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Să muncim cu activul, 
să ne sprijinim pe activ !

Pentru a-și îndeplini cu succes rolul de conducător politic 
ăl oamenilor muncii în lupta pentru continua dezvoltare a eco
nomiei naționale, pentru creșterea nivelului de trai al maselor, 
plenara C.C. ăi P.M.R. dtn august 1953 a trasat organizațiilor 
de partid sarcina de a atrage în jurul lor un larg activ de 
partid, de a-și asigura sprijinul efectiv al activului în lupta 
pentru îndeplinirea sarcinilor multiple ce le stau în față. Ac
tivul de partid format din cei mai buni membri de partid, con
stituie o rezervă nesecată de cadre, un sprijin de neînlocuit al 
organizațiilor de partid care le ajută să asigure conducerea 
politică în întreprinderile respective, să rezolve cu succes cele 
mai grele probleme, să întărească și să lărgească necontenit 
legătura cu masele. Activul de partid ajută organele de partid 
să rezolve în mod just problemele importante, le ajută să aplice 
în viață principiul conducerii și al muncii colective.

Tot mai multe organizații de partid din Valea Jiului se 
conving de necesitatea atragerii în jurul lor a unui larg activ 
de partid. Comitetul de partid al minei Jieț-Lonea și-a format 
un activ de partid din care fac parte membri de partid din con
ducerile organizațiilor de masă, tehnicieni, mineri fruntași ai 
întrecerii socialiste, oameni ai muncii pregătiți din punct de 
vedere profesional, stimați de mase și cu autoritate. In mai 
multe rînduri. comitetul de partid al minei Jieț-Lonea s-a con
sultat cu activul asupra unor probleme importante.^ Astfel, co
mitetul de partid a analizat împreună cu activul său măsurile 
ce trebuie luate pentru realizarea planului de producție al mi
nei. Activul de partid a ajutat comitetul de partid al minei 
Jieț-Lonea să elaboreze măsuri juste, a căror aplicare a avut 
drept rezultat îndeplinirea și depășirea de către colectivul mi
nei Jieț-Lonea a planului producției de cărbune pe luna martie, 
in prezent, comitetul de partid al minei Jieț-Lonea pregătește 
o dare de seamă ce va fi pusă în discuția^ activului de partid, 
cu scocul îmbunătățirii muncii de partid în această întreprin
dere Realizări în ceeace privește munca cu activul de partid 
a obținut și comitetul de partid al minei Petrila. Aici, au fost 
formate active pe diferite probleme, cu care se analizează pe
riodic și se iau măsuri în privința îmbunătățirii propagandei 
de partid, a muncii de primire de candidați și noi membri de 
partH etc. *

Sînt unele organizații de partid care au lipsuri în^ceea ce 
privește munca cu activul. La mina Aninoasa, de pildă, comi
tetul de partid se consultă rar cu activul și nu-1 atrage la ac
țiuni menite să ducă la lichidarea unor lipsuri ce se manifestă 
în învățămîntul de partid, în agitația politică de masă, în 
munca de primire de candidați, etc. Comitetul de partid al mi
nei Aninoasa n-a atras activul de partid la studierea cauzelor 
care împiedică creșterea producției de cărbune în unele sec
toare.

Lipsuri în această direcție se manifestă și la comitetul de 
partid al minei Lupeni. La această mină, sînt multe mașini și 
utilaje moderne care în loc să ușureze și să ridice productivi
tatea muncii minerilor, stau nefolosite. Comitetul de partid n-a 
pus în fața activului său sarcina de a găsi cele mai bune mă
suri spre a fi recomandate conducerii minei în vederea folo
sirii din plin a mașinilor si utilajelor.

Lipsuri serioase in ceea ce privește munca cu activul există 
la birourile organizațiilor de bază. La mina Jieț-Lonea, cele 
mai multe birouri ale organizațiilor de bază și-au format active 
doar pe hîrtie. Comitetul de partid al acestei mine, n-a ajutat 
birourile organizațiilor de bază să muncească cu activul, să do- 
bindească o experiență în această direcție. De asemenea, la 
mina Petrila, numai un număr restrîns de birouri, printre care 
cele ale organizațiilor de bază nr. 2 și 10 și-au format active 
de partid La unii tovarăși există părerea greșită că birourile 
organizațiilor de bază nu trebuie să-și formeze active de 
partid. Trebuie ținut seamă de faptul că între adunările gene
rale, biroul organizației de bază este organ conducător; și 
pentru a-și putea duce sarcinile la îndeplinire el trebuie să aibă 
sprijinul activului său de partid. Iată de ce, comitetele de partid 
trebuie să dea un puternic sprijin birourilor organizațiilor de 
bază în privința formării activelor respective și să le ajute să 
desfășoare o muncă vie și concretă cu activul de partid.

Comitetele de partid și birourile organizațiilor de 
bază trebuie să considere atragerea în jurul lor a unor largi 
active de partid, drept una dintre condițiile de bază ale reali
zării cu succes a sarcinilor ce le stau în față. Muncind cu ac
tivul bazîndu-se pe sprijinul activului, organele de partid vor 
putea realiza cu succes acțiuni importante menite să ducă Ia 
intensificarea și lărgirea întrecerii socialiste, folosirea din pFin 
a mașinilor și ulikijeldr. ridicarea de noi cadre calificate, rea
lizarea de economii șf a altor sarcini puse în fața poporului 
nostru muncitor de plenara din august 1953 a C.C. al P.M.R*. 
Deosebit de însemnat poate fi aportul activului de partid la 
îmbunătățirea conducerii politice a organizațiilor de masă, la 
exercitarea dreptului de control asupra conducerilor adminis
trative ale întreprinderilor, la ridicarea la un nivel mai înalt 
a învățământului de partid și a agitației politice de masă.

Muncind cu activul, sprijinindu-se în munca de zi cu zi 
pe activul din jurul lor, organizațiile de partid își vor îndeplini 
cu succes rolul de conducător politic, de mobilizator al oame
nilor. muncii în lupta pentru bunăstare, pentru socialism.

Toate eforturile pentru extinderea cultivării 
de cartofi, legume și zarzavaturi pe Ioturi 

individuale!
Vor cultiva legume și zarzavaturi

Muncitorii și funcționării 
din orașul Petrila, hotărîți să 
traduca în viață sarcinile ce 
le revin din Hotărîrea gu
vernului și partidului pentru 
cultivarea de legume și zar
zavaturi pe loturi individuale, 
se pregătesc intens pentru 
săparea și însămînțarea gră
dinilor.

Pînă în prezent, peste 1000 
de cetățeni din orașul Pe

La Sfatul popular al ora
șului Petroșani, aproape că 
nu trece o zi lucrătoare fără 
ca să nu aibă loc cîte o șe
dință. Intr-o zi analiza mun
cii sectorului de gospodărie, 
a doua zi analiza muncii că
minelor culturale, în altă zi 
ședința comitetului executiv. 
Dacă vrei însă să știi cum 
se preocupă. Comitetul execu
tiv al Sfatului popular, în 
frunte cu tov. președinte Mi- 
hai Kovacs, de traducerea în 
viață a hotărîrii guvernului 
și partidului eu privire la 
cultivarea cartofilor, legume
lor și zarzavaturilor pe lo
turi individuale, o să afli o 
seamă de lipsuri grave. De 
la apariția hotărîrii și pînă 
în prezent n-a avut loc nici

Brigada condusă de mine
rul Ion Grueț a fost pînă lă 
data de 20 martie cu 18 la 
sută sub normă. Această si
tuație a dat de gîndit atît res
ponsabilului cît și ortacilor 
săi din brigadă.'

— Se apropie sfîrșitul lu
nii și noi tot printre codași 
ne situăm — a spus într-o 
zi Ion Grueț tovarășilor din 
schimbul lui. Nu-i oare a- 
ceasta o rușine Dentru bri
gada noastră ? Eu propun, 
tovarăși, să facem o cotitură 
hotărîtă în muncă.

— S-o facem ! — au răs
puns aproape într-un glas 
ortacii minerului Grueț. 

Pe șantierul noii fabrici de pîine

trila ău făcut pregătiri pen
tru însămînțarea grădinilor de 
legume și zarzavaturi. Au 
fost curățate grădinile de gu
noaie, s-au reparat uneltele 
necesare pentru grădinărit, 
etc. Printre numeroșii mun
citori și funcționari care au 
loturi individuale și care au 
început lucrările de săpare și 
însămînțarea loturilor se nu
măra tov. Gavrilă Bercian,

Mai puține ședințe și mai multă treabă
o ședință în care Comitetul 
executiv să ia măsuri pentru 
a traduce în fapte prevede
rile ei deși au fost multe șe
dințe, una, două pe zi.

Nici pînă astăzi biroul ă- 
gricol al sfatului n-a primit 
sarcini concrete pentru iden
tificarea terenurilor neculti
vate din raza orașului Pe
troșani. Șeful biroului agri
col, tov. Aron Jugariu care 
trebuie să fie în fruntea ac
țiunilor de identificare a te
renurilor necultivate, nu cu
noaște hotărîrea fiindcă n-a 
citit-o. Tov. Aron Jugariu se 
ocupă în schimb cu vînzarea 
puieților de diferiți pomi 
fructiferi.

De la apariția Hotărîrii și 
pînă, în prezent Comitetul e-

Azi mai mult decit ieri
...Intr-o zi, către sfîrșitul 

lunii, în brigadă se vorbea 
iar despre întrecere. De data 
aceasta tot brigadierul era 
cel care luase cuvîntul.

— Vă mai aduceți aminte, 
tovarăși, în ce situație proas
tă eram la începutul lunii ? 
Dacă există însă unitate în 
brigadă, disciplină și dragos
te 'față de muncă, atunci lu
crurile se schimbă. Așa s-au 
schimbat lucrurile și în bri
gada noastră! Iată, acum 
sîntem cu 15 la sută peste 
normă. •

Ultimele lui cuvinte au ră
sunat ca o chemare pentru 
ortaci la Înotă spre noi vic
torii în bătălia cărbunelui. 

Adalbert Kertesz, Petru lă- 
cob, Constantin Bandrabuc, 
Alexandru Lingurar și alții. 
De asemenea, tovarășii Pe
tru CanOin, losif Suhan, Gh. 
Inovau, losif Deak, Ladislau1 
Lupa și mulți alții au hotă-, 
rît să înceapă în zilele aces
tea săpatul grădinilor pentru 
a le însămînța la timp cu le-s' 
gume și zarzavaturi.

xecutiv al Sfatului popular ăl. 
orașului Petroșani a întocmit! 
și trimis doar o circulară în
treprinderilor și instituțiilor 
din oraș prin care cerea să ! 
comunice terenurile identifi-:
cate pentru culturi de cartofi, i 
legume și zarzavaturi Aceas-1 
ta este singura acțiune con-! 
cretă a Sfatului popular în: 
direcția dezvoltării legumi- ; 
culturii. _ '*

Oamenii muncii din orașul! 
Petroșani cer Comitetului e- ■ 
xecutiv al Sfatului popular al 
orașului Petroșani să priveas
că problema extinderii culti
vării cartofilor, legumelor și 
zarzavaturilor cu toată serio
zitatea. Mai puține ședințe 
și mai multă muncă con
cretă !

Așa își îndeamnă zi de zi 
pe ortacii săi de muncă și bri
gadierul Ion Stîngaciu de lă 
mina Aninoasa. Și la fel ca 
brigada Iui au lichidat cu 
rămînerea sub normă în luna 
martie și alte brigăzi cum 
sînt cele conduse de minerii 
Simion Rusu, losif Cioica și 
altele care pînă la sfîrșitul 
lunii și-au depășit cu mult 
normele. Aceste brigăzi au 
fost de asemenea sprijinitei 
în obținerea acestor succese! 
de tehnicienii Petru Bălin, 
Aurel Fara, Ioan Cosma și 
alții. ?

A. ALEXANDRESGU : 
corespondent

din Petroșani•
La începutul acestui ăn, la 

Lupeni a fost pusă în func
țiune o nouă fabrică de pîi
ne, care produce zilnic peste 
10.000 kg. pîine. In cursul a- 
cestui an, în Petroșani se 
construiește o nouă fabrică 
de pîine cu o capacitate de 
30.000 kg. pîine zilnic. Pînă 
în prezent s-au construit 53 
de încăperi diferite, iar pînă 
ia 1 iulie, construcția fabri
cii va fi gata.

IN CLIȘEU: Noua fabri
că de pîine din Petroșani, 
care va.intra în funcțiune în 
cursul acestui an.
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Cu un pătrar de veac în urmă, Fio- 
dor Bescerevnîi a devenit miner. A 
aerat la început la abataje, sfărî- 
nînd stratul cu unelte manuale. Cînd 
a sosit la mină prima haveză sovie
tică „Donețkaia tiajolaia“, Bescerev- 
nîi a devenit mașinist la această ha
veză. Havatul a înlocuit munca ma
nuală grea a 30 de mineri ce lucrau 
în frontul de abataj. Cu fiecare an, 
construcția mașinii devenea mai per
fecționată: minele erau înzestrate cu 
havezele DT-2, GTK. GTK-3.

Havatul avea însă și o lipsă. El nu 
făcea decît să taie stratul. Desprin
derea și prăvălirea lui se efectuau 
manual. La începutui Marelui Răz
boi nentru Apărarea Patriei, Besce 
revnft a luat parte la încercarea unei 
haveze cu un dispozitiv pentru des
prinsul stratului și cu o mașină pen
tru încărcatul cărbunelui. Primul dis
pozitiv nu numai că tăia stratul, dar 
îl și desprindea iar mașina încărca 
cărbunele prăvălit pe banda transpor
toare Pe atunci mașinile erau im
perfecte, iar frontul de abataj era 
prea strimt pentru trei mașini — pen
tru haveză, mașina de încărcat și 
transportor.

Cu totul altfel ar fi stat lucrurile 
dacă toate aceste munci grele — ha
vatul, desprinsul si prăvălirea căr
bunelui ar fi fost efectuate de un sin
gur agregat. Admirînd combinele care 
lucrau pe ogoare, minerii visau o 
combină pentru abatajul cărbunelui, 
visau și credeau cu hotărîre că a- 
ceastăt zi va veni. Și această zi a 
venit In 1949, mina a primit o com
bină GUK, care ulterior a fost denu
mită ,,Donbas“. Fiodor Bescerevnîi 
a învățat să mînuiască acest agre
gat. De atunci, au trecut cinci ani. 
Astăzi. în toate fronturile de abataj 
ale minei, cărbunele este extras nu
mai cu ajutorul combinelor.

Tatăl lui Boris Graciov lucra la 
înaintare. Nici un proces al lu
crărilor de construire a galeriilor nu

Uzină de construcții de ma
șini grele „Sergo Ordjonikidze“- 
din Ural este una dintre cele mai 
mari întreprinderi industriale din 
Uniunea Sovietică. Numai în anii de 
după război colectivul uzinei ă livrat 
peste 200 tipuri de mașini. Mecaniz- 
mele și agregatele care poartă marcă 
„UZTM" (uzină de mașini grele din 
Ural) sînt montate în schelele petro
lifere din întreagă țară. Pe șantie
rele cincinalului sînt larg folosite 
excavatoarele cu cupa de 3 mc, pre
cum și excavatoarele pășitoare exe
cutate la „Uralmaș".

In împrejurimile vechiului oraș 
Kamîșin, pe malul stîng al rîului 
Kamîșinka, în apropiere de conflu
ența acestuia cu Volga, se constru
iește în conformitate cu prevederile 
celui de al 5-lea plan cincinal, cel 
mai mare combinat textil din lume. 
Capacitatea combinatului textil de 
la Kamîșin va fi egală cu cea a tu
turor fabricilor de țesut din cel mai 
mare centru textil al Uniunii So
vietice — orașul Ivanovo. Combina
tul va fi alcătuit din 11 fabrici, o 
centrala termoelectrică, o uzină me
canică și de turnătorie și o serie în
treagă de secții și gospodării anexe.

Prin punerea în funcțiune a în
tregii capacități a combinatului, 
țara va primi de aici zilnic aproxi
mativ 1.000.000 m. de țesături de ca
litate superioară. Volumul produc
ției zilnice a acestui combinat este 
ilustrat grăitor de următoarele date: 
producția lui pe o singură zi ar a- 
junge pentru a îmbrăca complet a- 
proximativ 300.000 de persoane. 
Toate secțiile combinatului vor fi 
înzestrate cu utilajul cel mai mo-

I N A SUBTERANĂ
eră mecanizat înainte de revoluție. 
Boris a urmat calea tatălui său și a 
început să sape galerii în rocile cele 
mai dure. Sub ochii săi, s-a perfec
ționat și tehnica înaintării. S-au in
trodus, de pildă, sfredele electrice 
dar roca continua să fie ca și înainte, 
încărcată cu lcpețile. După munci
torii din abataje, muncitorii care în
cărca u roca erau cei mai numeroși în 
această mină.

Cînd la mina Gorskaia a fost a- 
dusă mașina UM-1, pentru încărca
rea minereului, care a înlocuit mun
ca manuală, minerii au denumit-o 
„sora combinei“. Cu ajutorul acestei 
mașini, brigada minerului fruntaș 
Spilevoi, din care a făcut parte pînă 
în ultimul timp Graciov, asigura 
înaintarea rapidă, deschizînd un front 
de abataj de 300 de metri.

Dar timpul trecea și minerii, mai 
ales cei de ia înaintare au început 
să se gîndească din ce în ce mai mult 
că. în afara acestei „surori“, com
bina carboniferă ar mai trebui să 
aibe și un „frate“ — o combină de 
înaintare. Această dorință s-a înde
plinit și ea. In ianuarie a. c. a fost 
pus în funcțiune la mină agregatul 
S.DN.-l, menit să revoluționeze să
parea galeriilor. Actualmente, nu mai 
este nevoie de forarea straturilor, 
nici de sfărîmarea rocii cu ajutorul 
explozibililor, nici de numeroase alte 
operații. Combina reprezintă un sfre- 
del gigantic care cuprinde întreagă 
secțiune a galeriei. Ea va fi condusă 
de 3-5 oameni, în loc de 18, cîți lu
crează în brigada lui Spilevoi și în 
alte brigăzi de înaintare. Boris Gra
ciov este brigadier la această nouă 
mașină, și membru în biroul organi
zației de partid a minei.

— Cu această mașină — povesteș
te minerul — am sporit de cîteva 
ori viteza de înaintare a galeriilor.

Este adevărat: combina de înain
tare deschide minei perspective ne
maivăzute. In timp de o lună, ea

Uzina de uzine
De curînd, uzina' ă construit o 

mașină și mai grandioasă — exca
vatorul „ES-20/65“ cu o capacitate 
a cupei de 20 mc.

Producția de bază ă uzinei o for
mează utilajul furnizat întreprinde
rilor metalurgice. Aici se construiesc 
cele mai mari laminoare. De pildă, 
laminorul pentru profile și șine, con
struit de curînd, întrece ca grad de 
automatizare, precum și în ce pri
vește productivitatea, pe cel mai bun 
laminor american al firmei „United".

In vara anului 1953 uzina a ter
minat fabricarea unui nou tip foarte

La cel mai mare combinat textil
dern produs în țară. Numai războa
iele de țesut vor fi în număr de pes
te 15.0G0. Deși la combinat va fi a- 
plicată pe scară largă metoda de
servirii concomitente a mai multor 
războaie și deși toate procesele care 
necesită un mare volum de muncă 
vor fi în întregime mecanizate, co
lectivul muncitorilor, funcționarilor, 
inginerilor și tehnicienilor va fi de 
cel puțin 30.000 de -persoane.

Construirea combinatului textil de 
la Kamîșin constituie prin caracte
rul ei o operă a întregului popor. 
El; ia naștere datorită eforturilor de
puse de colectivele a numeroase în
treprinderi din U.R.S.S. De aceea 
și ritmul în care se construiește este 
într-adevăr nemaivăzut: el se con
struiește de 30 de ori mai repede 
decît s-a construit la timpul său 
combinatul de la TașKent, cel mai 
mare combinat textil din Asia Cen
trală.

Pentru prima oară în practica 
construcției de mari clădiri, secțiile 
combinatului se montează în între- 
gime din construcții metalice pre- 

poate săpa 300—500 metri de gale
rie. creind pentru frontul de abataj 
o rezerv;’, de 6-10 luni. Și poate că 
nu este departe timpuí cînd 1—2 
combine de foraj vor pregăti galerii 
pentru toate sectoarele acestei mine 
mari. Experiența minei Celiuskin, 
unde o mașină asemănătoare forează 
251 m. de galerie pe lună, este sem
nificativă.

Cărbunele se revarsă intr-un to
rent compact, mecanizat, din frontu- 

, rile de abataj ale minei Gorskaia; 
havatul, desprinderea și încărcarea 
cărbunelui sînt efectuate de combine; 
transportul cărbunelui din frontul de 
abataj în galerie, de transnor- 
tor, iar remorcarea vagonetelor 
de-a lungul galeriei pînă în curtea 
minei. de electrocare. Vagone
ta! ridicat la suprafață merge pe 
o pantă pînă la dispozitivul de des
cărcare automată, cărbunele descăr
cat ajungînd apoi pînă la fabrica de 
înnobilare de unde este depozitat în 
bunchere pentru a fi apoi încărcat 
în vagoanele de cale ferată.

Combina care îndeplinește în ace
lași timp cîteva munci grele a intrat 
în munca de zi cu zi a minerului din 
Doneț. Ea înlesnește munca mineru
lui în subteran și deschide perspec
tive uriașe pentru creșterea neînce
tată a productivității muncii și ex
tracției cărbunelui. Aceste mașini 
marchează o nouă gtapă pe calea in
troducerii în masă a automatizării 
în industria carboniferă. Adînc, în 
minele luminate de becuri electrice 
și tuburi luminiscente își cîntă cînte- 
cul motoarele combinelor. Iar la su
prafață, în orașele și centrele minie
re, minerii compun și cîntă cîntece 
despre minunatul lor Donbass, des
pre marele și înțeleptul Partid Co
munist. care transformă puternicul 
ținut carbonifer. *

I. ZENIN

puternic de bluming, purtînd seria 
„1150“, destinat laminării lingouri- 
lor, cîntărind între 6-15 tone. Arbo
rele strunjit Ia un strung special ilus
trează în mod grăitor dimensiunile a- 
cestui laminor.

Uzina mai produce instalații pu
ternice de foraj pentru schelele pe
trolifere, care pot fora pînă lă o ă- 
dîncime de 5 000 m. Printr-o mare 
productivitate se caracterizează și 
morile cu bile, construite pentru in
dustria cimentului, precum și multe 
alte mașini purtînd marca „UZTM“.

Oamenii sovietici au numit pe drept 
cuvînt Uralmașul — „Uzina de uzine".

din lume
fabricate, fără ă se folosi beton ar
mat. Aceste construcții se fabrică 
în întreprinderile din Celeabinsk și 
se trimit apoi pe șantier.

Fiecare zi aduce remarcabile 
schimbări pe șantierele de construc
ție. Recent au fost puse fundațiile 
clădirii primei fabrici de filat și țe
sut, a început montarea construc- 
țiiloi metalice. Anul acesta prima 
parte a combinatului urmează să 
fie pusă în funcțiune.

Pe locul în trecut viran, se pro
filează astăzi clar contururile viito
rului oraș al textiliștilor.

La lucrările principale sînt folo
site în prezent sute de diferite ma
șini și mecanisme — excavatoare, 
screpere, buldozere, autocamioane 
basculante, macarale cu turn. Colec
tivul constructorilor muncește cu 
abnegație pentru ca la data stabi
lită de guvern să poată fi dată în 
exploatare această mare întreprin
dere.

In prezent se desfășoară intens 
și activitatea de pregătire a cadre
lor necesare viitorului combinat.

Combina carboniferă 
dublă „Donbas-l“

La uzina „Kirov" din Gorlovkă 
s-a făcut încercarea noii mașini pen
tru extracția cărbunelui, combină 
dublă .,Donbas-l“. /Agregatul este al
cătuit din două combine carbonifere 
„Donbas" puse una peste alta. Intre 
acestea este așezat un mecanism de 
ridicare, care permite să se ridice 
și să se coboare partea superioară a 
mașinii în funcție de grosimea stra
tului.

Combina poate funcționa în fron
tul de abataj și pe dreapta și ne stin
gă și poate extrage cărbune la o ă- 
dîncime de 1.3 metri. Pe lîngă pie
sele combinelor „Donbas" din vechile 
modele, în noua mașină sînt introdu
se subansambluri suplimentare si 
perfecționate: un încărcător circular 
mai puternic și mai înalt, lanțuri tă
ietoare, un mecanism pentru abata- 
rea cărbunelui și altele.

Agregatul este calculat pentru ex
tragerea cărbunelui din straturi cu o 
grosime de 2,1-2,6 metri în minele 
bazinelor Karaganda și Kuznețk.

Benzi rulante peșifoare
Un grup de ingineri de la uzină 

constructoare de mașini-unelte „V. M. 
Molr-tov" din Harkov a elaborat o 
construcție originală de benzi rulan
te care, cu ajutorul unor dispozitive 
speciale, se pot deplasa.

Două din aceste benzi rulante, cu 
o lungime totală de 55 metri, au și 
fost fabricate la uzină și au fost in
stalate în secția de turnătorie.

Punerea în funcțiune a acestor ă- 
gregate a permis să se elibereze o 
suprafață de producție de 200 rn.p. 
Aici a fost organizat în prezent un 
nou sectar de mașini de format. Ma
noperă formării s-a redus de 1,5 ori. 
Totodată producția de piese turnate 
ă crescut cu 20 la sută.

Amploarea construcției 
de case de locuit la TaHin

Capitala Estoniei Sovietice esté 
împînzită de schelele noilor construc
ții. In anii de după război pe stră
zile orașului au apărut ansambluri 
întregi de clădiri noi, au fost date 
în exploatare peste 500 de case de 
mari proporții.

In prezent, la Tallin se numără 
peste 1.000 de șantiere de construc
ție. In toate raioanele orașului se 
construiesc aproape 200 de blocuri 
efe locuințe La Nîtnme — o suburbie 
pitorească a Tallinului au apărut în 
anii de după război cvartale de case 
de locuit individuale. In prezent, aici 
își construiesc case proprii peste 800 
de muncitori, ingineri, tehnicieni și 
funcționari.

Automatica și telemecánica 
la centralele electrice

Noua tehnică este folosită pe scâ1- 
ră largă de centralele electrice ale 
Țării Sovietice.

Majoritatea instalațiilor de cazane 
de la centralele termice sînt prevă
zute în prezent cu aparate speciale, 
care reglează integral prepararea 
prafului de cărbune, alimentarea și 
arderea combustibilului, precum și 
alimentarea cu apă a cazanelor. Lă 
acestea se folosesc instalații auto
mate pentru controlul folosirii apei. 
La majoritatea hidrocentralelor a fost 
introdusă telemecánica. Comanda tur
binelor, generatoarelor și a celorlalte 
utilaje energetice poate fi făcută de 
la distanță.

Introducerea automaticii și teleme
cánica dă posibilitate să se reducă 
prețul de cost al unui kw.-oră pro
dus, să se asigure furnizarea fără 
întrerupere a energiei electrice către 
industrii, transport și pentru nevoile 
casnice.
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Pentru îmbunătățirea condițiilor de viață 
ale oamenilor muncii

— Pe marginea consfătuirii organizată cu agitatorii de comitetul

Comitetul de partid al orașului 
Lupeni a analizat zilele trecute, în- 
tr-o consfătuire la care au participat 
agitatori, membri ai birourilor orga
nizațiilor de bază și un număr de 
delepate ale femeilor, munca po
litica de masă desfășurată pentru 
înfăptuirea sarcinilor din Hotărîrea 
guvernului și partidului cu privire 
la extinderea și îmbunătățirea culti
vării de cartofi, legume și zarzava
turi pe loturi individuale, pentru mo
bilizarea oamenilor muncii în acțiu
nea de curățenie și înfrumusețare a 
orașului. In consfătuire s-a discutat 
de asemenea despre însemnătatea 
creșterii porcilor și a păsărilor, de 
către familiile de muncitori, tehni
cieni și funcționari. După ce tov. Mi- 
liai Huda, responsabil cu problemele 
muncii de propagandă și agitație în 
comitetul de partid, a arătat scopul 
consfătuirii, au luat cuvîntul nume
roși agitatori.

Agitatorul Iosif Ulman, care e și 
deputat al circumscripției nr. 54 a 
spus printre altele: Nouă agitatori
lor ne revine sarcina de cinste de a 
mobiliza oamenii muncii la traduce
rea în viață a Hotărîrilor partidului 
și guvernului. Eu — a spus agitato
rul — am discutat cu majoritatea 
cetățenilor din circumscripția nr. 54 
problema cultivării cu cartofi, legu
me și zarzavaturi a grădinilor de pe 
îîngă casă. Numeroase familii de mi
neri și-au exprimat angajamentul că 
în acest an se vor strădui să îngri
jească mai bine grădinile de legu
me și zarzavaturi. O lipsă a mea 
constă în faptul că n-am mers mai 
des pe teren spre a cunoaște nevoile 
și greutățile oamenilor muncii. Din 
această cauză nu cunosc nici reali
zările obținute în ceea ce privește 
cultivarea grădinilor. In legătură cu 
acțiunea de curățire și înfrumusețare 
a orașului: cetățenii au răspuns la 
chemare, aproape toți și-au curățat 
curțile, și-au depozitat gunoaiele în 
grămezi spre a fi transportate. Dar 
serviciul colonie al minei, care are 
sarcină să transporte aceste gunoaie, 
nu asigură transportarea lor deși lo
cuitorii plătesc în fiecare lună taxele 
stabilite pentru aceasta. Din cîte sînt 
informat — a spus în continuârei a- 
gitatorul -- vinovate pentru starea' 
de igienă nemulțumitoare în care se 
Silă orașul nostru se fac și condu

In ziuă de 23 martie, oficiul poș
tal P.T.T.R. Uricani m-a înștiințat 
printr-un aviz că a sosit la oficiu, 
pentru mine, suma de 400 Iei. Banii 
mi-i trimitea un prieFn pe care-1 îm
prumutasem eu cu 400 lei, la pleca
rea lui din Uricani.

Bucuros că prietenul meu s-a ți
nut de cuvînt și mi-a trimis banii, 
m-am dus ia oficiu să-i ridic. Și 
chiar în acea zi m-am dus.

—- Vino mîine 1 — ini-a spus di
rigintele oficiului.

— Nu poate azi, o fi avînd omul 
mult" treburi, mi-am zis eu. Nu-i ; ni
mic: vin mîine și, gata, ridic bănii.

A doua zi însă dirigintele mi-a

Vînzătorii de la magazinul alimen
tar nr. 23 din Petrila au o atitudine 
nejustă față de cumpărători, iar u- 
neori eliberează marfă mai puțină 
de cît a plătit cumpărătorul. Vînză- 
torul loan Hațegan a dat unui cum- 
Dărător în loc de 4 kg. de făină nu
mai 2 kg. și un sfert. Cînd cumpă

cerea Trustului Cărbunelui Lupeni și 
Direcțiunea Generală de la Petroșani 
care se complac de multă vreme în 
această situație și nu iau măsurile 
necesare. O mare vină are și Sfatul 
popular al orașului. Propun să se re
zolve cît mai grabnic problemă 
transportului gunoiului din orașul 
nostru — a încheiat agitatorul.

Tov. Elena Turlea luînd cuvîntul 
a arătat printre aitele că ea și multe 
alte familii de mineri și muncitori 
din orașul Lupeni au cerut de repe
tate ori să li se repartizeze loturi 
pentru grădini de legume și zarzava
turi. Se știe că în jurul orașului Lu
peni nu sînt întinderi mari de teren 
pentru agricultură. Totuși dacă tere
nul existent ar fi identificat și repar
tizat oamenilor muticii, s-ar putea 
obține o cantitate însemnată de car
tofi și alte legume și zarzavaturi. A- 
ceste terenuri nu sînt însă identifi
cate. Sfatul popular, conducerile tris
tului cărbunelui și a minei Lupeni 
s-au interesat prea puțin pînă acum 
de problema identificării și reparti
zării acestor terenuri muncitorilor și 
funcționarilor.

.Numeroși muncitori de la Filatura 
Lupeni — a spus agitatoarea luliana 
Bocicoi — sînt interesați de culti
varea grădinilor de legume și zar
zavaturi dar n-au loturi. Cerem ca 
Sfatul popular al orașului Lupeni să 
se preocupe mai mult de identifica
rea unor loturi de pămînt pe Îîngă 
filatură și să le repartizeze celor 
care doresc să îe cultive..

Tov. Dorina Dcrohoi și alți parti- 
cipanți la nsfătuire au arii it că 
serviciul coloniei de la mina Lupeni 
nu se îngrijește de repararea gardu
rilor la grădinile familiilor de mi
neri. In schimb, acest serviciu face 
la „alții“ boschete de vară, coridoa
re, ie repară gardurile, etc. Pentru 
aceștia se găsește material, pentru 
alții nu !
.Agitatorul Ludovic Sipos. a ciiti- 

cat în consfătuire tendința unor oa
meni din orașul Lupeni de a aștepta 
totul dc la centru.

El a arătat că astăzi minerii au 
posibilități să-și crească fiecare pă
sări, porci și alte animale mici pe 
Îîngă casă. Dar unii nu fac acest iu- 
cru.

La fel se intîmplă și cu curățenia 
și înfrumusețarea orașului. Unii h-

CUVÎNTUL CITITORILOR

Vino mîine!...
spus âcelăș lucru : — Vino mată 
mîine 1 Mi-a spus destul de răspicat, 
poate și mai răspicat decît îmi spu
sese cu o zi înainte: dar de data astă 
nu m-ăm dat așa ușor bătut: de ce 
mîine și nu azi ?

— Tovarășe diriginte, de ce mîine 
și nu azi ? — 1-ăm întrebat eu.

— Foarte simplu. Fiindcă nu ți-a 
venit confirmarea. Așa că vino mîine!

Am făcut așa cum mi-a cerut di
rigintele: am venit mîine. Insă mîi
ne. adică a doua zi, am auzit ace
lași lucru: Vino mîine! Și aceasta 
s-a repetat pînă în ziua de 29 mar
tie, eînd, abia atunci, am nrimit cei 
400 lei care sosiseră la Uricani în 
ziua de 23 martie.

Un magazin unde cumpărătorii sînt bruscați
rătorul a reclamat, el a fost înjurat 
de vînzător și casieriță.

Vînzătorul Demeter merge de multe 
cri beat la serviciu, iar atunci cînd 
nu merge beat, pleacă în timpul ser
viciului la restaurant. Așa s-a în- 
tîmplat și în ziua de 24 martie, cînd 
a părăsit munca mergînd la restau
rant; iaz cînd a rost tras la răspun

orășenesc de partid Lupeni —

cuitori aruncă , pur și simplu gunoa
iele în stradă în loc să le strîngă în 
lăz sau grămezi pentru a ii apoi 
transportate.

De aceia trebuie mai multă voință 
și inițiativă, mai multă preocupare 
pentru rezolvarea acestor probleme 
piin munca noastră.

Numeroși agitatori printre care tov. 
Cornelia Pop, iosif Ulman și Eme- 
renția Bartha și-au luat angajamen
tul să intensifice munca de mobili
zare a maselor pentru însămînțarea la 
timp a grădinilor de legume sî zar
zavaturi, pentru curățenia și înfru
musețarea orașului Lupeni.

*
Consfătuirea cu agitatorii a scos 

totodată în evidență faptul că mun
ca politică de masă dusă de organi
zațiile de partid și de masă din o- 
rașu1 Lupeni nu este la înălțimea 
sarcinilor ce stau în fața oamenilor 
muncii. Colectivele de agitatori ale 
organizațiilor de bază n-au fost în
drumate să desfășoare o muncă po
litică vie și permanentă din casă în 
casă și de la om la om.

Unii secretari ai organizațiilor de 
bază prin.re care și tov. Francise 
Cociș de la Trustul Cărbunelui Lu
peni, n-au instruit agitatorii de luni 
de zile.

Comitetul de partid al orașului 
Lupeni n-ă controlat pe mulți secre
tari ai organizațiilor de baza asupra 
felului cum ei se îngrijesc de instrui
rea regulată a agitatorilor, nu i-a a- 
juiat în măsură necesară în această 
direcție. Din această cauză unii agi
tatori, dintre cei mai activi, au în
cetat munca de îndrumare și mobili
zare a maselor. Multe colective de 
agitatori sînt descomplectate și nu 
duc nici un fel de activitate.

in vederea intensificării muncii 
politice de masă pentru extinderea 
cultivării de cartofi, legume și zar
zavaturi, pentru reușita acțiunii de 
curățenie și înfrumusețare a orașu
lui Lupeni, comitetul de partid are 
datoria.să sprijine birourile organi
zațiilor de bază în direcția complec- 
tării'colectivelor de agitatori și a 
instruirii lor temeinice. Fără a asi
gura aceste cond’tü principale sar
cinile ce au fost trasate agitatorilor 
în consfătuire nu vor putea fi duse 
la îndeplinire în bune condițiuni.

T. MOLDOVEAN U

Eu cred că cele două cuvinte — 
Vino mîine î — se folosesc mult prea 
des. In multe locuri unde te adre
sezi cu o treabă oarecare, cu o ru
găminte. cu ceva, numai ce-i auzi pe 
birocrați spunînd : —■ Vino mîine ! 
Și astfel oamenii muncii sînt purtați 
pe drumuri zile de-'a rîndul. Ar, fi 
bine ca aceste două cuvinte să fie. 
auzite cît mâi rar, fiindcă în felul 
acesta oamenii muncii n-ar mai pier
de zile întregi umblînd să rezolve o 
trebușoară cît de mică- Și la urma 
urmei de ce mîine și nu azi ? Numai 
fiindcă așa vor birocrații ?

GH. PORTELNICU 
muncitor — Uricani

dere s-a revoltat și a început să brus
cheze cumpărătorii.

Asemenea atitudini oglindesc lipsa 
de educație a personalului magazi
nului. Este de dorit ca aceste lipsuri 
din cadrul comerțului de stat să fie 
lichidate grabnic.

ELENA BERTOT1 
delegată de femei, Petrila

Ni se semnalează că...
...Minerii de la Lupeni care lu

crează la mina Uricani sînt trans
portați în fiecare zi cu un, tren e- 
lectric. Insă, din cauză că trenul 
pleacă tirziu din Lupeni și mai în- 
tirzie cite o jumătate de oră pe 
drum, minerii ajung la mina Uri
cani, cînd ceilalți au început deja 
munca.

Dacă conducerea minei Uricani 
în frunte cu tov. director Ulrich 
s-ar preocupa de reglementarea 
circulației acestui tren, minerii 
n-ar mai întirzia de la sat.

M. LiELLU 
corespondent

-k
...Muncitorii care locuiesc în car

tierul Dealul-Babii din Vulcan, 
merg la lucru la minele Vulcan și 
Aninoasa, cu autocamioanele puse 
la d< p .eiție de autobaza Vulcan.

Aceste autocamioane circulă insă 
cu. mari Intirzieri, afít atunci cînd 
ii duc pe muncitori la șut, cit și 
atunci cînd ii aduc acasă. Din a- 
ceasiă cauză, minerii pierd mult 
timp ca așteptatul mașinilor.

Conducerea minei Vulcan, în 
frunte cu tov. director adjunct Ca
rril Perioti care răspunde de aceas
tă problemă, cu toate că cunoaște 
aceasta situație, nu ia măsuri. Cit 
va mai dura aceasta ?

I. MICLEA 
corespondent

PE URMELE MATERIALELOR
PUBLICATE IN „STEAGUL ROȘU"

„Unde lipsește controlul 
partidului se cuibărește 

putreziciunea“
In nr. 1374 al ziarului . Steagul 

Roșu“ a apărut la rubrica „Viața de 
partid'1 articolul intitulat „Unde lip
sește controlul partidului Se cuibăreș
te putreziciunea“, in acest articol 
s-a arătat că în urma faptului că con
ducerea preparației Petrila în frunte 
cu tov. Cornel Meteș, director și Vâ- 
sile Dinu, inginerul principal al pre
parației s-au sustras de la controlul 
organizației de bază, n-au dat ascul
tare propunerilor făcute de muncito
rii întreprinderii și au respins criti- 
oile lor, la preparația Petrila au e- 
xistat numeroase lipsuri, care ău frî- 
nai procesul de producție. De aseme
nea, comitetul de partid al minei și 
birc-ul organizației de bază de la pre- 
parație au fost criticate pentru ca 
n-au tras cu severitate la răspunde
re pe tov. Cornel Meteș, care e meni« 
bru ne partid, pentru abateri de la 
disciplina de partid, pentru faptul 
că s-a sustras de la controlul parti
dului.

Cu privire la acest articol, redac
ția a primit răspunsuri din partea 
tov. Cornel Meteș, directorul prepu
rație;, de la comitetul de partid al 
minei Petrila șl din partea biroului 
organizației de bază de la preparație.;

In prima parte a răspunsului, tov. 
Meteș arată că critica adusă e bine 
venită, pentru că i-a dat posibilita
tea să-și organizeze munca de zi 
cu zi. Tov. Meteș recunoaște de ase
menea că a avut ieșiri nesănătoase 
față de unii muncitori și tehnicieni 
de la preparație.

Restul și cea mai mare parte a 
scrisoiii de răspuns, nu e decît o în
cercare a tov. Meteș de a cocoloși 
lipsurile.

Atîi răspunsul comitetului de partid 
al minei Petrila, cît și al biroului 
organizației de bază, arată însă că 
criticile aduse corespund adevărului, 

in scrisoarea de răspuns, biroul 
organizației de bază de la preparația 
Petri.- arată că articolul amintit â 
fost prelucrat în adunarea generală 
a organizației de bază In cadrul a- 
cestei adunări, s-au iuat în discuție 
abaterile tov. Cornel Meteș de la dis
ciplina de partid, tendința sa de sus
tragere de la controlul organizației 
de bază, fapt pentru care adunarea 
generală a organizației de bază l-a 
sancționat cu vot de blam.
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Nota Guvernului Sovietic adresată Guvernelor Franței, Marii Britanii și S.U.A.
eW MOSCOVA (Agerpres). — TASS 
transmite nota adresată de Guvernul 
Sovietic Guvernelor Franței, Marii 
Britanii și S.U.A.

La 31 martie. Ministrul Afacerilor 
Externe al U.R.S.S., V. M. Molotoy, 
a primit pe Ambasadorul Franței, dl. 
L. Joxe, pe Ambasadorul Marii Bri
tanii în U.R.S.S., dl. W. Hayter, și 
pe Ambasadorul S.U.A. în U.R.S.S. 
dl. Ch. Bohlen și le-a remis note cu 
conținut similar adresate de Guver
nul Sovietic Guvernelor Franței, Ma
rii Britanii și S.U.A.

Mai jos se publică textul notei Gu
vernului Sovietic adresată Guvernului 
Franței.

,.Guvernul Sovietic consideră ne
cesar să atragă atenția Guvernului 
Franței asupra următoarelor:

Uniunea Sovietică a dus consec
vent și continuă să ducă o politică 
de pace și de îmbunătățire a rela
țiilor dintre state. Acest fapt și-a gă
sit expresia în propunerile formulate 
de Guvernul Sovietic în Organizația 
Națiunilor Unite cu privire la redu
cerea generală a înarmărilor state
lor, precum și cu privire la interzi
cerea armei atomice și a celorlalte 
arme de exterminare în masă.

Rezolvarea sarcinii reducerii gene
rale a înarmărilor, precum și a inter
zicerii armei atomice și a celorlalte 
tipuri dintre cele mai primejdioase 
de arme de exterminare în masă, ar 
constitui o uriașă ușurare a poverii 
grele pe care o suportă în prezent 
popoarele, ca urmare a cursei conti
nue a înarmărilor, și o înlăturare a 
primejdiei folosirii în scopuri destruc- 
tive a unor descoperiri științifice atît 
de mari ca descoperirea procedeelor 
de folosire a energiei atomice. Rezol
varea acestei sarcini ar avea o impor
tanță dintre cele mai mari pentru în
tărirea păcii și a securității popoa
relor.

După cum se știe, pînă în prezent 
nu s-a reușit să se ajungă la acor
duri internaționale corespunzătoare a- 
supra importantelor probleme aminti
te mai sus, din cauza dificultăților 
întîmpinate. Dar această împrejurare 
nu trebuie să facă să scadă impor
tanța eforturilor depuse în vederea 
realizării unor asemenea acorduri de 
către state, și, în primul rînd, de că
tre marile puteri, care au o răspun
dere deosebită pentru menținerea pă
cii internaționale. In ceea ce privește 
Uniunea Sovietică, ea va continua și 
de acum înainte să insiste pentru ne
cesitatea unei reduceri considerabile 
a. armamentelor și a forțelor armate 
ale statelor și pentru realizarea unui 
acord care să asigure că nu se va 
admite folosirea energiei atomice în 
scopul distrugerii și exterminării în 
masă a oamenilor. însemnătatea u- 
nor asemenea eforturi ale. statelor 
crește din ce în ce mai mult, mai 
ales în legătură cu faptul că forța 
destructivă a armei atomice sporește 
neîncetat și, în arară de aceasta, a 
apărut arma cu hidrogen, a cărei pu
tere depășește de multe ori puterea 
armei atomice. Nu încape îndoială că 
folosirea armei atomice și a armei 
cu hidrogen într-un război ar aduce 
nenumărate nenorociri popoarelor, ar 
însemna exterminarea în masă a 
populației pașnice, distrugerea marilor 
orașe — centre ale industriei, culturii 
și științei moderne, inclusiv a celor 
mai vechi centre ale civilizației, cum 
sînt marile capitale ale statelor lumii. 
Depunînd eforturile corespunzătoare 
spre a înlesni posibilitatea de a se 
realiza acorduri asupra importante
lor probleme susmenționate, Guver
nul Sovietic pornește de asemenea de 
la faptul că există și alte posibilități 
de întărire a păcii care n-au fost fo
losite încă.

In această ordine de idei trebuie să 
se sublinieze în primul rînd impor
tanța problemei întăririi securității în 
Europa, întrucît menținerea păcii în 
Europa are o însemnătate hotărîtoare 
pentru menținerea păcii generale și 
pentru neadmiterea unui nou război 
mondial.

Călăuzit de aceste considerente, la 
conferința de ia Berlin a miniștrilor 
afacerilor externe ai Franței, Angliei, 
S.U.A. și U.R.S.S., Guvernul Sovie
tic a prezentat spre examinare o pro
punere „Cu privire la asigurarea se
curității în Europa1' și în legătură cu 

*aeeasia a prezentat proiectul bazelor 
unui ,.Tratat general european cu pri
vire la securitatea colectivă în Eu
ropa“.

Proiectul de Tratat prevede crearea 
unui sistem general european de se
curitate pe baza eforturilor colective 
ale tuturor statelor Europei. Pot fi 
părți în acest Tratat toate statele eu
ropene. indiferent de orînduirea lor 
socială, inclusiv Germania, cu men
țiunea ca pînă la unificarea Germa
niei, ar putea fi părți in Tratat Repu
blica Democrată Germană și Repu
blica Federală Germană.

In cazul unei agresiuni armate 
împotriva vreuneia dintre părți, Tra
tatul prevede ajutorarea statului care 
a devenit victima agresiunii, prin 
toate mijloacele aflate la dispoziție, 
inclusiv folosirea forței armate în sco
pul restabilirii și menținerii păcii și 
securității internaționale în Europa. 
Astfel, proiectul bazelor Tratatului 
general european urmărește să cre
eze un sistem eficace de securitate 
colectivă în Europa în conformitate 
cu principiile Chartei Organizației 
Națiunilor Unite.

Crearea unui sistem general euro
pean de securitate colectivă ar pune 
capăt formării unor grupări militare 
de state opuse una alteia în Europa. 
Formarea unor asemenea grupări 
duce inevitabil la agravarea relațiilor 
dintre state, la accentuarea vrajbei și 
a neîncrederii între ele, fără a mai 
vorbi de făptui că ea este însoțită de 
cursa înarmărilor, cu toate consecin
țele care decurg de aici pentru po
poare. Trebuie să se țină de aseme
nea seama de faptul că formarea unei 
grupări militare de către unele state 
provoacă în mod inevitabil măsuri 
corespunzătoare din partea altor state, 
în interesul asigurării securității lor. 
Ca rezultat se creează o situație în 
care raporturile dintre state se ba
zează nu pe dorința de a colabora în 
interesul menținerii păcii, ci pe opu
nerea unor state altora, ceea ce duce 
în mod inevitabil la agravarea încor
dării în relațiile dintre state și prin 
aceasta la accentuarea primejdiei u- 
nui nou război. In această ordine die 
idei nu putem să nu ținem seama de 
faptul că atît primul război mondial, 
cît și cel de ai doilea război mondial 
au fost precedate de crearea unor 
grupări militare de state opuse una 
alteia, de împărțirea Europei în două 
tabere ostile. In legătură cu aceasta 
nu poate fi uitat rolul deosebit de pri
mejdios al militarismului german în 
aceste grupări militare și în dezlăn
țuirea primului și a celui de al doilea 
război mondial.

Toate aceste fapte subliniază im
portanța problemei înlocuirii politicii 
îndreptate spre menținerea de gru
pări militare de state opuse una al
teia printr-o politică de colaborare 
efectivă între toate statele europene 
în vederea menținerii și întăririi pă
cii. O asemenea colaborare între toa
te statele europene mari și mici, in
diferent de orînduirea lor socială, ar 
permite să se evite situația ca Eu
ropa să fie tîrîtă periodic în războaie 
pustiitoare, lucru dovedit de experien
ța istoriei statelor europene din ul
timii 100 de ani.

Tocmai de aceea, Guvernul Sovie
tic a atras în repetate rînduri aten
ția Guvernului Franței, precum și Gu
vernelor Angliei și S.U.A. asupra pri
mejdiei pe care o impliță crearea u- 
nor grupări militare de state. Printre 
altele, Guvernul Sovietic a atras a- 
tenția asupra acestui fapt în legătură 
cu planurile de creare a așa-riumitei 
„comunități defensive europene“ care 
duc la refacerea militarismului ger
man cu toate consecințele decurgînd 
de aici, și care sînt periculoase pen
tru cauza păcii în Europa și mai ales 

pentru : ecuritatea statelor vecine cu 
Germania occidentală.

După cum se știe, planurile de crea
re a „comunității defensive europe
ne" prevăd constituirea unei grupări 
militare restrînse a șase state euro
pene sub steagul căreia se organizea
ză așa-numita „armată europeană", 
alcătuită din forțele armate ale Fran- 
ței, Italiei, Belgiei, Olandei, Luxem
burgului, precum și ale Germaniei 
occidentale.

In această „armată europeană" ro
lul principal este rezervat forțelor ar
mate vest-germane în frunte cu ge
nerali hitleriști și aceasta în ciudă 
obligațiilor asumate de Franța, An- 
nlia și Statele Unite. împreună cu 
Uniunea Sovietică, în ceea ce pri
vește neadmiterea reînvierii militaris
mului german; în prezent se și urzesc 
planuri de creare a cîtorva zeci de 
divizii vest-germane.

Este bine cunoscut de asemenea 
faptul că, în legătură cu planurile de 
organizare a „armatei europene", cer
curile guvernante din Germania oc
cidentală își propun fățiș să desfă
șoare într-un ritm accelerat remilita- 
rizarca Germaniei occidentale și să ia 
măsuri pentru crearea unor forțe ar
mate regulate, cuprinzînd toate ge
nurile de arme și nu mai consideră 
necesar să-și ascundă scopurile agre
sive față de statele vecine. De aceea, 
popoarele iubitoare de pace din Euro
pa și, în special, vecinii Germaniei 
occidentale nu pot să nu încerce un 
sentiment legitim de neliniște pentru 
securitatea lor în legătură cu primej
dia pe care o prezintă militarismul 
german în curs de reînviere și atra
gerea Germaniei occidentale în „co
munitatea defensivă europeană".

A păși pe calea reînvierii militaris
mului german și a creării de grupări 
militare în Europa, înseamnă nu nu
mai a nu contribui la întărirea păcii 
dar. dimpotrivă, a îndruma lucrurile 
spre pregătirea unui nou război.

Or, în prezent există mai mult de- 
cît oricînd necesitatea ca toate sta
tele iubitoare de pace, și în primul 
rînd marile puteri, să-și îndrepte e- 
forturile spre preîntîmpinarea unui 
nou război, spre preîntîmpinarea atra
gerii popoarelor Europei, inclusiv ă 
poporului german, într-un nou război, 
care în condițiile actuale prezintă o 
primejdie deosebită pentru popoare. 
Această sarcină poate fi rezolvată cu 
succes dacă în locul unor grupări 
militare ale statelor europene, opuse 
una alteia, va fi creat în Europa un 
sistem de securitate bazat pe efortu
rile comune ale tuturor statelor euro
pene. Crearea unui asemenea sistem 
de securitate colectivă în Europa co
respunde totodată intereselor întăririi 
păcii generale. Tocmai de aceea, 
ideea securității colective în Europa, 
mai ales după conferința de la Ber
lin. a și găsit un sprijin activ din 
partea unui număr de state, precum 
și în cercurile largi internaționale.

La conferința de la Berlin, cu pri
lejul discutării propunerii sovietice 
privitoare la încheierea unui tratat 
general european, s-au manifestat di
vergențe care n-au permis să se a- 
jungă la o hotărîre de comun acord. 
Ținînd însă seama de însemnătatea 
realizării unui acord corespunzător 
în această problemă importantă, Gu
vernul Sovietic consideră util să se 
continue examinarea acestei propu
neri.

In legătură cu discutarea propune
rii sovietice privitoare la asigurarea 
securității colective în Europa s-au 
emis păreri că nu ar fi de dorit ca 
Statele Unite ale Americii să rămînă 
în afara Tratatului cu privire la se
curitatea colectivă în Europa. Ținînd 
seama de această împrejurare, luînd 
în considerare participarea Statelor 
Unite în perioada celui de al doilea 
război mondial la lupta comună îm
potriva agresiunii hitleriste și răs
punderea pe care o poartă S.U.A., 
alături de Uniunea Sovietică, Franța 

și Anglia pentru reglementarea post
belică în Europa, și ținînd de aseme
nea seama de punctul de vedere ex
primat de Guvernul S.U.A. la confe
rința de la Berlin, Guvernul Sovie
tic, în ceea ce îl privește, nu vede nici 
o piedică în calea rezolvării pozitive 
a problemei participării S.U.A. la 
„Tratatul general european cu privi
re la securitatea colectivă în Europa". 
Așa dar, această dificultate în calea 
realizării unui acord în problema creă
rii unui sistem de securitate colecti
vă în Europa, care a fost semnalată 
pînă în prezent, ar trebui să dispară.

In cadrul conferinței de la Berlin, 
la discutarea propunerii sovietice pri
vitoare Ia Tratatul general european 
a fost atinsă de asemenea problema 
locului și rolului „organizației trata
tului nord-atlantic" în legătură cu 
creare* ■ unui sistem de securitate co
lectivă în Europa. Cu acest prilej, 
reprezentantul Franței, precum și re
prezentanții Angliei și S.U.A. au a- 
firmat că tratatul nord-atlantic are 
un caracter defensiv și nu este în
dreptat împotriva nici unui stat sau 
grup de state. Și după conferința de 
la Berlin, reprezentanții ofie'ili ai 
Franței, precum și reprezentanții 
S.U.A. și Angliei, fac declarații ase
mănătoare atunci cînd se referă lă 
propunerea sovietică în problema 
creării unui sistem general european 
de securitate colectivă.

Poziția Guvernului Sovietic față de 
tratatul nord-atlantic este bine cu
noscută. Guvernul U.R'.S.S. n-a îm
părtășit și nu poate împărtăși nici în 
prezent punctul de vedere că sus a- 
mintitul tratat ar avea un caracter 
defensiv. Aceasta, pentru că Guver
nul sovietic pornește de la faptul că 
tratatul nord-atlantic creează o gru
pare de state închisă, nesocotește sar
cina preîntîmpinării unei noi agre
siuni germane și, dat fiind că dintre 
marile puteri care au făcut parte din 
coaliția antihit Ier istă numai U.R.S.S. 
nu participă la acest tratat, tratatul 
nord-atlantic nu poate să nu fie con
siderat ca un tratat agresiv îndreptat 
împotriva Uniunii Sovietice.

Este absolut evident că „organiza
ția tratatului nord-atlantic" ar pu
tea, în condiții corespunzătoare, să-și 
piardă caracterul agresiv dacă ar 
participa la ea toate marile puteri 
care au făcut parte din coaliția anti- 
hitleristă. In conformitate cu aceasta, 
călăuzindu-se după principiile imua
bile ale politicii șale externe de pace 
și tinzînd spre micșorarea încordării 
în relațiile internaționale, Guvernul 
Sovietic declară că este gata să exa
mineze împreună cu guvernele inte
resate problema participării U.R.S.S. 
la tratatul nord-atlantic.

întrucît Guvernul Franței, precum 
și Guvernele Angliei și S.U.A., decla
ră că năzuiesc spre slăbirea încor
dării internaționale și întărirea păcii, 
este de așteptat ca ele să privească 
favorabil luarea de măsuri în vederea 
asigurării unei situații în care trata
tul nord-atlantic să capete un carac
ter cu adevărat defensiv și să se cree
ze condiții care să excludă posibili
tatea atragerii unei părți sau alteia 
a Germaniei în grupări militare. In 
acest caz „organizația tratatului nord- 
atlantic" ar înceta să fie o grupare 
militară de state închisă, ar fi deschi
să și pentru aderarea altor state eu
ropene, ceea ce, paralel cu crearea 
unui sistem eficace de securitate co
lectivă în Europa, ar avea' cea mai 
mare însemnătate pentru întărirea 
păcii generale.

Guvernul Sovietic consideră că 
este posibil ca problemele care se 
pun în legătură cu aceasta să capete 
o rezolvare satisfăcătoare pentru toate 
statele interesate în scopul întăririi 
păcii și a securității popoarelor“.

Guvernul Sovietic a adresat note 
cu conținut similar Guvernelor An
gliei și S.U.A.
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