libere pe întreaga Coree 
constituie principiul fundamental ăl 
propunerilor făcute de delegația Re
publicii Populare Democrate Coreene 
la conferința de la Geneva, care au 
fost sprijinite activ de delegațiile U- 
niunii Sovietice și Republicii Popu
lare Chineze. Aceste propuneri nu 
numai că proclamă principiul liber
tății alegerilor, ci prevăd totodată mă
suri practice concrete pentru asigu
rarea unei libertăți adevărate în tim
pul pregătirii și ținerii alegerilor.

Cu total altfel au pus problemă â’-

Declarația Partidului Comunist Francez
PARIS (Agerpres).
Ziarul „L’Humanité“ â consacrat o 

pagină întreagă aniversării tratatului 
frănco-sovietic de alianță și asistență 
mutuală.

Sub titlul „Trăiască alianța franco- 
sovietică“, ziarul a' publicat textu! 
tratatului.

In prima pagină, ziarul ă publicat 
o declarație a Partidului Comunist 
Francez î>n care se spune, printre 
altele s

La 10 decembrie 1944, la Moscova 
a fost semnat tratatul frânco-sovietic 
de alianță și asistență mutuală. Cea 
de â 10-a aniversare a acestui tratat 
se sărbătorește într-un moment hotă- 
rîtor pentru securitatea țării noastre 
și pentru pacea în întreaga lume; în
câlcind litera și însuși spiritul acestui 
tratat, guvernul intenționează să ob- 

legerilor delegațiile statelor care ău 
participat de partea S.U.A. la războiul 
din Coreea.

Fondul acestor propuneri se reduce 
la ideea că alegerile trebuie să se 
țină, în primul rînd, în conformitate 
cu iegile electorale antidemocrate 
și cu rînduielile regimului lisînmanist 
sud-coreeân și, în al doilea rînd, în 
condițiile ocupației Coreei de sud de 
către trupe străine.

Examinarea problemei coreene, ă 
spus 1. A. Malik, arată că și în Co
reea anumite puteri occidentale înțe
leg prin „alegeri libere“ mînă liberă 
pentru S.U.A. de a transforma Coreea 
într-un cap de pod, iar pe coreeni — 
în carne de tun.

In aceasta constă cauza principală 
pentru care aceste puteri occidentale 
resping propunerea cu privire la re
tragerea trupelor străine din Coreea.

Trăgînd concluziile discuțiilor în 
jurul problemei coreene, trebuie rele
vat că această problemă poate fi re
glementată numai pe calea tratati
velor cu participarea largă, pe pi
cior de egalitate, a țărilor interesate, 
iară nici un fel de condiții prelimi
nare.

Pornind de lă aceasta, delegația so
vietică a propus să se convoace în 
timpul cel mai scurt o conferință a 
țărilor interesate în problema co
reeană.

țină peste zece zile ratificarea acor
durilor de la Londra și Paris cu pri
vire la înarmarea Germaniei occiden
tale. Partidul comunist cheamă pe 
francezi — bărbați și femei — să de
pună toate eforturile pentru a împie
dica acest lucru care ăr constitui un 
adevărat atentat împotriva patrie.' 
noastre.

Pentru ca Franța să rămînă cre
dincioasă ăliaților săi, pentru â înlă
tura îngrozitoarea primejdie pe care 
o reprezintă pentru ea acordurile de 
lă Londra și Paris, să ne unim în 
luptă spre a împiedica ratificâreâ 
lor!

Trăiască tratatul franco-sovietic de 
alianță și asistență mutuală !

Trăiască prietenia de nezdruncinat 
dintre popoarele Uniunii Sovietice și 
Franței 1

TELEGRAMĂ

Tovarășului NOVOTNY ANTONIN
prim secretar al C.C. al Partidului Comunist din Cehoslovacia

■ Cu ocazia celei de a 50-ă aniversări a zilei Dvs. de naștere, Comitetul 
Central al Partidului Muncitoresc Romîn vă felicită din toată inima și vă 
trimite un salut tovărășesc.

Vă urăm ani mulți de activitate rodnică și noi succese în dezvoltarea 
și întărirea orîn&iirii democrat-populare, în lupta pentru ridicarea conti
nuă a nivelului de trai al celor ce muncesc, pentru apărarea și consoli
darea păcii în lume

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI MUNCITORESC ROMIN

Lucrările celui de al Xl-lea Congres 
al Partidului Comunist din Belgia

BRUXELLES (Agerpres). — TASS 
lG**țaportul de activitate prezentat 

în cadrul celui de al Xl-lea Con- 
^gres^i Partidului Comunist din Bel 
giă, E. Lalmand, secretarul general 
al partidului comunist, a subliniat că 
principala sarcină a congresului con
stă în trasarea unei linii politice care 
să corespundă aiît situației interna 
ționale cît și condițiilor specifice din 
Belgia, a unei linii politice de acțiune 
care să permită partidului să-și în
deplinească rolul de avangardă a miș
cării muncitorești.

Raportorul a vorbit în continuare 
despre manevrele ațîțătorilor la răz

Bumdesralul de la Bonn a adoptai în prima citire 
acordurile cfe la Paris

BERLIN (Agerpres). — După cum 
jâ anunțat Agenția vest-germană 
D.P.A., Bundesratul de la Bonn 
(Consiliul federal — Camera supe
rioară a parlamentului vest-german) 
a discutat și a adoptat în prima citire 
acordurile de la Paris.

Este semnificativ faptul că Bun
desratul a hotărît să nu se pronunțe 
deocamdată asupra punctului din â- 
cordurile de la Paris privitor lă stă
tutul Să'arului — punctul cel mâi li

Numirea ambasadorului
TIRANA (Agerpres). — Agenția 

Telegrafică Albaneză transmite!
Printr-un decret al Prezidiului A- 

dunării Populare â R. P. Albania,

Banchetul oferit
PEKIN (Agerpres). — China Nouă
La 10 decembrie, primul ministru 

al Birmaniei, U Nu, a oferit la Pekin 
un banchet de rămas bun. Printre 
oaspeți au fost Ciu^ De, vicepreședin- 

boi, subliniind că acordurile de lâ 
Londra și Paris reprezintă o primej
die de moarte pentru Belgia.

Lalmand a arătat că este necesar 
să fie sprijinită propunerea sovietică 
cu privire la crearea unui sistem de 
securitate colectivă pe întreaga Eu
ropă și a insistat asupra luptei care 
se duce împotriva acordurilor de la 
Londra și Paris atît în Belgia cît și 
în alte țări.

La Congres s-a dat citire salutului 
adresat celui de al Xl-lea Congres al 
Partidului Comunist din Belgia de 
către Comitetul Central al Partidului 
Comunist al Uniunii Sovietice.

tigios în Germania occidentală. A- 
ceastă problemă se va discuta la â 
doua citire — după discutarea acor
durilor de la Paris de către Bundes- 
tăg (prima cameră).

In ciuda acestui fapt, reprezentan
ții a doua laendere vest-germane din 
opt — Hessen și Saxonia Inferioară 
— au votat împotrivă acordurilor de 
Ia Paris, iar reprezentanții din Bre- 
men s-ău abținut de la votarea acor
durilor luate în parte.

. P. Albania în R. P. R.
Mihal Lako a fost numit ambasador 
extraordinar și plenipotențiar al Re
publicii Populăre Albania în Republi-’ 
ca Populară Romînă.

de U Nu la Pekin
tele Republicii Populăre Chineze; Liu 
Șao-ți, președintele Comitetului per
manent al Adunării reprezentanților 
populari din întreaga Chină, și Ciu 
En-lai, premierul Consiliului de Stat.

Ua act de provocare 
fața de poporal chinez

de OBSERVATOR
Pactul încheiat între S.U.A. și 

Ciân-Kai-și reprezintă o provocare 
directă din partea cercurilor guver
nante americane la adresa Republicii 
Populare Chineze. Această provocare 
are drept scop subminarea păcii în 
Extremul Orient și în întreaga Asie.

O serie de articole ale pactului a- 
mericano-ciankaișist sînt îndreptate 
direct spre întețirea continuă a acțiu
nilor agresive în Extremul Orient 
și spre intensificarea activității 
subversive împotrivă Republicii Popu
lare Chineze. Printre aceste articole 
bandele gomindaniste sînt îndemna
te fățiș la acțiuni agresive împotrivă 
poporului chinez.

Este suficient să spunem că pactul 
'americano-ciankâișist prevede ames
tecul militar direct al S.U.A. în tre
burile interne ale Chinei pentru a 
împiedica eliberarea insulei Taiwan 
— vechi teritoriu chinez — de sub 
jugul clicii ciankaișiste.

încheierea pactului âmericano-go- 
mindanist și încercările de a perma
nentiza ocupația insulei chineze Tal- 
vân și a celorlalte teritorii care apar
țin R.P. Chineze constituie un aten

NOTE ȘI COMEMARII EXTERNE
tat grosolan la suveranitatea și inte
gritatea teritorială a Republicii Popu
lare Chineze și un amestec în treburile 
ei interne. Acest lucru este într-o 
flagrantă contradicție cu Carta ONU, 
care nu admite nici un amestec străin 
în treburile interne ale statelor. Eli
berarea insulei Taivan cotropită de 
clica bandiților ciankaișiști consti
tuie îmi drept suveran al poporului 
chinez, care nu va pei ide nimănui 
să împiedice înfăptuirea acestei sar
cini.

Reține atenția faptul că în ultimul 
timp s-au înmulțit în S.U.A. îndem
nurile fățișe la război împotriva Re
publicii Populare Chineze. Ziarul 
„New York Herald Tribune" scria 
recent că în rîndul cercurilor guver
nante din S.U.A. s-a constituit un 
„grup influent“, care consideră că 
trebuie împiedicată cu orice preț în
tărirea Chinei.

In prezent însă China populară â 
devenit de o sută de ori mai puterni
că, a demonstrat agresorilor forță 
sa prin fapte, iar puternicul lagăr a'l 
păcii, democrației și socialismului a 
devenit și mai puternic.

Poporul chinez, care urmărește cu 
vigilență uneltirile imperialiștilor 

americani, condamnă cu indignare 
noua acțiune agresivă a Statelor 
Unite care duce la agravarea consi
derabilă a situației în Extremul Orient 
și care amenință pacea și securitatea 
popoarelor iubitoare de pace.

Uh perieoi 
care nu poate fi ascuns

Dînd uitării învățămintele istoriei, 
inspiratorii acordurilor de la Londra 
se joacă cu focul. Pericolul reînarmă- 
rii Germaniei occidentale devine cu 
atît mai evident, dacă ținem seama 
de faptul că prin acordurile de la Pai- 
ris se deschide calea pentru efectua
rea unor cercetări atomice care fac 
cu putință producția de arme atomi
ce și cu hidrogen în Germania occi
dentală, precum și pentru aprovizio
narea ei cu arme atomice de către alte 
state. In conformitate cu aceste acor
duri. armata vest-germană capătă 
posibilitatea de a poseda printre ar
mamentele sale și arme atomice.

Industriașii vest-germani au început 
în secret pregătiri pe scară largă 
pentru producția de arme atomi
ce. De fapt pregătirile în vede
rea producției de arme atomice pe 

teritoriul Germaniei occidentale au 
început încă cu cîțiva ani în urmă. 
Pregătirile se duc de către oameni de 
știință și ingineri, care au lucrat în 
trecut pentru Hitler, și se desfășoară 
sub supravegherea experților ameri
cani și cu participarea capitalului a- 
merican. Judecind după informațiile 
publicate de ziarele vest-germane, 
anul viitor va începe construirea unei 
pile atomice care va costa zeci de 
milioane de mărci.

Propaganda oficială a puterilor oc
cidentale. fără a crede ea însăși 
acest lucru, caută să dovedească că 
producția de materiale atomice în Ger
mania occidentală n-ar trebui să dea 
naștere la temeri

Asigurările false ale politicienilor 
puterilor occidentale că ar fi exclusă 
posibilitatea producției de arme ato
mice în Germania occidentală, nu 
urmăresc decît să înșele opinia pu
blică care se pronunță împotriva a- 
cordurilor de la Paris

Popoarele din Europa occidentală 
n-au uitat învățămintele războiului 
trecut dezlănțuit de Hitler și care 
le-a adus atîtea nenorociri și distru
geri. Acordurile de la Paris reînvie 
din nou un focar primejdios de răz
boi în Germania occidentală și peri
clitează astfel securitatea țărilor eu
ropene. (Agerpres).
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