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Creșterea productivității muncii — 

o sarcină centrală pentru asigu
rarea ridicării nivelului de trai al 
oamenilor muncii. (pag. 2-3)

Organizația de bază iă măsuri de 
îmbunătățirea muncii.

Pentru îmbunătățirea activității co
mitetului orășenesc A.R.L.U.S. 
Vulcan! (pag. 3-a-)

Conferința de la Geneva..
P: Naumov: Forțele iubitoare de 

pace ale Germaniei se pronunță 
pentru securitatea colectivă în 
Europa.

Așa grăit-a Chartes Willobi.
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Pentru restabilirea păcii 
în Asia

Problema restabilirii păcii în Asia stă astăzi în centrul 
atenției popoarelor. Conferința de la Geneva a miniștrilor Afa
cerilor Externe în care se aiscută două din cele mai impor-" 
tante probleme ale zilelor noastre — rezolvarea pașnică a pro
blemei coreene și restabilirea păcii în Indochina — este ur
mărită cu deosebită atenție de opinia publică mondială. Po
poarele lumii sînt convinse ca de felul în care aceste doui^ 
probleme sînt soluționate depinde în mare măsură stabilirea 
unei păci trainice pe continentul asiatic și în întreaga lume.

A trecut aproape un an de la semnarea acordului de ar
mistițiu din Coreea. In acest răstimp forțele iubitoare de pace 
din întreaga lume, în frunte cu Uniunea Sovietică, au depus 
toate eforturile pentru rezolvarea definitivă a problemei co
reene. Conferința de la Geneva este astăzi arena celor mai 
grele lupte duse în acest scop. La această conferință Nam Ir, 
ministrul de externe al R.P.D. Coreene a prezentat un plan con
cret pe baza căruia se poate merge spre reglementarea pro
blemei coreene. Potrivit acestui plan, Coreea urmează să se 
unifice în urma unor alegeri libere generale pe întreaga țară, 
alegeri care să aibă la bază principiul liberei exprimări a vo
inței poporului- Pentru asigurarea libertății alegerilor, acestea, 
vor fi pregătite de o comisie alcătuită din reprezentanți ai Co
reei de nord și de sud. Tot pentru asigurarea libertății alege
rilor, planul prezentat conferinței de Nam Ir prevede retrage
rea de pe teritoriul Coțeei a forțelor armate în termen de șase 
luni. Planul lui Nam If prevede că statele cele mai interesate 
în menținerea păcii în Extremul Orient să-și ia obligația de-a 
asigura dezvoltarea pașnică a Coreei. •’

Acest plan a fost susținut și de delegațiile Uniunii Sovie
tice și R P. Chineză. El corespunde intereselor poporului co
reean și implicit intereselor asigurării păcii în Asia. Potrivit 
acestui plan, poporul coreean are posibilitatea să-și rezolve 
singur problemele vieții sale fără amestecul altor state.

Cu priitul discutării planului prezentat de Nam Ir, dele
gația Statelor Unite ale Americii a dovedit clar lipsă ei de 
dorință de a contribui la rezolvarea problemei coreene. Ea a 
respins acest plan fără să prezinte conferinței propuneri pro
prii. Sub supravegherea Statelor Unite ale Americii, delegatul 
lisînmanist a prezentat un alt așa.-zis plan de „soluționare“ a 
problemei coreene. Potrivit acestui plan, regimul de teroare 
din sudul Coreei ar trebui să se extindă cu forța pe întreagă 
țară. Această extindere a regimului corupt al lui Li Sîn Man 
pe întreaga Coree ar urma să aibă Ioc pe baza unor „alegeri“ 
efectuate după retragerea unităților de voluntari chinezi, dar 
în prezența trupelor americane și sub supravegherea unei co
misii a Ó.N.U.

Astăzi delegațiile Uniunii Sovietice, R. P. Chineze, R.P.D. 
Coreene și R. D. Vietnam depun eforturi susținute pentru apro
pierea punctelor de vedere în problema coreeană.

Cea de a doua problemă care se discută în conferința de la 
Geneva este după cum s%; știe restabilirea păcii în Indochina.

Poziția delegației Statelor. Unite ale Americii în problema 
indochineză este binecunoscută de întreaga lume. Cercurile 
conducătoare din S.U A. susțin prin toate mijloacele continua
rea și extinderea războiului din Indochina. Reprezentanții ofi
ciali ai Vietnamului, Laosului și Cambodgiei au fost „instruiți“ 
de către S.U.A. să declare că statele lor se bucură de indepen
dență. Adevărul despre aceasta este că aproape nicio țară din 
Asia nu recunoaște acest lucru. Nu-1 recunosc India, Birmaniă, 
Pakistan, Indonezia și alte state învecinate cu Indochina.

Principiile în jurul cărora se discută astăzi la Geneva 
sînt cele propuse de delegațiile R. D. Vietnam și Franței: înce
tarea simultană a focului pe întregul teritoriu al Indochinei; 
stabilirea zonelor de staționare a trupelor părților beligerante; 
încetarea aducerii de noi trupe și armament în Indochina; su
pravegherea aplicării condițiilor de armistițiu de către o co
misie a țărilor neutre simultan cu supravegherea de către o 
comisie alcătuită din reprezentanții celor două părți; garanții 
din partea participantelor la conferința de la Geneva.

In mai multe rînduri. reprezentantul R. D. Vietnam a sub
liniat necesitatea încetării simultane a focului pe întregul te
ritoriu al Indochinei. Încetarea focului în mod treptat de la 
un stat la altul ar putea duce la concentrarea operațiunilor 
nilitare în anumite zone care ar deveni focare de război. Dele- 
^Eiile^R D Vietnam. U.R.S.S.. R. P. Chineze și R.P.D. Co
reene au arătat și importanța celorlalte aspecte ale problemei 
îndoctrineze.

Conferința de la Geneva continuă să discute cele două 
probleme. Ca un fir roșu trece prin lucrările acesteia dorința 
sinceră a Uniunii Sovietice, R. P. Chineze, R.P.D. Coreene și 
R. D. Vietnam de a face tot ce le stă în putință pentru soluțio
narea pașnică și în modul cel mai just a problemelor Coreei 
și Indochinei

Ponorul rcmîn. interesat în: mod direct în cauză asigurării 
unei păci trainice în Asia și în întreaga lume,*își pune mari 
speranțe în posibilitățile ce există precum și în eforturile parti- 
cipanților la conferință. Soluționarea acestor două probleme în 
spiritul voinței popoarelor deschide posiTÎi^Oitea destinderii 
continue a încordării internaționale și asigdrării păcii în în
treaga lume.

DIN VALEA JIULUI
Succesele minerilor din Petriia

La mină Petrila, întrecerea 
socialistă pentru îndeplinirea 
sarcinilor de plan se desfă
șoară cu tot mai multă însu
flețire. Datorită acestui fapt, 
numeroase brigăzi de mineri 
reușesc să obțină succese 
deosebite.

Brigăzile de mineri condu
se de. tov. loan Fila și loan 
Raczek de pildă, efectuînd 
lucrări de înaintări în steril

în sectorul IJI și-au întrecut 
sarcinile de plan pe prima de
cadă din luna iunie cu 70 și 
respectiv 35 la sută.

Aplicînd metoda graficului 
ciclic, tinerii mineri din bri
gada condusă de fruntașul în
trecerii socialiste Gheorghe 
Croitoru au realizat o depășire 
a sarcinilor de plan de 47 la 
sută pe primele 10 zile din 
luna iunie.

Asemenea succese ău înre
gistrat și brigăzile de mineri 
conduse de tov. Ștefan Ke- 
resteși, loan Fus, Iosif Lip- 
tac, loan Malița, Dumitru 
Ghilea și altele care și-au în
trecut zilnic sarcinile de plan 
cu 34-50 la sută.

MARIA RADU 
corespondent

Zi de salariu la mina Vulcan
E zi de salariu. Prin fața 

ghișșelor casieriei minei Vul
can trec grupuri de min<i 
pentru a-și primi răsplata 
muncii. Iată-1 la ghișeu pe 
minerul fruntaș al întrecerii 
socialiste Octavian lancu. In 
luna mai el a trecut la apli
carea metodei graficului ci
clic. Aplicînd această metodă 
înaintată, folosind cu price
pere o mașină sovietică de 
încărcat,- brigada sa a în
cheiat luna mai cu o depăși
re de plan de 83 la sută. 
Drept răsplată petrtru succe-

sui dobîndit, minerul Octa
vian lancu a primit un salar 
de 2080 lei. Minerii Anton 
Kuzur și Pavel Căpșa din a- 
ceeași brigadă au primit la 
rîndul lor salarii de 1948 șt 
respectiv 1554 lei. Dar aceas
ta nu e totul. Peste puțin 
timp ei vor primi și prima d'e 
depășire a ciclurilor.

Salarii intre 1591-1758 au 
primit în urma depășirilor 
de pi ari de 42-61 la sută și 
minerii din brigăzile conduse 
de fruntașii întrecerii socialis
te Andrei Vizi, Pavel Boyte,

Traian Păcurar, Andronic lo
ván și alții.

Intensificîndu-șt eforturile 
în muncă, minerii din aceste 
brigăzi se străduiesc să-și 
întreacă realizările anterioa
re. Astfel,' în prima jumătate 
a lunii iunie, brigada mine
rului Octavian lancu și-a în
trecut cu 90 la sută sarcinile 
de plan, iar cele conduse de 
tov. Andrei Vizi, Andronic 
lován și Pavel Bőyte cu 30; 
451 ta sută.

A. PAN1Ș 
“z. ü'í corespondent

Tot mai multe bunuri de larg consum
Pe lingă întreprinderile in

dustriale din Valea Jiului au 
luat ființă numeroase secții 
de bunuri de larg consum ca
re valorifică diferite deșeuri 
de materiale, confecționînd o- 
biecte de uz casnic.

Astfel,, în cadrul secției de 
bunuri metalice de larg con
sum de la Uzina de reparat 
utilaj minier din Petroșani, 
înființată cu cîteva luni în 
urmă, s-au produs pînă în 
prezent, în mare parte din

deșeuri, 100 bucăți sobe de 
gătit, precum și alte obiecte 
metalice de uz casnic. Recent, 
colectivul secției a trecut la 
fabricarea a încă 250 sobe de 
gătit tip „Vesta“

Muncitorii tinichigii din ca
drul secției cum sînt tov. 
Zoltán Fenedi, .Ștefan Habi- 
na, Sălindar Sabin, Dumitru 
Olaru, Dumitru Păducel, loan 
Pop și alții, au depus multă 
stăruință pentru a pune la

dispoziția oamenilor muncii 
produse de bună calitate și 
frumoase ca aspect exterior.

Succese însemnate a obți
nut și colectivul întreprinde
rii de industrie locală „6 Au
gust“ din Petroșani, în cadrul 
căreia funcționează mai multe 
secții de bunuri de larg con
sum. Colectivele acestor sec
ții prod’uc mobilă, articole de 
menaj din tablă și alte pro
duse de Larg consum.

Rezultate bune la examene
La Institutul de mine „Gh. 

Gheorghiu-Dej“ din Petroșani 
examenele sînt în toi. Grupa 
nr. 212, anul I, a dat examen 
la matematica. Din cei 19 
membri ai grupei, 13 au tre
cut examenul obținîrtd califi
cativul „foarte bine“, iar 6

calificativul „bine“. Printre 
studenții acestei grupe care 
au dat răspunsuri foarte bune 
se află tov. Nicolae Crico- 
van, Marcel Niculescu și Ga- 
briel Nichelciuc.

La matematică a obținut 
rezultate bune și grupa nr.

210. Peste 70 la sută din 
studenții din această grupă 
au obținut calificativul „foar
te bine“, iar restul „bine“. 
Printre cei care au obținut 
calificativul „foarte bine“ se 
numără studenții Vasile Hai
duc, Iulian Mureșan și alții.

LA SFÎRȘIT DE AN ȘCOLAR

La grădinița de copii nr. 1 din Petroșani a avut loc zilele trecute festivitatea 
încheierii anului școlar 1953-1954. Cu acest prilej Copiii au prezentat un frumos pro
gram artistic, la care au participat numeroși părinți. _ r



2 STEAGUL ROȘU

Pentru îmbunătățirea calității prefabricatelor 
în construcții

Anul acesta muncitorii construc
tori din Valea Jiului vor trebui să 

¡înalțe pentru mineri locuințe mai 
multe, mai bune și mai ieftine.

Insușindu-și bogata experiență a 
constructorilor sovietici, constructorii 
din Valea Jiului folosesc în munca 
lor materialele prefabricate, ajungînd 
ca acestea să constituie 80 la sută 
din volumul unui bloc de locuințe.

Materialele prefabricate — grinzi, 
corpuri de umplutură, scări, boian- 
drugi, etc. — se produc în ateliere 
speciale, cum sînt cele de la Bărbă- 
țeni, Urică'ni, Loneâ și altele.

Organizație U. T. M. care trebuie 
să lichideze cu inactivitatea

La spitalul din Lupeni ca și la alte 
întreprinderi și instituții, există or
ganizație de bază U T.Al. Tinerii de 
aici au ales în biroul organizației de 
bază U.T.M. pe tov. Sanda Popa că 
secretară, pe Irina Miron și Ladislau 
Zoldi. Era de așteptat ca după ale
gerea care a avut loc în luna ianua
rie a. c., noul birou să pornească la 
muncă. De pildă, trebuia să-și întoc
mească un plan de muncă în vederea 
întăririi vieții de organizație, a dis
ciplinei și a îmbunătățirii muncii, lu
cru ce n-a fost făcut de această or
ganizație. După alegeri, organizația^ 
a fost ca și inexistentă, deoarece to
varășii din birou au dat dovadă de 
lipsă de spirit de răspundere față de 
sarcinile ce le reveneau.

Tovarășa secretară Sanda Popa ă 
găsit o portiță de salvare ca să scape 
de ¡sarcini:

— Activez în organizația Crucea 
Roșie și-n două locuri nu pot să-mi 
duc munca.

Trebuie arătat că toată activitatea 
ei constă din... încasarea cotizațiilor 
la Crucea Roșie.

Tovarășul Ladislau Zoldi, n-a de
pus nici el activitate. Tovarășa Irina 
Miron a fost de asemenea inactivă. 
Cele cîteva adunări programate, nu 
s-au putut ține din cauza slabei par
ticipări a utemiștilor. Rezultatul a- 
cestei neîngăduite neglijări a sarci
nilor din partea membrilor din biroul 
organizației se resimt în viața tineri
lor de la spitalul din Lupeni. Spre e-

Ca să se poată da lucru de cali
tate în aceste ateliere, prin grija con
ducerii trustului 7 construcții din Pe
troșani, la atelierul de prefabricate 
de la Bărbăteni a fost înființat un la
borator pentru încercat calitatea ma
terialelor folosite în construcții ca ci
ment, beton, vopsele, ca și a mate
rialelor prefabricate.

Acest laborator care funcționează 
sub îndrumarea inginerului chimist 
Filaret Bedrulea, este înzestrat cu u- 
tilaj modern ca prese, aparate de ex
periențe și cercetări. Laboratorul și-a 
început activitatea la data de 10 iu
nie a. c.

xemplu, multe surori din cele tinere, 
în loc să servească ele masa bolna
vilor, trimit cu mîncare femeile de 
serviciu care în general umblă cu 
halatele murdare. Sora Anuța Andraș 
care-i și utemistă, are de multe ori 
o comportare nedemnă față de bol
navi.

Dar cine să se ocupe de educația 
politică a acestor tineri cînd biroul 
organizației de bază n-a dus de la 
alegeri încoace nici un fel de acti
vitate, cînd membrii săi ¿ug de sar
cini, crezînd că lucrurile se vor în
drepta de la sine? De aceste lipsuri 
se face vinovat și biroul organizației 
de bază de partid din instituție care 
n-a îndrumat și n-a urmărit felul cum 
activează sau mai bine zis cum nu 
activează organizația de tineret.

Este oare specificul de muncă al 
tinerilor de Ia spitalul din Lupeni mai 
greu ca al tinerilor mineri din a- 
ceeași localitate? Și totuși pe mulți 
tineri utemiști de la mină îi găsești 
adesea la sediul organizației U.T.M. 
la orele trei sau patru cînd ies din 
șut pentru a primi sarcini sau a cere 
ajutorul organizației.

Organizația U.T.M. de la spitalul 
din Lupeni poate și trebuie să lichi
deze cu lipsurile de pînă acum. Cu 
sprijinul biroului organizației de par
tid, ea trebuie să pornească la muncă 
rodnică pentru educarea comunistă 
a tinerilor de la instituția respectivă.

A. FRUNZEANU

S-a întâmplat din
Sebastian Berindei, funcționar la 

mina Lonea, a fost in ziua de 1 iu
nie a. c. la Direcțiunea Generală a 
minelor din Petroșani. Acest fapt 
nu ascunde in sine nimic intere
sant. Doar Sebastian Berindei a 
mai fost și în alte zile la Direcțiu
nea Generală. In ziua de 1 iunie, 
pe cind era la serviciul, financiar 
al D. G., i s-a intimplat lui Sebas
tian Berindei un lucru cit se poate 
de neplăcut: a fost bătut pentru că 
a intrat cu șapca pe cap in birou 
și pentru că, inafară de nerespecta- 
rea acestei regali de bunăcuviință, 
a fost și „obrațnic" cu planificato
rul Alexandru Țugui,

Faptele s-au petrecut astfel: Se- 
bastian Berindei a intrat la servi
ciul financiar cu șapca pe cap și 
bineînțeles că și-n birou a ținut-o 
tot pe cap. (Acest lucru nu este o 
crimă, totuși *e o lipsă, o greșală 
de comportare). Dar planificatoru
lui Alexandru Țugui, funcționar 
care face mult zel de regulile este
ticii prezentării și a bunei cuviințe 
(față de șefi), i s-a părut un act 
provocator, o insultă față de per
soana sa. Și de aceea l-a apostro
fat pe Berindei, cam în felul ur
mător:

— Ia-ți șapca de pe cap! Ce 
crezi, unde te afli aici ?...

Omul s-a executat pe dată, dar 
în sinea lui a răbufnit un senti
ment de ..nesupunere”, și chiar și 
l-a manifestat cind a ieșit pe ușă.

— ... mama-măsii, parc-aș fi fost 
intr-o biserică!...

In condiții normale, lucrurile s-ar 
fi terminat aici sau, poate pentru 
lipsa de respect față de organele 
superioare, funcționarul Sebastian 
Berindei ar fi fost criticat de tova
rășii de la serviciul financiar. Dar 
nu s-a intimplat astfel pentru că a 
intrat in joc orgoliul planificatoru
lui Alexandru Țugui, care cu multă 
perseverență, a căutat să-i adminis
treze lui Berindei o lecție inspirată 
din ,.înaltele" -sale concepții morale. 
L-a urmărit pe coridoare pînă la 
sucursala B.R.P.R. și de aici l-a 
adus înapoi la birou pentru a re
constitui faptele.
‘ — M-ai înjurat pe mine, ai ? — 
a început interogatorul. Alexandru 
Țugui, cu mâinile in șolduri.

— Nu pe dumneavoastră... am 
zis numai de... biserică — s-a a- 
părat timid, Sebastian Berindei.

ÎNSEMN

— Cu atît mai rău !...
Și sub privirile binevoitoare ale 

tov. Nicolae Șerboiu și Gheorghe 
Bojea, care erau de față in biroul 
serviciului financiar, Alexandru Țu
gui i-a administrat lui Sebastian 
Berindei cițiva pumni „lămuritori”.

•h
Faptul petrecut la 1 iunie a. c. 

în serviciul financiar al direcțiunii 
generale a, minelor din Petroșani, 
trebuie lămurit pentru că el este 
tipic. Să reconstituim deci vinovă
ția fiecărei părți „beligerante"

Sebastian Berindei s-a făcut vi
novat de nerespectarea unei reguli 
elementare de bunăcuviință, ținind 
șapca pe cap acolo unde nu tre
buia. Aceasta este prima greșală. 
A doua greșeală este că a avut o 
ieșire anarhică la părăsirea birou
lui, lucru nepermis.

Care sini acum greșelile lui A 
lexandru Țugui? Planificatorul A- 
lexandru Țugui are mai multe gre
șeli: Prima: cînd a atras atenția 
lui Berindei că de ce ține șapca pe 
cap, a făcut-o pe un ton ridicat, 
fapt care a atras după sine nemul
țumirea celui criticat. A doua gre
șeală este ca auzind că Berindei a 
înjurat la ieșire, a premeditat o 
răzbunare personală. A treia și cea 
mai gravă greșeală este că l-a bă
tut ca la drumul mare, lucru pe
depsit de legi.

Merită să fie cunoscut de cititori 
că activitatea lui Alexandru Țugui 
este caracterizată prin două con
cepții diametral opuse: „periuță” 
față de șefi și „satrap" față de 
subalterni.

Față de șefi Țugui este slugar
nic, se ferește ca nu cumva vreun 
șef să-l salute mai întîi și împarte 
cu dărnicie, de zeci de ori pe zi, 
pe coridor și prin birou, „să tră
iești" și „sărut mînula". Pentru fe
lul cum se comportă față de subal
terni, este elocvent cazul cu Be
rindei (în treacăt fie zis, Sebastian 
Berindei nu era subalternul lui Țu
gui).

Organele în drept de la direcțiu
nea generală trebuie să tragă din 
cazul de mai sus concluziile nece
sare și să ia asemenea măsuri pen
tru ca alde „periuțe-satrapi” de fe
lul lui Alexandru Țugui să nu-și 
găsească locul în activitatea între
prinderilor noastre carbonifere !

I. MANEA

Creșterea productivității muncii — o sarcină centrală 
pentru asigurarea ridicării nivelului de trai al oamenilor muncii

In toată țara se desfășoară cu a- 
vînt lupta oamenilor muncii pentru 
înfăptuirea sarcinilor plenarei C.C. al 
P.M.R. din 19-20 august 1953, pentru 
crearea unei abundențe de produse, 
care să asigure condițiile materiale 
ale ridicării neîntrerupte a nivelului 
de viață a întregului popor muncitor. 
Pîrghia principală pentru atingerea 
acestor mari obiective, trasate de ple
nara din august 1953 o constituie 
creșterea continuă a productivității 
muncii în toate ramurile economiei 
naționale. Folosirea complexă a re
zervelor interne asigură realizarea 
unor sarcini sporite de plan și aceas
ta nu pe seama unor noi investiții, ci 
pe seama îmbunătățirii folosirii re
surselor materiale și de muncă exis
tente, pe seama creșterii productivi
tății muncii.

Fără îndoială că cu cît va crește 
productivitatea muncii cu atît va scă
dea prețul de cost al produselor, cu 
atît mai însemnată va fi reducerea 
prețurilor la toate mărfurile și va pu
tea crește puterea de cumpărare a fie
cărui muncitor. Iată de pildă, dacă 
în ramura confecții ar crește produc
tivitatea muncii cu 1 la sută s-ar pu
tea realiza suplimentar într-un singur 
an 18.000 costume bărbătești, 40.000 
cămăși, peste 15.000 rochii, 6.500 cos
tume pentru copii, mii de paltoane 
bărbătești și pentru femei.

Este ușor de înțeles, cît de mult 
s-ăr ridica productivitatea muncii și 

- cît ar crește salariul real al munci

torilor noștri, dacă în întreaga.indus
trie s-ar extinde experiența înaintată 
în mod sistematic, dacă nu numai 
grupuri restrînse de muncitori, ci 
mase cît mai largi, colective întregi 
ar lucra la nivelul fruntașilor în în
trecerea socialistă.

Spre deosebire de țările capitaliste, 
unde capitaliștii, în goana după pro
fituri cît mai mari impun în fabrici 
și uzine intensificarea ritmului mun
cii, supunînd pe muncitori unui regim 
de extenuare fizică și distrugere, în 
țara noastră creșterea productivității 
muncii corespunde intereselor oame
nilor muncii, este rezultatul avîntului 
lor în muncă. In patria noastră, creș
terea productivității muncii nu se 
face pe seama intensificării eforturi
lor fizice ale muncitorilor sau prin 
creșterea duratei muncii, ci prin in
troducerea mașinilor perfecționate, 
prin mecanizarea muncilor grele, prin- 
mai buna organizare a muncii și ridi
carea indicelui de utilizare a mașini
lor.

In întreprinderile industriale se a- 
cordă în momentul de față o atenție 
sporită intensificării gradului de fo 
losire a utilajului, care deschide po
sibilitatea mobilizării unor mari re
zerve ale creșterii productivității mun
cii. Numeroase sînt inițiativele crea
toare ale oamenilor muncii care stu
diate pe scară tot mai largă aduc o 
contribuție valoroasă în aceșt dome
niu. Inițiativa muncitorilor petroliști 
din regiunea petroliferă Pitești — 

spre pildă — pentru realizarea unui 
ritm înalt de forare a sondelor, a tre
zit un ecou puternic în rîndurile pe
troliștilor. Brigada de sondori, con
dusă de Gh. Radu, a izbutit să sape 
o sondă în numai 5 zile, realizînd o 
viteză comercială de foraj de peste 
7.484 metri granic pe lună. Aseme
nea pilde de productivitate înaltă a 
muncii constituie un puternic factor 
mobilizator.

O altă inițiativă valoroasă, menită 
să asigure creșterea productivității 
muncii pe seama folosirii cît mai ra
ționale a utilajului, este aceea a fi
latoarei Antoaneta Alexovici de la u- 
zinele textile ,,7 Noiembrie“ din Ca
pitală. Prin mărirea turației la rin
guri, brigada condusă de filatoarei 
Antoaneta Alexovici realizează zilnic 
o levată în plus ceeace înseamnă un 
plus de fire pe schimb de 12,5^kg. 
Această inițiativă trebuie să găsească 
un larg răsunet printre textiliștii din 
Valea Jiului.

O pîrghie puternică ă progresului 
tehnic și ca urmare a creșterii pro
ductivității muncii, sînt inovațiile și 
perfecționările tehnice realizate de 
muncitori. In industria noastră socia
listă mișcarea inovatorilor și rațio- 
nalizatorilor în producție devine tot 
mai mult o largă mișcare de masă. 
Numărul propunerilor de inovații în
registrate în primul trimestru al a- 
cestui an în uzinele metalurgice pre
lucrătoare de exemplu, este cu 60 la 
sută mai mare față de perioada cores

punzătoare anului trecut. Practica de 
fiecare zi a întreprinderilor noastre 
dovedește înalta eficacitate a iniția
tivei creatoare a maselor in lupta pen
tru creșterea productivității muncii. 
La Filatura Lupeni de pildă, inova
torii au adus prețiodse contribuții lă 
creșterea productivității muncii și re
ducerea prețului de cost. La fel, au 
sporit considerabil productivitatea 
muncii la multe operații inovațiile 
puse în practică la Uzina de reparat 
utilaj minier din Petroșani. Dispozi
tivele și matrițele confecționate de 
inovatorii Alexandru Bretfeld, losif 
Remzso și alții, au sporit productivi, 
tatea muncii de 3-15 ori.

In multe din întreprinderile noas. 
tre se acordă o mare atenție perfec
ționării sistematice a proceselor teh
nologice. Astfel, pe șantierele de con
strucții se extinde metoda tencuielilor 
mecanizate, metodă care duce la o 
sporire simțitoare a productivității 
muncii.

O importantă rezervă a creșterii 
productivității muncii este mecaniza
rea muncilor grele și cu mare volum 
de muncă. In multe întreprinderi, se 
lărgește baza tehnică a mecanizării 
muncilor, crește indicele de mecani
zare a proceselor de bază cît și a ce
lor auxiliare. La minele din Valea’ 
Jiului indicele de mecanizare a trans
portului în abataje s-a ridicat în 
cursul trimestrului I al acestui an la 
80-94 la sută. Din păcate însă acestei 
înalte mecanizări nu-i corespunde 
peste tot o creștere corespunzătoare a 
productivității muncii.

Mica mecanizare dă de asemenea 
posibilitatea ușurării proceselor de



STEAGUL ROSO

Organizația de bază ia măsuri de îmbunătățirea muncii
r La sfîișitul lunii mai, în ziarul 
,,Steagul Roșu“ a apărut la rubrică 
„Viața de- partid“ articolul intitulat: 
„Pentru cultivarea atitudinii socialis
te față de muncă în rîndurile lucră
torilor din comerț“ In acest articol, 
organizația de bază din cadrul O.C.L. 
Petroșani a fost criticată pentru fap
tul că nu s-a preocupat de educarea 
colectivului în spiritul atitudinii noi 
față de muncă, n-a căutat să pătrun
dă în specificul activității întreprin
derii, mulțumindu-se cu o muncă des
fășurată la suprafață.

Îndată după apariția articolului a- 
mintit, biroul organizației de bază ă 
convocat activele sale de partid și 
fără de partid și cadrele de condu
cere din O.C.L. la o ședință lărgită, 
în cadrul căreia articolul apărut în 
ziarul local a fost analizat temeinic.

Discuțiile purtate în jurul lui au 
fost deosebit de interesante. Unii to
varăși. printre care Ernest Szalasy 
a arătat că nu toate criticile din ziar 
apărute la adresa O.C.L. Petroșani 
sînt juste din care^auză acestea pro
duc nemulțumiri iar prestigiul unor 
persoane „e știrbit“. Marea majori
tate a celor prezenți au fost însă de 
altă părere. Tov. Ștefan Șuster a ară
tat că lipsurile semnalate prin ziar 
sînt numai o mică parte din abate
rile ce se petrec în rețeaua O.C.L. Pe
troșani. Unele posturi sînt ocupate de 
elemente necinstite și nu s-au luat 
măsuri de descoperire și pedepsire a 
lor. In unele magazine alimentare, 
salariații fac gustări copioase pe 
seama magazinului respectiv. Se o- 
bișnuiește admiterea de procente prea 

Pentru îmbunătățirea activității comitetului orășenesc A.R.L.U.S.
r In instituțiile și întreprinderile din 
localitatea Vulcan funcționează 19 
cercuri A.R.L.U.S. Unele dintre aces
tea, printre care se numără cercurile 
din cadrul minei, țesătoriei, între
prinderii 702 construcții și altele, des
fășoară o activitate intensă pentru ca 
oamenii muncii să cunoască uria
șele realizări pe care le înfăptuiește 
poporul sovietic sub conducerea și 
îndrumarea Partidului Comunist și a 
Guvernului Sovietic. Ele populari
zează politica consecventă de pace a' 
Uniunii Sovietice, metodele înaintate 
de muncă ale oamenilor sovietici și 
roadele ajutorului multilateral acor
dat țării noastre de către Uniunea So
vietică.

Din păcate, mai există în Vulcan și 

mari de pierderi la mărfuri, „pierderi“ 
în spatele cărora elementele necin
stite fac afaceri cu avutul poporului. 
Tov. Șuster a criticat conducerea 
O.C.L. pentru faptul că n-a organi
zat un control sistematic al magazi
nelor și depozitelor. Tov. Gh. Globa- 
riu a arătat că atitudinea vînzători- 
lor față de ^cumpărători lasă mult de 
dorit. Lipsa unui control serios din 
partea conducerii O.C.L. duce la lu
cruri ce nu mai pot fi îngăduite. Multe 
casierițe nu restituie resturile în bani 
cumpărătorilor, iar în magazine se 
pretind prețuri mai mari decît cele 
legale. In multe magazine există lip
suri mari de mărfuri. La magazinul 
nr. 16 din Lonea al cărui gestionar 
e tov. Reisz, au fost găsite lipsă la 
inventar mărfuri în valoare de peste 
60 mii lei. In depozitul combinat 
O.C.L. intră fără să fie oprite de ni
meni tot felul de elemente. Tovarășii 
din conducerea O.C.L. fac inspecții 
„în goana mașinii“ și nu observă a- 
ceste abateri pentru care nu pot fi 
găsite justificări. Tov. Ion Covaci, 
președintele sindicatului a arătat de 
asemenea un șir de lipsuri care con
tinuă să existe deoarece nu s-au luat 
măsuri de prevenire și înlăturare a lor.

In cadrul acestei ședințe tov. Ion 
Covaci a propus ca toți cei prezenți 
să analizeze articolul apărut în „Stea
gul Roșu“ și în termen de două zite 
să înainteze biroului organizației de 
bază propuneri în scris pentru îmbu
nătățirea muncii politice, pentru lichi
darea lipsurilor ce există în cadrul 
O.C.L. Petroșani. Această propunere 
prețioasă a fost adoptată.

cercuri A.R.L.U.S. care nu desfășoară 
în rîndul oamenilor muncii nici un 
fel de activitate. Printre acestea se 
află cercurile A.R.L.U.S. din cadrul 
Sfatului popular și O.C.L. De slabă 
activitate a acestor cercuri se face 
vinovat în mare parte comitetul oră
șenesc A.R.L.U.S., în frunte cu tov. 
președinte Romulus Groza, care n-a 
asigurat o îndrumare și un control 
sistematic al cercurilor A.R.L.U.S. 
Tov. Romulus Groza n-a mobilizat 
nici pe tov. din comitetul orășenesc 
în vederea îndeplinirii sarcinilor ce 
le revin și nici n-a combătut atitudi
nea birocratică a tovarășului Zoltan 
Rirai, responsabil cu resortul organi
zatoric în comitet, care a propus co
mitetului să ceară planurile de mun-

Cîtev„ zile mai iîrziu, biroul or
ganizației de bază a primit din partea 
multor tovarăși zeci de propuneri pre
țioasa In baza propunerilor făcute de 
tov. A. Paljanoș, Ifrim Clos, Anton 
Rabat, ion Covaci, Ștefan Șuster, 
Ștefan Corescu și alții, biroul orga
nizației de bază a întocmit un pro
iect de hotărîre, care a fost supus a- 
dunării generale a organizației de 
bază. HCtărîrea adoptată prevede nu
meroase măsuri importante menite să 
ducă la îmbunătățirea activității 
O.C.L. S-au făcut numeroase reco
mandări conducerii O.C.L.; s-au sta
bilit măsuri de îmbunătățirea muncii 
sindicale și de tineret. In fiecare ma
gazin vor fi recrutați agitatori care 
să desfășoare muncă politică în rîn- 
dul lucrătorilor. Hotărîrea- adoptată 
obligă pe membrii de partid din ca
drul O.C.L. să fie în fruntea acțiuni
lor pentru buna deservire a cumpă
rătorilor în magazine, pentru redu
cerea cheltuielilor de circulație și ă 
pierderilor, pentru descoperirea și de
mascarea hoților.

De remarcat este faptul că îndată 
după luarea acestei hotărîri, biroul 
organizației de bază a și trecut la re
crutarea de noi agitatori din rîndurile 
celor mai buni tovarăși din maga
zine. Pînă în prezent au fost recru
tați 20 noi agitatori care urmează să 
fie instruiți.

Controlînd cu perseverență îndepli
nirea hotărîrii adoptate, biroul orga
nizației de bază va contribui cu ade
vărat la înlăturarea lipsurilor exis
tente, lă îmbunătățirea activității 
O.C.L. Petroșani.

Vulcan!
că ale cercurilor A.R.L.U.S. prin a- 
drese.

Slaba activitate a comitetului oră
șenesc A.R.L.U.S. din Vulcan nu mai 
poate fi tolerată. Este necesar ca în 
cel mai scurt timp acest comitet să 
înceapă a desfășură o rodnică activi
tate,- să-și îmbunătățească metodele 
de muncă, asigurînd astfel o îndru
mare și o conducere concretă a cer
curilor A.R.L.U.S. din cadrul între
prinderilor și instituțiilor din orașul 
Vulcan. In felul acesta cercurile 
A.R.L.U.S. din Vulcan vor putea ă- 
duce o contribuție de seamă la popu
larizarea experienței sovietice.

DUMITRU HER 
membru al biroului raional A.R.L.U.S.

Petroșani

Știri din întreprinferile 

raionului nostru

Pentru o producție sporită

Minerii de la mina Aninoasa se în
trec pentru a trimite fabricilor și u-ț 
zinelor patriei noastre tot mai mult ț 
cărbune.

Brigada de mineri condusă de tov, 
Alihai Farcaș folosind metodele so- I 
vietice de muncă a reușit ca în prFj 
ma decadă din luna iunie, să extragăi 
cu 122 la sută mai mult cărbune peste j 
plan. Exemplul brigăzii iui Mihai ■ 
Farcaș a f&st urmat de numeroși mi
neri din sectorul IV Priboi. Printre; 
aceștia se numără minerii din brigă- ’ 
zile' conduse de tov. Simion Rusu, iu- 
liu Takacs și alții care muncind cui 
însuflețire și-au întrecut sarcinile de 
plan pe prima decadă din această 
tună cu 41-69 la sută.

Și la sectorul V investiții minerii, 
realizează succese deosebite. La Iu-; 
crările de betonarea puțului nr. 5 din 
acest sector lucrează brigada condu
să de minerul Ioan Tătaru. Datorită' 
bunei organizări a lucrului minerii ■ 
din această brigadă au înregistrat o- 
depășire a‘Sarcinilor de plan pe in
tervalul 1-10 iunie de 84 la sută,

LUCIA LICIU 
corespondent

In fruntea întrecerii

Muncitorii de la întreprinderea 703 
construcții Petrila luptă cu avînt spo
rit pentru îndeplinirea angajamente
lor luate în întrecerea socialistă.

In fruntea întrecerii se situează; 
brigada de muncitori constructori! 
condusă de tov. Ioan Darida care fo
losind din plin timpul de lucru și-a 
întrecut zi de zi productivitatea pla
nificată cu peste 120 la sută. De a- 
semenea, muncitorii din brigada con
dusă de fruntașul întrecerii socialiste 
losif Vereș aplicînd metoda sovietică 
de zidărie, rapidă și-au întrecut sar
cinile de plan cu 110 la sută.

Tot pe șantierul întreprinderii 703 
Petrila lucrează și brigăzile de ten- 
cuitori conduse de tov, Ioan Rinal șiI 
Eduard Egri. Folosind metoda sovie
tică Malîghin, muncitorii din aceste! 
două brigăzi au reușit să-și depă-: 
șească zilnic productivitatea planifi
cată cu 100 la sută.

M. MORARU 
corespondent

bază și în special a celor auxiliare, a 
reducerii volumului de muncă al a- 
cestor procese, precum și a creșterii 
productivității muncii. Trebuie însă 
arătat că într-o serie de întreprinderi 
această problemă este subapreciată 
deși de regulă, mica mecanizare poate 
fi aplicată fără a necesita cheltuieli 
mari. Atulte trolii la mine stau nefo
losite în timp ce lemnul se transportă 
manual. Sarcina cadrelor de condu
cere din întreprinderi constă în a fo
losi resursele locale pentru a realiza 
un program complex de lucrări de 
mică mecanizare care asigură o creș
tere importantă a productivității 
muncii.

O productivitate înaltă a muncii se 
poate obține numai pe baza ridicării 
nivelului calificării muncitorilor, al 
gradului lor de cultură. De aceea, în 
acțiunea pentru creșterea productivi
tății muncii, lupta pentru însușirea 
tehnicii, pentru perfecționarea ei, tre
buie împletită strîns cu lupta pentru 
creșterea calificării muncitorilor și 
tehnicienilor. In prezent acțiunea de 
calificare se desfășoară la. mine ne
satisfăcător.

O rezervă importantă a creșterii 
productivității muncii este îmbunătă
țirea organizării muncii și a produc
ției. Una din metodele prin care se 

rasigură buna organizare a muncii în 
mine este metoda graficului ciclic. 
Lucrînd după metoda graficului ciclic 
brigăzi de mineri cum sînt cele con
duse de tov. Iuliu Haidu, Ioan Ga- 
iovschi, Octavian Iancu, Ștefan Mi
hai, Ion Recsak și altele, au reușit 

să ridice productivitatea muncii lă 
un nivel înalt și ca urmare benefi
ciază lună de lună de salarii spo
rite. In aplicarea acestei metode și mai 
ales în preocuparea pentru extinde
rea ei, există însă și lipsuri serioase. 
La minele Aninoasa, Vulcan, Uricani 
există în prezent un număr mult prea 
mic, față de posibilități, de brigăzi 
ciclice.

Pîrghia hotărîtoare a creșterii pro
ductivității muncii, o constituie între
cerea socialistă, inițiativa rodnică și 
multilaterală a oamenilor muncii în 
producție. Inițiativa maselor în între
cere poate da rezultate valoroase, dacă 
ea este orientată de către conducerile 
administrative și de către organiza
țiile de masă spre realizarea acelor 
obiective care constituie verigile prin
cipale ale creșterii producției și pro
ductivității muncii, ale reducerii pre
țului de cost și ale îmbunătățirii ca
lității produselor. Trebuie combătute 
cu hotărîre toate manifestările de for
malism în organizarea întrecerii, toate 
încercările de frînâre a inițiativei crea
toare în muncă.

Organizațiilor de partid le revine 
sarcina de a mobiliza și4conduce ma
sele în întrecerea socialistă urmărind 
îndeaproape felul în care se duce 
lupta pentru creșterea producției și 
productivității muncii.

Rezervele interne ale întreprinderi
lor sînt inepuizabile. Totul depinde 
de felul în care vom ști să le desco
perim și să le folosim pentru a putea 
obține noi succese în direcția crește
rii productivității muncii.

DEPUNERILE PE LIBRETE CU CÎȘTIGURI
Casa de Economii și Consemnațiuni 

CEC, sporind avantajele acordate 
depunătorilor săi, le-a pus la dispo
ziție un nou mijloc de economisire, 
anume depunerile cu cîștiguri.

Prin depuneri cu cîștiguri se înțe
leg depunerile făcute pe librete spe
ciale — de culoare albastră — care 
dau dreptul posesorilor de a participa 
la tragerile cu cîștiguri ce au loc tri
mestrial.

Venitul la acest fel de depuneri 
spre deosebire de cele cu dobîndă se 
plătește sub formă de cîștiguri prin 
trageri la sorți trimestriale.

Deosebirea între depunerile cu cîș
tiguri și cele cu dobîndă fixă constă 
tocmai în acest fapt.

Avantajele depunătorilor pe librete 
cu cîștiguri

Posesorii de librete cu cîștiguri se 
bucură de toate avantajele oferite ti
tularilor de librete cu dobîndă, precum 
ar fi garanția Statului, secretul ope
rațiunilor, restituiri la cerere,, etc.

Pe lîngă aceste avantaje, ei par
ticipă — în condițiile arătate mai jos 
—- la tragerile la sorți trimestriale :

Participarea se face fără risc sau 
pierdere întrucît sumele din libretele 
care nu au ieșit cîștigătoare rămîn la 
dispoziția depunătorului.

In cazul în care o persoană posedă 
mai multe librete cu cîștiguri, parti
cipă la tragere cu toate libretele.

Depunătorii pot avea în acelaș timp 
și librete cu cîștiguri și cu dobîndă.

Libretele cu cîștiguri pot fi nomi
native, la purtător sau la purtător cu 
parolă.

Condițiuni de participare
Participă la tragere din oficiu, toate 

libretele care au un sold mediu tri
mestrial de cel puțin 50 lei, indiferent 
de data la care au fost emise în cursul 
trimestrului.

Libretele lichidate înainte de expi
rarea trimestrului nu participă la 
tragere.

■ Depuneri și restituiri pe libretele 
cu cîștiguri se pot face numai, la uni
tatea emitentă și la unitățile subor
donate acesteia (agențiile CEC—CEC- 
PTTR și ghișeele din întreprinderi și 
instituții).

Depunătorii pot cere în caz ‘de 
schimbare a domiciliului transferarea 
soldului la unitatea CEC unde se 
stabilesc.

Organizarea tragerilor, calcularea 
și atribuirea ciștigurilor

Tragerile au loc trimestrial în ia
nuarie, aprilie, iulie și octombrie. Ele 
se efectuează la direcțiunile regionale 
și raionale CEC.

La fiecare grupă de 1.000 librete 
se acordă' 10 cîștiguri dintre care unul 
de 250 la sută, unul de 200*la sută 
și 8 de 100 la sută față de soldul mei 
diu trimestrial al libretelor ieșite la1 
sorți.

Șoldul mediu ce se ia în conside
rație pentru calcularea cîștigului este 
de minimum 50 lei și maximum 5.000 
lei.
Jn cazul în care soldul mediu de

pășește valoarea maximală, cîștigul 
se calculează la valoarea de 5.000 lei.

Cîștigul cel mai mic poate fi, deci, 
de 50 lei și cel mai mare de 12,500 lei.

I
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Conferința de la Geneva
Ședința din 15 iunie

Forțele iubitoare de pace ale Germaniei se 
pronunță pentru securitatea colectivă în Europa

GENEVA (Agerpres). — De la co
respondentul special.

Ședința din 15 iunie a conferinței 
de la Geneva a miniștrilor Afacerilor 
Externe a fost consacrată dezbaterii 
problemei coreene.

Nam Ir, ministrul Afacerilor Ex
terne al Republicii Populare Demo
crate Coreene, a supus conferinței 
propunerile delegației Republicii 
Populare Democrate Coreene cu pri
vire la garanțiile asupra condițiilor 
de pacificare în Coreea.

Ciu En-lai, ministrul Afacerilor 
Externe al Republicii Populare Chi
neze, a rostit un discurs în care a 
arătat că propunerile făcute de V. M. 
Molotov în ședința din 5 iunie au 
avut rolul de a sintetiza toate pro
blemele asupra cărora se putea ajun
ge la un acord, dar opoziția mani
festată față de aceste propuneri de 
delegația Statelor Unite și de alte

Represiuni împotriva elementelor democrate în S. U. A.
NEW YORK (Agerpres). — TASS 
De cîteva săptămîni atenția cercu

rilor progresiste, a presei și organi
zațiilor democrate din S.U.A., este 
îndreptată spre soarta patriotului co
reean Kwan Cian Su și a soției sale 
Ciun Cia.

Kwan Cian Su locuiește în Statele 
Unite de 20 de ani și niciodată îna
inte de războiul din Coreea autori
tățile Statelor Unite n-au ridicat 
„problema“ expulzării sale. Autorită
țile americane au început represiuni 
împotriva soților Kwan Cian Su 
după ce aceștia au început să se pro
nunțe împotriva amestecului străin 
în treburile interne ale poporului co
reean și au început să condamne re
gimul sîngeros al Iui Li Sîn Man.

Ministerul de justiție al S.U.A. ă 
dispus expulzarea soților Kwan Cian 
Su în Coreea de sud, ceea ce înseam
nă darea lor pe mîna călăilor lisîn- 
maniști.

Kwan Cian Su a adresat un apel

Asa grăit-a Charles Willobi
Charles Willobi a publicat in re

vista americana „Freeman“ un ar
ticol. Cine este acest Charles Wil- 
lobi? General in armata america
na, de origine germană, care nu 
s-a născut in S.U.A. ci la Heidel- 
berg in Germania kaiserului Wil- 
helm. Om de încredere al lui Mac 
Arthur, el face parte din anturajul 
lui, — a fost șeful serviciului de 
spionaj al statului major al lui 
Mac Arthur, in perioada celui de 
al doilea război mondial și in pri
mul an al intervenției americane 
in Coreea.

Iată autorul.
Dar care este tema articolului 

său ?
Spumegind de furie, Willobi 

cheamă Statele Unite și pe aliații 
lor să folosească bombele atomice 
și cu hidrogen pentru distrugerea 
totală a acelor regiuni ale conti
nentului asiatic unde agresorii a- 
mericani au suferit, intr-un trecut 
apropiat și suferă și acum, foarte 
usturătoare înfringeri.

Lupta eroică a popoarelor Asiei 
întărită pe viteazul — nevoie mare 

general american in retragere. 
Căutind să găsească o ieșire, el se 
cramponează de bomba atomică 
care, potrivit declarației sale, „poate 
fi folosită pentru crearea centurii 
pămintului pirjolit". O terminolo
gie Cunoscută! „Zona pustiului"

■ doar această expresie este îm
prumutată, fără nici o modificare, 
din vocabularul hitleriștilor, care 
sperau să-și instituie, cu aceleași 
mijloace, dominația lor mondială.

— Faceți uz de armele de exter
minare in masă ! — rage militaris
tul turbat.

După cum afirmă el însuși, ceea 
ce îl inspăimintă mai mult sint 

delegații ce urmează linia politică 
americană a dovedit lipsa de dorință 
de a se ajunge la un acord.

Susținînd propunerile făcute de 
Nam Ir în ședința de marți, V. M. 
Molotov a supus spre examinare, în 
numele delegației sovietice, un pro
iect de declarație comună a partici- 
panților la conferință, în care să se 
consemneze faptul că statele parti
cipante la conferința de la Geneva 
au căzut de acord ca în așteptarea 
reglementării definitive a problemei 
coreene, pe baza creării unui Stat co
reean unit, independent și democra
tic, să nu fie întreprinsă nici o ac
țiune care ar putea amenința men
ținerea păcii în Coreea.

Participanții la conferință își ex
primă convingerea că Republica 
Populară Democrată Coreeariă și Re
publica Coreeană vor acționa în in
teresul păcii, în conformitate cu de
clarația propusă.

cerînd ajutor unor' fruntași ai vieții 
publice și de stat din diferite țări, 
inclusiv șefilor unor delegații pe lîn- 
gă O.N.lî, printre care și șefului de
legației U.R.S.S., precum și delega
țiilor Ia conferința de la Geneva a 
miniștrilor Afacerilor Externe. In 
scrisoarea lor, soții Kwan Cian Su 
roagă să fie salvați de a fi expulzați 
în Coreea de sud și de a fi uciși de 
mîinile Iui Li Sîn Man.

In legătură cu acest apel, A. 1. 
Vîșinski, reprezentantul permanent al 
Uniunii Sovietice la O.N.U., a trimis 
scrisoarea ce i-a fost adresată de 
Kwan Cian Su secretarului general 
al O.N.U., Hammerskjoeld. Secreta
rul general n-a luat nici un fel de 
măsuri.

Zilele trecute, Țarapkin, reprezen
tant al Uniunii Sovietice la Q.N.U., 
a adresat secretarului general o scri
soare în legătură cu aceasta.

Deocamdată nu s-a primit nici un 
răspuns din partea secretarului ge
neral la această scrisoare.

„nesecatele resurse umane din A- 
sia“ Urmărind fidel rețeta hitle- 
ristă, Willobi propune cercurilor 
cirfnuitoare americane să se elibe
reze mai repede de ultimele rămă
șițe de conștiință, să dea la o parte 
considerentele de ordin moral, să 
uite in întregime dreptul interna
țional. El scrie: „Hoiărirea de a 
folosi această armă, in întregime 
sau. parțial, nu reprezintă o dificul
tate morală mai mare decit hotă- 
rirea luată atunci cind Truman a 
aruncat primele bombe atomice la 
Hiroșhima și Nagasaki. De fapt, 
atunci erau mai puține motive pen
tru aceasta"

Această sinceră declarație a ge
neralului american, care se sufocă 
drept urmare a propriilor lut che
mări ațițătoare, demască in între
gime acele cercuri din S.U.A., care 
au călcat și calcă in picioare nor
mele dreptului internațional ce in
terzice metodele barbare de ducere 
a războiului. Aceste chemări ale 
tuturor Willobi-lor și ale inspirato
rilor lor sus puși stirnesc minia 
popoarelor Asiei.

Cu ce se mai ocupă in articolul 
său pentagonistul Willobi? Cu a- 
tacurile aeriene împotriva Siberiei 
Sovietice, cu bombardarea orașelor 
și porturilor de la Wladivostok pînă 
la Șanhai și de multe altele — tot 
in același spirit lipsit de rușine și 
de răspundere.

Articolul lui Charles Willobi ar 
merita să fie reprodus in coloanele 
publicației oficiale a Congresului 
american. Pentru ce ? Pentru că el 
reflectă, intru totul, vederile cercu
rilor cirmuitoare ale S.U.A. și poate 
fi privit ca o confirmare oficială a 
tendințelor monopolurilor america
ne spre dominația lumii.

Presa reacționară vest-germană a 
depus eforturi susținute pentru a îm
piedica poporul german să cunoască 
propunerea Guvernului Sovietic cu 
privire la crearea unui sistem general 
european de securitate colectivă în 
Europa. Informațiile ziarelor vest-ger- 
mane dădeau o idee foarte vagă și 
adesea denaturată despre fondul a- 
cestor propuneri.

Presa de la Bonn a adoptat aceeași 
poziție și în ceea ce privește nota din 
31 martie a Guvernului Sovietic, în 
care a fost pusă din nou problema 
creării unui sistem general european 
de securitate colectivă și cuprindea 
propuneri practice importante în a- 
ceastă problemă. Este semnificativ 
faptul că nici un ziar burghez din 
Germania occidentală nu a publicat 
textul acestei note.

Adenauer și anturajul lui, care mi
zează pe dezlănțuirea unui război, se 
tem să examineze pe față și în mod 
cinstit proiectul sovietic de Tratat ge
neral european cu privire la securi
tatea colectivă în Europa. Ei nu au 
ce opune propunerii sovietice în ă- 
fară de tratatele militariste de la 
Bonn și Paris, care perpetuează dez
membrarea Germaniei și pun poporul 
german în fața primejdiei unui nou 
război în interesul monopoliștilor din 
S.U.A. și al fabricanților de armament 
din Ruhr.

Partidele și organizațiile democra
tice duc o luptă curajoasă pentru, pace 
și unitatea poporului german, pentru 
securitatea și dezvoltarea lui demo
cratică. Văzînd în propunerea sovie
tică cu privire la crearea unui sistem 
general de securitate colectivă o cale 
către pace în Europa și un mijloc 
de natură să ușureze rezolvarea pro
blemei germane pe baze democratice, 
forțele patriotice din Germania occi
dentală și cea răsăriteană sprijină 
cu căldură ideea securității colective, 
lămuresc pe oamenii muncii asupra 
importanței ei.

Patrioții germani, cărora le sînt 
scumpe interesele poporului german, 
au făcut din ideea securității colec
tive un steag al luptei lor. De la tri
buna sesiunii extraordinare a Consi
liului Alondial al Păcii au răsunat re
cent în mod convingător cuvintele 
dr-ului Joseph Wirth, fostul cancelar 
pl Reichului, care a declarat:

Numai în cadrul unui sistem de se
curitate colectivă cu adevărat general 
vor fi preîntîmpinate ororile armelor 
de exterminare în masă și popoarele 
vor putea trăi în pace.

In sprijinul ideei securității colec
tive s-au pronunțat în unanimitate 
participanții la cel de al doilea Con
gres național al Frontului Național 
al Germaniei democrate, care a avut 
loc Ia mijlocul lunii mai la Berlin.

Guvernul Republicii Democrate Ger
mane a declarat că este gata să ia 
parte la sistemul securității colective 
europene încă înainte de unificarea 
Germaniei. Luînd cuvîntul într-o șe
dință a Camerei Populare, primul mi
nistru al Republicii Democrate Ger
mane. Otto Grotewohl. a spus:

Noi considerăm că securitatea în 
Europa și menținerea păcii pot fi a- 
sigurate numai prin eforturi colec
tive, prin eforturile tuturor statelor 
iubitoare de pace, și de aceea decla
răm că guvernul R.D. Germane, care 
din prima zi a existenței sale duce 
o politică consecventă de pace și de 
colaborare între popoare, este gata să 
participe la un asemenea sistem de 
securitate colectivă în Europa.

Prin hotărîrea sa, guvernul Repu
blicii Democrate Germane a arătat 
odată mai mult întregii lumi că el 
este exponentul voinței și intereselor 
forțelor iubitoare de pace din Germa
nia, care vor să trăiască în pace și 
prietenie cu toate popoarele.

Poziția pe care s-a situat în această 
problemă conducerea partidului so- 
cial-democrat din Germania ilustrea
ză de asemenea atitudinea păturilor 

de P. NAUMOV 
largi ale populației față de propune
rea sovietică. După cum se știe, par
tidele politice vest-germană, care fac 
opoziție guvernului Adenauer printre 
care și P.S.D.G., au întrunit la ulti
mele alegeri parlamentare peste nouă 
milioane de voturi.

Conducerea social-democraților nu 
poate să nu țină seama de starea de 
spirit a milioanelor de alegători și 
a masei membrilor de rînd ai parti
dului său. De aceea, nu este înțîm- 
plător că liderii social-democrați în
cep să vorbească tot mai des despre 
„securitatea colectivă în Europa“, 
criticînd totodată cu asprime proiec
tele americano-bonniste de creare a 
„armatei europene“.

Eichler, membru al conducerii par
tidului social-democrat, a scris în 
ziarul „Hessiche Zeitung“ următoa
rele: .»Politica europeană trebuie să 
se bazeze pe recuhoașterea comuni
tății tuturor națiunilor, pe egalitatea 
lor în drepturi și pe participarea lor 
pe bază de egalitate la asigurarea 
securității militare care trebuie să se 
sprijine pe sistemul securității co
lective“.

Președiniele partidului social-demo
crat, Öllenhauer, a declarat în Bun
destag că „în sistemul atotcuprinză
tor ai securității, șansele de a se re
zolva în mod satisfăcător problema 
unificării și viitorului statut al Ger
maniei ar fi infinit mai mari decît 
astăzi“

Desigur, liderii social-democrați 
vest-germani. din motive lesne de în
țeles vorbesc în termeni foarte vagi 
despre sistemul securității colective. 
Totuși, aceste declarații dovedesc că 
ideea securității colective devine tot 
mai popular^ în Germania occiden
tală.

Avantajele ideei coexistenței paș
nice a statelor europene în sistemul 
general european de securitate colec
tivă sînt atît de evidente încît ele nu 
puteau să nu atragă atenția unor cer
curi burgheze din Germania occiden
tală, în special a cercurilor care sînt 
interesate în dezvoltarea legăturilor 
economice cu țările lagărului demo
cratic. Exponențit părerijor acestor 
cercuri sînt ziarele „Frankfurter Al
lgemeine Zeitung“, „Süd-Deutsche 
Zeitung“, „Stuttgarter Zeitung“, re
vista „Die Gegenwart“, săptămînalul 
„Deutsche Kommentare“ și altele.

Deși organele de presă burgheze 
se tem să se pronunțe deschis în spri
jinul propunerii de a se încheia un 
tratat general european cu privire la 
securitatea colectivă în Europa,' ele 
sînt totuși unanime în a recunoaște 
că politica orientării unilaterale „spre 
Occident“, dusă de guvernul Ade
nauer, nu promite nimic bun Ger
maniei occidentale.

„Concepția anului 1952. scrie re
vista „Die Gegenwart“, concepția le
găturii unilaterale cu Occidentul, in
tr-un cuvint concepția tratatelor (se 
are în vedere tratatele militariste de 
la Bonn și Paris — P.N.) este o con
strucție viciată“.

Ziarele cer revizuirea actualului 
curs al politicii externe a guvernului 
de la Bonn. „Este îndeobște cunos
cut — scrie ziarul Mannheimer Mor
gen —• că Uniunea Sovietică există 
și că alte popoare răsăritene nu sînt 
nici ele pur și simplu vecini sau spații 
economice. Republica Federală nu 
poate să-și permită să ducă și în vi
itor o politică contrară bunului simț 
și propriilor avantaje, politică ce nu 
va aduce nici un folos nimănui și 
care este doar pe placul unor pose
dați“

Ideea securității colective luminea
ză ca un far calea popoarelor spre 
viitor, insuflînd speranță într-o pace 
trainica și durabilă. Iată de ce aceas
tă idee preocupă tot mai mult popoa
rele vest-europepe, învingînd toate 
piedicile ridicate de apologeții reîn
vierii militarismului german.

(Agerpres)
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