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Acțiune de control obștesc 
asupra activității asigurărilor sociale

Prezidiul Consiliului Central al Sindicatelor, împreună cu 
Ministerul Finanțelor și Ministerul Sănătății, a hotărît ca în 
luna decembrie să se organizeze în toate întreprinderile și insti
tuțiile din țară, o acțiune de control obștesc asupra executării 
bugetului de asigurări sociale. Cu această ocazie se va analiza 
întreaga activitate a asigurărilor sociale pe anul 1954. Această 
acțiune a început și în întreprinderile și instituțiile din Valea 
Jiului.

La baza politicii partidului și guvernului nostru stă grija 
față de om și nevoile sale. An de an, din venitul național, sume 
tot mai însemnate se repartizează asigurărilor sociale. Numai 
în acest an, pentru asigurările sociale s-a alocat 1.600.000.000 
lei. adică de 2,5 ori mai mult decît în anul 1949. Aceste fonduri 
sînt cheltuite în scopul apărării sănătății oamenilor muncii, 
pentru îmbunătățirea continuă a profilaxiei și tratamentului 
medical, pentru plata ajutoarelor de boală și a pensiilor, pen
tru ocrotirea mamei' și a copilului, pentru crearea unor condiții 
din ce în ce mai bune de odihnă și tratament în stațiunile bal- 
neo-climaterice.

Multe comitete de întreprinderi gospodăresc cu grijă și spi
rit de răspundere fondurile de asigurări sociale Cu ajutorul 
activului obștesc ele reușesc să cunoască și să satisfacă nevoile 
oamenilor muncii. In cursul acestui an, pe lîngă dispensarul 
muncitorilor constructori din Petroșani a fost deschis un stațio
nar cu 25 de paturi iar în prezent, tot aici' se instalează un 
aparat Röntgen ; la Livezeni s-a deschis un nou dispensar ; pe 
lîngă unele mine au fost deschise sanatorii de noapte necesare 
odihnei și tratamentului minerilor fără scoaterea lor din pro
ducție; mii de oameni ai muncii au fost trimiși la odihnă în 
stațiunile balneo-climaterice; s-aü deschis, noi cămine, creșe. 
cantine dietetice etc.

Toate acestea, oglindesc grija față de om, șî ele se reali
zează din bugetul de asigurări sociale. Sínt însă și comitete de 
întreprindere care cheltuiesc nechibzuit fondurile de asigurări 
sociale. Astfel, în cursul acestui an, comitetul de întreprindere 
al minei Lonea a cheltuit cU *140.000 lei mat mult pentru ajutoa
re de boală decît în alți ani. Aceasta datorită faptului că unii 
medici dau scutiri medicale cu multă ușurință și că unii membri 
ai comitetului de întreprindere care fiind de acord cu 
asemenea scutiri acordă cu tot atîta ușurință ajutoare de boală 
unor chiulangii. Comitetul de întreprindere al minei Vulcan a 
cheltuit 11.000 lei, fără să știe pe ce.

Destinația firească a bugetului de asigurări sociale est? 
îmbunătățirea permanentă a condițiilor de viață ale celor ce 
muncesc. Controlul obștesc asupra gospodăririi fondurilor de 
asigurări sociale are scopul să scoată Ia iveală lipsurile în gos
podărirea acestor fonduri, atît din partea organelor sindicale, 
cît și a administrațiilor de întreprinderi și instituții. In acest 
scop, la toate întreprinderile și instituțiile din raionul nostru au 
luat ființă comisiile de control obștesc

Pentru ca aceste comisii să-și poată duce în bune condițiuni 
activitatea, organele sindicale, medicale și administrative, au 
datoria să pună la dispoziția comisiilor de control obștesc toate 
materialele necesare pentru o bună documentare. In același 
timp .oamenii ¡..uncii din întreprinderi și instituții au datoria 
patriotică de a sprijini munca acestor comisii, să le furnizeze in
formațiile necesare, să dezvăluie cu curaj lipsurile pe care 1? 
cunosc în ce privește folosirea bugetului de asigurări sociale.

Organizațiile de partid au datoria să sprijine munca corni 
siîlor de control obștesc. Indrumînd în activitatea lor și antre- 
nînd la acțiunea de control obștesc mase cît mai largi de mun
citori, care prin sezisările, propunerile și sugestiile lor să con
tribuie la îmbunătățirea folosirii fondurilor de asigurări sociale, 
organizațiile de partid vor aduce contribuția lor prețioasă la 
această importantă acțiune.

■ Legătoarea Angela Duță face parte dintr-o brigadă frun
tașă de la Filatură. De la începutul lunii decembrie și-pînă acum 
ea a depășit planul de producție cu 40 la sută.

Declarația tov. Chivu Stoica
prim vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, 

conducătorul delegației guvernamentale a R. P. R. 
la conferința de la Moscova,

făcută la posturile
Marți seara, lă posturile noastre de radio, 

tovarășul Chivu Stoica, prim vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, conducătorul dele
gației guvernamentale a Republicii Populare 
Romîne la conferința de la Moscova, a făcut 
următoarea declarație :

Conferința țărilor europene pentru asigura
rea păcii și securității în Europa, care s-a 
ținut la Moscova între 29 noiembrie și 2 de
cembrie 1954, constituie un eveniment istoric, 
în viața Europei. Hotărîrile ei, concretizate în 
Declarația celor 8 state participante, aduc o 
contribuție esențială la cauza păcii și secu
rității în Europa și în lume.

Delegația guvernului Republicii Populare 
Romîne a participat la lucrările conferinței și 
a semnat Declarația, deoarece ea corespunde 
năzuințelor și voinței de pace a poporului ro
mín, ca și a altor popoare, punîndu-și ca scop 
să asigure pacea și securitatea necesare în
făptuirii operei de construcție pașnică, de dez
voltare a economiei și culturii, de ridicare 
continuă a nivelului de trai al populației.

După cum se știe, din inițiativa cercurilor 
agresive din S.Ú.A., Anglia, Franța, au fost 
semnate recent la Paris o serie de acorduri, 
care prevăd remilitarizarea Germaniei occi
dentale și atragerea ei în blocul nord-atlantic 
și în alte grupări tot atît de agresive. Acum 
se depun mart ‘stăruințe pentru a se grăbi 
ratificarea acestor acorduri, a se grăbi adică 
reînvierea militarismului german — dușman 
vechi și neîmpăcat al securității popoarelor 
europene.

Astfel, în Europa s-a creat o situație nouă 
deosebit de primejdioasă pentru cauza păcii. 
In fața ei popoarele și statele iubitoare de 
pace nu pot rămîne indiferente, pasive. In 
numele asigurării propriei lor securități și a 
păcii generale, ele au datoria să ia măsurile 
corespunzătoare situației create. Tocmai acest 
imperativ a determinat ținerea conferinței de 
la Moscova și a inspirat lucrările și hotări- 
rile ei.

La conferința de la Moscova, delegația 
noastră a reamintit că guvernul romín consi
deră reînarmarea Germaniei occidentale și 
atragerea ei în blocuri și grupări militare sub 
forma Uniunii vest-europene și .a blocului 
Atlanticului de nord, că o gravă prlmejdiie 
pentru pacea și securitatea popoarelor, printre 
care și a poporului romín. Intr-adevăr, nu 
poate fi uitat faptul că în decursul unei sin
gure generații, poporul nostru a cunoscut în 
două rînduri urgia adusă de militarismul ger* 
man. In primul război mondial, fiecare al ze
celea locuitor al țării ă căzut pe front, Iar pa
gubele pricinuite economiei naționale prin răz 
boi și ocupația germană au fost de 31 miliarde 
lei aur.

In cel de al doilea război mondial, dezlăn
țuit de aceiași imperialiști germani, poporul 
romîn a avut de asemenea enorm de suferit. 
In preaima declanșării războiului, datorită po
liticii de creare a unor grupări agresive în 
Europa și prin politica cercurilor imperialisté 
din Occident și a reăcțiunii din țara noastră, 
Romîniă a fost inclusă în așa-zisa „sferă ger
mană de interese“ din estul și sud-estul Euro
pei, ceea ce a avut ca urmare jefuirea nemi
loasă ă bogățiilor Romîniei de către imperia
lismul german, transformarea ei într-o anexă 
agrară și furnizor de materii prime pentru 
economia de război nazistă. Jugul hitlerist ă 
pricinuit economiei naționale pagube însumînd 
bugetul țării pe 12 ani și a creat totodată o 
frînă în calea progresului economic și cultural 
al patriei. Romînia și-a pierdut independență 
națională și, tîrîtă în criminala aventură a 
războiului antiscvietic, ă fost împinsă pe mar
ginea catastrofei naționale. Peste 500.000 de 
tineri au fost sacrificați.

~ Numai datorită eliberării țării noastre de 
către Armata Sovietică șî în urma răsturnării 
dictaturii fasciste și â întoarcerii armelor îm-

noastre de radio
potriva ocupantului hitlerist poporul nostru 
renăscut și-a făurit statul său independent și 
democrat, factor de pace și progres in Europa^ 

Finind seama de experiența din trecut, po 
porul nostru este pe deplin conștient de pri
mejdia reînvierii militarismului german și este 
vital interesat ca în Europa să se creeze ase ■ 
menea condiții încît să nu mai fie cu putință 
repetarea unei agresiuni din partea militariș- 
tilor germani.

Aceleași sînt și interesele celorlalte popoare 
europene, atît din Răsăritul cît și din Apusul 
Europei îndeosebi ale vecinilor Germaniei, 
care nu odată au fost victime ale agresiunilor 
dezlănțuite de militariștii germani. Aceleași 
sînt șt interesele poporului german însuși. Po
poarele Europei nu pot să admită ca — sub: 
pretexte înșelătoare — să reînvie odiosul 
Wehrmacht care a semănat moartea și ruina 
pe tot întinsul continentului nosiru. Tocmai 
de aceea popoarele europene, inclusiv poporul 
german, se ridică cu o hotărîre crescîndă îm
potriva acordurilor de la Paris, prin care se dă 
mînă liberă militariștilor germani.

Apărînd interesele tuturor popoarelor Euro
pei, Declarația conferinței de la Moscova ă- 
trage în mod solemn atenția statelor euro
pene asupra situației primejdioase ce s-ar creă 
prin ratificarea acordurilor de la Paris. Rai' 
tificarea acestor acorduri ar submina posibili
tatea reglementării problemelor europene ne
rezolvate, în primul rînd a problemei germane^ 
Ratificarea acordurilor de la Paris înseamnă 
intensificarea continuă a cursei înarmărilor 
și ca urmare agravarea încordării internațio
nale; ea înseamnă accentuarea în cea ma'f 
mare măsură a primejdiei unui nou război 
mondial. Perspectiva acordurilor de lă Paris 
este perspectiva subminării păcii în Europa.

Există și o altă perspectivă : a întăririi păcii 
în Europa, Declarația de la Moscova arată 
limpede calea înfăptuirii acestei perspective, 
corespunzătoare intereselor popoarelor. In a- 
cest scop este necesa-r să se renunțe la politica 
de blocuri și să se înfăptuiască un sistem de 
securitate colectivă cu participarea tuturor 
statelor europene, indiferent de orînduirea lor 
socială. Este necesar să se renunțe la planu
rile de remilitărizăre a Germaniei occidentale 
și să se realizeze, pe calea tratativelor între 
cele patru puteri, un acord cu privire lă efec
tuarea în 1955 a" unor alegeri libere pe în
treagă Germanie, în bază cărora să se consti
tuie un guvern ăl întregii Germanii, al unei 
Germanii unite, democrate, iubitoare de pace.'

O adevărată securitate în Europa — arătă: 
Declarația — poate fi asigurată numai în ca
zul cînd în locul creării de grupări militare 
închise ale unor state europene, îndreptate îm
potriva altor state europene, va fi creat un sis
tem de securitate colectivă în Europa. Un ase-; 
menea sistem de securitate, bazat pe partici
parea tuturor statelor europene, indiferent de 
orînduirea lor socială și de stat, ar permite 
unirea eforturilor statelor europene în intere
sul asigurării păcii în Europa.

Popoarele Europei pot și trebuie să trăiască 
în pace, pe baza principiului coexistenței paș
nice ă diferitelor state, fără deosebire de regim 
social, pe baza neamestecului în treburile 
altor state și ă respectării independenței lor. 
Popoarele Europei nu ău nevoie de dominația 
cercurilor agresive din Statele Unite, care vor 
să stăpîneășcă întregul glob pămîntesc. Fău
rind o pace trainică în Europa, dezvoltînd re
lațiile economice și culturale între diferitele 
state ale Europei, popoarele acestui continent, 
în Ioc să-și îndrepte forțele și capacitatea spre 
distrugerea de bunuri materiale și vieți ome
nești, vor putea să Ie folosească pentru dez
voltarea economiei, pentru ridicarea nivelului 
lor material și cultural.

(Continuare în pag. 4-a)
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LA COLOCVIU
In ziua de 13 

decembrie, trenul 
care urma să ple
ce din gara Lu
peni spre Petro
șani la orele 16,45, 
a plecat abia la 
orele 16,42, adică 
cu o întirziere de 
57 minute.

„Cînd l-am întrebat pe impiega
tul de serviciu de ce pleacă trenul cu 
atita întirziere — ne scrie tov. Biro 
Lazăr din Uricani — acesta a răs
puns ; — Să vă pară bine că pleacă 
și acum /"

Pe bună dreptate își pune citito
rul nostru întrebarea: oare la Lu
peni trenurile circulă după bunul 
plac, al personalului de serviciu și 
nu după mersul trenurilor în vigoa
re? Ar fi bine să se lămurească a- 
ceastă situație. Altfel oamenii muti
cii din Lupeni și Uricani sînt puși 
in situația de a nu se putea deplasa 
la Petroșani declt atunci cind vor 
tovarășii de la gara Lupeni

*

In seară zilei 
de 14 decembrie' 
— ne scrie mun
citorul N. Guțan 
din Petroșani — 
m-am abătui: pe 
la arena de popice t
a colectivului spor--A-d j \ ’
tio Minerul Pe- 11 
irașani. Se jucau 
popice. Fac antrenament 
mi-am zis eu. Mai tirziu insă m-am 
convins: nu era vorba de antrena

băieții,

mente — se juca pe bani Și asia 
nu o făcea altcineva, ci chiar jucă
tori ai echipei de popice Minerul.

Și așa cum se întîmplă deobicei 
cind se joacă pe bani, nu a lipsit 
nici scandalul. La un moment dat 
doi jucători, Albu și Demeter, au 
sărit ia bătaie. A fost necesară in
tervenția celorlalți pentru a lămuri 
situația.

Eu cred, scrie cititorul nostru, că 
va trebui să intervină pînă la urmă 
și conducerea colectivului pentru 
ca să nu se mai joace popice pe 
bani.

— Gata băieți — întrebă Zegheru 
aruneîndu-și mantaua pe umeri.

— Gata ! — anunțară cei din apro- 
pierea-i.

— Haideți atunci să mergem! — se 
grăbi Zegheru,

— Stați puțin, încă nu mi-ăm lus
truit pantofii, nu se face să plec așa
— protestă Serghe.

In sfîrșit, grupul de studenți ai In
stitutului de mine din Petroșani, ieși 
din cămin, ureînd spre institut. Sînt 
studenții din grupa 305 a anului IV 
exploatare. Azi după masă au colocviu 
la mecanică minieră — primul coloc
viu din această sesiune.

— Ei, fraților — întrebă Băjan 
Vasile, organizatorul de grupă U.T.M.
— sînteți pregătiți,., sufletește ?

— Nu vezi că avem toți „cizmele 
lustruite și mustățile răsucite“, cum 
ne cerea bătrînul profesor Paul — 
răspunse rîzînd Niță Serghe.

Toți rîseră, amintindu-și de profe
sorul care-i amenința în glumă că 
nu-i va primi la examen sau colocviu 
dacă nu se vor ferchezui pe măsura 
evenimentului.

Deși nici unul dintre ei n-ăvea 
„mustață răsucită“, urcau veseli și cu 
curaj dealul ce-i despărțea de institut.

Emoții nu aveau ! Pentru cei mai 
mulți dintre ei a trecut de mult vremea 
cînd se cramponau în fața ușilor să
lilor de examen. întrebîndu-se cu tea
mă : „II iau, nu-1 iau?“ Printr-o pre
gătire temeinică, de zi cu zi „ele
mentul surpriză“ a . fost definitiv în
lăturat din examene și colocvii.

— De-aș fi Ia fel de „emoționat“ 
și la examenul de sfat — spune Io- 
nescu Dumitru — aflați că m-aș duce 
ca Ia nuntă.

— Ei, examenul de stat e altceva ! 
Acolo, oricum, ești emoționat: doar 
atunci primești diploma de inginer, 
răsplată a muncii de ani de zile !

Pe nesimțite, bine dispuși, studen
ții au ajuns sus.

— In ce sală avem colocviul ?
— In amfiteatrul 5. Dar nu te grăbi 

așa, mai avem 15 minute pînă înce
pem.

★
— Uite, tovarășe Briceag, avem 

aici schița a două pompe centrifugale 
în serie. Explică-mi dumneata...

Glasul profesorului e prietenos. 

Colocviile decurg sub forma unor dis
cuții științifice între profesor și stu
dent. Răspunsurile, observațiile și 
concluziile multor dintre ei dovedesc 
însușirea cunoștințelor predate. Chiar 
și pe fața tovarășului inginer Bră- 
deanu — examinatorul — se poate 
citi adesea satisfacția provocată de 
răspunsurile exacte ale unor studenți 
bine pregătiți ca Briceag Ion, Bitir 
Pavel, lonescu Dumitru, Băjan Va!-* 
sile, Popianăș Dumitru...

Dar se întîmplă ca alteori, fața to
varășului profesor să devină gravă, 
exprimînd nemulțumire; unii dintre 
studenți au subapreciat importanță 
colocviului șî s-au pregătit superficial. 
Printre aceștia se numără și studen
ții Vasile Zîrnă și ioan Gheorghe.

Băjan și Briceag, au stat de vorbă 
ă doua zi cu ei.

— Ascultă Ioane, cum ai putut să 
te încurci la povestea aceea cu con- 
ducia de refulare a pompei? Nai ci
tit ? Ce s-a-ntîmplat cu tine ?
" Nu, măi Vasile, uite cum ă foști .- 

am lipsit la orele cînd s-ă început 
studiul pompelor centrifugale. Am ne
glijat să copiez notițele, zicîndu-mi 
că doar nu mă va întreba chiar die-a- 
colo. Și uite, chiar de-acolo m-a în
trebat. De... ghinionul 1

— Nu loâne, nu e „ghinion" —> 
intervine cu asprime și Briceag, secre
tarul U.T.M. pe ăn — e neglijență, 
delăsare. Dacă citeai și partea aceea 
a cursului, mai putea fi vorba de ghi
nion ? !

— De... aveți dreptate. Acesta â 
fost doar primul colocviu. Vă promit 
însă că la celelalte mă voi strădui 
mai mult I

Fapt este că și âlți studenți ai gru
pei 305 s-au prezentat destul de su
perficial pregătiți, semn că triunghiul 
de conducere al grupei nu ă luat su>- 
ficienfe măsuri, din timp, pentru ă 
se prezenta întreaga grupă în rînd 
cu fruntașii ei.

In fața grupei 305, că și în fața tu
turor studenților institutului, se mai 
află o serie de colocvii și întreaga 
sesiune de examene.

Ei sînt hotărîți să se străduiască 
pentru a se pregăti mai temeinic că 
pînă acum, să facă într-adevăr cin
ste institutului.

IUȘAN VALERIU

Recenzie la „Flacăra"
Nr. 23 (48)

Sînt frumoase călătoriile, pentru 
că de-a lungul lor cunoaștem oameni 
și fapte noi. Există călătorii în spa
țiu și călătorii în timp. în uzine și în 
lumea cărților, pe meleagurile noas
tre și dincolo de hotare.

Ultimul număr al revistei „Fla
căra" ne preumblă tocmai pe astfel 
de drumuri. Iată șiraguri de care ale 
țăranilor muncitori care duc grîul la 

‘colectare, iată o fabrică de marochi- 
nărie, iată-1 pe inginerul șef (din re
portajul semnat de G. Coporan)1 
Gheorghe Trică controlînd mersul pro
ducției în Atelierele de automotoare 
din Orașul Stalin. Reporterii ne po
vestesc cele văzute, ne vorbesc des
pre felul în care masele largi ale ță- 

'rănimii muncitoare, tehnicienii și oa
menii de știință sprijină aplicarea 
Directivelor Partidului în agricultură, 

•'ne vorbesc despre efortul muncitorilor 
• din uzine.

Totodată însă — șl aceasta e îm
bucurător — ne arată că în aceste 

' călătorii mai răsar unii „oameni care 
; ne stingheresc" cei care lasă porum
bul să putrezească pe cîmp, nu-și țin 
angajamentele luate, sau, folosind 
„rezervele interne", toarnă apă în 
vin. însoțite de fotografiile „oameni
lor care ne stingheresc“ aceste mici 
foiletoane vor găsi un viu ecou în 
opinia publică și vor face să tresară 
unele conștiințe sociale deficitare, la 
vederea oricăror inofensive aparate de 
fotografiat.

Reînviind trecutul de luptă al po
porului nostru, maestrul Camil Pe- 
trescu ne Conduce „In inima Lipsca
nilor“ (fragment din romanul „Un 
om între oameni“ Voi. II, cartea Il-a) 
în acele momente de frămîntare so
cială, cînd Vodă Bibescu, sub presiu
nea maselor populare e silit să sem
neze constituția.

Inchizînd revista (desigur nu îna
inte de a fi văzut moda și a fi dez
legat jocurile): cititorul după atît de 
îndelungi călătorii va recita — poate 
— versurile pe care poetul Tiberiu 
Utăn le publică îr acest număr: 
Averea mea — pămintul țării-ntregl 
Condeiul și un petec de hlrtie 
Și-n țara asta cînt ce-mi place mie 
Și nici nu vreau mai mult, mă înțelegi?, 
Intreabă-l pe oricare dintre regi I 
De mă întrece-n bogăție...

Piesa „Fără cortină“ s-a jucat, nu 
demult, prin unele unități ale coope
rației de aprovizionare și desfacere, 
precum și la cîteva unități T.A.P.L.- 

Personaiele •
Marin Mladin, contabil șef la co

operativa „Ciobanul“ din Lupeni.
Maftei Tomiuc, gestionar.
Marin Neagu, referent tehnic Ia 

cooperativa „Ciobanul“.
Aurel Cocină, șeful depozitului 

T.A.P.L. Lupeni.
Constantin Țigăreanu, contabil șef 

la T.A.P.L. Petroșani;
Siegfried Khemvf, contabil șef la 

T.A.P.L. Lupeni.
Moise Jurca, contabil la cooperati

va „Ciobanul“ din Lupeni
Cetățeanul anonim.

Director de scenă :
Cazimir Latoski, contabil la Uni

unea regională a cooperativelor de 
aprovizionare și desfacere Deva

Tabloul I
Intr-un ¡birou al cooperativei „Cio

banul“ din Lupeni, în plină zi. Marin 
Mladin, Marin Neagu și Maftei To- 
miuc discută aprins între ei.

Mladin : Tare mi-e teamă că afa
cerea noastră o să iasă prost. Dacă 
ne prinde cu mîța-n sac, adică piș- 
cînd din avutul obștesc, nu scăpăm 
basma curată ; pușcăria ne mănîncă,

Neagu : Nu-nțeleg, domn’șef 1 Ce- 
are avutul obștesc cu cei 18.000 lei 

’ strînși cu sudoarea frunții noastre 
peste gestiuni ? Eu atîta știu : ăștia-« 
banii noștri și...

Mladin : Nu te grăbi 1 Să vedem 
ce propune Tomiuc în legătură cu for
mele.

Tomiuc: Domnule șef, după cum 
știți ș'i ați avut prilejul să vă con
vingeți, mie-mi place să vorbesc 
scurt și cuprinzător, adică la concret.

_________________________FOILE TON___________________________

FĂRĂ CORTINĂ
Ce mai încoace și-ncolo : ne-ar putea 
fi de un real folos Coamă, șeful de
pozitului T.A.P.L. Nu cred că-i cazul 
să v'i-1 descriu, dar subliniez, om ca 
el mai rar: scump la vorbă, darnic 
la fapte...

Mladin : Mai concret. Tomiuc, ce 
dracu ! .

Tomiuc : Aveți puțintică răbdare ! 
Cocină o să n'e livreze mărfuri din 
depozitul T.A.P.L. (e serviabil, nu 
ne poate refuza). Dumneavoastră, 
domnule șef, virați operativ suma 
respectivă în contul T.A.P.L.-ului. 
iar eu vînd mărfurile

Neagu : Just. Tomiuc; propunerea 
e bună.

Mladin (reflectînd) : Ce ți-e și cu 
calitățile astea ascunse ale omu
lui!... întreprinzător ești, frate I

Tabloul II
Acțiunea este plasată la depozitul 

T.A.P.L. din Lupeni. Tomiuc, Neagu 
și Cocină trag „concluzii“ pe mar
ginea „’intimei“ consfătuiri.

Cocină : Dacă ziceți voi, fie și 350 
kg. zahăr. Numai vorba aia, nu uitați 
să mă ungeți cu vreo 2—3 bătrî- 
ne...

Tomiuc și Neagu (în cor) : Se 
poate, nea Cocină ? »Eliberează ma
tale factura și-apoi...

Cocină (în timp ce scrie febril, ci
tește cu glas tare) : Factura nr. 
62/1954, emisă pentru cooperativa 
„Ciobanul” 350 kgr. zahăr. 115 litri 
votcă, 450 llitri bere... Total : 
18.406,80 lei + 368,13 lei, adică 2 
la sută manlpulație și transport (de 
la depozitul gestionarului Cocină la 
magazinul lui Tomiuc — n. aut.) 

Total general : 18.774.93 lei... (con- 
templîndu-și „opera“) Fraților, ara 
terminat!

Tomiuc și Neagu (între ei) : Și 
cînd te gînd.ești cum îl discreditează 
oamenii, făcîndu-1 excroc. (apoi tare) 
Nea Cocină, ești un om și jumăta
te !..

Tabloul III
Au trecut cîteva zile. In magazinul 

alimentar, unde este gestionar To- 
miuc, a intrat un cetățean.

Cetățeanul : Domn’ Tomiuc. v-am 
adus un bilet.

Tomiuc: Să-l vedem. (Parcurge 
hîrtia cu glas tare) „Dă-mi imediat 
20.000 lei. Nevoi urgente! — Marin 
Mladin” (Tomiuc trece la casă, 
scoate banii, îi dă cetățeanului. Apoi 
scrie în continuarea biletului: vînza- 
rea din zilele 29—30 iunie înmînată 
șefului contabil Mladin pentru... plăți 
de achiziții: 20.000 lei).

Tabloul IV
Discuții între Neagu și Mladin. 

Locul nu interesează
Neagu : Văzuși, domn’ șef ? Gu

rile rele au și aflat c-am primit un 
sac de zahăr și 2.500 leî, partea mea 
din afacere. Să-nebunești, nu alta l

Mladin: Nu-ți pierde firea, Nea- 
gule ! La o adică îl avem și pe Jurca, 
cogeamite contabilul.

Tabloul V
„Respectabilii“ țin o consfătuire. 

Unul dintre ei ticluiește procesul ver
bal cu glas tare.

Proces verbal încheiat azi, 8 sep
tembrie, între Jurca Moise. Țigărea
nu Constantin și Khemvf Siegfried.

Deoarece factura nr. 62, în valoare 
de 18.774,93 lei este dispărută, ea se 
scade de comun acofd din suma de 
23.640,18 lei, care reprezintă amba
laje și obiecte de inventar la unitățile 
cooperativei „Ciobanul”, nr 40 Un
eam și 39 Bărbăteni.

Țigăreanu: Măi, prea bate ta 
ochi, nu găsirăm forma legală cores
punzătoare. -Și poate nu m-aș fră- 
mînta atît, dar e p-aici revizorul con
tabil de la Deva.

Khemvf: N-avețî grijă, ăsta-i omul 
meu 1 Ma!i acum cîteva zile mi-a ars 
o verificare de fond pentru perioada 
în care am fost șef contabil la co
operativa „Voința“ din Vulcan. S-a 
uitat ce s-a uitat prin dosare și în 
urma constatărilor mi-a cerut „împru
mut” 2.200 lei.

Jurca : Și i-ai dat ?
Khemvf: Ba bine că nu ! Am cerut 

2.200 lei de la gestionarul Nicolae 
Avram de la unitatea nr. 42 T.A.P.L: 
din Vulcan și 800 lei de la gestiona
ra Charlotte Friedman de la unitatea 
nr. 25 T.A.P.L. Vulcan

Jurca : Ce, i-ai dat 3.000 lei ?...
Khemvf Nu, cu restul mi-am luat 

un pardesiu și mi-a mai rămas și 
ceva de pileaiă.

Țigăreanu : Cum de ți-au dat ges
tionarii banii ?

Khemvf: Sînt dresați: i-am învă
țat cum se umflă inventarele, ca să 
justifice banii cu așa zisa „marfă 
existentă în stoc”...

★
Faptele sînt grăitoare, așa că nu 

mat trebuie comentate^ Poate citi-i 
torii nu sînt de acord cu titlul. Adică 
cum fără cortină, cînd toți „eroii” 
piesei au tras sforile în culise? Și 
totuși... fără cortină I

ION IACOB
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Mai multă atenție învățămîntului politic al utemiștilor I
Anul de învățămînt politic U.T.M. 

este în plină desfășurare. Sute de ti
neri utemiști studiază în cercuri și 
cursuri învățătura marxist-leninistă. 
care ne călăuzește pe drumul luminos 
spre socialism. Studiul politic con
tribuie la educarea în spirit nou a ti
nerilor, la creșterea aportului lor în 
opera de construire a socialismului 
în patria noastră.

In Valea Jiului sînt multe cercuri 
și cursuri ale învățămîntului U.T.M. 
la care se acordă de către propagan
diști o mare atenție pregătirii lecții
lor la un nivel teoretic corespunză
tor. Totodată se are în vedere faptul 
că ele trebuie să fie strîns legate de 
activitatea practică ă tinerilor cursanți. 
La asemenea cercuri tinerii vin cu 
drag și participă în »■’umăr măre la 
dezbaterea tuturor problemelor ce se 
pun în discuție

Unul dintre cercurile de învățămînt 
politic U.T.M. care are o activitate 
rodnică, este cercul nr. 4 de începă
tori din cadrul sectorului IV inves
tiții al minei Uricani, condus de pro
pagandistul Ștefan Mihai. Propagan
distul acestui cerc se pregătește te
meinic pentru lecția ce urmează să 
fie predată, în așa fel încît el este 
bine documentat asupra tuturor pro
blemelor. El nu lipsește niciodată de 
la instructajele ce se țin cu propa
gandiștii pe raion. Din aceste instruc
taje propagandistul a învățat metode 
bune de expunere a lecțiilor, precum 
și de conducere a discuțiilor. Acest 
lucru face ca participarea tinerilor la 
cursuri, discutarea problemelor să fie 
întotdeauna satisfăcătoare. De aseme
nea, merită să fie subliniată activi
tatea pozitivă desfășurată de cursul 
seral de la U.R.U.M.P. condus de 
propagandistul Ioan Ghinea, cursul 
pentru începători de la colonia mi
nei Aninoasa condus de propagan
distul Francisc Pali, cursul de istorie 
a P.C.U.S. condus de propagandistul 
Petru Iacob și altele. Din aceste e- 
xernple se desprinde concluzia că nu
mai acei propagandiști care simt în
treaga răspundere ce o au în educa
rea comunistă a tineretului, care ă- 
preciază just importanța înarmării 
tineretului cu învățătura marxist-le-

a
Minerii, tehnicienii și inginerii de 

la minele Văii Jiului depun eforturi 
susținute pentru a’ realiza cu succes 
sarcinile de plan ce le revin pe anuf 
în curs. Pentru aceasta, organizațiile 
sindicale și conducerile administrati
ve de la minele din Valea Jiului 
poartă o grijă deosebită organizării 
întrecerii socialiste, dezvoltării ei. A- 
ceasta se oglindește în activitatea 
organizațiilor sindicale de la minele 
Lupeni, Aninoasa, Petrila și Vulcan, 
care au reușit să antreneze masa lar
gă de muncitori și tehnicieni în între
cere, ceea ce a făcut posibilă îmbună
tățirea procesului de producție, creș
terea producției și productivității 
muncii.

Există însă organizații sindicale 
care nu acordă importanța cuvenită 
organizării și conducerii întrecerii 
socialiste, lăsînd ca întrecerea să se 
desfășoare Ia voia întîmplării. Aceas
ta se manifestă mai ales în activita
tea comitetului de întreprindere al 
minei Lonea, unde, datorită lipsei de 
interes de care a dat dovadă fostul 
președinte Slanca losif și secretarul 
comitetului de întreprindere, Rusu 
Petru, organizarea întrecerii socialis
te a fost lăsată pe seama administra
ției, respectiv a tov. Gheorghe An- 
draș, neglijîndu-se desfășurarea muncii 
politice în această direcție.

Din această cauză, în prezent, la

In vara acestui an, constructorii de 
la întreprinderea 701 Petroșani, au 
început la Roșia construirea unui a- 
dăpost pentru animalele aduse spre 
sacrificare la abator. Adăpostul era 
necesar deoarece vitele aduse spre 
sacrificare erau ținute uneori timp 

ninistă, acordă toată atenția pregă
tirii lecțiilor și conducerii discuțiilor, 
au obținut rezultatele dorite. La a- 
ceste rezultate au adus o prețioasă 
contribuție activiștii comitetului ra
ional și comitetelor locale U.T.M. 
care controlează, îndrumă și ajută e- 
leciiv activitatea cercurilor și cursu
rilor U.T.M. și a propagandiștilor.

Sînt însă cercuri și cursuri de în
vățămînt politic U.T.M. a căror acti
vitate este slabă. Acest lucru se dă- 
torește în primul rînd faptului că u- 
nele comitete U.T.M. și unii propa
gandiști nu acordă atenția cuvenită 
bunei desfășurări a muncii de edu
care comunistă a tineretului. Așa se 
explică faptul că la Lupeni multe 
cercuri și cursuri ale . învățămîntului 
U.T.M. sînt în urmă cu lecțiile față 
de program, iar calitatea lecțiilor este 
lă un nivel scăzut. In cursul seral 
condOs de propagandistul Adalbert 
Zoldi de la mina Lupeni, lecțiile sînt 
pregătite slab iar discuțiile sînt pur
tate în mod abstract. La penultima 
lecție predată în acest curs, din 20 de 
cursanți au participat numai cinci. 
La un nivel scăzut își desfășoară ac
tivitatea și cursul cu începătorii al 
organizațiilor de bază U.T.M. din 
sectoarele I A și I B ale minei Lu
peni, condus de tov. Simion lacob. 
Reiese de aici că propagandiștii nu-și 
fac datoria, însă nici comitetul U.T.M. 
ăl minei (secretar tov. Dumitru Bre- 
zeanu) nu se interesează de activi
tatea acestor cercuri și cursuri U.T.M., 
lăsîndu-le necontrolate, neajutate,

Sînt unii propagandiști care se 
bazează numai pe cunoștințele asi
milate în trecut, fără a studia temei
nic materialul bibliografic indicat la 
fiecare lecție. Așa procedează tov. 
Constantin Tudor, propagandist lă 
cursul seral de la mina Uricani care 
își notează pe o fițuică titlul lecției 
și se prezintă în fața cursanților ne
pregătit. Tov. Constantin Tudor nu 
participă nici Ia instructajele ce se 
țin cu propagandiștii.

Vorbind despre felul cum se des
fășoară învățămîntul politic U.T.M. 
în localitatea Loneă, trebuie arătat 
că majoritatea' cercurilor și cursuri

Pentru o mai bună organizare 
întrecerii socialiste la mina Lonea

mina Lonea numai 50 la sută din 
numărul muncitorilor sînt antrenați 
în întrecere și aceștia în mod birocra
tic, lipsind munca vie, concretă cu 
oamenii. De asemenea, la mina Lo
nea întrecerea socialistă este uneori 
irînată și din cauză că se practică 
prostul obicei de ă nu defalca plănui 
de producție pe echipe și om. La fel, 
organizarea consfătuirilor de produc
ție nu constituie o preocupare a or
ganizațiilor sindicale, fapt care face 
ca minerii să nu cunoască sarcinile 
de plan ce Ie revin.

O altă lipsă ce dăunează desfășu
rării întrecerii socialiste este și aceea 
că conducerea minei nu asigură ma
terialele necesare brigăzilor de mi
neri. Există numeroase brigăzi de 
mineri care din lipsă de material 
lemnos, aer comprimat sau vagonete 
goale nu reușesc să-și realizeze sar
cinile de plan. Comitetul de partid 
al minei Lonea nu a antrenat, organi
zațiile de bază Ia conducerea între
cerii socialiste.

Formalismul și birocratismul care 
s-au manifestat în organizarea între
cerii socialiste la mina Lonea s-ă 
răsfrînt în mod dăunător asupra pro
ducției. In cursul acestui an, au fost 
mal multe luni cînd la mina Loneă 
planul producției de cărbune nu a fost 
îndeplinit. ,

Lipsurile în organizarea întrecerii 

rajdul de la Roșia 
îndelungat sub cerul liber în arșiță, 
ploi, zăpadă ceea ce făcea ca pînă la 
tăiere, să slăbească, înregistrînd se
rioase pierderi la greutate.

Lucrările începute în vară au fost 
încheiate cu succes. Pe un frumos 
platou, înconjurat de pășuni bogate,

lor U.T.M. sînt în urmă cu lecțiile 
față de program. Propagandiștii nu 
se pregătesc suficient la lecțiile ce 
le predau, din care cauză cursanții 
lipsesc de la cursuri, ori dacă vin nu 
iau cuvîntul la discuții. Acest lucru 
se datorește slabei activități a tov. 
Ștefan Demeter, adjunct cu învăță
mîntul în comitetul U.T.M. Loneă. 
Tov. Demeter n-a participat la in
structajul țintit pe raion unde s-ă pre
dat lecția IV-a — curs seral, și nici 
propagandiștii din Lonea. Tovarășul 
Gheorghe Burcea, secretar al comite
tului local U.T.M. Lonea, n-a tras 
la răspundere pe tov. Demeter deși 
cunoaște că în activitatea sa mani
festă multe lipsuri.

Pentru îmbunătățirea învățămîntu
lui U.T.M. este necesar ca activiștii 
comitetelor locale și ai comitetului 
raional U.T.M. să ia măsurile nece
sare de înlăturare a lipsurilor exis
tente și să tragă la răspundere pe cei 
care nu se achită de sarcinile ce 
le-au fost încredințate; să caute ca 
în permanență să fie în mijlocul ti- 

jnerilor dînd ajutorul lor acolo unde 
este necesar.

Propagandiștii au datoria să pună 
în centrul preocupării lor îmbunătă
țirea calității învățămîntului U.T.M. 
Ei trebuie să se ocupe de fiecare tî- 
năr în parte, să se pregătească cu 
toată străduința pentru lecțiile și 
convorbirile ce le țin.

Un rol important în îmbunătățirea 
învățămîntului politic U.T.M. îl au 
organizațiile de partid. Ele trebuie 
să controleze modul cum se pregă
tesc propagandiștii veghind în per
manență asupra conținutului învăță
mîntului politic al utemiștilor. De a- 
semenea organizațiile de partid au 
datoria să analizeze periodic modul 
cum organizațiile U.T.M. îndrumă și 
sprijină învățămîntul, felul în care 
lecțiile au un bogat conținut de idei 
șl dacă propagandiștii leagă lecțiile 
de activitatea practică a tineretului. 
Sprijinind, concret, zi de zi învăță
mîntul pcrtitic U.T.M., organizațiile 
de partid vor contribui la educarea 
comunistă a tineretului.

DUMITRU GIȚA

socialiste confirmă că atît comitetul 
de întreprindere cît și comitetul de 
partid de la mina Lonea au muncit 
slab.

In vederea lichidării acestor lip
suri, comitetul de partid trebuie să 
pună capăt fără întîrzi'ere superficia
lității ce există în activitatea orga
nizațiilor sindicale, să lupte pentru 
ca inițiativele și metodele noi izvorîte 
din întrecere să fie extinse și popu
larizate în rîndurile minerilor și teh
nicienilor. O atenție deosebită trebuie 
acordată organizării consfătuirilor de 
producție de către organizațiile sin
dicale, ceea ce vă contribui la lichi
darea lipsurilor din procesul de pro
ducție și va asigura realizarea sar
cinilor de plan a fiecărui sector său 
brigadă.

Organizațiilor de bază de lă mină 
Lonea le revine sarcină să asigure 
conducerea politică a întrecerii, să 
îndrume în mod concret munca orga
nizațiilor sindicale în ceea ce pri
vește organizarea și desfășurarea în
trecerii socialiste.

Numai printr-o bună organizare a 
întrecerii socialiste, colectivul de mi
neri, tehnicieni și ingineri de lă! 
mina Lonea va putea să-și îndepli
nească cu succes sarcinile de plan 
pe anul 1954.

M. GORBOI

a fost construit un grajd spațios pen
tru vite. Aici, se pot adăposti un nu
măr de 160 cornute sau multe sute 
de oi. In prezent, tot aici se fac pre
gătirile pentru amenajarea unei co
cini moderne care să adăpostească 
mai multe sute de porci.

In Editura de Stat pentru 
Literatură Politică 

a apărut în broșură :• 
CONFERINȚA DE LA MOSCOVA 

A TARILOR’ EUROPENE PEN
TRU ASIGURAREA PĂCII SI 
SECURITĂȚII IN EUROPĂ 

Declarația guvernelor U.R.S.S., 
Republicii Populare Polone, Repu
blicii Cehoslovace, Republicii De
mocrate Germane, Republicii Popu
lare Ungare, Republicii Populare 
Romîne, Republicii Populare Bul

garia și Republicii Populare 
Albania

32 pag. 0,25 lei

La magazinul alimentar 
din Cimpa nu se respectă 

programul de lucru
In ultimii ani, în toate localitățile 

Văii Jiului au fost înființate magazi
ne speciale pentru deservirea excluj; 
sivă a muncitorilor din industria car
boniferă. Un asemenea magazin ă- 
limentar există și la Ctmpa. Aici, nu 
numai că nu se respectă deservirea1 
conform regulamentului de funcționa
re a magazinelor speciale, dar per
sonalul magazinului mai are și alte 
lipsuri în activitatea sa.

Uneori, cînd gestionarul pleacă 
după marfă la depozitul O.C.L. Pe
troșani, tov. Ileana Boglea și Ana Mo- 
raru nu respectă orarul, închizînd 
magazinul după bunul lor plac. In 
ziua de 21 noiembrie, de exemplu, ele 
au închis magazinul în jurul orei 
12, ca să poată discuta în voie ches
tiuni .particulare cu diferiți prieteni.

Mulți cumpărători âu așteptat să se 
deschidă magazinul, însă așteptarea? 
lor a fost zadarnică.

O astfel de atitudine nu face cinste 
vânzătoarelor de la magazinul ali
mentar Cimpa. Aceste vânzătoare tre
buie să fie trase lă răspundere pen
tru abaterile de care au dat dovadă^

GH. DESCULȚU 
corespondent

Lucrările sesiunii
Consiliului Generai al F.S.M.

VARȘOVIA (AgerpresȚ. — P.A.F<
Luînd cuvîntul la 12 decembrie la 

dezbaterile din cadrul sesiunii Con
siliului General ăl F.S.M. pe margi
nea raportului prezentat de Di Vitto- 
rio. N. V. Popova, secretar al Consi
liului Central al Sindicatelor din LV 
niuneă Sovietică, a subliniat c'i în 
toate țările din lumea capitalistă se 
întețesc persecuțiile împotriva orga
nizațiilor sindicale și a celorlalte on 
ganizații democratice ale oamenilor 
muncii.

Totuși, a spus Nina Popova', viață 
a dovedit că nici un fel de persecuții 
nu pot frînge voința oamenilor mun
cii sau stăvili lupta lor pentru ridi
carea nivelului de trăi, pentru liber
tate și pace. _

In încheierea cuvîntării sale, N. V.- 
Popova a sprijinit, în numele delega- 
ției sovietice, propunerile prezentate 
în cadrul sesiunii cu privire la sta
bilirea de relații cu diferite organi
zații sindicale internaționale. Datoria’ 
noastră sfîntă față de muncitorii din 
întreagă lume, ă spus vorbitoarea« 
este să folosim întreaga’ forță a in
fluenței noastre, întregiri prestigiu ăl 
puternicei noastre organizații, pentru 
a respinge atacurile forțelor agresive, 
pentru a apăra și lărgi drepturile și 
libertățile democratice ale oamenilor 
muncii, pentru a apăra pacea și in
dependența popoarelor.

Ședința Cabinetului de Miniștri 
indonezian

DJAKARTA (Agerpres). — TASS 
La 12 decembrie a avut loc o ședin

ță a Cabinetului de Miniștri indone
zian la care au fost discutate rezul
tatele dezbaterilor din O.N.U. cu pri
vire la Irianul de vest Guvernul a 
hotărît să exprime mulțumiri Uniunii 
Sovietice, țărilor de democrație popu
lară și țărilor din Asia și Africa, care 
au sprijinit Indonezia în problema 
Irianului de vest,
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Declarația tov. Chivu Stoica 
prim vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, 

conducătorul delegației guvernamentale a R, P< R« 
ia conferința de la Moscova,

făcută la posturile noastre de radio
(Urmare din pag. l-a)

Poporul ro-mîn care, așa cum am 
arătat, a avut atît de suferit în tre
cut de pe urma divizării Europei în 
grupări militare ostile, susține cu ho- 
tărîre principiile care au fost formu
late în proiectul Tratatului general 
european cu privire Ia securitatea co
lectivă în Europa, prezentat de 
U.R.S.S.

Principiile și căile pentru regle
mentarea problemelor europene, ară
tate în Declarația conferinței de la 
Moscova, sînt aprobate călduros și 
găsesc un sprijin tot mai ferm în ma- 

;sele largi din țările Europei care își 
dau seama că numai în acest fel s-ar 
putea înlătura primejdia de război.

Acest larg ecou pe care propune
rile conținute în Declarație îl stâr
nește pretutindeni îngrijorează pro
fund pe adversarii destinderii inter
naționale. Astăzi nu este ușor lucru 
a nesocoti vdinț'a popoareîjor, care 
cheamă insistent la reglementarea 
pașnică a problemelor litigioase, la 
tratative între marile puteri. Așa se 
explică că oamenii politici din Oc
cident, adepți ai ratificării acorduri
lor militariste, se văd siliți să re
curgă la tot felul de manevre și sub 
terfugii pentru a adormi vigilență 
popoarelor. In vorbe, ei se declară 
pentru tratative, dar acționează în 
fapt astfel ca ele să aibă loc '— currs 
se spune — la calendele grecești. Zbă- 
tîndu-se să obțină ratificarea acor
durilor de la Paris, ei încearcă să 
convingă pe cei neinițiați că după 

Iratificare s-ar crea condiții mai fa
vorabile pentru tratative cu Răsări
tul. Dar, odată ratificate aceste â- 
corduri și înfăptuită remilitarizareă 
Germaniei occidentale, tratativele în
tre cele patru puteri în problema ger
mană — problemă fundamentală pen
tru interesele păcii în Europa — nu 
mai au nici un obiect.

Angăjîndu-se într-o alianță milita
ră cu militariștii vest-germani, for
țele agresive din țările occidentale 
încearcă să creeze iluzia că și-ar pu
tea impune voința statelor iubitoare 
de pace, vorbind cu ele „de pe pozi
ții de forță“. Experiența istoriei ă 
arătat însă nu odată că „politica de 
pe poziții de forță“ — menită să in
timideze pe cei slăbi și pe cei lași — 
nu are nici un fel de șanse de succes 
în raporturile cu Uniunea Sovietică 
și cu țările de democrație populară, 
care nu fac parte din categoria celor 
slabi. Țările participante la conferin
ța de lă Moscova duc în permanență 
0 politică externă de pace, corespun
zătoare țelurilor nobile de construc
ție pașnică pe care și le pun în po
litica lor internă. Dar se înșeală ă- 
marnic și plătesc scump aceia cârd 
sînt dispuși să considere năzuințele 
spre pace ăle țărilor democratice că 
un semn de slăbiciune. Nu este mult 
de cînd Hitler rîvnea și el să nimi
cească Uniunea Sovietică și să su
pună lumea prin „forță“. Aceasta s-ă 
terminat, după cum se știe, cu pieirea 
lui Hitler și cu zdrobirea agresorului 
în propriul său bîrlog. Este de mira
re că laurii unei asemenea „glorii“ 
nu lasă să doarmă pe noii pretenăenți 
la dominația mondială.

In prezent situația s-ă schimbat

Declarația
DELHI (Agerpres). — După cum, 

transmite Biroul indian de informații, 
luind cuvîntul la 12 decembrie lă 
Lucknow în fața a peste 100.000 de 
persoane, primul ministru Nehru ă 
recomandat întregii lumi cele cinci 
principii enunțate în declarațiile co
mune chinc-indiană și chino-birmană 
ca model de coexistență pașnică. După 
aceea Nehru a' vorbit despre călătoriă 
sa în China. El a subliniat că după 

mult față de cea din timpul celui 
de-al doilea război mondial. Uniunea 
Sovietică, care a distrus mașina de 
război hitleristă, este acum cu mult 
mai puternică ca în trecut. Ajunge 
să amintim că numai industria ei 
grea este de trei ori și jumătate mai 
dezvoltată ca în 1940. Progresele 
științei și tehnicii sovietice din ulti
mii zece ani sînt considerabile în 
toate domeniile, inclusiv în domeniul 
înzestrării cu arme de cea mai mo
dernă perfecțiune. Alături de Uniu
nea Sovietică șe află astăzi marea 
Chină populară, cu cei 600 milioane 
de locuitori ai săi, se află țările de 
democrație populară din Europa și 
Asia. Uriașul lagăr al păcii, demo
crației și socialismului, care cuprinde 
900 milioane de oameni și care se 
întinde de la Elba la Pacific, a de
venit o forță fără precedent în isto
rie, un bastion de nădejde a'l păcii în 
lume. Lagărul păcii și socialismului 
este puternic prin inepuizabilele sale 
resurse umane și materiale, prin eco
nomia în continuă dezvoltare a Uniu
nii Sovietice și a țărilor de democra
ție populară, prin trăinicia orînduirii 
sociale a acestor țări, prin superio
ritatea morală care îl caracterizează. 
Lagărul socialismului și al păcii este 
puternic prin unitatea indestructibilă 
a popoarelor și statelor dinăuntrul 
său, lucru care a apărut încă odată 
cu toată forța cu prilejul conferinței 
de la Moscova, lnsfîrșit, lagărul de
mocratic este puternic prin simpatia 
și sprijinul atît de mare de care se 
bucură din partea popoarelor iubitoa- 
re de pace din țările capitaliste șl 
din țările dependente și coloniale. 
Niciodată încă forțele păcii și socia
lismului n-au fost mai puternice și 
mai unite ca acum 1

Dimpotrivă, lagărul forțelor agre
siunii oieră tabloul crizelor econo
mice și ai șomajului, al contradicții
lor de neîmpăcat înăuntrul fiecărui 
stat și al ciocnirilor de interese între 
diferitele state capitaliste. Trebuie ți
nut seama încă de un lucru esențial» 
Pentru a duce războiul, cercurile a- 
gresive au nevoie de oameni. Dar 
muncitorii, țăranii, intelectualii pa- 
trioți din țările occidentale nu pot să 
fie de acord cu țelurile agresive ale 
amatorilor de profituri nemăsurate 
de pe urma vărsărilor de sînge. In 
plus, oamenii cu judecată sănătoasă 
nu pot să nu țină seama de riscurile 
grave ale unui război desfășurat în 
condițiile tehnicii moderne, riscuri 
mai ales pentru statele cu populație 
densă, pentru marile centre ale civi-' 
lizăției.

Dar, orice subestimare a primejdiei 
planurilor războinice constituie o gre
șeală de neiertat. Popoarele au da
toria să fie din ce în ce mai vigi
lente. In ceea ce privește statele din 
lagărul păcii și socialismului, eie nu 
se vor lăsa surprinse de evoluția e- 
venimentelcr. In Declarația conferin
ței de la Moscova a fost înscrisă ho- 
iărîrea unanimă a statelor partici
pante ca, în cazul ratificării acordu
rilor de la Paris, ele să ia toate mă
surile necesare pentru a ocroti muncă 
pașnică a popoarelor noastre și a asi
gură apărarea împotriva unei even
tuale agresiuni. In acest scop și nu
mai în acest scop, tarile iubitoare de

primului ministru al Indiei, Nehru
4G de ani de luptă și război civil. 
China a fost în stare să creeze un 
guvern central puternic și și-a exprp 
mat mirarea că unii oameni și unele 
țări tot mai discută problema dacă 
China trebuie să fie recunoscută sau 
nu, precum și problema admiterii ei 
ca membră în O.N.U. Cum putem 
nesocoti faptele care vorbesc ele în
sele ?

Cauza principală a divergențelor 

pace vor lua măsuri pentru întărirea 
mijloacelor lor de apărare, ele își vor 
uni eforturile luînd măsuri comune 
în domeniul organizării forțelor lor 
armate și a comandamentelor lor, 
precum și alte măsuri necesare pen
tru întărirea capacității lor de apă
rare. Așa, cum se arată și în Nota 
guvernului sovietic adresată guverne
lor Franței, Angliei și Statelor Unite 
— „Uniunea Sovietică și celelalte 
țări iubitoare de pace sînt silite să 
întreprindă imediat tot ce este ne
cesar pentru ă opune forței armate 
crescînde a statelor agresive, care ai- 
menință menținerea păcii, o forță nU 
mai puțin puternică, precum și pre
gătirea lor pentru apărare și pentru 
salvgardarea păcii“.

Hotărîrea conferinței de la Mosco
vă a găsit cea mai caldă aprobare în 
masele largi ale poporului nostru și 
i-au inspirat noi forțe în munca lui 
creatoare. In mitingurile și adunările 
ce au avut loc în aceste zile în ora
șele și satele patriei, în scrisorile â- 
dresate ziarelor, muncitorii, inginerii, 
tehnicienii, țărani, savanți, dintre 
care mulți cu renume mondial, ofi
țeri care au luat parte la cele 2 răz
boaie mondiale, reprezentanți ăi di
feritelor culte din țara noastră, func
ționari, gospodine, mame, aprobă De
clarația și exprimă voința nestrămu
tată de a-și înzeci eforturile îndrep
tate spre un avînt continuu al eco
nomiei și culturii, spre ridicarea pro
ducției industriale și agricole și tot
odată spre întărirea puterii patriei, 
a capacității ei de apărare. Toți pa- 
trioții din țara noastră își afirmă ho
tărîrea de a apăra independența țării 
și marile cuceriri obținute în anii pu
terii populare. In lupta împotrivă 
planurilor ațîțătorilor la război se în
tărește continuu alianța dintre mun
citori și țărani, prietenia dintre po
porul romîn și toate naționalitățile 
din R.P.R., se dezvoltă conștiința pa
triotică a tuturor celor care-și iubesc 
țara și care vor s-o vadă mereu măf 
înfloritoare

Chezășia securității noastre este 
prietenia frățească cu popoarele ma
rii Uniuni Sovietice, cu marele popor 
chinez, cu popoarele țărilor de demo
crație populară. In cadrul uriașului 
front al păcii și socialismului, por 
porul nostru se simte puternic și nu 
se teme de nici un fel de amenințări 
din partea ațîțătorilor ,1a război. Po
porul nostru nu este singur. El se 
simte puternic, știind că face parte 
din uriașul front al păcii, democra
ției și socialismului.

Poporul romîn privește cu încre
dere viitorul. El luptă și va continuă 
și de aci înainte să lupte pentru pace, 
pentru a cruța omenirea de nenoro' 
cirile unui nou război. Iar dacă cer
curile agresive vor încerca să tulbure 
pacea, forța unită a popoarelor iubi
toare de pace va da o ripostă zdrobi
toare oricărui agresor.

Popoarele au datoria să facă totul 
pentru â împiedica cursul spre răz
boi. Să ne înzecim eforturile în mun
că, să ne încordăm toate forțele pen
tru a contribui necontenit lă întărirea 
patriei și a capacității ei de apărare, 
la consolidarea lagărului păcii și so
cialismului, la triumful cauzei scumpe 
â păcii în lumea' întreagă!' 

și conflictelor internaționale, 3 spus 
în continuare Nehru, a fost în ultimii 
cinci ani tocmai nerecunoașterea Chi
nei. Acest factor a servit drept moi 
tiv pentru accentuarea divergențelor 
între națiuni. Nehru a declarat că 
vremurile cînd Europa sau America 
aveau putința să hotărască destinele 
Asiei au trecut, în urma trezirii lă 
viață și apariției pe arena politică a 
Indiei și Chinei.

întîlnire între conducătorii 
partidului comunist 

și ai guvernului sovietic 
și scriitorii sovietici

MOSCOVA (Agerpres). —
La 13 decembrie a avut loc l-ă 

sediul Comitetului Central al PCUS 
o întîlnire între conducătorii parti
dului comunist șî ai guvernului so
vietic și scriitori, în legătură cu cel 
de al 11-lea Congres al scriitorilor 
sovietici, care începe la 15 decem
brie a.c.

La întîlniîre au participat tova
rășii N. A. Bulganin, K- E. Voroși- 
lov, L. M. Kaganovici, G. M. Ma- 
lenkov. A. I. Mikoian, V. M. Molo- 
tov, M. G. Pervuhin, M. Z. Saburov,
N. S. Hrușciov, P. N. Pospelov, M. 
A. Siislov, N. N. Șatal'in, personali
tăți din conducerea Uniunii Scriito
rilor Sovietici și organizațiilor de 
scriitori din republicile unionale, 
scriitori de seamă din R.S.F.S.R., 
R.S.S. Ucraineană, R.S.S. Bielorusă, 
R.S.S. Uzbecă, R.S.S. Kăzahă. R.S.S. 
Gruzină, R.S.S. Azerbaidjană, R.S.S. 
Lituaniană, R.S.S. Moldovenească. 
R.S.S. Letonă, R.S.S. Kirghiză, 
R.S.S. Tadjică, R.S.S. Armeană, 
R.S.S. Turkmenă și R.S.S. Estonă.

Cel de al II-lea Congres unional 
al scriitorilor sovietici

MOSCOVA (Agerpres). — TASS
La 15 decembrie-s-a deschis-în sala 

de ședințe a Marelui Palat al Krem
linului cel de al II-lea Congres unio
nal al scriitorilor sovietici. La Mos
cova au sosit scriitori din toate re
publicile sovietice, delegați la acest 
congres. Au sosit de asemenea oas
peți din străinătate .La Moscova au 
sosit scriitori din Albania, Bulgaria, 
Romînia, Republica Democrată Ger
mană, Franța, Anglia, Vietnam, In
dia. Printre aceștia se află — Mihail 
Sadoveanu, Shuterighi, Diata, Louis 
Aragon, Elsa Triolet, Jack Lindsay, 
Nguyen Den Thi, Anna Seghers. Bal- 
want Garghi, Aii Sardar Jaffri și alții.

Hotărîrea conferinței europene 
împotriva înarmării Germaniei 

occidentale
PARIS (Agerpres). — TASS
Conferința europeană împotrivă 

înarmării Germaniei occidentale, care 
șî-a încheiat lucrările la 12 decembrie, 
a hotărît în unanimitate să însărci
neze Biroul său să organizeze în vi' 
itor o întîlnire între o delegație ă 
acestei conferințe și reprezentanții 
U.R.S.S. și țărilor de democrație 
populară care nu au putut să fă parte 
la lucrările conferinței, deoarece nu au 
primit vize de intrare în Franța.

PE SCURT
— După cum anunță agențiâ 

A.N.S.A., în a două jumătate â zilei 
de 13 decembrie, au început în Ca< 
mera deputaților din Italia discuțiile 
cu privire la ratificarea acordurilor 
de la Paris în problema creării ,,U- 
niunii Europei occidentale“ și inclu
derii Germaniei occidentale în blocul 
nord-atlantic, adică în problemele re- 
militarizării Germaniei occidentale.

— Lă 14 decembrie. în ajunul dez
baterilor din Adunarea Generală ă
O.N.U. asupra problemei alipirii Ci’ 
prului la Grecia, la Atena au avut 
loc puternice manifestații în sprijinul 
alipirii Ciprului la Grecia. După cum 
relatează agenția France Presse, mii 
de persoane au manifestat în față 
clădirii ambasadelor Angliei și State
lor Unite, afacînd cu pietre clădirile 
unde sînt instalate serviciile „oficiu
lui american de ajutor pentru Grecia“,

— Ziarele au publicat declarația 
misiunii diplomatice a Yemenului la 
Cairo în care se arată că avioane en
gleze au bombardat un sat din apro
pierea orașului Kataba din Yemen. 
Toate casele au fost distruse. In foc 
au pierii bunurile sătenilor și multe 
vite. Au fost uciși primarul satului șf 
cîțiva locuitori.
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