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0 importantă măsură economică 
a partidului și guvernului nostru

Oamenii muncii din Valea Jiului au primit cu încredere și 
bucurie Hotărîrea Comitetului Central al Partidului Muncitoresc 
Romîn si a Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Ro- 
mine eu privire Ia desființarea sistemului de aprovizionare pe 
bază ue cartele și rații.

După cum se știe, pe baza acestei Hotărîri, de la data de 
26 decembrie 1954 s-a trecut la comerțul desfășurat al produse
lor alimentare și industriale cu prețuri unice de stat, desființîn- 
du-se sistemul de aprovizionare a populației pe bază de cartele 
șî rații.

Hotărîrea prevede că nivelul general al prețurilor unice de 
stat se stabilește la nivelul prețurilor comerciale în vigoare în 
comerțul socialist, reducerile prețurilor la o serie de produse 
(mălai, petrol, îmbrăcăminte și încălțăminte pentru copii, încăl
țăminte cu talpă de cauciuc, articole metalice și electro-tehnice, 
unelte și mașini agricole, medicamente, jucării), compensînd co
recturile în plus la altele (carne, fasole, ouă, lapte, băuturi 
alcoolice’.

Potrivit Hotărîrii, salariații, pensionarii și membrii lor de 
familie vor primi din partea statului o compensație bănească 
care acoperă 'diferențele între prețurile unice de stat și cele de 
cartelă

Desființarea sistemului de aprovizionare pe bază de cartele 
și rații și trecerea la comerțul desfășurat constituie un eveni
ment de mare însemnătate în dezvoltarea economică a patriei 
noastre. Prin aceste importante măsuri economice se creează 
condiții pentru creșterea continuă a volumului de produse de 
la»g consum, pentru dezvoltarea schimbului de mărfuri între 
oraș și sat ; se va crea posibilitatea unor treptate reduceri de 
prețuri pe baza creșterii productivității muncii, a scăderii prețu
lui de cost al producției și creșterii volumului de mărfuri pe 
oiață.

Această importantă măsură economică a fost posibilă da
torită muncii pline de avînt a muncitorilor din. industrie.,a. tără-^ 
nimi’i muncitoare și intelectualității noastre legate de popor, 
pentru traducerea în viață a măsurilor luate de plenara lărgită 
a C.C. al P.M.R. din august 1953 pentru dezvoltarea continuă 
ă economiei naționale și ridicarea nivelului de trai al poporului 
muncitor.'

Minerii și celelalte categorii de oameni ai muncii din raio 
nul nostru au întîmpinat noua hotărîre a partidului și guvernului 
cu entuziasmul și bucuria cu care sînt obișnuiți să întîmpine 
toate hotarîrile partidului și guvernului nostru, care sînt pă
trunse de grija pentru viața omului muncitor, pentru ridicarea 
continuă a bunăstării lui. Acestea înseamnă că urmînd îndem
nul parlidului, ei vor lupta cu și mai multă hotărîre pentru a 
trimite fabricilor și uzinelor patriei cărbune mai mult, mai bun 
și mai ieftin, că vor lupta cu și mai multă hotărîre pentru dez
voltarea și înflorirea Văii Jiului, pentru sporirea producției 
bunurilor de larg consum în întreprinderile din raion.

Conducerile întreprinderilor industriale trebuie să traducă 
în viață indicația Hotărîrii C.C. al P.M.R. șî Consiliului de 
Miniștri cu'’privire la desființarea sistemului de aprovizionare 
pe bază de cartele și rații, de a trece neîntîrziat la întocmirea 
unor programe concrete de măsuri în vederea sporirii volumului 
producției și a ridicării productivității muncii atrăgînd partea cea 
mai avansată și mai competentă a muncitorilor, inginerilor și 
tehnicienilor din întreprinderi și instituții pentru găsirea solu
țiilor celor mai economice în vederea creșterii producției.

Trebuie arătat că în ceea ce privește întreprinderile carbo
nifere din raionul nostru există încă serioase posibilități de spo
rire a producției șî reducere a prețului de cost al cărbunelui. La 
minele Petrila, Lonea, Lupeni și altele, utilaje care ar putea 
înlocui munca a sute de mineri stau încă nefolosite. La unele 
mine productivitatea multor brigăzi este scăzută din- cauză că 
aceste biigăzi nu sînt aprovizionate la timp cu material lemnos 
sau vagonete goale, ori din cauză că nivelul de calificare al unora 
din membrii brigăzilor este scăzut. Lipsuri asemănătoare mai 
există în întreprinderile de construcții și în alte întreprinderi din 
raion

Organizațiile ae partid, sindicale și U.T.M. trebuie să-și 
îndrepte atenția spre o mai bună organizare a întreceri! 
socialiste și să dezvolte o mai intensă muncă politică și orga
nizatorică în vederea antrenării tuturor muncitorilor, tehnicieni
lor și -inginerilor din întreprinderi la lupta pentru lichidarea lip
surilor care frînează producția, care urcă prețul de cost și dău
nează calității.

Membrii de partid să fie în primele rînduri ale oamenilor 
muncii, însuflețindu-i prin exemplul personal.

Sarcini importante revin organizațiilor de partid, sindicale 
și U.T.M. din unitățile comerciale. Aceste organizații trebuie 
să-și intensifice lupta pentru o mai bună deservire a consuma
torilor, pentru lichidarea actelor de necinste, a fraudelor și altor 
manifestări care dăunează intereselor statului și ale consuma
torilor.

Să depunem toate eforturile pentru traducerea în viață a mă
surilor luate de partid și guvern pentru dezvoltarea economiei 
naționale și ridicarea continuă a nivelului de trai al poporului 
muncitor 1 v- - ■ -

Cu forțe sporite pentru ridicarea 
bunăstării celor ce muncesc

★ ★ *
Sî littrâ vrii nuti imaslra voi da toi mal molie Imaoii 

■oîttlrra panului si g veiimloi de larg tonsum gonite oamenii munții
Am aflat cu bucurie de Hotărîrea partidu 

lui și guvernului cu privire la desființarea 
sistemului de aprovizionare pe bază de car
tele și rații. In legătură cu aceasta am dis
cutat mult cu ortacii din echipa pe care o 
conduc și cu alți mineri de la Petrila. In ho
tărîrea partidului și guvernului noi vedem 
grija deosebită ce se acordă îmbunătățirii 
condițiilor de viață a celor ce muncesc.

Compensația bănească ce ni se va plăti 
lunar, reprezentînd diferențele între prețurile 
de stat și cele de cartelă, va fi de 190 tei — 
pentru mine, soție și fiică-mea. In afară de 
aceasta voi mai primi lunar suma de 25 lei, 
pentru acoperirea diferențelor de preț la ra
țiile suplimentare de alimente.

Minerit din echipa noastră sînt convinși 
că prin desființarea sistemului de aprovizio
nare pe bază de cartele și rații s-a făcut încă 
un pas important pe calea ridicării nivelului 
nostru de trai. Noi nu vom precupeți nici un 
efort pentru a da viață hotărîrii partidului și gu
vernului al cărei scop este ridicarea continuă 
a nivelului de trai al tuturor celor ce mun
cesc. De aceea, minerii din echipa «noastră 
sînt hotărîți ca în anul 1955 să realizeze în 
fiecare zi o înaintare în galerie dublă mai 
mare cu 50 la -sută decît au planificat. 
"'DătbTîă noastră a iiîinerîî&rest& de a lupta 
eu și nlai multă rîvnă pentru sporirea pro
ducției de cărbune și creșterea productivi
tății muncii. Fiecare succes al nostru va fi 
o contribuție la întărirea patriei noastre dragi 
și creșterea bunăstării celor ce muncesc.

FULOP PETRU
miner, șef de echipă — Petrila

Mare mi-a fost bucuria pe care am simțit-o 
cînd am aflat despre Hotărîrea partidului și 
guvernului cu privire la desființarea sistemu
lui de aprovizionare pe bază de cartele și 
rații.

Trecerea la comerțul desfășurat cu prețuri 
unice de stat, reducerea de prețuri la unele 
articole și compensația bănească ce o vom 
primi, vor face să crească nivelul nostru de 
trai. Aceasta înseamnă însă, că noi oamenii 
muncii, să punem mîna cu nădejde pentru 
ca prin munca noastră să întărim măsurile 
luate de partid și guvern.

In atelierul nostru noi producem bunuri 
de larg consum: mobilă de dormitoare, bucă
tării, mese, birouri, uși, ferestre. In cursul 
acestui an, echipele conduse de tov. Vasile 
Kovaci, Mihai Raic, Francisc AArașek, Teodor 
Nuțu și altele an produs aproape 200 garni
turi mobilă de bucătărie, zeci de garnituri mo
bilă de dormitoare, mese, uși, ferestre.

Acum noi am luat hotărîrea să dăm mal 
multe produse de larg consum pentru oa
menii muncii. Atelierul nostru, care și-a în
deplinit sarcinile de plan anuale în 1! luni, 
pînă la sfîrșitul anului va mai produce încă 
40 garnituri de mobilă pc-ste sarcinile de 
plan anuale. Eu personal voi depăși pe viitor 
zi de zi norma cu 30 la sută.

CHIOREANU 1ACOB
tîmplar, întreprinderea de industrie locală 

„6 August” — Petroșani

Noi cantități de produse alimentare 
pentru oamenii muncii din Valea Jiului

Pentru o mai bună aprovi
zionare a oamenilor muncii, 
în Valea Jiului au sosit în 
ultima vreme însemnate can
tități de produse alimentare. 
Astfel, de curînd au și fost 
puse în vînzare 60 tone făină 
aibă, 25 tone slănină, 12 tone 
preparate din carne, 11 tone 
conserve din carne. 40 tone

orez, 15 tone grăsimi. De a- 
semenea, a început vînzarea 
a 130 tone porumb, 8 vagoa
ne de băuturi diferite, 5 tone 
pește proaspăt.

In scopul satisfacerii cerin
țelor consumatorilor cu o se
rie de produse speciale în 
vederea sărbătorilor de iarnă, 
s-au pus în vînzare 7 tone

mandarine, 10 tone portocale 
și 10 tone lămîi, precum și 
3.800 kg. bomboane de salom

Toate acestea dovedesc 
grija permanentă a partidu
lui și guvernului nostru pen
tru o cît mai bună aprovizio
nare a harnicilor mineri și 
muncitori din bazinul carbo-! 
nifer al Văii Jiului.

Prin
E prima zi din săptămînă. 

Ca de obicei, magazinul tex
til nr. 1 din Petroșani, de
servit de tineri, s-a deschis 
la ora 8, odată cu celelalte 
magazine din oraș. încă din 
primele ere ale dimineții, a 
cest magazin a cunoscut o 
mare afluență de cumpărători. 
Vînzătorii abia prididesc să 
facă bonuri, să distribuie 
marfa.

In magazin se găsesc di
ferite materiale bune și fru
moase pentru rochii, capoade, 
bluze, fuste etc. Cu cîteva 
zile mai înainte, la magazi
nul nr. 1 textile au sosit în
semnate cantități de mate
riale. Printre acestea se nu
mără 50.000 metri pînzeturi 
sosite din Uniunea Sovietică, 
stambă, diftină și altele.

lată-1 pe minerul Raczek 
ioan care lucrează la mina 
Petrila, însoțit de fiica sa. 
I-ă crescut fata și, ca orice 
părinte, se gîndește la viito
rul ei. Are nevoie de trusou. 
De aceea a cumpărat 15 me
tri șifpn și 30 metri olandină

magazinele Văii
pentru albituri de paturi și 
altele.

Cumpărînd materialele după 
noile prețuri, tov. Raczek a 
beneficiat de-o reducere de 
150 lei. Și ca el, au fost în 
acea zi sute de cumpărători 
care au beneficiat de sume 
importante de pe urma redu
cerii de prețuri efectuate la 
unele produse odată cu desfiin
țarea sistemului de aproviz'o- 
nare pe bază de cartele și 
rații.

In cursul zilei de luni, 27 
decembrie, din magazinul ti
neretului nr. 1 din Petroșani 
au cumpărat peste 600 de ce
tățeni, ceea ce întrece cu mult 
cifra medie obișnuită din alte 
zile.

Făcînd un calcul sumar al 
mărfurilor vîndute, gestiona
rul magazinului a precizat că 
de pe urma reducerilor de 
prețuri Ia o serie de materiale, 
cumpărătorii au cîștigat în 
ziua aceea suma de peste 3.200 
lei.

Desființarea sistemului de 
aprovizionare pe bază de car-

Jiului
telă și rații este un păs înl-ț 

•inte spre ridicarea continuă 
a nivelului de trai al oameni-.1 
lor muncii din țara noastră.'

★
...In fața magazinului textili 

din Braia, un cartier al Lu- 
peniului tov. Agneta Szabo, 
soția unui lăcătuș de la pre- 
parația Lupeni, privește cu 
interes mărfurile așezate în 
vitrine. Apoi intră în maga
zin și cumpără o pereche de 
bocanci nr. 43, cu talpă bo-, 
vine. Costă 156, Iei, cu 40 lei' 
mai ieftin decît înainte. „Lă 
asta se măi adaugă compen
sația bănească pe care o va! 
primi soțul meu, atît pentru 
el, cît și pentru mine și cei 
3 copii. Ș-apoi la îmbrăcă
mintea pentru copii s-ău redus 
simțitor prețurile. Eu sînt 
convinsă că măsura luată de 
partid și guvern prin desfiin
țarea sistemului de apravizic 
nare pe bază de cartele și 
rații vș, duce îa o mai bună 
aprovizionare a oamenilor 

muncii”.-
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Orășelul copiilor
In parcul „Filimon Sîrbu“ din Pe

troșani, prin grija sfatului popular 
orășenesc f fost amenajat orășelul 
copiilor. In centrul orășelului se gă
sește un brad înalt, scăldat în lumini 
multicolore.

' In orășelul copiilor din Petroșani, 
se află numeroase căsuțe. Iată, „Ca- 

tsa de turtă dulce’*, în tare se vor vin- 
i de dulciuri. In stînga ei e „Cartea” 
de unde părinții vor putea cumpăra 
cărți copiilor cuminți; în dreapta sînt 
„Călușeii”. Mai departe sînt „Casa 
cu cuburi” si „Circul”, unde alte ju
cării, alte obiecte de îmbrăcăminte 

i vor încînta ■ ochii vizitatorilor. Intr-un 
'alt colț ăl orășelului se văd o serie 
| de animale sălbatice împăiate. Din 
. orășelul copiilor nu va lipsi „Moș 
¡Gerilă” și nici scena pe care echipele 
artistice de amatori ale sindicatelor 
și școlilor, precum și colectivul ar

tistic al Teatrului de stat „Valea 
Jiului,, vor prezenta zilnic specta
cole.

Gazetă cetățenească 
cu articole învechite

ln centrul orașului Lupeni se afla 
1 gazeta cetățenească. înainte edițiile 

acestei gazete erau citite cu interes 
de cetățeni.

De mâi bine de o lună însă, cetă
țenii nu se mai. opresc în fața gaze
tei. sau se opresc numai pentru o cli
pă și apoi pleacă, De ce ? — pentru 
că articolele gazetei cetățenești s-au 
învechit de mult.

E necesar ca comitetul de partid 
orășenesc Lupeni să ia măsuri pentru 
reactivizarea colectivului de redacție 
al gazetei cetățenești.

1. C.

SPECTACOLELE DE AZI
CINEMATOGRAFE : Petroșani „Al. 

Sahia” ; O noapte la Veneția; Lupeni; 
Locotenentul lui Rahoczi; Petrila :• 
Profesorul de dans: Lonea: Prieteni 
credincioși; Aninoasa: Soldatul vic
toriei, seria l-a; Vulcan: Furtună pe 
Nipru.

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

EDUCAȚIA COPIII LOR IN FAMILIE
La 29 decembrie se împlinește un 

an de cînd Marea Adunare Națională 
a adoptat cu unanimitate de voturi 
„Codul familiei“. In această lege de 
bază a vieții noi familiale din patria 
noastră — rezultat al adîncilor trans
formări economice, politice și sociale 
— se arată, printre altele, că părinții 
„sînt obligați să crească copilul, în
grijind de sănătatea și dezvoltarea 
lui fizică, de educarea. învățătura și 
pregătirea profesională a acestuia, 
potrivit cu însușirile lui, în con
formitate cu telurile statului de
mocrat popular, spre al face 
folositor colectiviîații”. Obligația e- 
fiUcațieî copilului dS către familie, 
hotărîtă prin lege, e întru-totul jus
tificată astăzi, cînd educația tineretu
lui a devenit o importantă problemă 
de stat.

Partidul și guvernul nostru, statul 
nostru popular acordă o grijă deose 
bită educației comuniste a tinerei 
generații. O întreagă rețea de creșe. 
grădinițe, cămine de zi, palate și 
case ale pionierilor, școli și universi
tăți este pusă la dispoziția tinerei ge 
nerații în scopul educării și instruirii

65 ani de la moartea marelui nostru povestitor

Ignorat și uitat cu totul de cei mari 
și puternici ai zilei, în bojdeuca-i 
șubredă și troienită de zăpadă de la 
marginea Iașilor, marele povestitor 
Ion Creangă trece hotarul vieții în 
ultima zi a anului 1889 (31 decem
brie), — ân în care îngenunchiase și 
marele și bunul său prieten — M 
Eminescu.

S-au scurs 65 de ani de la acest 
I trist eveniment — cînd poporul nos 
i iru a pierdut pe cel mai apropiat și 
i direct interpret al gîndului său.

Dacă anii grei, boala nemiloasă și 
necontenitele hîrțuieli la care fusese 
supus în orînduirea nedreaptă în 
care a trăit l-au doborît pe scri’itor. 
operei sale nemuritoare nu i-au putut 
știrbi nimic din măreția ei.

Scrierile lui, personajele acestora. 
„Nic’ a lui Ștefan a Refren“, satul 
său Humulești, bojdeuca, prichiciul 
vetrei; mătușa Mărioara, Bădița Va- 
sile, „Calul bălan“, „Sf. Nicolai”, 
popa Isaia Duhul, popa Oșlobanu, 
Moș Nichifor Coțcarul. Moș Toan 
Roată, Harap Alb, Dănilă Pre
peleac, Ivan Turbincă etc. conti
nuă să trăiască, și prin viețuirea lor 
ni-1 amintim pe artistul creator — 
Creangă.

„Amintirile din copilărie“ povestite 
de „Nic’a lui Ștefan a Petrei Ciobo- 
tariul“, sînt citita cu aceeași pasiune 
și interes de micii cititori care abia 
au pătruns tainele slovei, ca și de ti
neret, de oamenii maturi, de bătrînii 
care-și revăd adesea propria copilă
rie, sau de mînuitorii condeiului care 
găsesc în înaintașul lor un maestru.

Prin conținutul său integral popu
lar și educativ, prin forma accesibilă 
și atrăgătoare și prin caracterul său 
social-realist și sănătos, opera lui 
Creangă e citită și cunoscută de în
tregul nostru popor, iar autorul i-e 
prieten drag și folositor.

Amintirile din copilărie, privite prin 
optica micului Creangă, dezvăluie 
mediul social în care s-a desfășurat 
viața sa de școlar, începînd de la 
școala lui Bădița Vasile din Humu- 
lești și pînă la seminarul Iașilor tim
pului său.

Din paginile „Amintirilor“ desci
frăm trăsăturile satului epocii bur
gheze. Acest sat era ținut de stăpînii 
săi în ignoranță, țăranul era veșnic 
îngrozit de barbaria recrutării la DUMITRU SUSAN

ei, pentru a face din tineri, oameni 
cu o cultură vastă, capabili să ducă 
mai departe și să desăvîrșească opera 
de construcție socialistă în patria 
noastră. Familia nu poate sta în afara 
acestei opere educative. Dimpotrivă, 
ei îi revine un rol de mare răspun
dere în munca de formare a viitori
lor constructori ai socialismului, de
oarece în familie se pun bazele edu
cației copiilor. Dacă un copil este 
egoist, capricios, grosolan, leneș, 
lipsit de răspundere față de obliga
țiile sale, de acest lucru este vinovată, 
în mare măsură, familia ai cărei 
membri n-au știut să-l educe în spi
ritul dragostei de muncă, a îndepli
nirii conștiente a datoriilor și obliga
țiilor sale. Educația în familie trebuie 
să fie o școală înaltă pentru fiecare 
copil. Familia este primul colectiv în 
care crește copilul. Dacă în acest co
lectiv domnește respectul recior-x în
tre părinți, între membrii familiei 
copiii învață să aibă și ei același res
pect nu numai față de părinți, ci și 
față de ceilalți oameni ai muncii.

Regimul nostru democrat popular 
a imprimat și familiei, relațiilor din

Ion Creangă
oaste cu arcanul, împovărat de im
pozite și înglodat în noroiul obscu
rantismului mistic. Invățămîntul se 
făcea la întîmplare, iar metodele das
călilor improyizați erau vestitul „Cal 
bălan” și temutul „Sf. Nicolai —= 
făcătorul de vînătăi”.

Clerul lacom și fățarnic, în preaj
ma căruia scriitorul și-a trăit o par
te din viață, este zugrăvit în toată 
falsitatea sa, începînd de la popa 
Oșlobanu, care-și trata confrații cu 
epitetul „boaite fățarnice” și-i petre
cea aruncîndu-le în spinare sfeșnicile 
sau „pravila cea mare” — și pînă la 
conducătorii școlii de catihet! de la 
Fălticeni, despre care mărturisește 
următoarele: „Galbeni, stupi, »!, 
cai, boi, și alte bagateluri de-al de 
astea, prefăcute în parale, trebuia să 
ducă dascălii plocon catihetului de la 
fabrica de popi din Fălticeni; ș-apoî 
lasă-te în Conta sfinției sale, că ie 
scoate poponeț ca din cutie...“. Spirit 
independent, dornic de cultură și pro- 
gies, Creangă nu s-a putut adapta 
canoanelor injuste, obscurantiste șt 
ridicole chiar, ale vieții clericale, de 
aceea a avut de suportat persecuția 
autorităților, care s-a sfîrșit cu scoa
terea sa din rîndprile tagmei preo
țești — sub acuzația că-și scurtase 
părul, trăsese cu pușca și fusese la 
teatru.

Lumea sătenilor trudnici și cins
tiți, asemănători părinților lui Crean
gă, o găsim de asemenea în „Amin
tiri“, ca și în povestirile și basmele 
srie. Imaginea acestora este redata 
în mod realist prin figura lui Moș 
Ion Roată, care sezisează pe lîngă 
aspectul pozitiv și substratul aface
rist al unirii de la 1859,. spunînd bo
ierului care încearcă să-l lămurească: 
„Iar de la bolovanul dumneavoastră . 
am înțeles așa: că pînă acum, noi 
țăranii am dus fiecare cîte o piatră 
mai măre sau mai mică pe umere j 
însă acum sîntem chemați a purta 
împreună, tot noi, opinca, o stîncă pe 
umerele noastre...“ Același Moș Ion 
Roată, prin care Creangă a simbo
lizat înțelepciunea și curajul țăranu
lui exploatat, plin de cutezanță de
mască marea prăpastie și conflictul 
dintre țărănime și moșierime, în cu
vintele : „...ia, palmele aceste ță
rănești ale noastre, străpunse de pă- 
lămidă și pline de bătături, cum le 

sînul ei, o structură nouă, o fiziono
mie nouă, cu totul deosebite de a 
celea din familia burgheză. Familia 
burgheză și educația nesănătoasă 
ce-o dădea copiilor, satirizate muș 
cător de I. L. Caragiale în „Vizită” 
sau în „Domnul Goe“, sînt imagini hîdr 
ale trecutului întunecat. Azi, în fa
milie, copilul își însușește prima ex
periență a relațiilor socialiste și. își 
formează însușirile caracteristice ale 
omului de tip nou.

Cu toate acestea, nu trebuie să ne 
glijăm faptul că ma? sînt unii pă
rinți care se dezinteresează aproape 
cu totul de educația copiilor lor.

— „N-am timp ! Sînt copleșit de 
sarcinile profesionale și . obștești .’ 
Cînd să mă mai ocup' și de copil ?” 
— spun unii părinți drept justificare 
a dezinteresului pentru educația co 
piilor lor.

Alții îți răspund cu mirare? „Nu 
mă ocup de copil ?... Păi, nu-î dau 
hrană, îmbrăcăminte, nu-1 sărut cînd 
plec sau vin de la serviciu ? Educa
ția ?... L’-am dat la școală. Să i-o 
facă școala !”

Uneori se întîmplă si situații mai

vedeți, vă țin pe dumneavoastră de 
atîta amar de vreme și vă tac de 
huzuriți de bine... Numai noi, vite de 
muncă, vă sîntem dragi ca sarea în 
ochi...”

Imaginea poporului oropsit o gă
sim și’n basmele lui Creangă, în 
care, valorificînd resursele literatu
ri! populare, autorul a redat lupta 
dintre bine și rău, luptă care oglin
dește adeseori aspecte ale conflic
telor dintre exploatați și exploata
tori

Creangă a cunoscut mai bine ca 
oricare altul viața grea a oameni-' 
lor simpli, de aceea i-a iubit cu toată 
pasiunea sa și a rămas întreaga viață 
alături de ei. Sărăcia în care frăiatl 
aceștia i-a fost hărăzită si povesti-- 
forului. așa cum i-a fost hărăzită și 
marelui Eminescu. Mărturie a acestei 
stări avem amara ironie din mărtu- 
risfireia scriitorului: „Sărac asa ca 
în anul acesta, ca în anul trecut si ca 

rde cînd sînt, niciodată n-am fost”. 
Datorită acestei sărăcii, precum și ă 
legăturii sale cu poporul. în cercul 
Junimii, unde venea îmbrăcat în 
haine de șiac moldovenesc să-și ci
tească povestirile, a fost privit întof-- 
deauna cu răceală și dispreț, si con* 
siderat drept un povestitor de snoave 
distractive și ieftine — lucru mărtu
risit însăși de junimistul Cili. Panu.-

Desconsiderat de cei putini. Crean
gă a rămas celor mulți. Forța epică 
orală a povestirilor sale, măreția în
tregii sale opere constă tocmai în le
gătura cu poporul său, de la care a 
sorbit puterea creatoare. Asemenea ma
rilor scriitori legați de puterea crea
toare a popoarelor lor, Ion Creangă 
redă prin opera sa însăși măreția și 
specificul poporului r®mîn.

Astăzi, alături de Eminescu, Ca* 
ragiale, Vlăhuță ș.a., marele poves
titor se bucură de o adîncă și depli
nă prețuire din partea poporului său.- 
Opera lui a pătruns în cel mai înde
părtat cătun al patriei noastre, dato
rită impunătoarelor șl meritatelor 
tiraje în care este editată. Poporul 
soarbe cu nesaț optimismul care 
străbate întreaga creație a lui 
Creangă. Ca o încununare a presti
giului său literar, Creangă a fost de
clarat membru de onoare post-mortem 
al Academiei R.P.R.

grave. Părinții „fac” educația copiilor 
dar o fac cu mijloace barbare, anti- 
pedagogice, care au efecte negative 
asupra dezvoltării personalității copi
lului.

Trebuie să întărim educația comu
nistă a copiilor în familie pentru a 
crește generația de mîine la înălți 
mea sarcinilor construcției socialis
mului.

Un exemplu grăitor în ceea ce pri
vește înalta educație a tinerii gene
rații ni-1 oferă familia sovietică. In 
familia ovietică, noua generație 
crește și se dezvoltă în spiritul t’a- 
dițiilor socialiste ale membrilor ej, 
în spiritul unității moral-politice și 
a! înaltului patriotism care caracte
rizează societatea sovietică Familia 
sovietică a pus fundamentul educa
ției a milioane de fii și fiice care au 
luptat,cu ^abnegație și și-au dat chiar 
viața pentru apărarea patriei. Cine 
nu ,cunoaște astăzi faptele eroice ale 
Zo'iei Kosmodemianskaia. Aleksandr 
Matrosov, Aleksandr Cekatîn. Oleg 
Koșevoi și alții care au lupt-ct vite
jește împotriva fasciștilor, dîndu-și 
viața pentru apărarea patriei soda-- 
Este aflată în pericol ?

Omul sovietic, constructor ăl co
munismului și apărător a! oăcii, stă
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DIN NOU ÎN MIJLOCUL ORTACILOR
Dacă tînărul Mircea Lehaci âr ii 

cunoscut pe ceilalți tineri cu care a 
coborît din tren în dimineața aceea 
răcoroasă din toamna lui 1951, am 
spune că s-a înțeles cu ei să vină deo
dată in Valea Jiului. Dăr nu. Nu s-au 
cunoscut pînă-n ziua aceea cînd cu 
același gînd au coborît pentru prima 
dată pe peronul gării Petroșani.

Cînd unul, cînd celălalt se uita în 
jur, căutînd parcă ceva. Deodată un 
tînăr voinic, cu obrajii rumeni, se a- 
dresă cu glas tare unui om în etate, 
care se plimba pe peron.

— Spune-mi, tovarășe, care-i dru
mul ce duce lă mină ?

— De care mină întrebi ? Lă noi 
sînt multe mine. Depinde unde vrei 
să mergi s la Petrila, Lonea, Aninoa- 
sa. Vulcan, Lupeni, Uricăni ?
. — La Petrila — a răspuns tînărul 

cu bucurie.
— Treceți podul gării, ieșiți în 

centrul orașului, apoi apucați spre 
stingă și mergeți drept înainte. Pe
trila e numai la o ăzvîrlitură de băț.

Tinerii și-au continuat drumul îm
preună. Printre cei care mergeau lă 
mină, se află și Mircea Lehaci.

— Ei, dar unde să mă prezint a- 
cum ? Auzi întrebare la mine — se 
miră singur. Doar sînt utemist. Mă 
voi duce întîi la organizația U.T.M.

Așa a și făcut.

LA MINĂ
*1

Lă sector i s-a spus că vă lucra 
într-o brigadă din cele mai harnice 
din mină.

— Te repartizăm la Kibedi — i se 
adresă un tovarăș, pe semne șeful 
sectorului. Să știi că alături de acest 
tînăr vei ajunge un bun miner. Ki-

In cursul anului acesta, în localită
țile Văii Jiului au fost înălțate nu
meroase construcții — blocuri cu lo
cuințe munditorești, . cămine munci
torești, magazine etc

La înălțarea acestor construcții au 
muncit cu abnegație numeroase bri
găzi de constructori. Brigadă com
plexă de zidari condusă de tov. Tu- 
dor Sandu, aplicînd metode înaintate 
de muncă printre care și metoda Or- 
lov, a reușit să realizeze zi de zi 
cîte 30—35 metri cubi zidărie de 

bedi e stimat nu numai de tovărășii 
săi de muncă, dar de toți cei care-I 
cunosc. Urmîndu-i exemplul, vei ă- 
iunge la fel de prețuit.

— Mă voi strădui să-î ajung — a 
îngînat Mircea emoționat. Am să 
muncesc și eu din răsputeri, ca să 
nu fiu mai prejos.

Insușindu-și zi de zi cunoștințele 
necesare în minerit, studiind neconte
nit diferite cărți și broșuri, tînărul 
Mircea Lehaci a ajuns ajutor miner, 
apoi miner. In fața lui s-ău deschis 
perspective la care nu se gîndise încă. 
Minerii buni sînt trimiși la școala de 
maiștri mineri. Astfel, printre elevii 
acestei școli s-ă numărat mai tîrziu 
și Mirceă.

Acum, și despre tehnicianul Mir
cea Lehaci vorbesc cu drag minerii 
din Petrila. Reșpectîndu-și angaja
mentul luat, acest tînăr ă reușit să 
parcurgă în cei trei ani diLcînd a 
venit Ia mină, un drum lung — ă’cela 
de la miner la tehnician.

PLECAREA

La începutul acestui ăn, Mirceă 1 
părăsit mină, plecînd acasă cu gîndul 
de ă fi măi aproape de mama și frații 
săi. Dar acasă și-a dat seama că nu 
a procedat bine. Se simțea străin, 
deși se afla printre ai lui-. Motivul ? 
Ii lipseau prietenii, mină pe care ă 
îndrăgit-o atît de mult. Vroiă cu orice 
preț să vină înapoi. Acest gînd îl ur- „ 
mărea pînă și-n vis. El se gîndeă 
mereu la prietenii lui, Constantin Ig
nat, Pantilimon Cimpu, loan Mecă, 
Victor Pătrășcoiu și alții căre îi scriau 
adesea. Cîte clipe frumoase a petrecut

In contul anului 1955
bună calitate. De la începutul anului 
șî pînă acum această brigadă a rea
lizat peste 5500 m. cubi de zidărie. 
Brigada de zidari condusă de tov 
Tudor Sandu lucrează acum în con 
tul anului viitor.

In contul anului 1955 lucrează șl 
brigada condusă de fruntașul între 
cerii socialiste Marin Mustață de pe 
șantierul Petroșani. Această brigadă 
a realizat :a ultimul timp aproape 
60.000 m. pătrați de tencuieli meca
nizate.

alături de ei, mergînd cînd la club, 
cînd la teatru, cînd la cinematograf... 
Intr-o scrisoare adresată prietenului 
său Pantilimon Cimpu, Mircea i-a 
transmis dorința de a veni înapoi la 
mină. In loc de răspuns, el primi ur
mătoarea telegramă 5 „Vino oricînd. 
Te așteptăm cu bucurie".

REÎNTOARCEREA

Telegrama l-a făcut pe Mirceă Le
haci să vină din nou în Valea Jiului 
și să muncească cot la cot cu foștii 
săi tovarăși de muncă.

— Rămîi definitiv între noi ? — 
l-au întrebat ortacii la sosire.

— Altfel cum credeați că aș fi ve
nit ? Nu mă mai despart de mină, 
de voi, de tovarășii mei vîrstnici pe 
căre i-ăm cunoscut aici și de la căre 
am învățat să prețuiesc muncă de 
miner.

A fost o adevărată sărbătoare pen
tru prietenii lui Mircea' ziuă reîntoar
cerii lui lă mină. Aici, el și-a regăsit 
iarăși liniștea de căre ăveă nevoie, 
cuvîntul de îmbărbătare ăl tovarășilor 
săi de muncă.

— Revenirea meă vreau s-o sărbă
toresc prin succese cît măi mări în 
producție.

Nu de mult, Mirceă Lehăci, tehni
cian la sectorul V ăl minei Petrila, 
și-a’ luat angajamentul ca în cinstea 
celei de ă 7-ă aniversării ă Republicii, 
să sprijine brigăzile- de mineri din 
revirul său pentru că acestea să ex
tragă 100 tone de cărbune peste sar
cinile de plan. ' ’ "

Frumos angajament...

ELENA NY1TRAI

Alte numeroăse brigăzi de cons
tructori din Valea Jiului lucrează 
încă de mai mult timp în contul anu
lui 1955. Printre acestea se numără 
brigăzile conduse de tov. Ștefan 
Froșt și losif Vereș de la Petrila, 
Andrei Holțingher, Vasile Zima, Mi- 
hai Veber și Petru Popescu de Ia 
Uricani, Andrei Drotfel, Ludovic Ca- 
șa, loan Hanca, Emeric Rațz, loan 
Kinal, Andrei Banu, Marcel Patișcă- 
nu, Vasile Șumulischi de Îâ Petro
șani șî altele.

pe inlieasa Chină a! [onsiliuliij 
[oflsultaliv Politii Popolai

PEK.IN jțAgerpres). — China Nouă 
transmite ?

Luînd cuvîntul în ședința din 23 
decembrie a sesiunii Comitetului pe 
întreaga Chină al Consiliului Consul-’ 
tativ Politic Popular, Pancen-Lama 
a declarat s „Poporul tibetan, lă fel 
ca și alte naționalități ale țării, pro
testează cu hotărîre împotriva trata
tului americăno-ciankaișist, al cărui', 
scop este de a submina construirea 
vieții noastre fericite”

„Imperialismul american a mani
festat totdeauna o atitudine dușmă
noasă față de progresul nostru și fa-j 
ță de opera noastră de construcție“, 
a spus Pancen-Lamă, amintind c se-, 
rie de acte agresive ale Statelor 
Unite împotrivă Chinei populare, încă ’ 
din ziua eliberării ei. „Toate naționa
litățile țării noastre trebuie să se 
unească și mai strîns pentru apărarea 
integrității noastre teritoriale și pen
tru eliberarea Ta ¡vanului’”.

Tun Ven-lun, vicarul principal al 
eparhiei Ținan, luînd cuvîntul în nu
mele catolicilor, a vorbit despre liber < 
tatea convingerilor religioase, care a 
fost garantată chiar din primele zile 
ale eliberării țării în baza Progra
mului general, iar în prezent de Con
stituție.

„Faptele, a spus Tun Ven-lun, doj 
vedesc că această politică este urma
tă cu strictețe de guvernul popular. 
Mulți preoți șî credincioși cu. vederi 
patriotice au f®st aleși deputați în 
Adunarea reprezentanților populari 
în diferite părți ale țării".

*
PEKIN (Agerpres)'. — China Nouă 

transmite:
La 24 decembrie în cadrul sesiunii 

Comitetului pe întreaga Chină al 
Consiliului Consultativ j Politic Popu
lar, s-a continuat discutarea rapoar
telor prezentate de Ciu En-lai, Cen 
Șu-tun și Cian Bo-ciun.

Go zMo-jo (democrat fără de par
tid), a declarat că sprijină întru totul 
aceste rapoarte. El a caracterizat a- 
ceasta sesiune a Consiliului Consul
tativ Politic Popular, ca „un eveni
ment important în viața politică a 
poporului chinez”. ' 1

ca un exemplu luminos în fața între 
git omeniri. „Există oare ceva mai 
frumos, decît omul nostru ? — spune 
cu căldură Șuluga, unul din eroii ro
manului „Tînăra Gardă”. Cîtă mun
că a depus el, cîte suferințe a înduiat 
el pentru Statul Sovietic, pentru cau 
za poporului ?”.

Tineretul sovietic s-a călit și s-a 
maturizat odată cu poporul, fiind e- 
ducat în spiritul unui înalt patriotism 
în familia și școala sovietică, sub 
îndrumarea permanentă a marelui 
Partid Comunist al Uniunii Sovieti
ce

Exemplul familiei sovietice trebuie 
să ne fie călăuză în întărirea educa
ție5 comuniste a copiilor în familie.

Marele pedagog sovietic A. S. 
Mncnrenco arată că unul din cele 
mai importante principii ale educației 
omului nou constă în justa îmbinare 
a respectului față de copil cu înalta 
exigență față de acesta

Respectul față de copil nu înseam 
nă de fel o permanentă și exagerată 
adorare și admirare a copilului. Pă
rinții trebuie să arate copiilor o dra
goste puternică, dar dreaptă și jus
tă, fiipd conștienți de responsabilita

tea lor față de patrie pentru educația 
acestora. Orice indulgență față de 
copil, trecerea cu vederea a lipsuri
lor și a unor obiceiuri urîte, cultivă 
în el egoismul, lipsa de răspundere, 
lenea. Respectul față de copil înseam 
nă a respecta în el pe omul în creș
tere, care mîine va trebui să fie un 
cetățean activ și luminat al patriei 
Tocmai de aceea respectul față de 
copil trebuie să se îmbine în mod 
necesar, cu înalta exigență față de 
el. Ținînd seama de vîrsta și dezvol
tarea copilului, exigențele noastre 
trebuie să-l pregătească temeinic ș> 
neșovăelnic pentru societatea socia
listă ce se înalță în patria noastră. 
In raporturile cu copiii este nevoie 
de simțul măsurii în dragoste și se
veritate, în mîngîiere șî exigență.

Părinții trebuie să-și obișnuiască 
copiii, de mici, cu autodeservirea, cu 
îndeplinirea conștiincioasă a obliga
țiilor. In felul acesta, vom asigura 
dezvoltarea justă a personalității lor 
Părinții trebuie să le formeze obiș
nuința respectării regimului zilnic, 
atitudinea plină de grijă pentru folo
sirea justă a timpului, atenția deo
sebită pentru calitatea muncii Ion

Ei trebuie să urmărească perma
nent educarea trăsăturilor de caracter 
ale omului înaintat: curajul, cinstea, 
disciplina conștientă, dragostea pen
tru poporul muncitor și ura împotri
va dușmanului de clasă, etc. Se știe 
că rezultatele pozitive ale educației 
copiilor în familie depind, în mare 
măsură, de autoritatea de care se Jju- 
cură părinții. Această autoritate nu 
poate fi însă dobîndită nici prin a- 
menințări sau bătăi, nici prin ploco
nirea în fața capriciilor copilului, ci 
numai prin comportarea justă, prin 
pilda bună a părinților înșiși.

Datoria părinților este să educe co
piii împreună cu școala, să se simtă 
solidari cu educatorii în organizarea 
comportării copiilor lor în timpul lec
țiilor sau acasă. Părinții sînt datori 
de a muncii împreună cu profesorii 
școlii, pentru ca, în școală și înafara 
școlii, copiii să capete cunoștințe și 
deprinderi temeinice, să-și însușească 
„Regulile de purtare ale elevilor“ și 
să le aplice în viață, să fie educați în 
spiritul moralei comuniste. Ei trebuie 
să ia intransigenți atitudine împotri
va leneșilor, chiulangiilor și minci
noșilor. Atît în familie, cît și în școa
lă, copiii trebuie să fie convinși că

V , _ . i

munca este o chestiune de cinste, de 
glorie.

Dacă familia trebuie să ajute școală 
în opera de educare comunistă a ti
neretului, la fel și școala are dato
ria să ajute familia în munca sa edu-! 
cativâ, făcîndu-i cunoscut mijloacele' 
pedagogice înaintate necesare atin
gerii scopului comun.-

Deosebit de însemnată este răspun
derea organizațiilor de partid în în
tărirea educației comuniste în fami
lie. Ele au datoria să discute în ședin-! 
țele lor această problemă, să îndru- 
meze organizațiile sindicale de a dez
bate în ședințe largi felul în care 
salariații din întreprinderi și ’’însti- 
tuții se ocupă de educația copiilor, 
lor ’ >*'’*

Educația justă a copiilor este de 
mare importanță pentru statul nostru 
popular. A educa prost un copil în
seamnă a da societății un cetățean 
nefolositor, incapabil de a participa 
la lupta poporului nostru pentru con
struirea unei vieți noi.

Viața nouă ce-o construim exclude 
rebuturile. Cu atît mai mult rebuturile l 
educative. De aceea frontul unic edu-i 
cativ: familia, școala, organizațiile I 
de tineret, societatea — trebuie să 
devină din ce în ce mai puternic.

/



STEAGUL ROȘU

Opinia publică vest-germaná protestează 
împotriva reînvierii Wehrmachtului

Inminarea Premiului internațional Stalin 
poetului cuban Nicolas Quillen

BERLIN (Agerpres). — Protestele 
cetățenilor vest-germani aparținând 
it.iuror categoriilor sociale și avînd 
cele mai diferite nuanțe politice îm
potriva reînvierii Wehrmachtului, sînt 
din ce în ce mai numeroase.

Personalități din diferite domenii 
aie vieții publice, oameni din toate 
partidele au adresat un apel Bundes- 
tagului, cerînd negocieri între cele 
patru puteri în vederea reunificării 
pașnice a Germaniei.

in apel se scrie între altele 5 „Este 
cert că militarizarea Republicii Fe
derale va pecetlui pe veșnicie scinda
rea Germaniei. Din cauza armelor a- 
iomice și termonucleare și din cauza 
intenției de a le folosi nu numai din 
punct de vedere strategic, ci și tactic, 
adică pe cîmpul de luptă (așa cum a 
preconizat Montgomery în discursul 
ținut în octombrie la Londra în fața 
ținui grup de militari) încercarea de 
â rezolva actuala încordare interna
țională și problemele militare vă de
veni utopică și absurdă. Fronturile

In Anglia crește ostilitatea 
față de acțiunile agresive ale S. U. A.

NEW YORK (Agerpres).
Revista „This Week“, supliment al 

ziarului „New York Herald Tribune", 
publică un articol în legătură cu ati
tudinea ostilă a cercurilor lărgi ale 
opiniei publice din Marea Britanie 
față de acțiunile agresive ale S.U.A.

Britanicii își exprimă nemulțumirea 
în legătură cu orientarea politicii a- 
mericăne — constată revista. Această 
nemulțumire a căpătat proporții atît 
de mari îneît de ea s-au sezisat cer
curile din Washington, iar reprezen
tanți oficiali din Marea Britanie s-au 
simțit obligați să ia atitudine pentru 
a domoli enervarea guvernului ame
rican. „Chiar și primul ministru Chur
chill s-a văzut silit să facă o declarație 
în public în care să se pronunțe 
împotriva tendințelor antiamericane 
din Anglia", amintește „This Week".

Revista constată cu mult regrét că 
poporul Marii Britanii își manifestă 
hotărârea ..de a obține coexistenta 
pașnică" cu țările lagărului democrat. 
Poporul englez — subliniază revista 
— cere interzicerea armelor de ex
terminare în masă.

Ațîțările la război ale cercurilor 
guvernante din S.U.A. și Anglia pro
voacă, după cum relatează revista a- 
mericană, o adîncă îngrijorare în rîn- 
durile poporului britanic. „Acesta nu 

germane vor deveni zone complect 
pustiite, poporul german fiind șters 
de pe suprafața pămîntului ca na
țiune".

„Cerem deputaților din Bundestag 
— se scrie în încheierea apelului — 
să întreprindă acțiuni energice pentru 
o colaborare pe tărîm cultural șt e- 
conomic între cele două Germanii, cît 
și pentru începerea imediată a nego
cierilor între puterile de ocupație, în 
vederea creării unui stat german inde
pendent și democrat".

Primari și consilieri municipali din 
toate landurile Germaniei occidentale, 
printre care și unii membri ai parti
delor social-democrat, liber-democrat, 
creștin-democrat și ăi partidului re- 
fugiăților, cît și oameni fără de par 
tid, s au întîlnit recent la Berlin cu 
consilierii municipali din Republica 
Democrată Germană, ădoptînd o re
zoluție împotriva acordurilor agresive 
de la Paris și pentru o înțeiegere în
tre cele două Germanii.

vrea să accepte riscul că Londră, Bir
mingham, Manchester și Glasgow să 
fie șterse de pe suprafața pămîntului 
într-o singură noapte“. însăși exis
tența armelor de exterminare în masă 
— scrie revista — face ca „preveni
rea unui asemenea război să devină 
o chestiune de importanță vitală neu
tru britanici".

„Englezii consideră că problemele 
internaționale, complicate ■ nu pot fi 
rezolvate prin proferarea de amenin
țări cu „represalii totale“. Ei sînt de 
părere că numai prin relații de cola
borare se poate obține coexistența 
dintre țări cu o orînduire socială și 
politică diferită.

Campania de persecutare a ele
mentelor democrate din Statele Unite 
și atmosfera de teroare care domnește 
în S.U.A. sînt privite cu indignare în 
Anglia, ceea ce nu este de fel pe pla
cul eresei reacționare din S.U.A. Re
vista „This Week" constată că masele 
largi populare din Marea Britanie nu 
se lasă antrenate în campania anti
comunistă. „Aceasta este reacția pe 
care o stîrnește isteria războinică și 
vînătoarea de vrăjitoare din S.U.A. 
prin care, potrivit părerii unui mare 
număr de englezi, se caracterizează 
Statele Unite ale Americii".

MOSCOVA (Agerpres). — TASS 
După încheierea ședinței din dimi

neața zilei de 24 decembrie a celui 
de al 11-lea Congres unional al scrii
torilor sovietici, a avut loc în Sala 
Coloanelor a Casei Sindicatelor so
lemnitatea înmînării Premiului Inter
național Stalin eminentului poet cu- 
ban Nicolas Guillen. luptător activ 
pentru pace.

Deschizînd solemnitatea, academi
cianul D. V. Skobelțîn, președintele 
Comitetului pentru decernarea Pre
miilor Internaționale Stalin, a rele
vat însemnătatea faptului că înmîna- 
rea acestui premiu poetului Guillen 
are loc în perioada lucrărilor congre
sului, în familia frățească a scriito
rilor sovietici, care și-au cîștigat re
cunoașterea lumii întregi ca detașa
ment de avangardă al maeștrilor cul
turii care luptă împreună cu popoarele 
lor pentru pace în întreaga lume. De
legații la congres au salutat cu căl
dură pe Nicolas Guillen, laureat ăl 
Premiului Internațional Stalin, și pe 
membrii comitetului: Louis Arăgon, 
Anna Seghers. Pablo Nerudă, Mihail 
Sădoveănu, A. A. Fadeev și 1. G. Eh- 
renburg, care fac parte din prezidiu.

Apoi s-a dat citire în limbile rusă 
și spaniolă hotărîrii din 18 decem
brie a. c. ă comitetului prin care i-a

Cuvîntarea rostită de Harry Polliit
LONDRA (Agerpres). — Ziarul 

„Daily Worker ‘ publică cuvîntarea 
rostită de Harrv Poliitt, secretarul ge
neral al Partidului Comunist din Ma
rea Britanie, la un miting al organi
zației din londra a Partidului Comu
nist din Marea Britanie.

El a declarat printre altele: Ne a'- 
flăm în fața unei situații de o gravi
tate excepțională și nu trebuie să pier
dem nici un moment pentru a aduce 

Ti contribuție deplină în vederea sal
vării păcii în întreaga lume.

Uneltirile S. U. A. în Orientul Mijlociu
BAGDAD (Agerpres).

; Cercurile conducătoare americane 
exercită mari presiuni asupra Iraku
lui pentru a-1 atrage în „blocul Orien
tului Mijlociu". Deși. în urma opo
ziției puternice a maselor populare 
care cer cu hotărîre respingerea pla
nurilor imperialiste, guvernul irakian 
n-a aderat încă fățiș la alianța mili
tarist^, preconizată de Washington, în 
Irak se fac pregătiri intense în acesr 
scop. Guvernul de la Bagdad a sem
nat cu Washingtonul un acord în 
baza căruia irakul urmează să pri
mească un „ajutor" militar din par- 

fost decernat poetului Guillen Pre
miul Internațional Stalin. In aplau
zele furtunoase și prelungite ale a- 
sistenței, academicianul Skobelțîn a 
înmînat lui Nicolas Guillen medalia 
de aur și diploma de laureat. In nu
mele comitetului el a felicitat pe lau
reat — eminent poet și publicist, ne
înfricat luptător pentru pace și liber
tatea popoarelor.

A luat apoi cuvîntul N. S. Tihonov, 
președintele Comitetului sovietic pen
tru apărarea păcii. In numele luptă
torilor pentru pace sovietici, el a sa
lutat cu căldură pe laureat și prin el 
poporul cuban care si-a adus contri
buția la mișcarea mondială pentru 
apărarea păcii.

Scriitorul brazilian Jorge Amado a 
vorbit despre luptătorul curajos Ni
colas Guillen, cîntăreț al oamenilor 
simpli din America Latină..

In numele scriitorilor sovietici, 
laureatul a fost salutat de I. G. Eh- 
renburg, care a vorbit despre poezia 
lui Guillen, bine cunoscută cititorului 
sovietic.

Cuvinte pline de căldură a rostit 
apoi Pablo Neruda. Dună aceea a vor
bit scriitoarea chineză Din Lin.

Cuvîntările reprezentanților culturii 
străine au fost în repetate rînduri în
trerupte de aplauzele furtunoase ale 
asistenței.

Dacă se va permite reînarmâreă 
Germaniei occidentale, aceasta ar con
stitui cel mai mare obstacol care s>âr 
putea ridica în calea stabilirii păcii, 
de la trădarea Cehoslovaciei în 1938 
de către Chamberlain. Pe de altă 
parte, dacă planurile de reînarmare 
a Germaniei occidentale ar fi înfrînte, 
aceasta ar constitui o lovitură atît de 
puternică dată ațâțătorilor la război, 
îneît le-ar fi greu să se mai refacă.

tea S.U.A., permițînd astfel ameste
cul american în viața politică și e- 
conomică a țării. Agenția Associated 
Press anunță că recent a sosit în por
tul Basra primul transport de mate
rial militar acordat de S.U.A. irakului 
în baza acordului de „ajutor" militar.

Pe de altă parte, din relatările a- 
gențiilor de presă, care au anunțat 
că în cursul lunii viitoare primul mi
nistru turc, Menderes, și ministrul de 
Externe, Koprulii, vor vizita Bagdadul 
ca oaspeți ai guvernului irakian, re
iese că guvernanții irakieni se stră
duiesc să obțină o raliere a Irakului 
la pactul turco-pakistanez.

In cursul lucrărilor celei de a 9-a 
sesiuni a Adunării Generale a O.N.U., 
delegațiile Uniunii Sovietice, Ucrai
nei, Bielorusiei, Poloniei, Cehoslova
ciei și ale altor cîteva țări iubitoare 
de pace au întreprins o serie de ac
țiuni cu scopul ca Organizația Națiu
nilor Unite să-și poată îndeplini cu 
cinste datoria față de popoare.

Propunerea delegației sovietice „Cu 
privire la încheierea unei convenții 
internaționale (tratat) în problemă 
reducerii armamentelor și interzicerii 
armelor atomică, cu hidrogen și a ce
lorlalte tipuri de arme de exterminare 
în masă“, este cunoscută pe larg și 
se bucură de sprijinul tuturor popoa
relor iubitoare de pace. Străduindu-se 
să ușureze găsirea unor hotărîri de 
comun acord, Uniunea Sovietică a 
propus ca la bază convenției să fie 
puse propunerile franco-engleze pre
zentate în vara acestui an în ședin
țele Comisiei O.N.U. pentru dezarma
re. Prin aceasta, Uniunea Sovietică a 
făcut un pas spre rezolvarea cît mai 
grabnică ă unei importante probleme 
internaționale.

Adunarea Generală ă ădoptat în u- 
nanimităte rezoluția care recomandă

Despre acei care subminează
Organizația Națiunilor Unite

de V. MAEVSKI
continuarea eforturilor pentru reali
zarea unui acord referitor la bazele 
coîivenției internaționale cu privire la 
reducerea înarmărilor și interzicerea 
armelor de exterminare în masă. Prin 
aceasta, la cea de a 9-a sesiune a 
Adunării Generale a fost deschisă 
calea pentru rezolvarea unei impor
tante probleme internaționale în inte
resul păcii și securității.

Ar fi greșit însă să se creadă că 
toate obstacolele au fost înlăturate de 
pe această cale. Mai mult decît atît, 
aceste obstacole devin măi mari, că 
urmare a acțiunilor cercurilor guver
nante din S.U A. și ale acelora din 
Anglia și Franță care Ie sprijină.

Pălăvrăgind despre folosirea ener
giei atomice în „scopuri pașnice", 
S.U.A. nu ascund faptul că se pregă
tesc per.tru un război atomic, înfiin- 
țînd nenumărate baze pe teritorii 
străine.

Prin „eforturile“ Statelor Unite și 
ale țărilor dependente de ele, sub pa
ravanul Organizației Națiunilor Unite 
se înjghebează blocul agresiv nord- 
atlantic și continuarea sa — Uniunea 
Europei occidentale — a căror bază 
ar urmă să devină wehrmachtul reîn
viat, avînd în frunte generali hitle- 
riști. Aceste acțiuni constituie o pri 
mejdie pentru pacea in Europa și în 
lumea întreagă. Ele subminează în
seși bâzele Organizației Națiunilor 
Unite.

Agravînd în mod premeditat încor
darea în Europa, Statele Unite caută 
în același timp să obțină înrăutățirea 
situației și în Extremul Orient. S.U.A. 
împiedică cu încăpățînare ca Republi
că Populară Chineză să-și ocupe lo
cul legitim în Organizația Națiunilor 
Unite. In scopul menținerii și întă
ririi păcii în Extremul Orient, Uniu
nea Sovietică a cerut Organizației 
Națiunilor Unite să condamne acțiu

nile agresive împotriva Republicii 
Populare Chineze, arătînd că răspun
derea pentru aceste acțiuni revine flo
tei maritime militare a S.U.A. Această 
cerere a fost sprijinită de toți aceia 
cărora le este scumpă cauza păcii în 
Asia.

Pe de altă parte, reprezentanții Sta
telor Unite au căutat’să obțină res
pingerea rezoluțiilor prezentate de U- 
niunea Sovietică, îndreptate spre des
tinderea situației internaționale în 
Extremul Orient.

Situația internațională, care la în
ceputul sesiunii Adunării Generale 
dădea semne de destindere, în pre 
zent. ca urmare, a politicii agresive 
ă S.U.A.. nu numai că nu s-a îmbu
nătățit. ci s-a complicat într-o oă- 
recare măsură.

Uniunea Sovietică a demascat per
manent și va demască și pe viitor ma
nevrele dușmanilor păcii. Uniunea 
Sovietică a apărat și vă continuă să 
apere necesitatea întăririi Organiza
și Națiunilor Unite ca cel mai im

portant organ internațional chemat să 
slujească cauză asigurării păcii și se« 
carității popoărelor. (Agerpres)
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