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Sâ intensificam activitatea 
cultural-educativâ la sate!

„Pînă acum zece ani, în satul Bărbăteni nu se putea vorbi 
de o activitate culturală. Nu existau nici condiții, niai preocu
pări pentru aceasta. Acum în Bărbăteni situația este alta. La 
căminul cultural răsună astăzi cîntece de viață nouă, de îndemn 
la muncă“ — ne scrie corespondentul loan Voinea. Și într-ade- 
văr! La căminul cultural din Bărbăteni, ca și la alte cămine 
din Valea Jiului, odată cu venirea serii se aud glasurile vesele 
ale celor care vin aici să-și petreacă cu folos timpul liber. Multe 
din aceste glasuri sînt ale membrilor echipelor artistice de ama
tori. Ei se pregătesc cu înfrigurare în vederea concursului pe 
țară al echipelor de teatru. Pregătirea piesei „Zestrea Ilenuții” 
de Mircea Ștefănescu cere multă muncă. De aceea, interpreții 
fac aproape în fiecare seară repetiții. Activitatea căminului cul
tural din Bărbăteni nu se mărginește numai la cîteva echipe 
artistice. In cadrul acestui cămin sînt organizate cu regulari
tate șezători, seri culturale și conferințe cu bogat conținut edu
cativ. Numai în trimestrul III al acestui an, directoarea cămi
nului, tovarășa Valentina Nereanțiu, a organizat 6 șezători, 12 
seri culturale și 10 conferințe, la care au participat peste 600 
de țărani muncitori.

O contribuție de seamă la înviorarea muncii cultural-edu
cative la sate o aduc și căminele culturale din Coroești, Dîlja 
Mare și Livezeni. Sute de țărani muncitori se adună la aceste 
așezăminte culturale și ascultă conferințe, citesc cărți, reviste 
și ziare de la bibliotecă, iau parte la repetițiile echipelor artis
tice sau ascultă emisiunile posturilor de radio. Echipa de teatru 
a căminului cultural din Coroești, de pildă, repetă piesa „Mitrea 
Cocor“, iar cea a căminului din Livezeni a pus în scenă piesele 
„Omul potrivit la locul potrivit” și „Un talent”.

Totuși, se constată că în multe sate din raionul nostru 
activitatea cultural-educativă este extrem de slabă. Mai sînt 
încă organizații de bază de la sate și sfaturi populare, ca sfa
turile populare din localitățile Petrila, Banița ș’i Petroșani, care 
pricesc munca culturală ca pe un lucru fără importanță. Ele 
manifestă dezinteres în ceea ce privește sprijinirea căminelor 
culturale, prin faptul că nu controlează activitatea acestora și 
nu caută să antreneze cadrele didactice în munca cultural- 
educativă de masă. O atitudine de subapreciere a rolului și im
portanței Căminelor culturale a dovedit-o și sfatul popular din 
Iscroni, care a promovat la conducerea căminului cultural din 
Iscroni o tovarășă complect nepregătită. Subaprecierea rolului 
pe care trebuie să-l aibe directorul de cămin cultural reiese și 
din părerea complet greșită a tov. Kiss, președintele sfatului 
popular din Iscroni, care spune că „directorul căminului cul
tural are menirea să facă curățenia localului“.

Lipsurile care încă mai există în ceea ce privește munca 
cultural-educativă la sate trebuie lichidate. Lunile de iarnă tre
buie folosite din plin pentru desfășurarea unei activități cultural 
educative atractive și eficace, care să corespundă atît prin 
conținut cît și prin formele ei nevoilor locale. Pentru aceasta 
e necesar ca directorii căminelor culturale să depună mai mult 
interes în munca lor, să antreneze în activitatea culturală un 
număr cît mai mare de țărani muncitori.

In centrul activității cultural-educative ce se va desfășura 
la sate în timpul iernii trebuie să stea problema întăririi alian
ței clasei muncitoare cu țărănimea muncitoare. Acțiunile cămi
nelor culturale, conferințele, programele artistice, serile cultn 
rale și șezătorile au menirea să lămurească țărănimea munci
toare asupra importanței aprovizionării industriei cu materii 
prime și a populației muncitoare de la orașe cu produse alimen
tare de către țărănimea muncitoare, să mobilizeze masele de 
țărani muncitori la toate acțiunile economice și gospodărești 
ale sfaturilor populare. De foarte mare atenție trebuie să se 
bucure și de aici înainte lămurirea țărănimii muncitoare asupra 
prevederilor proiectului de Directive cu privire la dezvoltarea 
agriculturii.

Deosebit de importantă este informarea permanentă a ță
rănimii muncitoare asupra evenimentelor internaționale, arătîn- 
du-î-se creșterea necontenită a forțelor lagărului păcii, în fruntea 
căruia stă Uniunea Sovietică. Larg cunoscută în rîndurile țără
nimii trebuie să fie recenta Declarație a țărilor participante la 
conferința europeană de la Moscova, ce are drept scop asigu
rarea păcii și securității în Europa.

Pentru buna desfășurare a muncii cultural-educative la 
sate în timpul iernii, sarcini importante revin sfaturilor populare 
și organizațiilor de partid de la sate. Sfaturile populare sînt 
obligate să creeze toate condițiile materiale necesare desfășurări* 
unei rodnice activități în cadrul căminelor culturale, să rezolve 
în mod operativ problemele legate de aprovizionarea cu lemne 
de foc și cu petrol, înzestrarea localurilor cu mobilier, punerea 
la punct a aparatelor de radio etc. Organizațiile de partid de la 
sate au datoria să analizeze periodic activitatea căminelor cul
turale, să ajute pe directorii acestora să-și formeze colective largi 
de activiști îndeosebi din rîndurile învățătorilor și să îndrume 
organizațiile U.T.M pentru a sprijini desfășurarea muncii 
cultural-educative la sate. , , ' x. v, - - • ,

Crește avintul Întrecerii socialiste 
pentru Îndeplinirea și depășirea sarcinilor de plan 

* * ★
Minerii de la Uricani dau cărbune pentru anul 1955

Mină nouă

Cu 8—9 ani în urmă, pînă 
prin 1946. în acele locuri e- 
rau încă dealuri acoperite de 
pășuni, tufișuri. Intr-una din 
zile însă, aici au venit mi
neri și ingineri care au în
ceput să sape galerii, să scor
monească măruntaiele pămîn- 
tului. Și mare a fost bucuria 
lor cînd au dat de cărbune.

Îndrumați și mobilizați în 
muncă de partid, minerii și 
tehnicienii de la Uricani au 
început să construiască aici 
o mină nouă. S-au deschis 
numeroase galerii de mină, a 
fost construită o linie ferată 
îngustă electrificată de la I.u- 
peni la Uricani. In abatajele 
minei au început să apară 
crațere, trolii, ventilatoare 
puternice. Cărbunele este 
transportat de la Uricani lă 
Lupeni în convoaie lungi de 
vagonete. Tînăra mină Uri
cani a devenit în prezent q 
mină modernă.

Oraș nou

Primii mineri care au venit 
la mina nouă s-au adăpostit 
în casele țăranilor muncitori 
din jur. In curînd însă, în 
căsuțele țăranilor muncitori 
Gheorghe Sandu, Tănase Că- 
liman, Vasile Despa, Nicolăe 
Sandru, Ancuța Sandu și al
tora din Uricani, nu mai era 
loc de găzduire și a altor mi
neri, căci mina era în conti
nuă dezvoltare.

Partidul și guvernul nostru 
au indicat măsurile necesare 
pentru lichidarea acestei si

Colectivul Uzinei Electrice Vulcan și-a îndeplinit 
sarcinile anuale de plan

In ziuă de 20 decembrie, 
muncitorii și tehnicienii Uzi
nei Electrice din Vulcan au 
sărbătorit un mare eveniment 
în activitatea întreprinderii 
lor. In acea zi, ei au terminat 
sarcinile anuale de plan în 
ceea ce privește furnizarea de 
energie electrică minerilor și 
întreprinderilor din Valea 
Jiului și au început să pro
ducă energie electrică în con
tul anului 1955. In cadrul u- 
nui miting, muncitorii și teh

Muncind cu însuflețire și 
âplicînd metode sovietice de 
lucru, minerii de la Petrila 
realizează noi succese în lupta 
pentru mai mult cărbune. 
Așa, de exemplu, brigada de 
mineri condusă de fruntașul 
întrecerii socialiste loan Gos 
lucrînd într-un abataj came
ră din sectorul IV a reușit 
să extragă pe intervalul 1—20 
decembrie cu 122 la sută mai 
mult cărbune peste plan. D.e 

tuații: a început construirea 
de blocuri de locuințe pentru 
minerii de la Uricani. In mai 
puțin de 4 ani, pentru mine
rii din Uricani, constructorii 
au înălțat un nou și frumos 
orășel minier. Acest nou o- 
rășel minier se compune din- 
tr-un însemnat număr de blo
curi muncitorești cu aproape 
500 apartamente. Fiecare ă- 
partament are două camere 
frumoase, bucătărie, cămară, 
cameră de bae, asigurînd mi
nerilor locatari tot confortul 
necesar vieții lor. Tot aici, 
au fost clădite încă 2 cămine 
muncitorești cu 440 locuri 
pentru tinerii mineri, o fru- 

: moașă cantină minieră, mai 
multe magazine.

Oameni noi

Odată cu clădirea noilor 
blocuri de locuințe, dintr-uri 
mir sătuc cu case țărănești 
resfirate pe dealuri. Urica- 
niul a" devenit un centru mun
citoresc cu o populație. care 
deja se numără cu miile. Noii 
locuitori ai acestui orășel nou, 
sînt mineri harnici, care se 
străduiesc să răsplătească 
grija partidului și guvernului 
pentru ei. dînd patriei tot mai 
mult cărbune. Brigadă mine
rului Silviu lovân este prin
tre brigăzile fruntașe de la 
Uricani. Pentru succesele ob
ținute în muncă tov. Silviu 
Iovan a fost decorat cu Or
dinul Muncii. Tot cu Ordinul 
Muncii a fost distins și mine
rul Alexandru Aizler care dă 
cu brigadă lui în fiecare zi 
însemnate cantități de cărbu

nicienii Uzinei Electrice Vul
can și cei din Uzinele Elec
trice Petroșani și Lonea, au 
fost felicitați pentru frumoa
sele lor succese obținute în 
muncă de tov. Gael și So- 
molik din partea Direcției 
Generale ă Cărbunelui, de 
tov. Cioflica, directorul U.E.V., 
de tovarăși din partea comi
tetului de partid din Vulcan.

Cu ocazia acestui miting, 
vorbitorii ău evidențiat mun
ca entuziastă a multor mun
citori de la Uzina Electrică 

Succese ale minerilor din Petrila
asemenea, din abatajul ca
meră unde lucrează brigadă 
de tineri mineri condusă de 
tov. Constantin Corcodel s-ă 
extras, în această perioadă, 
cu 51 la sută mai mult căr
bune.

Numeroase brigăzi de mi
neri din sectorul IV printre 
care și cele conduse de tov. 
llie Olăriu, loan Golea și loan 
Marian au înregistrat d.epă<

ne peste plan. Fruntași în, 
lupta pentru mai mult cărbu-i 
ne sînt și brigăzile minerilor:} 
Martin Vereș. loan Beciu,' 
Petru Rațz, Miron Năsălean, ’ 
Mihai Dobai, Vențel Rabaș șit 
tnulți alții de la Uricani, care1 
obțin zilnic depășiri de nor
me pînă la 30 ia sută.

Cu planul anual îndeplinit 
înainte de termen

Colectivul de mineri și teh
nicieni al minei Uricani ă 
desfășurat cu mult entuziasm 
întrecerea socialistă în cin
stea zilelor de 23 August. 7 
Noiembrie și a celui de al 
doilea Congres al partidului; 
Dornici să obțină cît mat în
semnate succese în muncă, 
minerii de la Uricani s-au 
străduit să dea cît mai mult 
cărbune.

In primele trimestre ale ă- 
nului, din abatajele minei U- 
ricani au pornit spre fabri
cile și uzinele patriei zeci și, 
zeci de vagoane cu cărbune 
peste plan.

Munca entuziastă ă mine
rilor de la Uricani a dat roab 
de bogate. In seara zilei de 
20 decembrie, colectivul mi
nei Uricani a reușit să ter
mine sarcinile de plan pe a> 
nul 1954 și să extragă 188 
tone de cărbune în contul ă- 
nului 1955. Cu această oca
zie, minerii de la Uricani, 
și-au exprimat hotărîrea lori 
fermă de a dezvolta succe
sele obținute pînă acum, de 
a da tot mai mult cărbune, 
pentru patrie, pentru pace.. -

Vulcan care lucrează în bri
găzile conduse de tov. Tratam 
Moldovan, Ludovic Osterman, 
Ștefan Breitigan, Alexandru 
Racz, Florea Marin, Gheorgh» 
Ureche, Marcu Istvăn, Vasile 
Straja și mulți alții. O con-, 
tribuție însemnată lâ acest 
succes ău adus unii tehnicieni 
ca ing. șef Eugen Zsentel, 
subinginerul Victor Vasiu, 
maiștrii Ioăn Baba, Teofil 
Ristici.

VKBTOR JURCA
' corespondent

șiri de normă de 31—67 lă 
sută.

Realizări asemănătoare au 
obținut, în intervalul 1—20 
decembrie și minerii din bri
găzile conduse de tov. Con
stantin Burtan, Că’rol Chiș și 
Dumitru Stupariu din secto
rul II al minei. Aceștia și-au 
depășit sarcinile de plan cu 
25—56 la sută.

MAR IA MORARU, 
corespondent



2 STEAGUL ROȘU

Să sporim continuu , 
producția bunurilor de larg consum

ÎNSEMNARE

Toate la vremea lor
Punînd în centrul preocupărilor 

sale grija pentru satisfacerea tot mai 
, mare a nevoilor materiale și cul- 
Lturale ale celor ce muncesc, plenara 
I C.G. al partidului din august 1953. 
i a' elaborat un vast program" cfe mă
suri economice

Traducînd în viață sarcinile ce le 
revin în această direcție, întreprin
derea de industrie locală și coopera- 
' tivele meșteșugărești din raionul nos
tru au acordat o mai mare atenție 
lărgirii producției de bunuri de larg 
consum necesare oamenilor muncii 
din Valea Jiului. Astfel, în întreprin 

. derea de industrie locală ,,6 August" 
din Petroșani, pe lingă dezvoltarea 
secțiilor existente, s-au înființat sec- 

. ții noi ca tapițerie, lenjerie, curelă- 
rie. Numai în cursul a 11 luni din 

(acest an. această întreprindere a pro- 
; dus 165 garnituri mobilă de bucătă
rie, 245 somiere, 450 bucăți cazane 
de rufe, 800 bucăți găleți și multe 
alte asemenea produse cerute de 
oamenii muncii

Urmînd acest exemplu, unitățile de 
Cooperație meșteșugărească din loca
litățile raionului nostru, ca și unele 
unități industriale, au început să pro
ducă diferite bunuri de larg consum. 
Astfel, la cooperativa „Partizanul1" 
s-au produs zeci de garnituri de mo
bilă de bucătărie; Ia cooperativa „30 
Decembrie“ s-au executat din rămă
șițe și deșeuri de piele diferite obiec
te ca serviete tip „Școlar“, sandale; 
la U.R.U.M.P. s-au produs sobe de 
bucătărie, fărașe, cîrlige. Toate aces
tea arată că industria locală si co
operația meșteșugărească pot aduce 
contribuția lor folositoare la o cît mai 
bună aprovizionare a celor ce mun
cesc >

Totuși, aceste unități producătoare 
de bunuri de larg consum nu trebuie

Abonamentele pe anul 1955 lâ 
ziarul „Steagul Roșu“, organ al 
Comitetului raional P.M.R. Petro
șani și §1 Sfatului popular raional, 
se pot face Ia toate oficiile poștale, 
factorii poștali și difuzorii voluntari 
din întreprinderi și instituții. 

să se mulțumească cu realizările ob
ținute pînă acum. Cerințele oamenilor 
muncii cresc zi de zi. De aceea și ele 
trebuie să țină pas cu ele, să pună 
problema producerii de noi obiecte și 
sortimente care să satisfacă aceste 
cerințe.

In prezent, gospodinele cer unită
ților comerciale din Valea. Jiului, 
table pentru spălat rufe, piulițe pen
tru zdrobirea zahăruljji--' ^Spărgătoare 
de nuci etc. Colectivul' secției de bu
nuri de larg consum" ’¿Te ia U.R.U.M.P 
trebuie să studieze și să prevadă pro
ducerea unor asemenea obiecte gos
podărești. La fel, muncitorii de la 
„6 August“ ar putea produce cuiere 
de perete, planșe de bucătărie, albii 
pentru spălat rufe; muncitorii de la 
cooperativa „30 Decembrie“ ar putea 
produce diferite obiecte din piele ca 
portmonee, tocuri pentru ochelari 
etc.

In cursul acestui an, numeroase 
familii de muncitori din Valea Jiu
lui, beneficiind de credite din partea 
statului, au început să-și clădească 
locuințe individuale. Pentru acestea, 
ca și pentru satisfacerea cerințelor 
de cărămidă necesară construcțiilor 
obștești prin autoimpunere ce se fac 
în satele noastre, e necesar ca în Va
lea Jiului să se înființeze o cărăml- 
dărie. La fel, în localitățile raionului 
nostru se simte lipsa unor atelier.- 
de curățat și vopsit lenjerie, costume 
de haine.

Ridicarea continuă a nivelului de 
trai al oamenilor muncii cere ca ei 
să fie continuu aprovizionați cu cele 
necesare traiului lor. De aceea, in
dustria locală și cooperația meșteșu
gărească trebuie să satisfacă aceste 
necesități, să producă acele produse 
care sînt cerute de cei ce muncesc.

LUDOVIC KRIȘTAI v

SPECTACOLELE DE AZI
Cinematografe- Petroșani „Al 

Sahia”: Intr-un port îndepărtat; 
„Muncitoresc" Destinul unor femei ; 
Lupeni: Profesorul de dans; Petri- 
la: Furtună pe Nipru; Lonea: Sol
datul victoriei, seria I-a ; Aninoasa : 
Locotenentul lui Rakoczi ; Vulcan : 
Prieteni credincioși.

Intr-una din zilele trecute, aveam 
ceva de rezolvat la întreprinderea de 
transpr rturi auto din Petroșani. Pe 
la ora 10 am ajuns acolo. Intrind în 
clădire, n-am știut pe ce coridor să 
apuc --îl căutam pe tov. director. 
Nu mai fusesem niciodată la această 
întreprindere. Deodată auzii o melo
die de dans. M-am oprit în loc. Ce o 
fi asta? Am greșit probabil... oi fi 
intrat în altă clădire... Cel puf in să 
văd de unde vine muzică asta! Pe 
aici pe undeva, trebuie să fie un a- 
cordeon. In sfîrșit, am dat de ușă din 
dosul căreia se auzea muzica. Pusei 
mina pe clanță, dar mă oprii. Pe 
ușă stătea scris : „Serviciul contabi
lității". Ei, drăcie, că doar n-am 
temperatură ! M-am gîndit că m-a 
trădat auzul, că sunetele veneau din 
altă parte, probabil dintr-o sală de 
repetiții. Dar. nici ăsta nu se poate 
la o oră atît de matinală. Nerăbdător 
să aflu ce și cum, intrai.

Cuprins de mirare de abia putui 
să zic ceva. Oare funcționari or fi 
ăștia ? — mi-am pus întrebareâ. 
Mamă doamne, uite la ei! Unu-i că
lare pe masă, un altul bate toba pe 
un scaun, iar funcționarele fredonea
ză meiodia. Pînă să-mi revin eu din 
nedumerire, cițivă inși își cufunda
seră capul în hîrțoăge, zorind să â- 
dune niște coloane imaginare, inter
minabile. Curios, am întrebat ce se 
intîmplă acolo.

— Avem repetiție, lovărășele... 
Vezi că... diseară avem bal.

In atenția iubitorilor de literatură
„Mica bibliotecă critică“ este una 

dintre cele mai tinere colecții din cele 
11 ale Editurii de Stat pentru lite
ratură și artă. Ea a luat ființă în 
luna august a acestui an. Formatul 
mic de buzunar în care apare colec 
țîa, problemele pe care le tratează 
și prețul accesibil tuturor, fac ca a 
ceste cărți să fie prețuite de un nu
măr foarte larg de cititori.

In .tiraje variind între. 8.000— 
10.000 de exemplare, în colecția „Mi
ca bibliotecă critică“ au apărut '. 
„Despre literatură“ de Cezar Bollic, 
unul dintre primii pionieri ai criticii 
romînești, „Particularitățile artei și 
locul ei în viața socială*’ de A. Ego- 
rov, „Oameni deosebiți” de Silvisn

— Nu știați ? O, dar se poate ? 
Știe toată lumea! Mare bal! Ta-ra- 
ta-lăm! — hohoti un ins, subltniin- 
du-și ta-ra-ta-tăm-ur'ile prin bătăi rit
mice in. masă.

Am ieșit repede afară. Tocmai tre
cea portarul pe lingă mine. M-am 
grăbit să-i cer lămuriri.

— Au bal... Ce să le faci? Îs ti
neri și plini de viață. Cum, mă în
trebați dacă au sală de repetiții ? 
Ba bine' că nu ! Și încă-i mare și în
căpătoare. E și călduț acolo. Ar pu
tea să facă în ea astea cum le zice, 
repe... pregătirile pentru bal!

Pe director nu l-am găsit. Aha, 
mi-am zis, după cum se vede. . „Cînd 
pisica nu-i acasă, joacă șoarecii pe 
masă". Dar ceilalți, contabilul șef, 
'de exemplu, ce păzesc?

întregul colectiv de aci este de a- 
cord cu asemenea practici ?

Auzi socoteală, lă ora 10 diminea
ța în plină zi de lucru, adică în tim
pul serviciului, funcționarii se pre
gătesc pentru bal! Să spun cinstit, 
îmi place și mie muzica, chiar ba
lurile, dar... toate trebuie făcute lâ 
vremea lor, adică în timpul liber, nu 
în timpul serviciului.

Pentrucă, orice s-âr spune, eu 
nu-mi pot închipui pe tovarășii noș
tri mineri pregătindu-se de bal în 
timpul șutului. Și nici măcar pe to
vărășii șoferi de lă întreprinderea de 
transporturi auto din Petroșani.

GHEORGHE COSMA

Iosifescu, laureat al Premiului de 
Stat. „Liviu Rebreanu“ de Ov. S. 
Crohmălniceanu, laureat al Premiu
lui de Stat, „Cu privire la valorifica
rea moștenirii culturale“ de Néstor 
Ignat.

Printre viitoarele lucrări care vor 
fi editate în această colecție figurea
ză : „Probleme ale literaturii de evo: 
care istorică“ de N. Tertulian, „Fiel- 
ding, un precursor al romanului rea
list” de P. Solomon, „Problemele es
teticii ș’t literatura sovietică“ de A. 
Sobolev, „Pentru cine scriu ?” de 
Romain Rolland, „Influențe folclorice 
în poezia noastră actuală“, de I D. 
Bălan.

Politica leninist-stalinistă de pace 
și de asigurare a securității popoarelor

Oamenii iubitori de pace de pretu- 
. tindeni păstrează mereu vie aminti
rea luminoasă și scumpă a lui Stalin, 
credinciosul discipol al lui Lenin, ma:- 
rele continuator al operei sale, care 
a desfășurat o uriașă activitate pen
tru apărarea cauzei păcii în lumea în
treagă.

Pentru Uniunea Sovietică, primul 
stat al muncitorilor și țăranilor, po
litica de pace decurge din însăsi o- 
rînduirea sa socială și de stat. Do- 
borînd dominația imperialismului pe 
a șasea parte a globului pămîntesc. 
Marea Revoluție Socialistă din Oc
tombrie a lichidat în Rusia cauzele 
și premisele care dau naștere în lu
mea capitalistă politicii de exploata
re și înrobire a altor popoare, poli- 
ticii de expansiune și de război.

Elaborînd politica externă a Uniu
nii Sovietice — politică de -pace și 
colaborare internațională, de dezvol
tare a legăturilor de afaceri cu toate 
țările —, marele Lenin a pus la bază 
acestei politici principiul coexisten
ței pașnice a celor două sisteme — 
socialist și capitalist.

Partidul comunist și Statul sovie
tic, în fruntea cărora s-a aflat după 
moartea lui Lenin timp de trei decenii 
I. V. Stalin, au înfăptuit și înfăptuiesc 
consecvent politica externă leninistă,

GH. GHEORGHIU-DEJ 
președintele Consiliului de Adiniștri 
al Republicii Populare Romîne, 

membru în Biroul Politic 
al Partidului Muncitoresc Romîn

întărind și călind neîncetat Uniunea 
Sovietică, principalul reazem al păcii, 
chemînd neobosit popoarele să se ri
dice pentru apărarea activă a păcii

Clasele exploatatoare dominante în
totdeauna s-au străduit și se stră
duiesc să împiedice prin tot felul de 
teorii mincinoase ca masele să eu i 

Tioască țelurile reale pentru care sînt 
trimise în războaie, s-au străduit șî 
se străduiesc să ascundă popoarelor 
adevăratele cauze ale războaielor de 
jaf și cotropire, precum și legile e- 
conomice care stau la baza lor.

Marxism-leninismuț, a nimicit teo
riile pseudoștiințifice cu privire îă 
războaie și a arătat că războiul este 
un produs al societății împărțite în 
clase antagoniste, iar în epoca noas
tră — un însoțitor inevitabil al im
perialismului

I. V. Stalin a arătat că războiul 
imperialist este unul din efectele ac
țiunii legii economice fundamentale 
a capitalismului contemoom^ Toc

mai necesitatea de a căpăta profi
turi maxime — a scris I. V. Stalin 
— împinge capitalismul monopolist 
Ia pași atît de riscanți ca subjugarea 
și jefuirea sistematică a coloniilor și 
a celorlalte țări înapoiate, transfor
marea unei serii de țări independente 
în țări dependente, organizarea de 
noi războaie, care sînt pentru mag
nații capitalismului contemporan cel 
mai bun «business» pentru obținerea 
de profituri maxime, în sfîrșit, la în
cercările de a cuceri dominația eco
nomică mondială“.

Sprijinindu-se pe analiza leninistă 
a cauzelor care generează războaiele 
în perioada imperialismului, Stalin 
a indicat în mod concret pe organi
zatorii acestor războaie în zilele noăs-i 
tre: miliardarii și milionarii din 
S.U.A, Anglia, Franța, interesați în 
marile trusturi de armament, care 
văd în război calea de lichidare 3 
dificultăților economice și care au 
nevoie de un război pentru a obține 
profituri maxime.

Declarația stătelor-participante lâ 
Conferința de la Moscova demască 
în fața opiniei publice pe acești ne
guțători de arme, profitori ai răz
boiului, care timp de mai multe de
cenii au făcut popoarele Europei să 
smgrereze, care au pricinuit popoa

relor imense pagube materiale și care 
sînt răspunzători de pierderea a mi
lioane de vieți omenești și de sufe
rințele milioanelor de schilozi vă
duve și ol fam.

A-i clarifica pe oamenii muncii în 
ceea ce privește substratul politicii 
agresive a cercurilpr imperialiste, 
a-i ajuta să-și dea seama cine este 
interesat într-un nou război consti
tuie sarcini de cea mai mare însem
nătate în lupta per.tru pace.

1. V. Stalin a subliniat în repetate 
rînduri că munca politică și ideolo
gică de clarificare a maselor asupra 
planurilor de război ale imperialiș
tilor, muncă ce are drept scop împie
dicarea ațâțătorilor la război de a 
prinde în mreaja minciunii masele 
populare, este o condiție de căpetenie 
a zădărnicirii planurilor agresive ale 
acestora.

Întreaga politică a Partidului Co
munist al Uniunii Sovietice și a Gu
vernului sovietic, politică de menți-1 
nere și întărire a păcii și de preîn- 
tîmpinare a unor războaie, are la bază 
teza leninistă cu privire la coexisten
ța pașnică a capitalismului și socia
lismului.

După cum se știe, politicii înțe
lepte a Partidului comunist și a Gu
vernului sovietic i se datorește pe
rioada de 20 de ani de pace între 
cele două războaie mondiale. Este 
important de amintit că în 1934, sem- 
nalînd pericolul ce îl constituie pen
tru pacea în Europă tendințele agre
sive ale Germaniei hitleriste, Uniu-



Împotriva remilitarizârii Germaniei occidentale, împotriva războiului /

Adunarea intelectualilor din Petroșani
In sală „Gh. Apostol“ din Petro

șani a avut loc sîmbătă 19 decembrie 
o adunare a intelectualilor din oraș 
— profesori, învățători, medici, in
gineri, funcționari etc. — pentru dis
cutarea problemei asigurării păcii și 
securității colective în Europa și ă 
prevederilor declarației conferinței de 
la Moscova. Adunarea a fost organi
zată de Comitetul raional de luptă 
pentru pace.

Această adunare a fost deschisă de 
tov. prof. Ion Dumbravă, președintele 
Comitetului raional de luptă pentru 
pace, care-a vorbit pe scurt despre 
situația încordată ce s-a creat în ul
tima vreme în Europa prin încheie 
.rea acordurilor de la Londra și Pa ■ 
ris, care deschid drum liber remilita- 
rizării Germaniei occidentale.

Despre problema securității colec
tive a vorbit tov. Constantin Lăpă- 
datu, medic emerit al R.P.R.

Militarismul german este dușma
nul de moarte al popoarelor din Eu
ropa. In mai puțin de jumătate de 
veac, el a dezlănțuit două războaie 
mondiale. Amintirea acestor războaie 
este vie în memoria popoarelor.

In primul război mondial, aproape 
10 milioane de oameni din Europa 
au fost uciși, 6 milioane au dispărut 
sau au fost luați prizonieri, iar peste 
20 milioane au fost răniți, in al doi
lea război mondial au fost uciși 30 
milioane de militari și civili. Tribut 
greu a trebuit să plătească și poporul 
nostru. In primul război mondial au 
fost uciși 800 de mii de soldați ro- 
mîni. Fiecare al zecelea locuitor al 
țării a căzut pe front. Și mai grele 
au fost pierderile poporului nostru în 
urma războiului hitlerist. Un milion 
de oameni au pierit fie pe front, fie 
de pe urma bombardamentelor sau 
în lagăre și închisori. Pagubele ma
teriale pricinuite de jaful hitlerist au 
reprezentat bugetul Rornîniei pe 12 
ani.

In zilele noastre — a arătat în con
tinuare vorbitorul — cercurile răz
boinice din Statele Unite, din Anglia, 
Franța și din alte țări capitaliste 
promovează o politică asemănătoare 
aceleia care a dus la dezlănțuirea' 
celui de al doilea război mondial. 
Tocmai o asemenea politică se as
cunde în dosul acordurilor de la Lon
dra și Paris. Acordurile de la Paris 
care au fost semnate de reprezentanții 
guvernelor Statelor Unite ale Ame- 
ricii, Angliei, Franței, Germaniei a 
pusene și altor state, urmăresc renri- 

litarizarea Germaniei apusene și cu 
prinderea ei în grupări militare a- 
gresive îndreptate împotriva Uniunii 
Sovietice, și a țărilor democrat-popu- 
lare.

In menținerea păcii, hotărîrile con 
ferinței de la Moscova au o deosebită 
însemnătate. Ele vor contribui la u- 
nirea și mai strînsă a forțelor iubi
toare de pace în lupta pentru asigu
rarea securității colective în Europa, 
la cimentarea tot mai puternică a le
găturilor de prietenie, colaborare și 
ajutor reciproc între Uniunea Sovie
tică și țările de democrație popu
lară, la întărirea lagărului unit șl 
de neînvins al țărilor democratice, 
principalul obstacol în calea milita
rismului german.

Nu poate rămîne nici o îndoială, 
că dacă puterile imperialiste cu a- 
jutorul militariștilor revanșarzi ger
mani vor cuteza să dezlănțuie răz
boiul împotriva popoarelor pașnice 
din U.R.S.S. și din țările democrat» 
populare, ele vor primi o ripostă 
zdrobitoare.

In încheiere vorbitorul a arătat că 
poporul nostru este hotărît să întă
rească continuu capacitatea de apă
rare a patriei noastre, factor activ în 
frontul păcii și socialismului, iar dacă 
va fi nevoie, să zdrobească pe duș
manii cuceririlor sale revoluționare.

Profesorul universitar Claudiu Mi- 
titdu a vorbit despre contribuția pe 
care pot s-o aducă oamenii de știință 
la menținerea și consolidarea păcii 
în lumea întreagă. Datoria noastră 
este de a ne alătura eforturilor între
gului nostru popor muncitor, pentru 
a face să eșueze planurile războinice 
ale imperialiștilor americani.

Să depunem toate cunoștințele 
noastre în slujba înfloririi culturii, a- 
părării sănătății celor ce muncesc, 
pregătirii de noi cadre în ramură 
noastră de activitate, ridicării neîn
cetate a nivelului de trai material și 
cultural al oamenilor muncii, con- 
știenți că astfel contribuim la crește
rea capacității de apărare a patriei 
noastre, la întărirea puternicului la
găr al păcii și socialismului.

Luînd cuvîntul, profesorul univer
sitar Dumitru Atanasiu a spus:

Istoria arată că războaiele din 
toate timpurile și în special cele pur
tate cu pulbere de pușcă, au dat de 
fiecare dată civilizația cu multe zeci 
sau chiar sute de ani înapoi. Un răz
boi atomic ar însemna distrugerea 

bunurilor civilizației, exterminarea în 
masă a milioane de oameni.

lată de ce popoarele de pe întregul 
glob se ridică hotărîte împotriva răz
boiului și contra oricăror aranjamen 
te care ar putea da loc unei agre
siuni ce ar generaliza războiul.

Ca unul care contribuie la educația 
științifică a studenților de la Institu
tul de mine „Gh. Gheorgniu-Dej“ 
Petroșani — a spus mai departe vor
bitorul — salut hotărîrile conferinței 
de La Moscova, care sînt o contribuție 
esențială la cauza păcii și securității 
in Europa și în lumea întreagă.

Tov. Viadimir Melenciuc — confe
rențiar universitar — a vorbit despre 
eforturile Uniunii Sovietice în scopul 
menținerii păcii.

Este știut de toată lumea că 
U.R.S.S. în toate împrejurările a cău
tat să contribuie în mod sincer la re 
zolvarea tuturor litigiilor internațio
nale pe cale pașnică, pe cale de în
țelegere.

Mai mult, Uniunea Sovietică este 
prima țară care pune fără nici o re
zervă în slujba ridicării nivelului ma
terial și cultural al popoarelor, reali
zările științei. Savanții și tehnicienii 
sovietici au construit prima centrală 
electrică bazată pe energia nucleară.

Dar cercurile imperialiste din Apus 
vor să împiedice această dezvoltare 
pașnică a popoarelor și mereu for
mează blocuri agresive pentru a îm
pinge lumea într-un nou război.

Noi le spunem tuturor celor ce vor 
război un categoric „Nu“. Noi vrem 
pace, vrem să muncim cu toată rîvna 
pentru ca roadele științei să fie apli
cate spre binele oamenilor niunciL

De aceea, eu mă oblig să depun 
toate cunoștințele mele pentru a con
tribui lă pregătirea de cadre de in
gineri și tehnicieni, care să contri
buie la perfecționarea mijloacelor de 
producție din minele Văii Jiului, pen
tru ca minerii noștri să poată da’ în 
condifiuni mai ușoare mai mult și 
mai ieftin cărbune, pentru întărirea 
reoublicii noastre scumpe, pentru â< 
părarea păcii.

Dacă agresorii vor atenta din nou 
la liniștea și fericirea noastră, vom 
ști să-i lovim așa cum merită.

In încheiere, participanții lă adu
nare au votat o moțiune de protest 
împotriva reinilitarizării Germaniei 
occidentale, exprimîndu-și adeziunea! 
la hotărîrile conferinței de la Mos®- 
cova.

VOLEI
In sala de gimnastică a Școlii pro

fesionale de cărbune din Lupeni, s-a. 
disputat duminică campionatul raio
nal de volei. La acest campionat 
au participat cinci echipe. După o 
luptă dîrză și spectaculoasă locul 1 
a fost cîștigat de echipa de volei a 
colectivului sportiv Minerul Lupeni. 
Locul II a fost cîștigat de echipa de 
volei a colectivului sportiv Minerul' 
Aninoasa, iar pe locul III s-a clasat 
echipa de volei a colectivulu’ sportiv: 
Minerul Vulcan.

TIR
Duminică, pe stadionul Minerul din 

Lupeni s-a desfășurat un concurs de 
tir între echipele Alinerul Petroșani,, 
Minerul Lupeni și Minerul Aninoasa, 
la proba culcat-rezemat. Dovedind o 
mai bună pregătire tehnică, secția de 
tir a colectivului sportiv Minerul Pe
troșani a reușit să se claseze pe pri
mul loc. Pe locul II s-a clasat Mi
nerul Lupeni, iar pe locul III Minerul: 
Aninoasa.

La individual bărbați, cele mâl 
bune rezultate le-au obținut trăgă
torii Silviu Bași, Vâsile Hlopețchi șii 
Alexandru Marcu, iar la individual 
femei Eleonora Hlopețchi.

★
La 19 decembrie. Minerul Lupeni ă 

organizat un concurs de tir pe colec
tiv, la care au participat 50 de tră
gători. Cu această ocazie, participan
ții la concurs și-au trecut și normă 
de tir din cadrul complexului G.M.A.

ȘAH
In cursul zilei de sîmbătă, în ca

drul colectivului sportiv Rezervele 
Muncii din Lupeni s-a desfășurat fi
nala concursului de șah. Bun cunos
cător al șahului s-â dovedit a fi e- 
levul loan Gros care a reușit să cîș-- 
trge locul I. La finala de șah, rezul
tate îmbucurătoare au obținut elevii 
Dorin Adam și Constantin Cotroază.

BOX
In orașul Lupeni s-â desfășurat: 

duminică o întîhure pugilistică între 
boxerii colectivului sportiv Metalul. 
Hunedoara și cei din cadrul colecti
velor sportive Minerul din Vulcan, 
Lupeni și Petroșani.

Intîlniirea s-a terminat lă egali
tate s 9—9

I. CIORTEA 
corespondent ,

nea Sovietică a propus un pact eu
ropean multilateral de ajutor mutual. 
Este evident că încheierea unui a- 
semenea pact ar fi ridicat o stavilă 
serioasă în fața agresiunii hitleriste. 
Puterile occidentale au preferat însă 
să meargă pe calea încurajării mili
tarismului german, mizînd pe făptui 
că expansiunea germană va putea fi 
canalizată înspre Răsărit. Evenimen
tele au luat însă cu totul alt curs și 
numai datorită contribuției hotărîtoa- 
re pe care a adus-o Armata Sovie
tică la înfrîngerea militariștilor ger
mani, Europa a fost salvată de scla
via hitleristă. Realitatea a arătat că 
în timpul celui de-al doilea război 
mondial deosebirile dintre regimul 
social și ideologia țărilor din sînul 
coaliției antihitleriste nu au exclus 
posibilitatea acțiunilor comune îm
potriva dușmanului străvechi al po
poarelor Europei — militarismul 
german.

In anii de după război, 1. V. Stalin, 
pornind de la ideea că dacă două sis
teme diferite au putut colabora în 
timp de război, nu există nici un mo
tiv ca ele să nu poată coiabora în 
timp de pace, a formulat condițiile 
în care această colaborare este po
sibilă.

„Coexistența pașnică a capitalis
mului și comunismului — a arătat 
I. V. Stalin — este pe deplin posibilă 
atunci cînd există de ambele părți 
dorința de a colabora, cînd există 
voința de sf-și îndeplini obligațiile 
asumate, cînd se respectă principiul 

egalității și neamestecului în trebu
rile interne ale altor state".

In ceea ce privește Uniunea Sovie
tică, ea constituie prin întreagă ei 
politică externă un exempiu elocvent 
de respectare scrupuloasă a acestor 
condiții. Chiar în împrejurările ac
tuale, cînd cercurile guvernante din 
S.U.A., Anglia și Franța, nesocotind 
învățămintele istoriei, proclamă o po
litică „de pe poziții de forță“ față 
de țările lagărului socialist, Uniuneâ 
Sovietică și celelalte țări-participante 
la Conferința de la Moscova dovedesc 
prin fapte că ele își continuă efor
turile în vederea apărării păcii și â 
rezolvării problemei germane pe’ca
lea tratativelor pașnice. Declarația 
Conferinței de la Moscova cheamă 
puterile occidentale să părăsească 
drumul primejdios ai reînarmării 
Germaniei, occidentale și înjghebării 
unei grupări militariste în Apus și 
să treacă la discutarea în comun a 
problemelor organizării unui sistem 
de securitate colectivă în Europă. 
Faptele arată însă că puterile occi
dentale, călcînd în picioare acordul 
de la Potsdam și tratatele anglo-so- 
vietic și franco-sovietic, au pornit pe 
calea refacerii militarismului german 
și a înjghebării unui bloc militar a- 
gresiv în Apus. Ele încearcă să jus
tifice acțiunile lor aventuriste prin 
referiri la deosebirea de orînduire 
socială a statelor din Apus și a ce
lor din Răsărit. Adevărul este că as
tăzi. ca și ieri, aceste argumente in

vocate de cercurile agresive nu con
stituie decît un paravan în spatele 
căruia- se ascund tendințele S.U.A. 
de cucerire prin îorță a' dominației 
mondiale.

In legătură cu aceasta este deose
bit de actuală analiza pe care a fă
cut-o I. V. Stalin cu privire la rela
țiile postbelice dintre țările capita
liste. Ar fi greșit să se creadă, a 
subliniat I V. Stalin, că Germania 
(occidentală), Anglia, Franța, Italia, 
Japonia, care au căzut în ghiarele 
S.U.A . vor răbda la infinit domina
ția și jugul Statelor Unite ale Ame- 
ricii. Vorbind despre țările învinse 
— Germania (occidentală) și Japo
nia. I. V. Stalin a arătat : „A crede 
că aceste țări nu vor încerca să se 
pună din nou pe picioare, să sfarme 
„regimul” impus de S.U.A. și să se 
smulgă din el, ieșind pe drumul unei 
dezvoltări de sine stătătoare, înseam
nă a crede în minuni”.

Faptul că Anglia și S.U.A. au aju
tat Germania hitleristă să-și ridice 
potențialul militaro-economic cu gîn- 
aul de a-1 folosi împotriva Uniunii 
Sovietice nu i-a împiedicat pe mili- 
tariștii germani să-și îndrepte forțele 
în primul rînd împotriva Franței, 
Angliei, Belgiei și altor țări vest- 

europene. Lupta monopoliștilor ger* 
mani pentru piețe și dorința lor 
ae a-și îneca concurenții s-au dovedit 
a fi în practică mai puternice decît 
planurile antisovietice ale puterile1' 
occidentale. Aceste puteri și în primul 

rînd Franța nu ar trebui să dea uită-, 
rii învățămintele istoriei.

Nu întîmplător maselor muncitoare,, 
care se ridică cu hotărîre împotriva' 
acordurilor de la Paris, li se alătura' 
cercuri politice tot mai largi din 
Franța, Anglia șî Germania occiden
tală, printre care și grupări burghe-, 
ze care-și dau seama tot mai bine dej 
primejdia refacerii militarismului ger- 
man, care a aruncat de cîteva ori 
Europa în război.

Cît privește ?$a-numita politică „de 
pe poziții de forță“, ea s-a dovedit 
lipsită de șanse de succes și atunc’1 
cînd Statul sov’etic era singurul stat! 
socialist. Nu este oare limpede că o 
asemenea politică este și mai puțin* 
întemeiată astăzi, cînd alături de: 
LTniunea Sovietică se află Republica 
Populară Chineză și țările democrat- 
populare, cu o populație totală de 
900.000.000 de oameni. Datorită 
uriașelor sale resurse umane și ma
teriale, datorită unității sale de ne< 
zdruncinat, lagărul păciî, democra
ției și socialismului constituie o forță 
imensă, fără precedent în istorie.

Partidul Comunist al Uniunii So> 
vietice a subliniat întotdeauna rolul 
uriaș pe care-1 au popoarele, făuritoa
rele istoriei, în preîntîmpinarea unui 
nou război mondial. Cuvintele lui 
I. V. Stalin : „Pacea va fi menținută 
și consolidată dacă popoarele vor lua 
în propriile lor mîini cauza menți-

(Continuare in pag. 4-a)
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Puternice ecouri la nota guvernului sovietic 
adresată guvernului Franței

FRANȚA

PARIS (Agerpres). — Nota gu
vernului sovietic adresată guvernu
lui Franței la 16 decembrie a pro
dus o puternică impresie asupra cer
curilor vieții publice și politice fran
ceze. Această notă este larg comen
tată de ziarele pariziene, care au 

¡publicat textul integral sau o expu
nere foarte amplă a notei.

Presa de dreapta manifestă o ne
liniște vădită în legătură cu influența 
pe care nota o poate exercita asupra 
opiniei publice franceze și a deputa- 

jților din Adunarea Națională. Ziarul 
„Le Figaro” este îngrijorat de serio- 
'zitatea argumentelor cuprinse în 
nota sovietică.

Ziarul „Franc Tireur” a publicat 
o expunere relativ amănunțită a con
ținutului notei sub titlul „Moscova 
declară că ratificarea acordurilor de 
la Paris ar anula tratatul franco- 

[ sovietic“. Ziarul „L’Aurore” ditează 
următoarea declarație a lui Mendes 
France cu privire la nota sovietică: 

|„Irr urma primirii acestei note, nu 
intenționez să amîn data deschiderii 
dezbaterilor în Adunarea Națională”.

Această declarație nu l-a împiedi
cat pe Mendes-France să recunoască 
că prin tratatul franco-sovietic din 

[10 ’decembrie 1944 Franța s-a obligat

ȘANHAI (Agerpres). — După 
¡cum reiese din relatările postului de 
radio Tokio, declarația ministrului 

'Afacerilor Externe al U.R.S.S., V. M. 
; Molotov, în problema relațiilor cu 
Japonia a stîrnit ecouri însuflețite 
în Japonia.

La 17 decembrie, cabinetul Hâto- 
yama’ s-a întrunit în ședință specială 
pentru a discuta declarația lui V. M. 
Molotov. După cum se anunță însă 
guvernul n-a luat nici o hotărîre. Tot 
la 17 decembrie a avut loc o confe- 
ri**rță extraordinară a funcționarilor 
superiori din Ministerul Afacerilor 
Externe al Japoniei, în care a fost 
discutată de asemenea declarația lui 
V. M. Molotov. După această con
ferință, un purtător de cuvînt al Mi

Numeroși deputați laburiști condamnă declarațiile războinice ale lui Nutting
LONDRA (Agerpres).
Ziarul londonez „Dăily Worker" 

relatează că 40 deputați laburiști au 
semnat o moțiune în care condamnă 

să nu intre în nici un fel de alianțe 
îndreptate împotriva U.R.S.S.

ANGLIA

LONDRA (Agerpres). — TASS
Presa engleză acordă o atenție 

deosebită notei din 16 decembrie a 
guvernului sovietic adesată guvernu
lui Franței.

Observatorul diplomatic al ziaru
lui „Times“ subliniază că nota nu 
poate fi trecută sub tăcere în Franța, 
deoarece „tradițiile prieteniei franco- 
sovietice s-au înrădăcinat adine în 
cercurile politice franceze“.

Referindu-se la faptul că ratifica
rea de către Adunarea Națională 
franceză a acordurilor de la Paris 
anulează- tratatul franco-sovietic de 
alianță și asistență mutuală, cores
pondentul din Paris al ziarului „Ti
mes“ scrie: „Pentru mulți francezi 
tratatul franco-sovietic încheiat în 
1944, făurit în timpul războiului îm
potriva germanilor..., reprezintă ce
va mai mult decît un simplu petec de 
hîrtie“. Corespondentul arată că va 
fi ușor să se dovedească că este vor
ba de „renunțarea la această orien
tare prețioasă a politicii în favoarea 
alianței cu același dușman împotriva 
căruia au luptat popoarele francez șt 
sovietic în anul 1944, precum și în 
favoarea acordului cu privire la re- 

Ecoul în Japonia al declarației lui V, M. Molotov 
în problema relațiilor sovieto-japoneze

nisterului Afacerilor Externe a spus 
că „este posibil ca declarația lui Mo
lotov- să servească ca punct de ple 
care pentru reglementarea relațiilor 
japono-sovietice“. El a adăugat însă 
imediat că este necesar să se mani
feste „prudență“, întrucît Japonia 
„nu s-a consultat încă cu guvernul 
american în această problemă".

Corespondentul din Tokio al agen
ției United Press transmite că la 17 
decembrie, după ședința de cabinet, 
ministrul Afacerilor Externe al Ja
poniei, Șighemițu, a luat cuvîntul în 
cadrul unei conferințe de presă pe 
marginea declarației din 16 decem
brie a ministrului Afacerilor Externe 
al U.R.S.S., V. M. Molotov, în pro
blema relațiilor cu Japonia.

declarația lui Nutting prin care a a- 
menințat că Anglia va lupta alături 
de Cian Kai-și împotriva eliberării 
Tăivănului de către poporul chinez. 

înarmarea Germaniei". Coresponden
tul subliniază neliniștea provocată de 
nota sovietică în cercurile oficiale de 
la Paris.

ELVEȚIA

BERNA (Agerpres). — Ziarele 
elvețiene de dreapta, exprimîndu-șt 
speranța că Adunarea Națională 
va ratifica acordurile de la Paris, 
sînt totodată îngrijorate de starea de 
spirit a opiniei publice din Franța. 
Astfel, comentatorul ziarului „La 
Suisse“ își exprimă teama că nota 
sovietică adresată guvernului francez 
poate avea un efect destul de puter 
nic, deoarece în Franța este răspîn’ 
dită părerea că „o alianță cu rușii 
este o contrapondere necesară secu
rității Franței“.

Corespondentul din Paris al ziaru
lui „Journal de Geneve“ relatează 
că nota sovietică a produs o puterni
că impresie „și nu numai asupra 
celor tr.e'i (este vorba de Mendes- 
France, Dulles și Eden — N.R.), dar 
și în culoarele palatului Bourbon“ 
(reședința Adunării Naționale).

Corespondentul scrie că „și fără 
aceasta există de pe acum un număr 
mare de partizani ai tratativelor cu 
Rusia înainte de reînarmarea Ger
maniei. Acum, numărul lor va fi și 
mai mare“.

„Declarația lut Molotov, a spus 
Șighemițu, a fost o surpriză... Faptul 
că Rusia, care a respins tratatul de 
pace de la San-Francisco, a făcut a- 
ceastă declarație constituie un vădit 
pas înainte. Trebuie să urmărim cu 
atenție evoluția evenimentelor în 
viitor“.

EI nu â anunțat însă ce măsuri va 
lua guvernul japonez în acest sens. 
Potrivit altor informații nrimite din 
Tokio, guvernul japonez, ținînd sea
ma de starea de spirit a cercurilor 
comerciale și industriale, consideră 
că, încă înaintea normalizării depli
ne a relațiilor, trebuie să înceapă 
tratative cu Uniunea Sovietică în 
problemele pescuitului, telecomunica 
țiilor și comerțului.

Ziarul adaugă că în Camera Co
munelor se va cere ministrului Afa
cerilor Externe, Eden, să dezaprobe 
declarația lui Nutting.

Fixarea datei alegerilor 
pentru Sovietul Suprem 

al R. S. F. S. R.
MOSCOVA (Agerpres). — TASS 
Prezidiul Sovietului Suprem al 

R.S.F.S.R. a emis un decret prin care 
se fixează ziua de 27 februarie 1955 
ca dată pentru organizarea alegeri* 
lor pentru Sc-vietul Supiem al 
R.S.F.S.R. și pentru Sovietele de de
putați ai oamenilor muncii, de ținut, 
regionale, de districte, raionale, oră
șenești, sătești si de așezări din 
R.S.F.S.R.

închiderea sesiunii
Adunării Generale a 0. N. U.

NEW YORK (Agerpres). — TASS 
transmite :

La 17 decembrie a avut loc ședința 
plenară de închidere a celei de a 9-a 
sesiuni a Adunării Generale a O.N.U.

Tratativele dintre Dulles, 
Eden și Mendes-France
PARIS (Agerpres). — TASS
La 16 decembrie, secretarul de 

stat al S.U.A., Dulles, și ministrul 
Afacerilor Externe al Angliei, Eden, 
care au sosit la Paris pentru a Darii- 
cipa la sesiunea Consiliului Uniunii 
nord-atlantice, au conferit cu Men
des-France, președintele Consiliului 
de Miniștri și ministru al Afacerilor 
Externe al Franței. După părerea 
unor comentatori, scopul principal 
urmărit de Dulles la aceste tratative 
era de a exercita o nouă presiune 
asupra cercurilor guvernante din 
Franța pentru a obține ratificarea de 
către parlamentul francez a acordu
rilor de la Londra și Paris cu privire 
la înarmarea Germaniei occidentale.

Ziarele democrate arată că Men
des-France s-a referit la dificultățile 
provocate îndeosebi de problema Sa1 
arului

Potrivit informațiilor apărute <‘n 
presă, Dulles și Eden au asigurat pe 
șeful guvernului francez că-i vor a- 
corda sprijin arătînd că S.U.A. și 
Anglia sînt gata să garanteze sta
tutul Saarului stabilit prin acordul 
franco-german din 23 octombrie, da
că Parisul și Bonnul vor cere con
comitent aceasta. Miniștrii au discu
tat de asemenea situația din Indo
china deși, după cum se pare, această 
problemă nu privește decît Franța și 
Indochina.

In ce privește problema tratative
lor cu Uniunea Sovietică, după cum 
rezultă din informațiile presei, miniș
trii celor trei nuferi occidentale au 
hotărît să se mențină pe vechea no- 
ziție a politicii de pe „poziții de for
ță“

Politica leninisf-sfalinistâ de pace 
și de asigurare a securității popoarelor

______(Urmare din pag. 3 a) 
nerii păcii șî o vor apăra pînă la ca
păt” — răsună și astăzi ca o pu
ternică chemare la luptă activă pen
tru apărarea păcii.

I. V. Stalin a definit caracterul și 
țelurile extrem de largi ale mișcării 
contemporane pentru pace — coali 
ție a diferite clase și pături sociale 
interesate în praîntîmpinarea unui 
nou război.

Int,r-iad'evăr, mișcarea mondială 
pentru apărarea păcii a devenit cea 
mai puternică și cuprinzătoare miș
care a zilelor noastre

In prezent mișcarea mondială pen
tru pace exercită o asemenea influ
ență asupra întregii conjuncturi in
ternaționale, iar mișcarea pentru re 
glementarea problemelor litigioase pe 
calea tratativelor pașnice a crescut 
atît de mult, îneît cercurile guvern 
nante din Apus nu mai cutează să se 
pronunțe fățiș împotriva tratativelor 
pașnice. Teama de opinia publică îi 
determină pe guvernanții din Apus 
să recurgă la asemenea subterfugii 
grosolane ca, de pildă, declarațiile 

că ratificarea acordurilor de la Paris 
ar crea, chipurile, condiții favora
bile pentru tratative în patru cu pri
vare la problema' germană. De fapt 
însă transformarea Germaniei occi
dentale într-un stat militarist și atra
gerea ei într-o grupare militară apu 
seană, îndreptată vădit împotriva al
tor state europene, va face să fie lip
site de obiect tratativele între cele 
patru puteri în vederea unificării Ger
maniei și va exclude posibilitatea 
realizării unui acord în această pro
blemă.

Stalin ne-a învățat că popoarele 
iubitoare de pace nu trebuie să se 
lase surprinse de dușmanii păcii, că 
ele trebuie să fie întotdeauna pre 
gătite de a da riposta cuvenită agre
sorilor imperialiști. Totodată Stalin 
i-a avertizat neîncetat pe amatorii 
de aventuri militare asupra primej • 
diei ce o comportă în primul rînd 
pentru ei o agresiune împotriva Uni
unii Sovietice. A rămas memorabil 
avertismentul pe care Stalin l-a dat 
în 1934 celor care puneau la cale un 
război antisovietic: „Acest război 

va fi cel mai periculos pentru bur
ghezie și pentru motivul că se va 
duce nu numai pe fronturi, ci și în 
spatele frontului inamicului. Burghe 
zia poate să fie sigură că numeroșii 
prieteni din Europa și Asia ai clasei 
muncitoare din U.R.S.S. vor avea 
grijă să lovească în spate pe asupri
torii lor care vor fi urzit un război 
criminal împotriva patriei clase'' 
muncitoare din toate țările. Și dorn 
niî burghezi să nu fie supărați ps 
noi dacă a doua zi după un aseme* 
nea război nu vor mai răspunde la 
apel cîteva din guvernele care le 
sînt aproape și care astăzi domnesc 
liniștit «prin grația lui Dumnezeu»-”.

Această previziune științifică s-a 
confirmat în întregime. In urma ce; 
lui de-al doilea război mondial o s? 
rie de țări din Europa și Asia s-au 
smuls din lanțurile imperialismului. 
Amatorii de noi aventuri militare tre
buie să țină minte că dacă ei vor 
reuși să provoace un al treilea răz
boi mondial aceasta va duce la pră
bușirea definitivă a întregului sistem 
imperialist.

★
Cauza lui Lenin șl Stalin se află 

astăzi în mîihile sigure ale celor mai 
apropiați tovarăși de luptă și discl • 
poli ai lor. 1

Uriașele succese dobîndite de U 
riiunea Sovietică pe tărîmul luptei 
pentru pace și pentru preîntîmpina- 
rea unui nou război, creșterea con 
siderabilă a prestigiului internațional 
al U.R.S.S. și sprijinul pe care i-1 
acordă popoarele lumii constitui? 
zultatul înfăptuirii consecvente de 
către Partidul Comunist al Uniunii 
Sovietice și Guvernul sovietic a in- 
dicațiîlor leniniste și al dezvoltării 
lc-r creatoare în noile condiții isto
rice.

Întreaga omenire iubitoare de pace 
privește cu încredere și nădejde spre 
lagărul democratic, în frunte c. 
Uniunea Sovietică, care de aproaoe 
patru decenii ține sus neabătut stea 
gul păcii și prieteniei între popoare.

Poporul romîn, participant activ 
al marelui și puternicului lagăr al 
democrației și socialismului, vbde în 
înțelepciunea politicii externe a Gu
vernului sovietic șî în aplicare.î de 
către toate statele iubitoare de pace 
a indicațiilor lui Lenin și Stalin una 
din principalele garanții ale succe
sului în lupta pentru pace și securi
tatea popoarelor, pentru zădărnici
rea planurilor agresive ale imoerîa- 
liștilor.

(Din „Pentru pace trainică, 
pentru' democrație populară !")
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