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ASESORII POPULARI
Alegerile de asesori populari, care se desfășoară acum în 

întreaga țară, constituie un eveniment de o importanță politică 
deosebită în viața statului nostru democrat-popular. Aceste ale
geri au un caracter profund democratic, deoarece se fac cu par
ticiparea activă a maselor largi de oameni ai muncii. Dreptul 
de a propune candidați pentru asesori îl au colectivele între
prinderilor, instituțiilor, organizațiile de partid, de masă, ob 
ștești, cooperatiste etc.

O altă dovadă a democratismului acestor alegeri este și 
faptul că propunerile se fac în cadrul adunărilor publice și sînt 
însoțite de discuții cu privire la persoana care a fost propusă. 
Arătîndu-i-se atît părțile pozitive cît și lipsurile, candidatul este 
ajutat să-și îmbunătățească continuu activitatea în producție, 
iar mai tîrziu, dacă va fi ales. în cadrul justiției, unde îi revin 
sarcini de mare cinste și răspundere.

Oamenii muncii din Valea Jiului au propus drept candidați 
în alegerile de asesori populari piș cei mai harnici și pricepuți 
dintre tovarășii lor de muncă. Minerul fruntaș al întrecerii so
cialiste Ștefan Mibai și tehnicianul v’ăsile Brînzan sînt cunos- 
cuți și apreciați de colectivul minei Vulcan. Acești tovarăși au 
avut cinstea de a fi propuși candidați.

De aceeași încredere și respect se bucură din partea oame
nilor muncii din Ariinoăs’a tînăra Elena Liciti de la stația de 
radioficăre, minerul Alexandru Nireștean și alții

Numeroase femei bine cunoscute, cum sînt gospodinele 
Leontina Jurca, Vilma Mațanga din Petroșani, participante ac
tive la acțiunile de interes obștesc organizate de comisia de fe
mei de pe lîngă Sfătui popular, au fost de curînd alese asesori 
populari.

Răspunzînd încrederii pe care le-a acorlâț?B măsele, ase
sorii nu trebuie să piardă nici o clipă din vedere faptul că sînt 
chemați ca împreună cu judecătorii de profesie să vegheze pen
tru apărarea' cu consecvență ă legalității populare, asupra fe
lului în care sînt respectate legile țării de către întreprinderi.

. instituții și cetățeni. în munca lor, ei trebuie să dea dovadă de 
un înalt spirit de vigilență revoluționară și conștiință de clasă.

Fn fata justiției sînt aduse fel de fel de elemente înapoiate, 
hoți, sabotori, spioni, oameni cărora nu le place munca cinstită. 
Abuzînd de anumite funcții pe care le dețin și profitînd de lipsă 
de control, acele elemente care jefuiesc, distrug cu bună cre
dință bunurile ce le sînt încredințate, sabotează și pricinuiesc 
pagube ce dăunează construcției noastre socialiste, trebuie să-și 
primească aspra sancțiune. Asesorii trebuie să fie un sprijin 
puternic al justiției noastre populare.

Justiția noastră este în același timp si o scoală de educare 
pentru acei cetățeni care nu înțeleg să se încadreze în disciplina 
socialistă și de stat, săvîrșind diferite abateri neîngăduite. Prin 
aplicarea unor sancțiuni legale corespunzătoare, aceste ele
mente sînt ajutate să se îndrepte, pentru a putea deveni fo’osi- 
toare societății.

Unul din principiile de bază ale statului nostru democrat- 
noDular este ăoărărea vieții, libertății si demnității cetățenilor. 
Sancționarea acelor persoane care contravin acestui principiu 
socialist este aprobată cu satisfacție de opinia' publică. Minerii 
și muncitorii Văii Jiului înfierează actele de huliganism, șovi
nism, ■ atentatele, furturile etc. și_ cer organelor de justiție să 
aplice nedepse_exemplare celor care se fac vinovați de aseme
nea abateri grave.

Justiția noastră se deosebește fundamental de justiția ță
rilor capitaliste care se află în slujba intereselor claselor ex
ploatatoare. In aceste țări justiția este o armă îndreptată îm
potrivă luptătorilor pentru pace, a comuniștilor și celorlalte 
elemente progresiste. Ce poate fi mai convingător în această 
direcție decît procesul înscenat Partidului Comunist din Ger
mania occidentală de către urmașii lui Hitler, revanșarzii ger
mani 1

Sub adăpostul justiției în S.U.A. sînt terorizați și linșați 
negrii. Teroarea națională ia proporții din ce în ce mai mari. 
AkSăsbi. bineînțeles, servește marilor afaceriști și fabricanți, 
care intensifică exploatarea' maselor muncitoare a căror viață 
devine tot mai grea și măi chinuitoare.

.. ^ll mînie-n suflet își amintesc oa'menii muncii din
țară noastră de judecățile în care erau tîrîți în trecut, judecăți 
care durau zeci de ani. De multe ori ei își vindeau cămașa din 
snăte, că să plătească ăvocăților, și pînă la urmă tot nu li se 
făcea dreptate.

Cîți muncitori n-au fost condamnați lă ani grei de temniță 
și chiar lâ moarte, pentru că s-ău răsculat împotrivă patronilor, 
cerîndu-și dreptul lă o viață mai bună I Această îndrăzneală a 
muncitorului era reprimată cu sălbăticie de regimul burgfțpzo- 
moșieresc. Justiția din trecut a fost cea măi odioa'să unealtă de 
reprimare și înăbușire a drepturilor și libertăților cetățenești 
ale oamenilor muncii.

In măsura în care justiția noastră populară se deosebește 
de oea burgheză. în aceeași măsură se deosebesc și slujitorii 
ei de azi față de cei din trecut. Asesorii populari trebuie să 
țină seamă de acest lucru și să se călăuzească în întreagă lor 
activitate de principiul slujirii cu credință și devotament a in
tereselor poporului nostru muncitor.

Crește avîntul întrecerii socialiste 
pentru îndeplinirea și depășirea sarcinilor de plan 

Cărbune în contul anului viitor
Sectorul tineretului, este u- 

nul dintre sectoarele produc
tive ale minei Vulcan, de 
unde ies zilnic convoaie de 
vagonete încărcate cu cărbu
ne. In abatajele acestui sector 
lucrează numai brigăzi de ti
neri mineri.

Brigada tînărului loan 
Wachber este una din cele 
mai bune brigăzi din sector. 
In cursul acestui an tinerii 
mineri din această brigadă au 
obținut o depășire medie a- 
nuală de 38 la sută. Acum, ei 
extrag cărbune pentru anul

Urmînd pilda brigăzilor de 
mineri conduse de Iuliu Hai- 
au, Erou al Muncii Socialiste, 
Ștefan Mihai, fruntaș în între 
cerea socialistă la mina Pe
trila, Geza Kopetin, fruntaș in 
întrecerea socialistă la mina 
Lonea care lucrează în con
tul celui de al doilea cincinal, 
numeroase brigăzi de mineri 
de la mina Petrila se întrec 
pentru a da patriei tot mai 
mult cărbune peste prevede; 
rile planului.

Astfel, brigada utemistă

In cursul acestui an, comi
tetele executive ale sfaturilor 
populare din comunele Uri^ 
câni, Iscroni și Bănița, sun 
îndrumarea organizațiilor de 
partid, au încasat drept auto- 
impuneri peste 89.000 lei. Tot
odată, sute de țărani din co
munele Bănița, Uricani și Is> 
erorii au prestat zile de mun
că voluntară la ridicarea de 
noi construcții social-culturale. 
Așa s-a înălțat, de exemplu, 
căminul cultural de ia Bănița

Analfabetismul dispare
Pe teritoriul de astăzi al 

Regiunii Autonome Maghiara 
existau în 1944 peste 60.000 
de analfabeți. In cei 10 ani 
care au trecut de la eliberarea 
patriei, analfabetismul a înce
put să dispară. Astăzi, în în
treaga regiune sînt în curs de 
alfabetizare ultimii 6.800 de 
neștiutori de carte.

Fruntași pe regiune în mun
că de alfabetizare este raionul 
Odorhei unde analfabetismul 
a fost lichidat în 44 de comu> 
ne. De asemenea, în 10 comu
ne din raionul Tg. Secuiesc nu 
mai există nici un analfabet.

Mobilă 
pentru oamenii muncii

Pentru a asigura cerințele 
crescînde de mobilă, munci
torii din sectorul produselor 
finite din lemn măresc conti
nuu producția.

Față de anul trecut, fabri i 
cile de mobilă aie Ministeru
lui Industriei Lemnului, Hir- 
tiei și Celulozei pun la dispo 
ziția comerțului de stat în a- 
cest an, cu 385 îa sută mai

1956. La fel, tinerii din briga
da iov. Lazăr Rety, au obținut 
pînă acum depășiri medii de 
36 la sută, iar cei din brigă
zile tovarășilor Gheorghe Din- 
că, Anghel Reziga, Andrei 
Bakoș, Mircea I., Gheorghe 
Iancu și-au depășit normele 
cu 25—35 Ia sută.

Datorită muncii entuziaste 
depuse de tinerii mineri și a 
ajutorului primit din partea 
inginerilor Dumitru Băbălău, 
Vasile Rentea, Emil Eitel, a 
tehnicienilor și instructorilor 
de brigadă Alexandru Tokacs, 

lot mai mult cărbune peste plan
condusă de minerul Adalbert 
Kibedi, fruntaș al întrecerii 
socialiste Ia mina Petrila, în 
prima decadă a lunii decem
brie a obținut o depășire de 
normă de 78 la sută. Ca ur
mare a succeselor obținute în 
cursul acestui an, în ziua de 
9 decembrie brigada tovară
șului Kibedi a îndeplinit pla
nul pe anul 1956, kicepînd de 
la această dată să extragă 
cărbune iii contul anului 1957. 
Brigada tîgărului Kibedi A- 
dalbert luptă acum să obțină
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Construcții prin autoimpunere
ă cărui construcție este rid<- 
cată pînă la acoperiș.

Pilda țăranilor din comună 
Bănița a fost urmată și de ță
ranii muncitori din cătunul 
Plesnitoarea care din autnim- 
punerile încasate și prin mun
că voluntară au început elec
trificarea cătunului lor. Acțiu
nea țăranilor muncitori din 
cătunul Plesnitoaiea a fost 
susținută cu căldură de către 
deputatul loan Ci«, fiica.

Tot din suma strînsă din 
autoimpuneri, țăranii munci

DIN PATRIA NOASTRA
multe dulapuri, cu 112 la sută 
mai multe dormitoare, cu 192 
la sută mai multe bucătării, 
peste 5.000 divane studio, pes
te 6.000 camere studio, peste 
20.000 cuiere curbate, pesta 
130.000 de scaune curbate.

Anul acesta, au fost prenfir 
se și livrate pentru prima oară 
mai mult de 3.000 de scaune 
tapisate, peste 5.000 de la- 
voare curbate, peste 10.000 
de taburete curbate, etc.

De asemenea, au fost puse 
la dispoziția unităților produ
cătoare ale Ministerului Ener
giei Electrice și Industriei E- 
lectrotehnice, 40.000 de cutii 
de radio, confecționate din 
plăci speciale din lemn cu 
colturi rotunde.

Cantități tot mai importante 
de mobilă sînt produse de ă- 
semenea în întreprinderile in> 
dustriei locale și în cooperati
vele de producție meșteșugă
rească.

Economii obținute prin 
aplicarea ffinmițfflor
De la începutul^ anului ș’. 

pînă acum, inovatorii de la 
uzinele „23 August“ din Ca

Iuliu Hoca, loan Sima, Ale
xandru Sicomaș, Alexandru 
Dragomir și Nicolae FogMș 
în ziua de 14 decembrie, co
lectivul sectorului II, de tine
ret, al minei Vulcan a îndepli
nit sarcinile de plan pe anul 
în curs și a dat primele tone 
de cărbune pentru anul 1955. 
Acesta este al doilea sector de 
la mina Vulcan, după secto
rul IV, care extrage cărbune 
în contul anului 1955. -

A. PANIiȘ 
corespondent

realizări tot mai mări în vede-i 
rea îndeplinirii sarcinilor de 
plan pe anul 1957.

In prima decadă a lunii de
cembrie, realizări frumoase 
au obținut și brigăzile de mi
neri conduse de Carol Kisș» 
Constantin Burta’n, Ioân A- 
postol, loan Marian 8, loan 
Marian 9 și altele, care a'u ex
tras din abatajele lor cu 21— 
64 la sută mai mult cărbune.

F. DEMETER 
corespondent

tori din comună Iscroni, au 
construit o fîntînă și au îm
prejmuit cu gard curtea școlii 
elementare.

Cu sumele rezultate din ău > 
to.mpuneri și prin muncă vo
luntară sfaturile populare din 
raionul nostru, îndrumate de 
către organizațiile de partid 
și cu sprijinul comisiilor de 
femei și ă organizațiilor 
L’.T.M. au realizat într-un 
timp scurt, lucrări care altă
dată nu s-ar fi executai în 
zeci de ani 

pitală au făcut 757 propuneri 
de inovații dintre care 530 'au 
ș’ fost introduse în procesul 
de producție.

Ele aduc uzinelor o econo
mie anuală antecalculată î? 
valoare de 6.518.879 lei. Pen
tru realizările lor, inovatorii 
au fost recompensați cu suma 
de 290.164 lei.

Una dintre inovațiile im
portante aplicate de curînd 
este turnarea în cochile a ro 
ților de vagoneți, prin care se 
realizează o economie anuală 
de peste un milion lei, îmbu
nătățind totodată și calitatea 
pieselor turnate. Autorii aces
tei inovații au fost recompen
sați cu suma de 14.559 lei.

Inovatorii de la uzinele me
talurgice „23 August“ din Caí 
pitală primes^ un sprijin per' 
manent din partea cabinetului 
tehnic. La cabinetul tehnic al 
uzinelor, muncitorii, inginerii 
și tehnicienii, inovatori găsesc 
o bibliotecă de specialitate 
unde pot consulta peste 24.000 
de cărți. In afară de bibliote 
ca tehnică centrală, în sectoa
rele uzjnelor se mai găsesc 
încă 22 de biblioteci cu cărți 
specifice muncii acelui sector.
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Vești din întreprinderile 
raionului nostru

Peste prevederile ciclogramei
ln fiecare zi, brigada condusă de 

tov. Petru Nistor de la mina Aninoa- 
sa obține succese însemnate în pro
ducție. Datorită succeselor zilnice, a- 
cea'stă brigadă a dat în prima decadă 
a lunii decembrie 5 cicluri peste pre
vederile ciclogramei.

Patru cicluri peste prevederile ci- 
ciogramei au dat pe aceeași perioadă 
de timp și minerii din brigăzile con
duse de tov. ioan Moldovan și Tudor 
Zăzeâ din sectorul V, iar cei din bri
găzile conduse de tov. Ilic Palotay, 
Victor Dumitraș, Petru Borodi și al
ții, au realizat fiecare peste prevede
rile ciclogramei cîle un ciclu

LUCIA LICIU 
corespondent

Brigăzi fruntașe
Intr-unui din abatajele cameră din 

; sectorul I al minei Lonea, ciocanele 
de abataj se aud tot mai puternic. 
Aici lucrează brigada fruntașului în
trecerii socialiste Iordache Butnaru, 
din care fac parte Ioan Ciolea, Nico- 
lae Radu, și alții.

Elanul cu care muncesc tinerii din 
această brigadă face ca în fiecare zi 
brigada să-și depășească cu mult sar
cinile de plan. Numai în prima de
cadă a lunii decembrie, această bri
gadă a reușit să-și depășească sarci
nile de plan cu 277 la sută.

Tot în cadrul acestui sector mun
cesc și brigăzile' de mineri conduse 
de tov. Gheorghe Tipa, Gheorghe Se- 
crieru și Gheorghe Niculăiescu, cane 
între 1—10 decembrie și-au întrecut 
sarcinile de plan în medie cu 100— 
190 la sută.

Succesele obținute pînă în prezent 
de minerii și tehnicienii din sectorul 
I al minei Lonea dovedesc hotărîreă 
lor de a lupta pentru realizarea anga
jamentelor înscrise în contractele de 
întrecere socialistă.

GHEORGHE DESCTJLȚU 
corespondent

Din țara constructorilor comunismului 

întrecerea socialistă 
pentru îndeplinirea înainte de termen 

a celui de al 5-lea plan cincinal
Din toate colțurile Uniunii So

vietice sosesc noi știri despre succe
sele obținute de muncitorii sovietici 
în întrecerea socialistă pentru înde
plinirea înainte de termen a celui de 
al 5-lea "plan cincinal (1951-1955), 
întrecere inițiată de întreprinderile 
fruntașe din Moscova.

.Din orașul Kemerovo se anunță că 
minele din bazinul Kuznețk, care ca 
mărime ocupă locul ăl doilea în 
U.R.S.S., își îndeplinesc cu succes 
angajamentele.

Colectivul profilului carbonifer Ba- 
ciatsk a îndeplinit planul pe anul 
1954. In primii ani ai celui de al 5-leă 
cincinal, minerii au sporit de două 
ori producția medie zilnică de com
bustibil, atingînd în prezent nivelul 
prevăzut pentru anul 1955. Datorită 
folosirii cu pricepere a tehnicii, pro
ductivitatea muncii a sporit cu 23 
Ia sută.
. Succese importante în muncă a ob

ținut colectivul minei . „Polîsaev- 
skaia 1“. Datorită organizării corn* 
plexe a muncii, productivitatea mun
cii a sporit la această mină de peste 
1.5 ori față de anul 1951, iar randa
mentul mediu lunar al combinei ,,Don- 
băss“ a sporit în aceeași perioadă 
aproape de trei ori. Ir. prezent, cu 
ajutorul fiecărei combine se extrag în 
medie 15.150. tone lunar — rea mai 
înaltă productivitate realizată pe în
tregul bazin.. Colectivul minei a ho

Sa luptâm penfru realizarea prevederilor contractelor colective 
în întreprinderile de construcții !

In țară noastră oamenii muncii 
trăiesc o viață din ce în ce mai bună, 
mai luminoasă. Ca urmare a creșterii 
nivelului lor de trai, cresc continuu 
și cerințele lor materiale și culturale. 
Aceasta pune în fața organizațiilor 
sindicale sarcina de a-și îmbunătăți 
continuu munca. Ele trebuie să mobili
zeze masele de muncitori la luptă pen
tru a produce mai mult, pentru a trăi 
mai bine. Această sarcină se pune si 
în fața organizațiilor sindicale ale 
muncitorilor constructori din Valea 
Jiului.

Unul din mijloacele eficace în ridi
carea continuă a nivelului de trai ma
terial și cultural al constructorilor 
este realizarea întocmai a tuturor pre
vederilor contractelor colective. înde
plinind și depășind sarcinile de plan, 
dînd construcții de bună calitate și 
la un preț de cost redus, constructorii 
contribuie la ridicarea nivelului de 
trai al oamenilor muncii din Valea 
Jiului și în acelaș timp la ridicarea 
propriului lor nivel de trai. îndepli
nirea angajamentelor din contractele 
colective, luate de conducerile admi
nistrative, aduce, de asemenea, un 
aport serios Ia îmbunătățirea vieții 
constructorilor.

In cursul acestui an, pe lingă can
tinele de pe șantiere au luat ființă 
crescătorii cu peste 450 de porci. Da
torită acestui fapt, cantinele sînt a- 
provizionate cu carne și grăsime în 
condiții mai bune. Pentru ca mînca- 
rea ce se pregătește constructorilor, 
în timpul iernii, să fie variată și de 
calitate, în lunile de toamnă la canti
ne au fost însilozate 500 tone cartofi. 
90 tone ceapă. 100 tone varză, 100 
tone răaăcinoase, 55 tone murături 
etc.

Problema asigurării unor bune 
condiții de locuit pentru constructori 
a preocupat organizațiile sindicale și 
conducerile de șantiere. Traducînd în 
viață prevederile contractelor colecti 
ve, numai în ultimele luni, construc
torii din Petroșani au primit în folo
sință 88 locuințe, cei din Livezeni 24, 
iar cei din Vulcan și Uricani au pri
mit și ei numeroase apartamente. In 
același -timp, s-ău făcut reparații in
terne la locuințele mai vechi, pentru 
ca ele să poată adăposti în bune con- 
dițiuni pe constructori. Tot pentru 

tărît să îndeplinească sarcinile pla
nului cincinal cu trei Juni înainte de 
termen.

O înaltă productivitate în muncă 
au realizat muncitorii de la mina 
„Kirov“ — una din cele mai mari 
din Kuzbas. Ei luptă pentru îndepli
nirea planului cincinal cu patru luni 
și jumătate înainte de termen.

Colectivul uzinei metalurgice din 
Tașkent a atins nivelul de producție 
prevăzut pentru anul 1955. Producția 
de oțel a uzinei a sporit cu 76 la sută, 
iar producția de laminate cu 71,2 ia 
sută în comparație cu anul 1950.

Metalurgiștii din R.S.S. Uzbecă au 
hotărît să îndeplinească sarcinile ce
lui de al cincilea plan cincinal după 
cum urmează : la producția de oțel —> 
pînă la 20 noiembrie 1955, iar la pro
ducția de laminate — cu o lună înainte 
de termen.

Muncitorii de la uzina de automo
bile din orașul Gorki, una din cele 
mai mari uzine din Uniunea Sovie
tică, și-au luat angajamentul să în
deplinească planul cincinal al pro
ducției globale în august 1955.

Zi de zi crește avîntul în muncă în 
secțiile acestei întreprinderi. La uzină 
sînt cîteva mii de muncitori care au 
îndeplinit sarcinile cincinalului și lu
crează în prezent în contul anului 
1956.

In întrecerea socialistă pentru în
deplinirea înainte de termen a pla- 

constructori s-au deschis 2 magazine, 
un dispensar și un club la Livezeni, 
un staționar la Petroșani ; alte unități 
sanitare au fost dotate cu aparat 
Röntgen, aparat de raze uitra-scurte, 
o mașină autosanitară, instrumente 
medicale, medicamente etc.

. Pe lîngă realizări, în îndeplinirea 
prevederilor contractelor colective 
pentru îmbunătățirea continuă a con
dițiilor de trai ale constructorilor, 
mai există și unele lipsuri. Aceste lip 
suri se datoresc atit conducerilor unor 
întreprinderi care n-au căutat să rea
lizeze integral sarcinile ce le revin, 
cît și unor organizații sindicale care 
nu s-au achitat cu simț de răspundere 
de sarcinile lor, de a controla cum se 
respectă prevederile contractelor co
lective

LTna din aceste lipsuri o constitu 
ie faptul că nici pînă în prezent nu 
s-a rezolvat problema aprovizionării 
cu apă potabilă a locuințelor din Li
vezeni. Această din cauza neexe- 
cutării lucrărilor • necesare de că
tre întreprinderile comunale _ și 
slabei preocupări pentru rezolvarea 
acestei probleme din partea conduce
rii trustului.

De asemeni, în unele locuri con
dițiile de cazare a muncitorilor con
structori nu sînt corespunzătoare. La 
întreprinderile nr. 701 și 704, de 
exemplu, lucrările de întreținere ă 
baracamentelor în care sînt cazați 
muncitorii nu s-au terminat încă, 
fapt care dă naștere, pe bună drep
tate, la nemulțumiri. Pe de altă parte, 
datorită slabei munci de educare dusă 
de către comitetele de întreprinderi, 
mai sînt unii muncitori care manifestă 
lipsă de grijă față de bunurile ob
ștești.

Tn această perioadă, comitetele de 
întreprindere din construcții trebuie 

Noul Kramatorsc — Uzina Stalin. in clișeu — în prim plan șeful de 
tură I. Smirnov (la stingă) și montc-rul P. Mișcenko.

nului cincinal se încadrează zilnic 
noi uzine și fabrici din R.S.S. Litua
niană. Colectivul uzinei electrotehnice 
„Elfa” și-a luat angajamentul să 
îndeplinească planul cincinal în oc
tombrie anul viitor și să ridice pro
ductivitatea muncii cu 10 la sută.

Angajamente cu privire la îndepli
nirea înainte de termen a'planului 
cincinal și-aujuat de asemenea mun
citorii de la uzina de mașini-unelte 
„Jarghiris,“, de la fabricile ..Lama” 
și „Drobe“. precum și de Ia aii: între
prinderi din R.S.S. Lituaniană.

Anul acesta, producția globală a 
industriei din regiunea Stalino — una 
din cele mai importante regiuni ale 
bazinului carbonifer al Donețului — 
a sporit de 1,5 ori în comparație cu 
anul 1950. In această perioadă, pro
ducția de cărbune a crescut cu 37 la 
sută, de fontă — cu 35 la sută, de oțel 
— cu 63 la sută, de laminate — cu 
54 Ia sută, de cocs — cu 26 la sută, 
producția de ciment — cu 68 la sută.

Minerii, metalurgiștii, constructorii 
de mașini, chimiștii, constructorii, toți, 
oamenii muncii din Donbas s-au îtv 
cadrat în întrecerea socialistă pentru 
îndeplinirea înainte de termen a ce
lui de al cincilea cincinal.

Colectivele întreprinderilor fruntașe 
din regiunea Stalino și-au luat anga^ 

să-și concentreze atenția" asupra rea
lizării sarcinilor de plan ale șantie
relor, la toți indicii. Pentru aceasta 
ele trebuie să analizeze temeinic îm
preună cu conducerile întreprinderilor 
stadiul pregătirilor tehnico-organiza- 
lorice necesare pentru continuarea lu
crului și pe timpul iernii, să recoman
de măsurile corespunzătoare pentru 
înlăturarea lipsurilor acolo’ unde a- 
cestea există.

O problemă de primă importanță 
este urmărirea de zi cu zi a realiză
rii prevederilor contractelor .colective. 
Muncitorii trebuie să-și respecte an
gajamentele luate prin contractele 
colective în ceea ce privește efectua
rea lucrărilor de bună calitate, redu- 
cerea prețului de cost, lichidarea in
disciplinei și â rămînerii în urtnă, 
aplicarea metodelor înaintate de 
muncă, pentru îndeplinirea și depăși
rea sarcinilor de plan de construire a 
noilor locuințe și instituții social- 
culturale pentru mineri. Pe plan so
cial, comitetele de întreprindere tre
buie să urmărească cum se achită 
conducerile întreprinderilor de obli
gațiile lor înscrise în contractele co
lective, în care un loc de frunte îl 
ocupă asigurarea unei mai bune că- 
zări și alimentări a muncitorilor con
structori. In acelaș timp, trebuie îm- 
bunătățită și activitatea cultural-educa
tivă în rîndul constructorilor, trebuie 
intensificată activitatea cluburilor șî 
a brigăzilor artistice de agitație.

Să luptăm cu toate forțele pentru 
îndeplinirea tuturor prevederilor con
tractelor colective.

IULIU ANDRAȘ 
președintele comitetului sindical 

raional constructor Petroșani

jamente concrete în cadrul acestei îrr 
treceri. Astfel, minerii de la mareă 
mină „Rumeanțev“ și-au luat anga
jamentul să îndeplinească pînă la 10 
octombrie 1955 planul cincinal al ex
tracției cărbunelui și al lucrărilor 
pregătitoare, să dea peste plan 
321.000 tone de cărbune cocsificabil, 
să sporească pînă la sfîrșitul cinci-' 
naiului producția medie zilnică de 
cărbune cu 40 la sută în comparație 
cu anul 1950

Noi angajamente socialiste și-au 
luat lucrătorii uzinei metalurgice 
„Stalin“. Ei au hotărît să îndepli
nească planul producției de fontă, 
oțel și laminate, fixat uzinei pentru 
anii 1951-1955, pînă la 25 octombrie 
1955, să sporească în decursul cin
cinalului producția fontei cu 28,6 la 
sută, a oțelului cu 56,8 la sută și a 
laminatelor cu 94,6 la sută.

Colectivele uzinei cocsochimice din ’ 
Novo-Makeevka, uzinei chimice „Sta-' 
lin" din Konstantinovka, fabricii de 
ciment nr. 1 din Amvrosiev, fabricii 
centrale de înobilare din Novo-Uz-i 
lovsk și ale altor întreprinderi și-au 
luat de asemenea angajamente con
crete cu privire la îndeplinirea înainte 
de terfnen a celui de al 5-lea plan 
cincinal. (Agerpres).
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Materiale pentru Congresul alll-lea al P.M.R.

Dezbaterea proiectului Statutului modificat 
al Partidului Muncitoresc Romln

Critica șî autocritica — mijloc de lichidare a lipsurilor
In viața partidului, în activitatea 

Iui de zi cu zi, critica și autocritica 
. este o puterncă armă de dezvăluire 

a lipsurilor și greșelilor, de înlăturare 
a lor. Importanța ce o acordă parti
dul dezvoltării criticii de jos rezultă 
și din faptul că proiectul Statutului 
modificat al P.M.R. prevede folosirea 
autocriticii și criticii de jos ca o în
datorire a fiecărui membru de partid.

In întreprinderea noastră sînt nu
meroși membri de partid care folo
sesc cu curaj critica și autocritica și 
iau poziție critică împotriva acelora 
care greșesc indiferent de posturile 
pe care le ocupă.

In cadrul unei ședințe cu colectivul 
de conducere al Filaturii c.e a avut 
loc în luna noiembrie s-au discutat 
posibilitățile de reducere continuă a' 
deșeurilor în întreprindere. La aceas
tă ședință mai rnulți tovarăși și în 
deosebi membri de partid au vorbit 
despre Jipsurile care există în unele 
secții, criticînd pe cei ce poartă răs
punderea pentru aceasta.

Tovarășul Varga Ludovic a arătat 
atunci că tov. inginer Pușcariu Emi- 
lian, precum și maiștrii Sămescu Au
rel și Braitigan Ignat, n-au controlat 
cu destul simț de răspundere felul în 
care sînt executate reparațiile și 
transformările utilajelor. Critica adu
să de comunistul Varga și de alți 
tovarăși le-a dat de gîndit tehnicieni
lor din secția de reparat utilaje. Ană- 
lizîndu-și în spirit autocritic lipsurile, 
ei au luptat cu perseverență pentru 
înlăturarea lor. In prezent, repara
țiile sînt făcute cu simț de răspun 
dere, lucru care a dus la- scăderea 
considerabilă a deșeurilor.

Creșterea productivității muncii — preocupare a comuniștilor
Una din îndatoririle puse de proiec

tul Statutului modificat în fața mem
brilor de partid este aceea că ei, prin 
exemplu personal, trebuie să mobili
zeze ne toți oamenii muncii la lupta 
pentru creșterea continuă a produc
ției și productivității muncii.

Felul în care sectorul I A și-a înde
plinit sarcinile de plan ce-i reveneau 
pe primele luni din acest an, nu a fă
cut cinste colectivului nostru. El a’ 
rămas dator patriei o însemnată can
titate de cărbune. După părerea tova
rășilor care făceau parte pe atunci din 
conducerea sectorului, au existat cau
ze care au frînat îndeplinirea ritmică 
și la toți indicii a sarcinilor de plan. 
Este adevărat că au existat asemenea 
cauze, însă ele s-au datorat în mare 
măsură conducerii minei si sectoru
lui.

Iii ultimii 2 ani, la conducerea sec
torului s-au perindat nu mai puțin de 
9 șefi de sector. Acest lucru a făcut 
să scadă resoundereă colectivului de 
conducere. Fiecare șef de sector nou 
venit a căutat ca în timpul scurt cît 
va fi la conducerea sectorului să ex
ploateze locurile de muncă existentq, 
fără a căuta să deschidă altele noi, 
fără a reoara căile de transport. 
Membrii de partid și alți mineri îna
intați din sector, preocupați de creș
terea producției și productivității 
muncii, n-au rămas pasivi față de ă- 
ceastă formă greșită de muncă. Ei au 
arătat în consfătuirile de producție 
cauza rămînerii în urmă, venind cu

/ Vînzătoarea Ana Siclodi de lă 
magazinul ferochimic din Cimpa, pe 
1 ngă că. dosește unele mărfuri pen
tru cunoscuții ei, are obiceiul să răs
pundă obraznic oamenilor muncii care 
vin la acest magazin să facă diferite 
cumpărături. Așa a procedat vînză
toarea Ana Siclodi și cu tov. luliana 
Veszer pe care n-a vrut s-o servească 
cu marfa cerută pe motiv că i-a atras 
atenția asupra prețului serviciilor 
pentru cafea care în loc de 35 lei se 
vindeau cu 45 lei.

Candidatul de partid Popa loăn 
se străduiește să facă inovații me
nite să ducă la creșterea producției și 
productivității muncii, la reducerea 
prețului de cost și îmbogățirea sor
timentelor. El critică pe toți acei care 
dau dovadă de nepăsare sau neglijen
ță în muncă. In una din consfătuirile 
de producție, candidatul de partid 
Popa Ioan a criticat pe tovarășul Kiss 
Alexandru pentru neglijență în mun
că. Tov. Kiss — a arătat tov. Popa 
— este neglijent în muncă, lucru care 
face ca mașinile de filaj să nu aibă 
turația necesară, dînd în acest fel o 
productivitate scăzută și produse de 
slabă calitate.

Unii membri și candidați de partid, 
precum și muncitori fără de partid 
din întreprinderea noastră iau poziție 
critică împotriva lipsurilor, nu numai 
în ședințele de producție sau cu pri
lejul diferitelor adunări, ci și prin ga
zeta de perete și panoul cu caricaturi. 
Tovarășii Rîpeanu Dumitru și Mitra- 
che Ion au fost criticați în repetate 
rînduri pentru faptul că dau bobine 
de calitate inferioară. Ei însă nu și-au 
însușit critica. Pentru aceasta ei au 
fost criticați pe unul din panourile 
din secție.

Sînt însă în întreprinderea noastră 
unii membri și candidați de partid 
care stau pasivi față de lipsuri. Un 
asemenea exemplu negativ este tova
rășul Husăti Ioan din secția 11-a fila
tură. Unii muncitori din această secție 
dau produse de slabă calitate. Din mo
tive de prietenie sau pentru a nu se 
„pune rău“ cu cineva, tov. Husău nu 
combate nepăsarea față de calitatea 
produselor. Or, una din condițiile ri

propuneri concrete pentru îmbunătăți
rea muncii de viitor.

Pe baza propunerilor făcute, condu
cerea sectorului a luat măsuri de îm-
bunătătire a transportului. Au fost 
reparate liniile ferate, s-au săpat ca
nale de scurgere, evitîndu-se în acest 
fel caramboalele și scurgerea apei pe 
galerii. De asemenea, au fost redes
chise abatajele care fuseseră închise 
din diferite cauze. Inițierea acestor 
măsuri tehnicc-organizatorice de că
tre conducerea sectorului a făcut să 
crească interesul minerilor față de 
aplicarea experienței și metodelor 
înaintate.

In fruntea aplicării experienței 
înaintate s-au situat minerii și tehni
cienii comuniști. Ca urmare a preocu
pării tehnicienilor comuniști Deăc Iu- 
liu, Balint Francisc, Szilvester Ale
xandru și a altor tehnicieni. în secto
rul nostru s-a trecut la introducerea' 
in abatajele cameră ă sistemului de 
transport cu funiculăr, inițiat de 
tovarășul Baco Anton. Pînă acum a- 
ceastă formă de transport a fost in
trodusă în abatajele conduse de mi
nerii Cotroază Ioan, Manolache Con
stantin și losif Gheorghe. încă din 
primele zile de la introducerea nou
lui sistem de transport, productivită- 
tea muncii a început să crească sim
țitor. Brigada minerului Cotroază 
ioan, spre exemplu, obține zilnic de
pășiri de normă de 40—45 la sută.

Preocupat de creșterea producției 
șl productivității muncii, minerul co
munist Maxim Adam a' trecut cu bri
gadă sa la aplicarea metodei grafi-

Ni se semnalează că...
împotriva unor asemenea atitudini 

conducerea O.C.L. Petroșani trebuie 
șă ia măsurile cuvanite.

M. ȘELU 
corespondent

* ■ * sS
...Dînd dovadă de lipsă de interes 

față de munca de care răspunde, func
ționara Eleonora Radu de la între
prinderea minieră Bănița, a lăsat nu
meroși muncitori de la această între

dicării bunăstării celor ce muncesc 
este tocmai, îmbunătățirea calității 
produselor, de larg consum.

Tovarășa Farcaș Irma este mais
tru în secția bobinaj. Noi apreciem cu
noștințele profesionale ale tovarășei 
Farcaș și sîntein mîndri că i s-a în
credințat un post de răspundere. In 
ultimul timp însă, din cauza îngîmfă- 
rii, tov. Farcaș se pretinde atotștiu
toare și nu ține cont de criticile ve
nite de jos. Cînd este criticată de 
muncitori ea respinge critica și caută 
să demonstreze în fel și chip că acela 
care a îndrăznit s-o critice nu are 
dreptate. Un lueru însă trebuie să 
știe tov. Farcaș: acei care se cred 
atotștiutori și nu învață de la mase, 
care resping critica, continuă să per
siste în greșeli, rămîn în urma vieții.

Ținînd cont de importanța pe care 
o are critica și autocritica în înlătu
rarea lipsurilor, în îmbunătățirea 
muncii în toate domeniile, eu consi
der că este bine venit acel punct din 
proiectul Statutului modificat al parti
dului în care se arată că fiecare 
membiLi de partid este dator „să folo
sească în întreaga sa activitate și să 
stimuleze în fapt autocritica și criti
ca de jos, să dezvăluie lipsurile și 
greșelile din muncă și să lupte pen
tru lichidarea lor, să lupte împotriva 
tendințelor de acoperire a lipsurilor, 
împotriva mulțumirii de sine și a a- 
mețehi de pe urma succeselor în 
muncă, să lupte hotărît împotriva în
cercărilor de gîtuire a criticii“.

TURLEA MIHAI
secretarul organizației de bază 

de la Filatura Lupeni

cului ciclic. Fruntași în lupta' pentru 
creșterea producției și productivității 
muncii, în aplicarea metodelor sovie
tice sînt și minerii comuniști Doboi 
Diomsie. Hortopan Ioan, Milig Ale
xandru și alții.

Străduința pe care au depus-o mun
citorii si tehnicienii, în frunte cu co-
muniștii. pentru înlăturarea lipsuri
lor, pentru creșterea producției și 
productivității muncii a făcut ca rea
lizările sectorului să crească lună 
de lună. In luna noiembrie colectivul 
sectorului și-a depășit cu 16 la sută 
sarcinile de plan la extracția de căr
bune și cu 29,2 Ia sută la pregătiri.

Nu se poate spune însă că toți 
membrii de partid din sectorul nos
tru sînt un exemplu pentru oamenii 
muncii fără de partid în privință 
preocupării pentru creșterea' produc
ției și productivității muncii prin ă- 
plicareă experienței înaintate. Unii 
membri de partid cum sînt tovarășii 
Cazan losif și Narița Nicolăe nu ă- 
plică nici o metodă înaintată, lucrînd 
astfel cu un randament scăzut față de 
posibilitățile pe care le au.

Pentru că sectorul nostru să obțină 
pe zi cetrece o prőductivitate din ce- 
în ce mai sporită, este necesar ca fie
care comunist să se achite de sarcină 
statutară de â fi fruntaș în muncă, de 
â, mobiliza prin exemplul său pe cei 
fără de partid la luptă activă pentru 
creșterea producției și productivității 
muncii.

BACIUJÂDALBERT 
membru de partid în organizația 

de bază nr. 1 mina Lupeni

prindere fără cartele pe luna trecută. 
Printre muncitorii care n-au primit 
cartele pe luna noiembrie se numără 
tov. Alexandru Filip, Ioan Pițigoi, 
Nicokie Balog și alții. Pentru luna 
decembrie majoritatea muncitorilor I 
încă n-au primit, cartele. Conducerea ! 
întreprinderii miniere Bănița are da- \ 
toria să ia grabnice măsuri de în
dreptare.
ANDREI COVACI și ALEX. BOYl'E , 

corespondenți |
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Purtători ai insignei G.M.A.
în acest ăn, majoritatea colective 

lor sportive din Valea Jiului au des
fășurat o susținută activitate în ceea 
ce privește complexul G.M.A. Dato
rită bunei organizări a muncii, anga
jamentele luate de colectivele sportive 
din raion cu privire la purtătorii in
signei G.M.A. au fost îndeplinite cu 
2 luni înainte de termen. Fruntașe 
în realizarea angajamentelor luate 
s‘nt colectivele sportive „Minerul” 
Petríia și ,,Constructorul” Petroșani. 
Colectivul sportiv „Minerul" Petrila' 
a depășit planul la G.M.A. pe anul 
1954 cu 176 la șută, iar colectivul 
sportiv ..Constructorul“ Petroșani' cu 
peste 150 la sută.

La îndeplinirea și depășirea pe 
ramn a p'anului cu privire la purtă
torii insignei G.M.A. ău contribuit 
tovarășii Rudolf Droțzinghn, Rormi- 
lus Boteânu. Ioan Ciortea, Silviu 
Băsch și alții.

Exemplul acestor colective trebuie 
urmat și de colectivele sportive „Fla
mura roșie” Lupeni, „Minerul” Uri- 
cani, „Minerul“ Vulcan și altele care 
au desfășurat o activitate nesatisfăcă
toare în domeniul complexului GMA. 
pe anul 1954.

*
Succese pe linia' complexului G.M.A. 

ă obținut în acest ăn și colectivul 
sportiv Minerul Lupeni. jMărturie sînt 
cei 295 purtători ăi insignei G.M.A. 
gradul I, dintre care 16 sînt femei, și! 
cei 24 purtători ai insignei G.M.A’. 
gradul II. Aceste cifre depășesc eu 
mult angajamentele luate de colectiv.

AL. NEGUȚ

Primul concurs 
de selecționare la schi

In ziua de 12 decembrie, la cabană 
Straja s-a disputat primul concurs de 
selecționare la schi, organizat de co
lectivul sportiv „Minerul” Lupeni. La 
concurs au participat 40 de sportivi.- 
Concursul s-a desfășurat la următoa
rele probe: fond 10 km. seniori, 5 km. 
senioare, 5 km. juniori și slalom spe
cial — seniori și juniori.

Iată rezultatele tehnice înregis
tratei i

Seniori 9 proba 10 km. fond: 1. 
Gheorghe Barna J 2. Ioan Demian ; 
3. Ioan Zai.

Senioare: probă 5 km. fonda 1. Te
rezia Kotto.

Juniori: proba 5 km. fond* 1. Iu- 
liu Griinwald; 2. Emanoil Husar; 3. 
Cornel Cărare. i

Juniori: slalom spéci ăl: 1. loăn 
Morar; 2. Ioan Salatzî 3. Adalbert 
Kotto.

Juniori: slalom special • I. Constan
tin Fildan; 2. losif Botár; 3. 
Ludovic Bartha.

-----  - I. CIORTEA
- - - corespondent

SPECTACOLELE DE AZI
CINEMATOGRAFE : Petroșani „AL 

Sahia": Aventură la castel; Lupeni: 
Suflete zbuciumate; Petrila: Povestea 
unui om adevărat; Aninoasa: Răsare 
soarele; Vulcan : Recoltă îmbelșugată; 
Lonea : Examen de maturitate.

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



STEAGUL ROȘU

Puternicul ecou al inițiativelor U. R. 8. S. 
în vederea asigurării păcii și securității in Europa

Conferința europeană de la Paris 
împotriva înarmării Germaniei occidentale

Comentariile presei in legătură 
cu nota guvernului U.R.S.S. 

clin 9 decembrie și cu cuvîntarea 
rostită de V. M. Molotov 

la aniversarea tratatului 
franco-sovietic

PARIS (Ager- 
pres). — TASS

Ziarele burgheze 
pariziene se limi
tează să publice 
știri foarte scurte 
despre nota guver
nului - sovietic din 
9 decembrie. Ziarele „Combat", „Pa
risien Libéré“ și alte cîteva ziare au 
consacrat notei sovietice doar cîteva 
rînduri. Alte ziare ca, de exemplu, 
„Populaire de Paris" n-au pomenit 
despre notă nici un cuvînt. Majori
tatea covârșitoare a ziarelor burgheze 
a întîmpinat nota sovietică cu ne 
liniște și iritare. Astfel, ziarul „Au
rore“ scrie că nota „provoacă iri
tare“.

Acest ziar atrage atenția asupra 
problemei austriace, încercînd să pre
zinte manevra franceză cu privire la 
această problemă, întreprinsă pentru 
a înșela opinia publică, drept indi
ciu ăl hotărîrii puterilor occidentale 
de a accepta un compromis.. In reali
tate însă este evident că ratificarea 
acordurilor de la Paris ar face lip
site de obiect orice tratative în a- 
ceastă problemă.

Tocmai faptul că această manevră 
a fost demascată de Uniunea Sovie 
tică provoacă iritarea ziarului „Au
rore".

Ziarul „L’Humanité“, care â publi
cat o expunere amănunțită a notei 
sovietice, o numește „un avertisment 
solemn“ adresat puterilor occidentale.

★

NEW YORK (Agerpres). — TASS 
Observatorul ziarului „Washington 

Post and Times Herald". Roberts, 
scrie că nota de răspuns din 9 de
cembrie a guvernului sovietic adre
sată puterilor occidentale și cuvînta- 
rea rostită de V. M. Molotov în le
gătură cu cea de a 10-a aniversare ă 
acordului franco-sovietic au stîrnit ne
liniște în cercurile oficiale americane.

Din cele scrise de Roberts reiese că 
această „neliniște“ a fost provocată 
dé demascarea manevrei primului mi
nistru al Franței, Mendès-France, 
care caută să obțină ratificarea acor
durilor de lă Paris âfirmînd totodată 
că d nu ar închide ușile pentru noi 
tratative cu Uniunea Sovietică, deși 

este evident că ra
tificarea acordurilor 
de la Paris ar face 
ca tratativele din
tre cele patru pu
teri în problemele 
germană și austria
că să fie lipsite de 

obiect. Roberts califică cuvântarea lui 
V. M. Molotov ca puternică

★
BERLIN (Agerpres). — In știrile 

și comentariile ziarelor vest-germane 
din 12 decembrie consacrate notei gu
vernului sovietic din 9 decembrie, se 
subliniază în mod special declarația 
Uniunii Sovietice din care reiese că 
ratificarea acordurilor de la Paris va 
face imposibilă realizarea unui acord 
între cele patru puteri asupra reuni 
licării Germaniei.

Ziarul „Fradkfurter Rundschau" 
declară că aprobarea de către francezi 
a reînarmării Germaniei occidentale 
ar fi în contradicție cu tratatul fran
co-sovietic încheiat acum zece an>. 
Ziarul scrie: „Ar fi periculos dacă 
noi,, cei din Germania occidentală, 
rte-am alătura fără rezerve comenta
riilor cercurilor oficiale ale celor trei 
mari din Occident. Dacă am face a- 
cest lucru acum, aceasta ar însemna 
că noi, ca germani, subapreciem gra 
vitatea situației actuale“.

*
LONDRA (Agerpres). — O serie 

de ziare burgheze britanice își ex
primă îngrijorarea față de faptul că 
ratificarea acordurilor de la Paris cu 
privire la reînarmarea Germaniei oc
cidentale este de natură să agraveze 
încordarea internațională.

Comentînd într-un articol redacțio
nal nota sovietică din 9 decembrie, 
ziarul „Reynolds News" scrie: „Re
zultatul final al acordurilor (de la 
Paris) poate fi declanșarea cursei 
înarmărilor în Europa. Intrucît pune 
tul de plecare al cursei- înarmărilor 
va fi înarmarea Germaniei, este in
contestabil că trebuie întreprinsă ulti
ma încercare pentru a evita acest 
pas... Nici acum nu este încă tîrziu' 
de a pune întrebarea dacă merită să 
ne expunem unui asemenea risc pen
tru a obține în schimb bunul îndoiel
nic al reînarmării Germaniei occiden 
tale“.

PARIS (Agerpres). — TASS
La 11 decembrie s-a deschis la Pa 

ris conferința europeană pentru exa
minarea problemelor care s-au ivit în 
legătură cu planurile de înarmare a 
Germaniei și pentru examinarea per
spectivelor dezarmării generale.

La lucrările conferinței participă 
activiști pe tărîm social și politic din 
Franța și alte cîteva țări vest-euro- 
pene. Reprezentanții Uniunii Sovieti
ce și ai țărilor de democrație popu
lară, invitați’ Ia conferință, n-au pu
tut lua parte, deoarece n-au obținut 
vize de intrare în țară.

Conferința de la Paris a fost con
vocată pentru a contracara ratifica
rea în curs de pregătire a acordurilor 
de la Paris.

La 12 decembrie, conferința euro
peană împotriva înarmării Germaniei 
occidentale, care s-a deschis la 11 de
cembrie la Paris, și-a continuat lu
crările. In prezidiul conferinței au 
fost aleși : Daladier, deputat în Adu
narea Națională din partea partidului 
radical-socialist; Paul Bastide, fost 
ministru; Domenăch, redactor șef al 
revistei catolice „L’Esprit"; Michel 
Brionge (Franța), membru în biroul 
Comitetului de pregătire pentru con
vocarea conferinței internaționale 
pentru rezolvarea pe cale pașnică a 
problemei germane; Heinrich Grîiber, 
reprezentant al bisericii protestante 
din Republica Democrată Germană și 
alte personalități de seamă din Dane
marca, Finlanda, Anglia, Italia, El
veția.

La 11 decembrie, rostind cuvîntul 
introductiv, Edouard Daladier a che
mat la unirea tuturor forțelor pentru 
lupta împotriva înarmării Germaniei- 
uentru că, a subliniat el, „noi respec
tăm toate popoarele — bărbați, femei 
și copii — oameni din toate clasele 
sociale, pe care o politică greșită îi 
poate împinge la nenorocire și la rui
nă și poate la un ai treilea război 
mondial, a cărui primejdie și proba
bilitate nu pot fi excluse“. Ocupîn- 
du-se de propunerile sovietice cu pri
vire la rezolvarea pașnică a proble
mei germane, Daladier ă subliniat că 
notele sovietice cuprind propuneri ex
trem de concrete cu privire la ține
rea unor alegeri libere care ar permite 
Germaniei să-și redobîndeăscă unita
tea, ar permite unei Germanii demo

crate și iubitoare de pace să-și ocupé 
locul ce i se cuvine în lume.

La 12 decembrie conferința și-a în? 
cheiat lucrările.

Cu mare atenție au urmărit dele
gații la conferință cuvîntarea lui Lâu- 
rerit Casanova, deputat în Adunarea’ 
Națională franceză. „Adepții acordu
rilor de la Paris, a spus Casanova, 
recurg la manevre perfide într-o pro- 
blemă care este limpede pentru po
porul și parlamentul francez, deoa
rece este vorba de înarmarea unila
terală a Germanie«, iar aceasta va 
distruge posibilitatea rezolvării pro
blemei germane și va agrava încor
darea internațională. Ratificarea a- 
cordurilor de la Paris se pune la caile 
chiar în momentul cînd există con
diții favorabile pentru tratative între 
puterile interesate. Țările Răsăritului 
ne-au dat un avertisment limpede, pe 
care trebuie să-l privim cu toată se
riozitatea. In fiecare zi se intensifică 
opoziția națională față de acordurile 
de la Paris, ceea ce face ca adepții 
acestor acorduri să recurgă la ma
nevre în Adunarea Națională. Se a- 
firmă că ratificarea acordurilor și pu
nerea lor în practică n-ar fi același 
lucru. Trebuie avut în vedere că rati
ficarea este un act politic de mare 
importanță, care va accentua neîn
crederea și va aduce schimbări seri
oase în relațiile dintre Franța și 
U.R.S.S., precum și între Franța și 
Germania occidentală.

Oricare ar fi rezultatele apropiate
lor dezbateri din Adunarea Națională 
franceză, a subliniat Casanova, ulti
mul cuvînt aparține poporului francez 
care nu se va împăca niciodată cu 
înarmarea Germaniei".

Conferința europeană a adoptat o 
rezoluție în care se subliniază că ur
mările acordurilor de la Paris vor 
fi foarte grave pentru perspectivele 
tratativelor. Aceste acorduri vor con
stitui un obstacol în calea tratative
lor dintre Est și Vest în problema 
germană. Ele vor împinge lumea pe 
calea cursei înarmărilor.

In rezoluția adoptată, participanții 
la conferință cheamă opinia publică, 
oamenii politici, guvernele și parla
mentele din țările respective să-și dea 
seama de primejdia acordurilor de la 
Paris, să le’respingă și să pășească 
ferm pe calea luptei pentru slăbirea 
încordării internaționale.

întreagă lume recunoaște făptui că 
Taivanul este un vecin teritoriu al 
Chinei. Gu aceasta este de acord în 
vorbe și guvernul Statelor Unite ale 
Americii pentru că ei â semnat De
clarațiile de Ia Cairo și Potsdam, preț, 
cum și Actul de capitulare 3 Japoniei^ 
Alta este poziția guvernului S.U.A; 
atunci cînd se pune problema verifi
cării în practică â politicii sale.

Se știe că Ia numai cinci ani de lă 
semnarea susamirititelor documente, 
guvernul Statelor Unite a ocupat 
prin violență teritoriul insulei Taivan, 
atunci cînd a început și războiul în 
Ccreea. Pe acest teritoriu, el și-a 
instalat marioneta Cian Kai-și. Nu 
trebuie uitat că guvernul S.U.A. â fo
losit războiul din Coreea ca pretext 
pentru menținerea regimului de ocu
pație în Taivăn. încetarea războiului 
din Coreea' â făcut ca acest pretext 
să nu mai poată fi folosit. Și pentru 
a nu scăpă din mîini Taivanul, guver-- 
nul S.U.A. a recurs lă o formă măi 
„garantată". Astfel, la 2_ decembrie 
auc. el â încheiat cu clica lui Cian 
Kai-și un „Tratat de securitate mu
tuală". Cu ajutorul acestui tratat, — 
spune Ciu En-Iai, ministrul Afaceri
lor Externe al R.P. Chineze în decla
rația sa cu privire ia „tratatul de se
curitate mutuală” încheiat între 
S.U.A. și Cian Kai-și — guvernul 
Statelor Unite încearcă să legalizeze 
ocupația armată ă teritoriului chinez 
— Taivăn — și, folosind Taivanul ca 
bază, să-și extindă agresiunea împo
trivă Chinei și să pregătească un nou 
război. _

Taivanul este un teritoriu chinez,

Eliberarea Taivanului — 
cauză sfînfă a poporului chinez

iar Cian Kai-și este_ dușmanul po
porului chinez. Eliberarea Taivanului 
și lichidarea clicii trădătoare a lui 
Ciăn Kai-și — a declarat Ciu En-lai 
— constituie o problemă care privește 
exclusiv suveranitatea Chinei și tre
burile sale interne și noi nu vom to
lera nici un fel de amestec din partea 
vreunui stat străin. Dacă totuși- gu
vernul Statelor Unite nu-și va retrage 
toate forțele sale armate din Taivan 
și vă continua să se amestece în tre
burile interne ale Chinei, el trebuie 
să-și asume răspunderea pentru ur
mările ce decurg din această situa
ție.

Că scopurile urmărite de Statele 
Unite prin menținerea regimului de 
ocupație în Taivan sînt agresive, este 
dovedit prin mai multe fapte. Pe te
ritoriul acestei insule, guvernul Sta
telor Unite construiește întăriri și 
creează baze militare. El încurajează 
clica ciănkaișistă la acte de provocare 
împotriva poporului Chinez, ameste- 
cîndu-se în treburile interne ale Re
publicii Populare Chineze. Toate ă- 
cestea, guvernul S.U.A. vrea să le 
numească acțiuni defensive. Or, toc
mai scopul de agresiune împotrivă 
Chinei populare călăuzește guvernul 
S.U.A. să transforme Taivanul într-o 
bază militară. Esența tratatului în
cheiat între S.U.A. și clica ciăncăișis- 
tă constă în aceea că dacă poporul 
chinez va trece Ia eliberarea Taiva

nului — el să se lovească de Statele 
Unite. Amenințările războinice însă, 
nu pot împiedica poporul chinez să-și 
apere cauza dreaptă — eliberarea 
Taivanului, asigurarea securității sta
tului său și a păcii. Nu încape nici o 
îndoială — se spune în declarația lui 
Ciu En-lai — că semnarea „tratatu
lui de securitate mutuală” între SUA 
și Cian Kai-și a făcut să crească pri
mejdia extinderii agresiunii america
ne împotriva Chinei.

însuși secretarul de stat al S.U.A. 
— John Foster Dulles a declarat că 
acest tratat este o verigă a așa-numi- 
tului sistem de securitate creat de 
Statele Unite în Pacific. Aceasta în
seamnă că S.U.A. nu se vor opri la 
ocuparea Taiva'nului, că ele vor în
cerca să lege tratatul încheiat cu Cian 
Kai-și de cel de Ia Manilla și de alte 
tratate militare încheiate în Asia.

Ciu En-lai subliniază că aceste ac
țiuni ale cercurilor agresive din SUA 
sînt.coordonate cu acțiunile lor în Eu
ropa, unde ele au inspirat încheierea 
acordurilor de la Paris, unde reînvie 
militarismul german și extind siste
mul de agresiune în Occident. Scopul 
lor este de a ădînci scindarea lumii, 
de a înrobi popoarele din aceste re
giuni și de a accelera pregătirea unui 
nou război.

Popoarele însă, nu pot să uite ceea 
ce istoria le-a învățat. De aceea, ele 

nu vor permite ca greșelile istoriei să 
se repete.

încheierea tratatului de la ¿Manilla 
și cel cu clica lui Cian Kai-și nu poate 
să nu agraveze situația în Asia. Ele 
încalcă în mod flagrant prevederile 
Cartei Națiunilor Unite cu privire la 
integritatea teritorială și independen
ța politică a țărilor. Aceste tratate 
nu duc decît la război ; ele nu pot 
contribui la coexistența pașnică a ță
rilor. Aceste tratate — potrivit expre
siei lui Ciu En-lai — constituie o 
batjocorire a Cartei Națiunilor Unite.- 
Răspunderea pentru această situație 
o poartă numai Statele Unite.

In numele destinderii continue â 
situației internaționale și a asigurării 
păcii, poporul chinez declară în fața 
întregii lumi că Taivanul este terito
riu chinez.

Poporul chinez este hotărît să eli
bereze Taivanul Numai eliberînd 
Taivanul de tirania clicii ciankaișîste^ 
poporul chinez va putea asigura uni
tatea deplină a patriei sale și va crea' 
garanția păcii în Asia și în întreagă 
lume.

Poporul chinez — se spune în în
cheierea declarației lui Ciu En-lai cu 
privire lă „tratatul de securitate iimp 
tuală” între S.U.A. și Cian Kai-și -— 
dorește cu ardoare pacea, totuși el nu 
va cerși niciodată pacea cu prețul 
teritoriului și suveranității sale. Sa
crificarea teritoriului și a suveranii 
tații poate duce numai lă o nouă ă- 
gresiune. Aceasta nu poate asigura o 
pace adevărată. Poporul chinez înțe
lege că pacea poate fi apărată numai 
prin rezistența opusă agresiunii.
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