
_ _
Organ al Comitetului Raional P.M.R. Petroșaffr-^^,vaf ului Popular Raional

In corpul ziarului î

Anul VI (XI) Nr. 1482 Vineri 25 iunie 1954 4 pagini 20 bani

Un comitet de întreprindere care 
neglijează problemele de cultură 
și spori.

Știri din întreprinderile raionului 
nostru.

(pag. 2-a) 
[oșif Cotoț: Impresii din Polonia 

populară. (pag- 2-3)

VIAȚA DE PARTID : Anton Școl- 
nic — Să pregătim temeinic a- 
dunările generale ale organiza
țiilor de'bază. (pag. 3-a)

Cuvîntarea tov. Mihai Mujic la 
Conferința sindicală euroțffSnă 
de la Berlin. • v

/. Kunțev: Un spion demascat.
(pag. 4-a)

împotriva subaprecierii 
și formalismului din aplicarea 

graficului ciclic
Oamenii muncii din Valea Jiului, răspunzînd chemării la 

întrecere socialistă lansate de întreprinderile fruntașe din Bu
curești își iau angajamente sporite in întîmpinarea zilei de 23 
August, cea de a 10-a aniversare a eliberării țării noastre.

Un aport prețios la îndeplinirea acestor angajamente tre
buie să-l aducă aplicarea și extinderea metodelor sovietice de 
muncă și in mod deosebit metoda graficului ciclic.

Ke^ultadeie obținute datorită aplicării metodei graficului 
ciclic de către brigăzi de mineri ca cele conduse de Ion Ga- 
iovschi ș;. Mihai Morar de la mina Lupeni, Octavian Iancu de 
la mina Vulcan, Ion Recsak de la mina Uricani, luliu Haidu 
și Ștefan Mihai de la mina Petrila, atît în direcția ridicării pro
ductivității muncii cît și a sporirii cîștigurilor, demonstrează 
superioritatea acestei metode față de vechile metode de organi
zare a muncii, constituie un puternic factor mobilizator în atra
gerea unui număr tot mai mare de mineri la aplicarea experi
enței înaintate. Este destul să se amintească că aceste brigăzi 
își întrec lună de lună indicele de plan la productivitate cu peste 
40 la sută, că salariile fiecărui membru al acestor brigăzi trec 
în fiecare lună de 1.500-2.000 lei și că în această lună numai 
4 brigăzi ciclice de pregătiri de la mina Vulcan au primit premii 
de ciclicitate de peste 44.000 lei.

La minele de cărbuni din Valea Jiului există acum con
diții optime pentru o largă extindere a metodei graficului ciclic, 
pentru aplicarea ei tot mai bună. Există experiența brigăzilor 
fruntașe, s-au creat servicii care se ocupă exclusiv cu genera
lizarea acestei metode, tot mai numeroși sînt minerii care ma
nifestă dorința de a o aplica. Cu toate acestea la mai toate 
minele există deficiențe grave atît în extinderea metodei cît și 
în aplicarea ei.

Multe conduceri administrative în loc să lupte pentru extin
derea metodei graficului ciclic, în loc să creeze condiții pentru 
aceasta, își ascund lipsa de preocupare după o veche formulă: 
mai întîi să asigurăm condiții pentru ca brigăzile existente să-și 
îndeplinească ciclurile și apoi să trecem la extindere. Cît de 
mult se situează pe această poziție înapoiată se vede din aceea 
că la mina Aninoasa în această lună 4 brigăzi au fost trecute 
la lucru după graficul ciclic, iar 3 au fost scoase din cicluri. 
O asemenea ,,metodă“ de extindere a graficului ciclic se prac
tică și la minele Vulcan, Lonea și Lupeni unde de luni de zile 
numărul brigăzilor ciclice rămîne constant cu toate că lună de 
lună se raportează că noi brigăzi au trecut la aplicarea acestei 
metode. Această stare de lucruri arată că la multe conduceri 
administrative și în special la cele de la minele Petrila, Ani
noasa, Lonea s-a încetățenit .formalismul și rutina față de ceea 
ce este nou și înaintat.

Programul de măsuri economice elaborat de plenara din 
august 1953 a C.C. al P.M.R. pune în fața muncitorilor din ba
zinul nostru carbonifer sarcini de mare răspundere, care nu 
vor putea fi îndeplinite atîta timp cît metodele avansate, și în 
primul rînd metoda graficului ciclic, nu vor cunoaște o largă 
extindere, cît ele nu se vor aplica în mod creator. Dar pentru 
ca producția de cărbuni să crească continuu, ca productivitatea 
muncii să se ridice la nivelul înzestrării tehnice a minelor, con
ducerile administrative, ingiflerii și tehnicienii, vor trebui să în
locuiască lozinca perimată a menținerii actualului număr de 
brigăzi ciclice pînă ce ele își-, vor îndeplini toate de la „sine" 
ciclurile cu preocuparea pentru crearea de condiții tohnico-or- 
ganizatorice și găsirea de posibilități pentru generalizarea ra
pidă a acestei metode. Pentru aceasta trebuie ca ciclogramele 
să fie întocmite la timp și nu formal (ca la mina Petrila), ca 
conducerile administrative să-și respecte obligațiile cu privire 
la aprovizionarea cu vagonete goale și materiale, să asigure o 

bună deservire a brigăzilor de mineri cu energie electrică, aer 
comprimat, scule, ventilatoare — condiții fără de care nu se 
poate asigura o bună desfășurare a muncii, o producție și pro
ductivitate sporită.

Extinderea metodei graficului ciclic nu depinde numai de 
măsurile cu caracter administrativ. Pentru ca această metodă 
să fie îmbrățișată de tot mai mulți mineri este necesară o susți
nută muncă politică, o largă și. cît mai variată popularizare a 
fruntașiloi lucrului după graficul ciclic, trebuie combătută și 
lichidată subaprecierea, rutina și activitatea formală a unor 
conduceri administrative. Organizațiile de partid și sindicale 
de' la mine trebuie să-și fixeze în centrul atenției lor aceste pro
bleme, să militeze pentru atragerea de cît mai mulți mineri la 
aplicarea graficului ciclic, la aplicarea lui creatoare.

Cercurile A.S.I.T. de la mine au acordat pînă în prezent o 
foarte slabă atenție metodei graficului ciclic. Aceasta nu în
seamnă însă că și de acum înainte trebuie să fie inactive. Dim
potrivă. cercurile A.S.I.T. au datoria și posibilitatea de a studia 
științific căile de extindere a metodei graficului ciclic și expe
riența inairtată a celor mai bune brigăzi cu scopul de a o ge- 
nera’iza. La întocmirea ciclogramei membrii cercurilor A.S.I.T. 
de la mine trebuie să aducă un aport din ce în ce mai însemnat.

Lichidînd cu subaprecierea față de metoda graficului ciclic, 
conducerile administrative, organizațiile de partid și de masă 
trebuie să depună^ toate eforturile pentru a face din experiența 
glorioșilor mineri sovietici un bun al muncitorilor mineri din 
Valea Jiului în lupta lor pentru mai mult cărbune.

ÎN ÎNTÎMPINAREA ZILEI DE 23 AUGUST

Angajamentele colectivului depoului C.E.R. Petroșani
Muncitorii și tehnicienii de 

la depoul C.F.R. Petroșani 
au primit cu mult entuziasm 
chemarea la întrecere lansată 
de către colectivele întreprin
derilor fruntașe din Capitală, 
în întîmpinarea zilei de 23 
August, cea de a 10-a aniver
sare a eliberării patriei noas
tre de către glorioasa Armată 
Sovietică.

încă din primele ziie după 
apariția în presa centrală a 
scrisorii colective a acestor 
întreprinderi, colectivul de
poului C.F.R. Petroșani a 
analizat posibilitățile de dez
voltare a realizărilor dobîn- 
dite pînă în prezent, luîndu-și-

Muncitorii, tehnicienii și 
inginerii din secțiile Filatu
rii Lupeni, întruniți intr-un 
miting în ziua de 23 iunie 
a. c. au răspuns cu entuziasm 
chemării la întrecere socia
listă lansată de cele 13 între
prinderi din București. în în
tîmpinarea zilei de 23 Au- 
•gust — cea de ă 10-a aniver
sare a eliberării patriei noas
tre. . <.

Cu acest prilej, colectivul 
Filaturii Lupeni și-a luat ur

La mina Uricani, brigăzile 
de tineri mineri se află jn 
fruntea întrecerii socialiste. 
Tinerii mineri de la Uricani 
se străduiesc să întîrnnine 
ziua de 23 August, cea de a 
10 a aniversare a eliberării 
patriei noastre de către Ar
mata Sovietică, trimițînd fa
bricilor și uzinelor cît mai 
mult cărbune peste sarcinile 
de plan.

Brigada tînărului minor 
Marin Stoiculescu, care a lan
sat chemarea la întrecere 
„Pentru cea mai bună briga
dă utemistă din industria 
carboniferă“ a pornit Ia mun

DE PE ÎNTINSUL REGIUNII NOASTRE
La Combinatul metalurgic Hunedoara

In toate secțiile combina
tului metalurgic „Gheorghe 
Gheorghiu-Dej" din Hunedoa
ra au avut loc consfătuiri în 
cadrul cărora muncitorii, teh
nicienii, inginerii și funcțio
narii s-au angajat să întîm- 
pine ziua de 23 August cu noi 
succese în muncă. După con
sfătuirile pe secții a avut loc 
o consfătuire pe întreg com

In raionul Orăștie se con
struiesc prin autoimpunere 5 
școli. In satul Vaia, comuna 
Balșa, s-a terminat construc
ția unui cămin cultural, iar

Desfășurînd larg întrecerea 
socialistă, muncitorii și teh
nicienii fabricii de hîrtie „1 
Mai“ din Petrești, ca urmare 
a muncii lor plină de avînt, 

angajamente sporite în mun
că. Iată cîteva din angaja
mentele luate de colectivul 
depoului C.F.R. Petroșani în 
întîmpinarea zilei de 23 Au
gust:

— să depășească planul la 
tonaj cu 5 lâ sută, prin re- 
morcări de trenuri cu tonaje 
sporite în lunile iunie, iulie 
și august;

— să depășească parcursul 
mediu între 2 R. G. cu 3 la 
sută, aplicînd metoda Lun,in- 
Papavin;

--să sporească productivi
tatea muncii eu 5 la sută;

— să reducă prețul de cost 
cu 1 la sută față de plan;

in lupta pentru noi succese în
mătoarele angajamente:

— să depășească planul 
cantitativ pe perioada de la 
1 iulie—15 august cu 1,5 la 
sută la macrame și cu 2 la 
sută la cordonet;

— să depășească planul ca
litativ cu 2 la sută;

— să depășească planul Ia 
sulfura de carbon cu 3,6 Ia 
sută;

— să ridice productivitatea 
muncii cu 1 Ia sută;

— să reducă prețul de cost 

Tinerii mineri în fruntea întrecerii
că cu forțe sporite. Muncind 
cu elan tineresc, minerii din 
brigada sa au reușit ca în 
intervalul 1-23 iunie să-și de
pășească sarcinile de plan cu 
70 la sută, situîndu-se astfel 
în fruntea întrecerii.

Brigada de tineret condusă 
de fruntașul în întrecerea' so
cialistă Gh. Paraschiva, cate 
s-a angajat ca în cinstea zi
lei de 23 August să-și în
treacă zi de zi sarcinile de 
plan cu 35 la sută, a reușit 
ca în perioada 1-23 iunie 
să și depășească planul de 
producție cu 50 la sută.

La loc de cinste s-au si

binatul. Muncitorii, tehnicie
nii, inginerii și funcționarii 
combinatului s-au angajat să 
obțină în întîmpinarea zilei 
de 23 August, pe întregul 
combinat, o depășire de 22 la 
sută a valorii producției glo
bale; să sporească producti
vitatea muncii cu 7% fată 
de cea planificată; să reali
zeze economii în valoare de

Construcții noi
în satul Costești și în comu
na Vinerea se construiesc alte 
două cămine culturale. In co
munele Homorod, Bobîlna și

înainte de termen
și-au îndeplinit planul global 
pe luna iunie cu 13 zile îna
inte de termen. Incepînd cu 
data de 17 iunie, colectivul

— să realizeze pînă la 23; 
August, prin reducerea con-' 
sumului specific de combus
tibil o economie de combusti
bil conventiorfal în valoare de 
340.000 lei;

— să extindă gospodărirea 
socialistă pe locomotivă de 
la 16 la 19 locomotive.

— să organizeze în luna, 
iulie un schimb de experiență 
între brigăzile fruntașe pen
tru extinderea gospodăririi 
socialiste, a planului finan
ciar de producție al locomo
tivei, precum și a mișcării 
cincisutiste.

producție
cu 3 la sută față de 1953. __

In vederea îndeplinirii a- 
cestor angajamente se vor 
îua următoarele măsuri teh- 
nico-organizatorice:

— modificarea pe conois ă 
unei mașini de filat;

— sistematizarea stației de 
injectare la spălătorie;

— organizarea a 4 cursuri 
de minim tehnic;

— punerea în funcțiune 3 
unei mașini pentru.- trusat 
vată.

tuat în același interval de 
timp și tinerii din brigăzile 
conduse de minerii Petru 
Gros, Lelea Florea, Gh. Ma
tei, Constantin Petreanu, Du-’l 
mitru Stălpeanu, Ion Petreă- 
nu și alții care și-au depășit 
productivitatea planificată cu 
30-40 la sută.

Alte brigăzi printre care și 
cele conduse de minerii Gh. ■ 
Niehita, Niță BurJ ?a, Ion î 
Radu, Trică Rentea, Ion B. r-t 
lea și Ion Nicolae au extras ’ 
peste sarcinile lor de plan cu ’ 
20-28 la sută mai mult căr
bune.

livreze
45.000 
lopeți, 

și 150

4 milioane lei; să 
pentru agricultură 
sape, tîrnăcoape și 
2.000 fiare de plug 
tone șine pentru căruțe.

Muncitorilor și funcționari
lor combinatului li se vor da 
în folosință 75 noi aparta
mente, un cinematograf de 
vară, etc.

altele se construiesc grajduri 
comunale.

In raionul Orăștie sînt în 
construcție poduri, drumuri, 
fîntîni publice, etc.

acestei fabrici lucrează în 
contul lunii iulie.

Cele mai grăitoare succese 
le-au dobîndit muncitorii din 
secția de fabricație.



2 STEAGUL ROȘU

Știri din Întreprinderile 
raionului nostru

Minerii de la Lonea își dezvoltă 
realizările

La mina Lonea, la fel ca și la alte 
mine din Valea Jiului, brigăzile de 
mineri au încheiat primele două de
cade ale lunii iunie cu succese în
semnate in sporirea productivității 
muncii. Cele mai frumoase rezultate 
în această direcție le-au obținut bri
găzile de tineret participante la în
trecerea „Pentru cea mai bună bri
gadă utemistă din industria cărbu
nelui ’.

La încheierea primelor două deca
de ale luni iunie, titlul de cea mai 
bună brigadă ¿utemistă pe mină l-a 
obținut brigada condusă de I'oma 
Nyulași din sectorul VII al minei Lo
nea, care a întrecut productivitatea 
planificată cu 43 la sută. Brigada 
utemistă condusă de tov. Nyulași 
este printre primele brigăzi de tine
ret din Valea Jiului care și-au luat 
.angajamente sporite în această între
cere.

O altă brigadă utemistă din sec
torul VII, cea condusă de minerul 
Mircea Costinaș a încheiat cele două 
decade a lunii iunie cu sarcinile de 
plan depășite cu 35 la sută.

însemnate succese au înregistrat 
și brigăzile de tineret'din sectoarele 

! III și IV conduse de minerii Viorel 
Dohotaru și Ștefan Boca. In primele 
două decade ale lunii iunie minerii 
din aceste brigăzi au întrecut pro
ductivitatea planificată cu 23-29 la 
sută.

.Minerii vîrstnici din sectorul III 
al minei Lonea își sporesc și ei rea
lizările în întrecerea socialistă. Așa 
de exemplu, brigăzile conduse de mi
nerii Geza Kopetin, Andrei Reresteși, 
Nicolae Puiu și Petru Deiac au de
pășit între 1-20 iunie cu regularitate 
sarcinile de plan cu 20-40 la sută.

întrec productivitatea 
planificată

Muncitorii care lucrează la nivela
rea cărbunelui în vagoanele C.F.R. 

' de la Lupeni obțin zi de zi rezultate 
însemnate în producție.

Echipele de muncitori conduse de 
tov. Aurel Halaș, Petru Jiva, Vasiie 
Ruin, loan Ariciu și alții își depă
șesc productivitatea planificată cu 
20-30 la sută.

DUMITRU ILIE
> corespondent

Un comitet de întreprindere care neglijează 
problemele de cultură și sport-

Comitetele de ‘ntreprinderi și in
stituții au sarcin; de a șe ocupa în 
inod direct de proulemele de cultură 
și sport Dar să vedem dacă și co
mitetul de întreprindere .de la 702 
construcții Lupeni face acest lucru.

Tinerii muncitori de la această în
treprindere sînt dornici să desfășoa
re o cit mai bogată activitate cultu
rală și să practice diferite ramuri 
sportive. De aceea, prin muncă vo
luntară ei au amenajat un club și o 
arenă de volei. Comitetul de între
prindere a rămas complet nepăsător 
față de preocupările tineretului. Iată 
doar cîteva exemple semnificative:

După ce au amenajat terenul de 
volei, tinerii de la .702 construcții 
Lupeni au cerut comitetului de între
prindere echipament sportiv.

— Echipament? — le-a răspuns 
tov. Staicovici, președintele comite
tului. !a te uită I Nu faceți sport dacă 
n-aveți echipament... Vă privește. 
Credeam că veniți cu ceva mai im
portant.

— Dar problema sportului nu-i 
importantă? Așa ne sprijină comite
tul de întreprindere? Ce-a depins de 
noi, am făcut. Avem astăzi club, a- 
renă de volei. N-avem însă echipa
ment de sport. <

Cărți noi la bibliotecă
S-a înserat. In sala viu luminată 

a bibliotecii centrale raionale din 
Petroșani se află numeroși elevi, 
muncitori, studenți. lată-i printre ei 
pe minerii Nicolae Latkulik, care a 
citit pînă acum un număr de 25 cărți, 
Edmund Biro, care a citit 35 cărți, 
artificierul Emeric Munteanu de la 
mina Petrila, muncitorii Grigore Bîr- 
san, Ferdinand Muntean de lă 
U.R.U.M.P. și alții.

Biblioteca ceptrală raională din 
Petroșani dispune de un însemnat

PE URMELE MATERIALELOR PUBLICATE IN „STEAGUL ROȘU" 
„Să producem mai multe bunuri de larg consum”

In ziarul „Steagul Roșu“ nr. 1445 
din 13 mal a. c. a apărut articolul 
intitulat „Să producem mai multe 
bunuri de larg consum“. In acest ar
ticol s-a arătat că în unele întreprin
deri din raionul Petroșani nu se a- 
cordă atenția cuvenită calității bu
nurilor de larg consum. Printre con
ducerile de întreprinderi care au fost 
criticate în această direcție se afla

— Asta e o chestiune mjțioră — 
continuă președintele pe-un ton mai 
ridicat. Dacă mai e și altceva?

— Mai este, dar...
— Spuneți.
— Tinerii noștri vor să formeze o 

echipă artistică. Avem un cor, dar 
n-avem dirijor care să-l conducă. Vă 
cerem sprijinul.

Era de așteptat ca tovarășul pre
ședinte al comitetului de întreprin
dere să se bucure de inițiativa tine
rilor muncitori și să-i ajute. Dar ți-ai 
găsit. El s-a enervat și... a început 
să țipe:

— Ce vreți de la mine? Vreți, t6 
pomenești, să mă transform în di
rijor de cor?! Asta o vreți?

Iată cum înțelege președintele co
mitetului de întreprindere să se ocu
pe de problemele culturale și sportive!

Este cazul ca tovarășul Staicovici, 
președintele comitetului de întreprin
dere de la 702 construcții Lupeni să 
chibzuiască mai bine lucrurile atunci 
cînd are de rezolvat probleme atît 
de importante și de arzătoare ca cele 
de cultură și sport.

VICTOR STOIAN 
corespondent

fond de cărți. Zilele trecute, la biblio
teca centrală raională Petroșani, au 
sosit alte 600 cărți noi.

Printre cărțile sosite se află „Al 
noulea val“ de I. Ehrenburg; „Tine
rețe furată“ de Em. Rucăr; „Mizer 
rabilii“ de Victor Hugo; „Anii împo
trivirii“ de Geo Bogza; „Poeme alese“ 
de Maiacovschi; „învierea“ de Lev 
Tolstoi; „Marea familie“ de Al. Stel- 
mah și altele în Valoare de peste 3.000 
lei.

și conducerea cooperativei de pro
ducție „Partizanul“ din Petroșani. In 
legătură cu aceasta conducerea coo
perativei de producție „Partizanul“ 
din Petroșani ne informează că cri- 

= tica este justă și că pe viitor se voi 
depune toate eforturile pentru îmbu
nătățirea calității bunurilor de larg 
consum ce se produc în această co
operativă.

in Editura pentru literatură 
politică au apărut :

V. I. benin: Către sărăcimea sate
lor. 88 pag., 1,60 lei,

A. 5. Hrușciov : Cu privire la spo
rirea continuă a producției de 
cereale în țară și la valorifica
rea pămînturilor virgine și în-

1 țelenite. 80 pag., 1,25 lei.
Ion Maiifăleanu și Gh. Ciorogarti; 

Munca de partid pentru întărirea 
economico-organizatorică a gos
podăriilor agricole colective. (Co
lecția din experiența muncii de 
partid). 72 pag., 90 bani.

Lucian Blujdea: Drumul spre bu
năstare. — Din realizările unor 
gospodării agricole colective din 
regiunea București. 44 pag., 65 
bani.

★
Predarea cotelor la colectare da

torie patriotică! 23, pag., 25 bani.
Avantaje acordate gospodăriilor a- 

gricole colective și întovărășiri
lor în vederea sporirii producției 
agricole. 38 pag., 45 bani.

Avantaje pentru țăranii muncitori 
cu gospodării individuale în ve
derea sporirii producției agricole. 
54 pag., 60 bani.

Notă bibliografică

Mihail Eminescu: POEZII
Col. Albina E.S.P.L.A.

Volumul „Poezii“ de M. Emines
cu cuprinde cîteva dintre cele mai 
frumoase versuri ale marelui nos
tru poet.

In poezii ca „împărat și prole
tar“, „Cugetările sărmanului Dio- 
nis“, „Scrisoarea 111“, .„Viața“, 
Eminescu își manifestă revolta sa 
împotriva strîmbei orînduiri so
ciale, împotriva stăpînitorilor și a 
clericilor care făgăduesc celor 
mulți și obidiți o lume mai bună 
după moarte, avînd ei toată grija 
să păstreze pentru ei bunurile lu
mii acesteia.

Îndrăgostit de pămîntul patriei 
noastre, de susurul izvoarelor și 
foșnetul . pădurilor, de cîmpia bo
gată în rod, Eminescu cîntă fru
musețile naturii în poezii ca: „Lă 
mijloc de codru...“, „Ce te legeni...“, 
„Revedere“, „Somnoroase păsă
rele“ și altele.

Eminescu ne-a lăsat minunate 
poezii de dragoste ca: „Pe aceeași 
ulicioară“..., „Povestea teiului“, 
„Pe lingă plopii fără soț“...

Versurile lui M. Eminescu pă
trund tot mai mult în masă, ma
rele clasic fiind prețuit și iubit de 
oamenii muncii.

Impresii
Am primit cu mare bucurie vestea 

că am fost desemnat să fac parte din 
delegația care pleca îa Polonia, în 
vederea unui schimb de experiențe 
în domeniul mineritului. Mă interesa 
această țară deoarece.cunoșteam din 
presă distrugerile suferite de ea de 
pe, urma războiului, elanul cu care 
oamenii muncii construiesc acolo so
cialismul, puternica sa industrie mi
nieră.

In așteptarea îndeplinirii formali
tăților necesare accesului delegației 
noastre în minele poloneze, am vizitat 
Varșovia, iar ulterior orașele prin 
care am trecut.

Varșovia I... Ca să puteți înțelege 
ceea ce și pentru mine a fost surpri
ză în primul moment, viața ce pul
sează în capitala Poloniei, transfor
mată într-un uriâș șantier de con
strucții, trebuie să vă spun cum a- 
răta Varșovia anului 1939.

Este anul bombardamentelor hitie- 
riste care au transformat Varșovia în
tr-un morman de ruine; aci au fost se
cerate mii de vieți de gloanțele fas
ciste, iar alte mii au fost sortite mi
zeriei, foametei, refugiului. Varșo
via. cîndva un oraș, deveni
se acum un simplu reper geo
grafic pentru hienele fasciste. Popu
lația capitalei, nepregătită pentru a- 
părare, s-a dovedit în schimb dîrză 
în dorința de ă lupta și rezistența 
unanimă opusă hițleriștilor cu acest

No-ke de călătorie

din Polonia
1OSLF COTOT

directorul minei Vulcan

mpritej, rămîne o pagină scrisă cu 
’sînge în istoria Poloniei.

Anul 1945, anul eliberării Polo
niei...

S-au întors varșovienii în orașul- 
rmnă și istorica decizie a Consitiu- 
lui de Miniștri a transformat neîii- 
fricații luptători, în bravi construc
tori: „Varșovia rămîne capit^a Po
loniei Populare, pentru că așa este 
voința poporului muncitor“.

La prima sesiune apelativă a Co
mitetului Superior de Reconstrucție 
a Varșoviei, a luat cuvîntul tovară
șul Boleslaw Bierut care a spus i 
Varșovia trebuie să fie reconstruită 
repede, cu îndemînare, cu elan.

Poporul a înțeles această chemare 
și azi, pe locul ruinelor de odinioa
ră, s-au înălțat măijpțe construcții 
(cartierul muncitoresc Marjensztat, 
traseul W-Z, o importantă arteră de 
comunicație, Nowy Swiat, cu maga
zinele sale universale în cristal) s-au 
reconstruit edificiile (Politehnica din 
Varșovia, Universitatea — o con
strucție a secolului XVII), s-au înăl
țat monumente impunătoare (sta
tuia poetului Adam Mickiewicz, care 
a cîntat bogăția sufletească a po
porului său, statuia lui Kopernik).

populară
Impunător este Palatul de Cultu

ră, dăruit muncitorilor polonezi de 
către Uniunea Sovietică, minunată 
e «grădina zoologică și în sfîrșit Wis- 
tula, aliata tacită a cauzei noi.

In Cracovia, oraș de tradiție prin 
excelență, am vizitat cetatea Wawet, 
care a adunat între zidurile ei ceea 
ce »este reprezentativ în evoluția is- 
torico-culturală, începînd cu secolul 
XL Am văzut acolo costume de e- 
pocă, covoare lucrate cu măiestrie, 
manuscrise și... pe trîmbițașul din 
turnul cetății, care — după tradiție 
— anunță ora oficială din oră în oră. 
Am fost informat de ghidul polonez 
că în‘timpul războiului o parte din 
piesele de valoare ale Wawelului au 
fost date spre păstrare U.S.A. pen
tru â fi ferite de lăcomia „amatori
lor“ de artă fasciști. După război 
însă guvernul S.U.Ă. a refuzat să le 
înapoieze, astfel că există un con
flict deschis în această direcție. Tot 
în cetatea \Vawel am văzut bustul 
luptătorului patriot Koszciuszko, lă 
care vizitatorii depun coroane în 
semn de omagiu.

Curînd am lăsat în urmă frumuse
țile Cracoviei, pentru ă vedea lagărul 
de la Auschwitz, transformat astăzi 
în muzeu istoric.

Ca’ șă vă dați seama de terenul pe 
c’are-I cuprinde, vă pot spune că um- 
blînd permanent cu o mașină, de di
mineață pînă seara, am reușit să 

parcurgem numai un sfert din supra
fața acestui lagăr care amin-' 
ește de grozăviile nemaiîntîlnjte 

săvîrsite de hitleriști. Auschwitz- 
ul este așâlat la întîlnirea a trei ape, 
așezare premeditată de hitleriști» 
pentru că aci era atmosfera propice 
pentru extinderea maladiilor.

Ce s-ar putea spune mai întîi des
pre acest lagăr înfiorător? Atrocită
țile la care s-au dedat aici hitleriștii, 
întrec orice imaginație E suficient 
să arătăm pentru a avea o edifica
toare dovadă, că aparatul de condu
cere al lagărului se compunea din 
criminali scoși din închisorile ger- 
maee și trimiși aici în muncă de-., 
reabilitare.

Administrația lagărului putea să 
primească zilnic 15.000 de oameni, 
care după ce erau „selecționați“, e- 
rau sortiți crematoriului sau muncii 
în condiții inumane. Lagărul are 5 
crematorii (dintre care 4 la Birke- 
nau) și cum la un moment dat nu
mărul deportaților depășea posibili
tățile de exterminare ale lagărului, 
s-a recurs la camerele de gazare, ex
terminare, la execuțiile la șanț, zid și 
prin spînzurători. Bineînțeles că hitle- 
riștii țineau la omorurile după tradiție, 
„în stil“ și pentru aceasta, înainte 
de a introduce oamenii în camerele 
de gazare sau înainte de a-i arde de 
vii în crematorii, le serveau o baie.

Bestiile hitleriste aveau și gusturi 
originale. Intr-un an, de ziua căpcă
unului din Berlin, s-a dat ordin să 
fie împiișcați oamenii la fiecare zece 
cîte unul. Pe porțile Auschwitz-ului 
se poț citi și acum inscripțiile puse



STEAGUL R(^ȘU 3

VIAȚA DE PARTID

Să pregătim temeinic adunările generale 
ale organizațiilor de bază

Pînă nu demult, comitetul de partid 
de la mina Lonea nu a acordat aten
ția cuvenită felului cum se pregătesc 
și se desfășoară adunările generale 
ale organizațiilor de ba?“ Acest lu
cru a făcut ca uneori auunările or
ganizațiilor de bază să fie slab pre
gătite, să nu-și atingă scopul pentru 
care au fost organizate. Sezisîndu-se 
de aceste lipsuri, comitetul de partid 
ă căutat să le lichideze. In acest 
scop, comitetul 'de partid al minei a 
căutat să instruiască birourile orga
nizațiilor de bază asupra felului cum 
trebuie organizate adunările pentru 
ca ele să ducă la îmbunătățirea mun
cii politice în cadrul sectoarelor res
pective.

Comitetul de partid nu s-a mulțu
mit însă numai cu instruirea birou
rilor organizațiilor de bază în ceea 
ce privește pregătirea și desfășura
rea adunărilor generale. El a căutat 
să le ajute concret, îndrumîndu-le și 
sprijinindu-le la întocmirea planuri
lor de muncă. Acest lucru a făcut ca 
planurile de muncă ale organizațiilor 
de bază să cuprindă problemele cele 
mai importante legate de îndeplini
rea sarcinilor de plan, de traducerea 
în viață a măsurilor luate de partid 
și guvern pentru ridicarea bunăstării 
celor ce muncesc.

îndrumat de comitetul de partid, 
biroul organizației de bază din sec
torul 9 transporturi a analizat îm
preună cu activul de partid și fără 
de partid lipsurile existente în sector. 
Din această analiză a reieșit că una 
din lipsurile principale manifestate 
în sector o constituie indisciplina în 
muncă. Pe baza celor constatate, în 
planul de muncă al organizației de 
bază a fost inclusă o adunare gene
rală în care să se analizeze problemă 
disciplinei. Cu prilejul acestei adu
nări comuniștii Ludovic Madaras, 
'Ana Ambruș, Petru Herța și alții au 
criticat pe tov. Ioan Matei pentru u- 
nele abateri de Ia disciplină. In ca

r Colectivul de muncitori de la sec
ția gatăr a minei Lupeni obține noi 
succese în muncă. Astfel, echipele de 
muncitori cohduse de gateriștii Gh. 
Neacșu, Toma Hiși și Leontian Pîr- 

de hitleriști: „Ești evreu, poți trăi 2 
săptămînij ești preot, poți trăi 1 lună} 
altă naționalitate, 3 luni... Nu-ți con- 
yine, aruncă-te în sîrme I...

Dar cîte nu avea Auschwitz-ul!?l... 
Printre altele și un spital — în reali* 
taie un laborator de experiențe „in vi- 
țro“ — pe viu -. In muzeul 
lagărului se pot vedea milioa
ne de danturi, ochelari, perechi 
de pantofi, tone de păr, lenjerie, hai
ne, periuțe de cSnți, jucării de copii...

Ghidul nostru, directorul lagăru
lui, martor ocular al dramelor de la 
Auschwitz, ne poveștește episoade din 

‘istoricul lagărului. Ne arată o spîn- 
zurătoare unde au fost executați 18 
ingineri patrioți polonezi, care au 
subminat economia fascistă. Poporul 
polonez nu i-a uitat pe criminali. 
După eliberare, de aceiași spînzură- 
toare a fost atîrnat și trupul călăului 
hitlerist. Această spînzurătoare ar 
trebui să dea de gîndit călăilor 
care cred astăzi că pot exter
mina popoarele cu ajutorul spînzu- 
rătorilor, al gloanțelor trase pe la 
spate și al armelor de exterminare 
în masă.

Se lasă seara și odată cu ea 
Auschwitz-ul e cuprins de o lumină 
sumbră. Am plecat de acolo împo
vărați de noianul impresiilor din a- 
cest colț de lume a trecutului în
tunecat, care ne-a răscolit multă 
vreme după aceea memoria.

Curînd sîntem puși în fața altei 
lumi. Iată-ne la Palatul Pionie
rilor din Stalinogrod. Ne am
balează și pe noi viața, bucmia, ti
nerețea care se manifestă aici, iar 

drul adunării tov. Ioan Matei și-a 
luat angajamentul să lichideze cu a- 
ceastă lipsă. In prezent se constată 
că el a lichidat în bună măsură ma
nifestările de indisciplină, devenind 
un bun muncitor în producție. Faptul 
că organizația de bază a discutat în- 
tr-una din adunările sale problema 
disciplinei, a contribuit mult la întă
rirea disciplinei în cadrul sectorului.

Spre deosebire de trecut, la majo
ritatea organizațiilor de bază de la 
mina noastră adunările generale sînt 
ținute la data fixată în plan și parti
cipă le vi? 80-90 la sută din numărul 
membrilor de partid. Acest lucru se 
datorește faptului că adunările gene
rale ca și ordinea de zi sînt cunoscute 
cu 4-5 zile înainte de data fixată pen
tru ținerea lor. Cunoscînd din timp 
ziua, ora și locul unde va avea loc 
adunarea generală a organizației de 
bază cît și ordinea de zi, fiecare mem
bru de partid are posibilitatea să cu
noască problemele, lucru care dă un 
caracter viu discuțiilor. Participarea 
în-număr mare a membrilor de partid 
la adunări se datorește și faptului că 
birourile organizațiilor de bază nr. 
3, 6 și 9 au trasat sarcini concrete 
celor mai buni membri de partid în 
vederea mobilizării membrilor orga
nizațiilor de bază la adunări.

O problemă importantă în organi
zarea adunărilor generale o constituie 
pregătirea temeinică și din timp a ra
portului. In adunările organizațiilor 
de bază prezintă rapoarte tovarăși 
competenți care cunosc în amănunți
me problemele ce urmează să fie a- 
nalizate. înainte de întocmirea ra
portului, biroul organizației de 
bază indică aspectele principale ale 
problemei respective. In prealabil, bi
roul organizației de bază controlează 
raportul și dă indicațiile ce le crede 
de cuviință pentru ca el să anali
zeze cît măi temeinic problema dată.

Realizările obținute de comitetul de 
partid în îndrumarea și sprijinirea 

Gateriștii de la mina Lnpeni
vă își întrec productivitatea planifi
cată în proporție de 20-25 la sută.

Succese însemnate în producție în
registrează și muncitorii Ioan Go- 
troază, Mihai Murgu, Anton Sași și 

amintirea Auschwitz-ului se destra
mă ca un vis urît.

Inițial, această clădire — o admi
rabilă îmbinare de marmoră și cris
tal — a fost casa celor 1000 de copii, 
orfani de război. Cum în urma ape
lului adresat poporului polonez pen
tru orfani, s-au strîns bani și bunuri 
materiale din belșug, s-a născut ideia 
acestei construcții.

Palatul numără 70.000 membri. 
Două zile pe săptămînă pionierii 
fac practică in atelierele Palatului, 
neducîndu-se la școală. Palatul este 
înzestrat cu 58 de ateliere dintre care 
primul este consacrat domeniului 
mineritului. Atelierul este împărțit 
pe secții. In prima secție se pot ve
dea în miniatură diferite mașini cu 
care este înzestrată industria minie
ră poloneză, iar în continuare sînt 
expuse machete cu lucrări de dulghe- 
rie, zidărie, betonări, construcții de 
mine (funiculare, turnuri de puț)’, par
tea electrică de mină, etc. In același 
mod sînt organizate și celelalte ate
liere dintre care desprindem pe cel 
de aviație, navigație, căi ferate, gos
podărie locală. Palatul are secții 
de artă plastică, muzică, coreografie 
și sport. Fiecare secție are un comi
tet de conducere, un resort politic și 
o sală de ședințe. De asemenea, un 
profesor care se ocupă cu predarea 
teoretică și un maistru care indică 
și supraveghiază lucrările practice.

Ceea ce pot să vă spun în esență, 
este că aici se cultivă masiv în copii 
spiritul dragostei de muncă, ai dis- 

birourilor organizațiilor de bază în 
pregătirea temeinică a adunărilor ge
nerale nu ne îndreptățește însă să nu 
vedem lipsurile pe care le mai avem 
în această direcție. Comitetul de 
partid a! minei nu s-a preocupat în 
aceeași măsură de îndrumarea șLțprr- 
jinirea birourilor organizațiilor ae 
bază de Ia suprafață, ceea ce de altfel 
se oglindește în activitatea slabă de
pusă de aceste organizații. Organiza
ția de bază nr. 10, de exemplu, al că
rei secretar este tov. Nicolae Cărcă- 
leanu, a amînat de 3 ori o adunare 
generală din cauza slabei mobilizări. 
Deși comitetul de partid a cunoscut 
că în această organizație de bază 
mobilizarea membrilor de partid la 
adunările generale se face pe bază 
de convocator și nu prin munca vie 
de la om la om dusă de cei mai ac
tivi comuniști, el n-a căutat să spri
jine biroul organizației de bază în 
această direcție.

O altă lipsă de care se face vinovat 
comitetul de partid este și aceea că 
el na îndrumat și sprijinit organiza
țiile de bază în ce privește conducerea 
politică a întrecerii socialiste, fapt 
care a făcut ca la mina noastră orga
nizarea întrecerii socialiste precum și 
popularizarea realizărilor obținute de 
brigăzile de mineri să lase mult de 
dorit.

In vederea unei mai bune pregătiri 
a adunărilor generale comitetul de 
partid își propune să se preocupe de 
generalizarea metodelor bune de mun
că ale organizațiilor de bază fruntașe, 
să controleze și să ajute în mod con
cret, printr-o muncă temeinică de te
ren, birourile organizațiilor de bază. 
Procedînd în acest fel comitetul de 
partid al minei Lonea va contribui 
la ridicarea nivelului adunărilor ge
nerale, factor de seamă în bună des
fășurare a muncii nolitice.

ANTON ȘCOLNIC 
secretarul comitetului de partid 

al minei- Lo«eța

alții care lucrează la încărcarea ma
terialului lemnos pentru mină. Ei își 
depășesc sarcinile de plan cu peste 
60 la sută.

GHEORGHE RUSU 
corespondent

ciplinei și al ordinei, sub suprave
gherea partidului.

Plecăm din Stalinogrod însoțiți de 
cea mai bună dispoziție. Grija sta
tului popular polonez pentru copii, 
pentru om, contrastează atît de pu
ternic cu înfiorătoarele crime săvîr- 
șite de ocupanții hitleriști!

Iată-ne acum la mina Kokoszyca. 
Muncitorii ne primesc cu entuziasm 
și în cîteva clipe ne vorbim ca vechi 
prieteni. Că și ei ne cunosc viața, 
producția, îmi dau seama din discu
ția pe care am avut-o cu minerul Jăn 
Wdowinski. Printre altele el ne spune 
rîzînd;

Cunosc destul de bine poporul 
vostru, dragi tovalrășil Festivaliștîi 
noștri ne-au vorbit despre admirabi
lul spirit de organizare, despre dra
gostea pe care ați depus-o în muncă 
pregătirii Festivalului ce s-a ținut*lă 
București, despre munca și viața 
nouă pe care o trăiți.

Mă bucura această remarcă, ’ mă 
bucură primirea pe care ne-au fă
cut-o muncitorii polonezi, voioșia, 
hărnicia, cultura tehnică pe care o 
au și ne-au dovedit-o. Plec de la mină 
și simt un și mai măre entuziasm 
pentru muncă mea.

Varșovia nouă, Polonia nouă!... Pe 
molozul erei vechi se înălță nouă e- 
pocă. Pe ruinele bătrînului oraș creș
te noua Varșovie, din zi în zi mai 
falnică, mai frumoasă. Căldura și 
entuziasmul, voința maselor populare, 
precum și nobila întrecere în muncă 
a acestora, construiesc noua Varșo
vie, noua Polonie !...

'M se semnalează că..,

...iluminația electrică pe străzile 
I. C. Frimu și Petru Maior din Pe
troșani lasă de dorit. Aceasta din 
cauza proastei întrețineri a liniei 
electrice și a nepăsării față de se- 
zisările oamenilor muncii de care 
dă dovadă întreprinderea comu
nală.

Locuitorii din aceste străzi cer 
să se pună capăt acestei situații.

MĂRIA 1. D- IITRESCU 
corespondent

★
...Troliul introdus mai de mult in 

abatafele 105 și 107 din sectorul 
IV al minei lieț-Lonea nu funcțio
nează fiind defect. In prezent tro
liul se află sub rol acoperit cu 
lemne, iar minerii scot cu brațele 
lemnele necesare pentru armarea 
abatajelor.

Minerii din aceste abataje vor 
să știe de ce manifestă conducerea 
sectorului IV al minei Jieț-Lonea 
neglijență față de bunurile obștești 
și mai ales cînd are de gînd să ia 
măsuri pentru repararea acestui 
troliu?

I. VINTILÎ 
corespondent

★
...La cooperativa din Uricani de

servirea consumatorilor se face „pe 
sprinceană“. In cursul lunii mai 
au sosit la cooperativă ouă, dar 
gestionara cooperativei, tov. Stel- 
lan, le-a vîndut pe la cunoscuții ei.

De asemenea, tot „pe sprincea
nă“ servește și gestionarul de lâ 
restaurantul cooperativei, in seara 
zilei de 29 mai el a scos berea din 
restaurant pe ușă din dos, băgată 
in saci. Berea s-a consumat la un 
chef organizat de un grup de ges
tionari de la magazinele din Uri
cani.

Organele in drept trebuie să ia 1 
măsuri in această direcție.

B. MIHAI 
corespondent

★
...In repetate rinduri muncitorii i 

secției gatăr de lâ mina Petrilâ au 
propus conducerii acestui sector să 
se instaleze o transmisie la gate
rele nr. 30 și nr. 18. Insă propu
nerea muncitorilor â fost privită 
cu indiferență de conducerea sec
torului, tieținînd seama că această 
propunere ăr aduce economii și ar 
mări productivitatea muncii. Prin 
instalarea unei transmisii două mo
toare electrice ar putea fi utilizate 
la alte lucrări.

Conducerea minei Petrilâ vă tre
bui să ia măsuri pentru ca propu- l 
nerea muncitorilor să fie tradusă I 
în viață.

GH. MIHALACHE 
corespondent

își predau cotele 
de lapte

La centrul de colectare a laptelui 
din str. Gh. Gheorghiu-Dej din Pe
troșani se prezintă zilnic numeroși 
țărani muncitori pentru â-și‘ preda; 
cota de lapte Zi de zi aici se adună 
200-250 litri de lapte.

Din această cantitate de lapte sînt 
aprovizionate întreprinderile, institu
țiile și oamenii muncii din localitate.

Printre țăranii muncitori care își 
predau cu regularitate cotele de lapte; 
se numără tov. Gălățan Ion Zaharie, 
Gîrga Dan, Stanei Ion al Aniții, Marcu 
Dan lui Dan, Belei Vasica, Voinică 
Cornel și alții.

Prin predarea cotelor de lapte la 
timp, se asigură atît aprovizionarea 
cu lapte și produse lactate a între
prinderilor și instituțiilor, cît și ă oa
menilor muncii.



4 STEAGUL ROȘU
T

Cuvîntarea tov. Mihai Mujic 
la Conferința sindicală europeană de la Berlin

BERLIN (Agerpres). — De la co
respondentul special ;

In ședința din dimineața zilei de 
2i iunie a Conferinței sindicale eu
ropene a luat cuvîntul Mihai Mu
jic, secretar al Consiliului Central al 
Sindicatelor din Republica Populară 
Romînă, care a spus între altele :

Dragi tovarăși și prieteni,
Oamenii muncii din țara noastră 

urmăresc cu via interes lucrările 
Conferinței de la Geneva și doresc 

jdin inimă ca ele să fie încununate 
de succes. Ei susțin eforturile po
porului coreean, care dorește să-și u- 
nifice patria pe cale pașnică; munci
torii, funcționari!, intelectualii, cele 
mai largi mase din țara noastră, cer 
încetarea războiului din Îndoctrina și 
restabilirea păc.i pe baza recunoaș
terii drepturilor și intereselor națio
nale ale popoarelor din Vietnam, 
Patet-Lao și Khmer; ei cer respecta
rea tuturor drepturilor ce revin R.F. 
Chineze, în calitatea ei de mare pu
tere mondială.

Guvernul Repuh'icii Populare Ro- 
mî.ne, e'xprimînd dorința poporului 
romîn profund atașat cauzei păcii, 
s-a pronunțat hotărît pentru înfăp
tuirea securității colective a țărilor 
europene, împotriva divizării Europei 
și a refacerii militarismului agresiv 
german.

Romînia a fost în două rînduri vic
tima politicii de jaf și înrobire a im
perialismului german agresiv Nu 
pot fi uitați anii de cumplită sufe
rință din perioada celor două răz
boaie mondiale, cînd trupele mil-ita- 
riștilor germani au cotropit pămîn- 
tul țării noastre, cînd sute de mii 
'de oameni au fost masacrați pe front 
iși în spatele frontului, iar țara a fost 
¡distrusă și secătuită.

Refacerea țării distruse de război
-------- ---------------------------------------------- ...--------------- . , .------------tj._

Sosirea locțiitorului ministrului Afaceriior Externe al U.R.S.S. la Geneva
GENEVA (Agerpres). — TASS
La 23 iunie a sosit la Geneva loc

țiitorul ministrului Afacerilor Exter-

PARIS (Agerpres). — După cum 
anunță postul de radio Paris, con
vorbirea între Mendes France și 
Ciu En-lai, a durat aproximativ 2 ore.

După terminarea convorbirii cu

In fața instanței se află un om 
scund în vîrstă de circa 30 de ani. 
Acuzatul Akira Tani este japonez, 
fost ofițer în armata japoneză. In
stanța cercetează cu răbdare și aten
ție toate împrejurările care l-au adus 
pe Tani Akira în una din insulele so
vietice din Răsărit.

Tani Akira este zgîrcit la vorbă. 
La întrebările președintelui el răs
punde printr-un laconic „da“ sau 
„nu“. El se străduiește să nu pri
vească masa, unde se află lucrurile 
care i-au fost confiscate: un revolver 
american fără zgomot și un pistol, 
cartușele respective, un aparat por
tativ de radio-emisiune, o lanternă 
de semnalizare, o busolă, saltele por
tative. Tot acolo se află foi de hîr- 
tie, pe care sînt schițate’cu creionul 
scheme topografice.

Instanța consemnează în procesul 
verbal declarațiile lui Tani.

La sfîrșit, inculpatul este întrebat: 
cum avea de gînd să se întoarcă în 
Japonia? Tani Akira a tăcut un mo
ment și de odată a început să vor
bească cu voce tare și să povestească 
totul. Ceea ce s-a petrecut cu el în 
acea clipă, se poate explica din punct 
de vedere psihologic. El povestește 
instanței cum cei care l-au trimis în 
misiunea de spionaj pe insulă, l-au 
asigurat solemn că la’ prima chemare 
pe care o va transmite prin radio 
vor trimite după el o navetă rapidă. 
Iar cînd acest moment a sosit și u- 
nica salvare ar fi fost această na
vetă, stăpînii săi i-ău răspuns astfel 
prin radio: „Naveta nu poate ieși în 
larg din cauza timpului nefavorabil. 

a cerut mari eforturi din partea po
porului nostru muncitor. De aceea, 
poporul nostru, care și-a cucerit 
după multe lupte și suferințe dreptul 
la libertate și independență, nu poate 
să privească nepăsător renașterea 
militarismului german.

Țara noastră are nevoie de pace. 
Pentru poporul nostru, opera de în
făptuire a vieții noi, de dezvoltare 
economică și culturală și cauza apă
rării păcii sînt indisolubil legate în
tre ele.

Socotim că încheierea unui tratat 
general de securitate colectivă, pro
pus de reprezentantul Uniunii Sovie
tice la conferința de la Berlin consti
tuie singura cale justă pentru înlă
turarea primejdiei dezlănțuirii unui 
nou război mondial și pentru a se 
pune capăt încordării internaționale.

Sindicatele și oamenii muncii din 
țara noastră și-au exprimat în 
repetate rînduri simpatia și hotărîrea 
de a sprijini lupta ponorului german 
pentru crearea unei Germanii unite, 
democratice și iubitoare de pace, Care 
să-și aducă aportul său la dezvolta
rea culturii și progresului.

Țara’ noastră, care duce în mod 
consecvent o politică de pace și de 
colaborare între popoare, se pronun
ță în mod hotărît pentru dezvoltarea 
comerțului internațional.

Relațiile de colaborare frățească 
ale țării noastre cu U.R.S.S. și cu 
țările de democrație populară se dez
voltă permanent. Aceste relații de co
laborare și ajutor reciproc constituie 
unul din factorii importanți ai dez
voltării noastre economice.

Poporul nostru dorește să stabi
lească legături economice și cultu
rale cu toate țările, indiferent de o- 
rînduirea lor socială.

ne al U.R.S.S., V. V. Kuznețov.
V. V. Kuznețov rămîne reprezen

tantul U.R.S.S. la conferința de la

întrevedere între Ciu En-lai și Mendès France
Ciu En-laț, Mendes France a făcut 
reprezentanților presei următoarea 
declarație:

Ciu En-lai, eu, precum și colabo
ratorii noștri am avut o convorbire

Un spion
Distruge corpurile delicte. Roăgă-te 
lui' dumnezeu“.

Amintirea acestor fapte a aprins 
în el ura împotriva acelora care l-au 
lăsat în plata domnului. El a început 
să vorbească. Și în primul rînd să 
vorbească despre ei, despre stăpînii 
lui. A vorbit cu ură, repede, arhănun- 
țit și cu o exactitate pur profesio
nală.

— Da, — spune el apăsat — sînt 
colaborator al serviciului de spionaj 
american „Counter Intelligence 
Corps“, prescurtat „C.I.C.“. Una din 
secțiile principale ale acestui servi
ciu își are sediul în nordul Japoniei 
și anume în orașul Sapporo, pe in
sula Hokkaido. Această secție este 
condusă de cunoscutul spion ameri
can locotenent-colonelul Indo. El a 
fost șeful meu direct. Am fost re
crutat în aprilie 1951 și instruit în- 
tr-o școală americană de spioni-ra- 
diști. Adresa școlii este: Sapporo, 
Minami-dziurokudze, Nisigoteme (a 
16-a linie de sud al 5-lea cartier din 
vest).

Instanța ascultă relatările ample 
și precise ale spionului american. 
Sînt rostite numele celor mai apro- 
piați colaboratori ai lui Indo: căpi
tanul Gray, Case, Thornas, Blank, 
Kadd. Sînt rostite și nume japoneze: 
Maik Okusa, Nakata Ciaku, Goto 
Ionedziro, Djek Norimoto, Vâtanabe.

Instanța îl invită pe Tani să vor
bească mai pe larg despre, activitatea 
sa ca spion și diversionist. Întrebarea

Tovarăși,
Alăturăm glasul nostru Apelului 

Federației Sindicale Mondiale către 
toți oamenii muncii, indiferent de 
convingerile lor politice sau religioa
se și către toate sindicatele din Eu
ropă, de a-șt uni forțele în lupta pen
tru relații pașnice între state, pentru 
instituirea unui sistem real de secu
ritate în vederea destinderii încor
dării internaționale și a înlăturării 
primejdiei unui nou război mondial.

Prezența la această conferință a 
reprezentanților oamenilor muncii de 
diferite convingeri poate fi punctul 
de plecare al unor acțiuni unite ale 
tuturor organizațiilor sindicale din 
Europa, pentru pace și o viață mai 
bună.

Oamenii muncii din țara noastră 
ne-au însărcinat să aducem la cunoș
tința conferinței dorința lor de a' se 
respinge tratatele militariste de la 
Bonn și Paris și de a se relua trata
tivele cu privire la rezolvarea paș
nică a problemei germane.

Muncitorii, tehnicienii, inginerii, 
intelectualii, funcționarii, cele mai 
largi mase din orașele și satele pa
triei noastre, cer cu hotărîre încheie
rea unui acord internațional cu pri
vire la interzicerea fabricării și ex
perimentării bombelor atomice și cu 
hidrogen și instituirea unui control 
asupra acestei interziceri, ceea ce ar 
duce la slăbirea încordării interna
ționale și la reducerea înarmărilor, 
deschizîndu-se astfel calea pentru fo
losirea energiei atomice în scopuri 
pașnice.

Trăiască unitatea de nezdruncinat 
a oamenilor muncii din toate țările, 
în lupta pentru pace și prietenie în
tre popoare, pentru un viitor lumi
nos al întregii omeniri!

Trăiască pacea între popoare !

Geneva pe timpul cît lipsește V. M. 
Molotov.

absolut liberă în problemele referi
toare la Indochina. Această convor
bire sinceră și amplă îmi permite să 
sper că conferința de la Geneva va 
putea realiza un progres.

demascat
de 1. KUNȚEV

instanței îl face pe spion să înțeleagă 
că el însuși este o slugă credincioasă 
acelora despre care vorbește cu atîta 
ură. Și deodată Tani devine tăcut. 
Nu fără greutate instanța reușește 
să reconstituie întreg tabloul activi
tății de spionaj a inculpatului.

Da, în mai 1952, el a făcut prima 
„cursă“. In octombrie — a doua, iar 
Ia 24 octombrie 1953 a fost trimis în- 
tr-o a treia „cursă“ și ultima.

...Intr-o noapte întunecoasă de 
toamnă s-a apropiat de una din in
sulele sovietice șalupa „Seva Maru“. 
De pe aceasta a fost lansată o barcă 
de cauciuc pe care Tani Akira și 
„partenerul“ său, Takakuva Iutaka, 
au ajuns pînă la țărmul stîncos. As- 
cunzîndu-se cu îndemînare, ei au al
cătuit scheme topografice, au menți
nut legătură permanentă prin radio 
cu organul „C.I.C.“ din Sapporo. Ei, 
potrivit declarației lui Tani, s-au o- 
cupat numai cu topografia.

Dar pentru ce ți-a trebuit arma 
fără zgomot? — întrebă instanța.

După cîteva clipe de tăcere, Tani 
spune că el urma să folosească a- 
ceastă armă pentru înlăturarea fără 
zgomot a sentinelelor și a altor per
soane sovietice care l-ar fi împiedi
cat eventual să se strecoare în zona 
obiectivelor militare.

Totul a mers bine pînă la 10 no
iembrie. Noaptea, Tani și Takakuva 
s-au ascuns într-o colibă de pescari 
părăsită de pe malul mării. Cînd a 
dat de ei acolo patrula de grăniceri

Riposta dată acțiunilor 
agresive ale S. U. A. 
împotriva Guatemalei

Desfășurarea luptelor în Guatemala
LONDRA (Agerpres). — Postul de 

radio Londra transmite comunicatul 
comandamentului armatei guatemale
ze, în care se spune că, în urma con
traatacurilor trupelor guvernamen
tale, rezistența intervenționiștilor a 
fost înfrîntă în trei sectoare de-a lun
gul liniei ferate Guatemaleze City- 
Puerto Barrios. Detașamentele inter
venționiștilor se retrag în grabă 
spre frontiera • Hondurasului, urmă
rite de trupele guvernamentale.

In comunicat se anunță în conti
nuare că detașamentele inamicului, 
rupte de forțele principale ale aces
tuia, se predau fără a opune rezis
tență.

Scrisoarea adresată Consiliului 
de Securitate de ministrul Afacerilor 

Externe al Guatemalei
NEW YORK (Agerpres). — TASS 

transmite:
Secretariatul O.N.U. a dat publi

cității o nouă scrisoare a lui Toriello, 
ministrul Afacerilor Externe al Gua
temalei, în care acesta roagă Consi
liul de Securitate să ia toate măsu
rile necesare pentru a pune capăt a- 
gresiunii împotriva Guatemalei.

„In ciuda rezoluției detailate, a- 
doptate la 20 iunie de Consiliul de 
Securitate, rezoluție care, potrivit 
articolului 25 din Cartă, este obli
gatorie din nunct de vedere juridic 
pentru toate statele-membre ale 
O.N.U.. se spune în scrisoare, actele 
de agresiune împotriva republicii au 
continuat în poaptea trecută și azi 
de la baze situate pe teritoriul unor 
state membre ale Națiunilor Unite, 
în disprețul hotărîrii mai sus-amin- 
tite a consiliului“.

Avînd în vedere cele expuse mai 
sus, am onoarea să rog pe Excelență 
Voastră și prin dumneavoastră — 
Consiliul de Securitate, ca consiliul 
să.ia toate măsurile necesare și să 
folosească autoritatea sa față de gu
vernele din Honduras și Nicaragua, 
pentru asigurarea încetării acordării 
oricărui ajutor forțelor de mercenari, 
care continuă atacarea și cotropirea 
teritoriului național al Guatemalei“.

sovietici, spionii au deschis focul. 
După un scurt schimb de focuri, gră
nicerii au pătruns în colibă, dar au 
găsit acolo numai cadavrul lui Ta
kakuva. Tani Akira reușise să scape. 
El a fugit în munți și s-a pus ime
diat în legătură prin radio cu căpi
tanul Gray. Tani a cerut să i se tri
mită naveta promisă. Dar sfatul care 
i s-a dat a fost să se roage lui dum
nezeu. In această clipă el a fost prins 
de grănicerii sovietici.

Aflîndu-se în fața instanței, Tani 
Akira știe prea bine ce soartă îl aș
teaptă pe un spion și diversionist 
demascat și el vorbește cu o nouă 
răbufnire de ură despre stăpînii săi 
americani. Pentru ei viața mea va
lorează tot atît cît o ceapă degerată. 
Ce sînt eu pentru ei? Ei ucid toată 
Japonia. La început au aruncat bom
be, atomice asupra noastră, iar acum 
fac' ceea ce bombele n-au reușit să 
facă. Știți oare, domnilor judecători, 
că tot teritoriul Japoniei este împîn- 
zit de baze militare americane? Îna
inte au existat la noi case de tole
ranță. In prezent, ocupanții au înfi
ințat cartiere întregi cu case de to
leranță.

Astfel, spionul și diversionistul â- 
merican Tani Akira îi demască pe 
stăpînii săi. Cît de murdară și jos
nică trebuie să fie activitatea acestor 
„stăpîni“, dacă ei sînt demascați pînă 
și de acele lepădături ale societății 
din rîndul cărora serviciul american 
de spionaj își recrutează agenții!

Instanța hotărăște: condamnă pe 
spionul american Tani Akira la 25 
de ani de detențiune într-un lagăr de 
muncă corecțională. (Agerpres).
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