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Organizația de partid — 
conducătorul luptei 

pentru extinderea metodelor înaintate 
ln ultimele luni, munca desfășurată de colectivele minelor 

Văii Jiului pentru o producție mai mare de cărbune, pentru o 
productivitate sporită, a fost încununată de succes. La minele 
Petrila și Lupeni. minerii și tehnicienii obțin realizări impor
tante în' realizarea ritnrică a sarcinilor de plan. Bilanțul între
cerii socialiste pe luna august, lună in care aproape toate minele 
Văii Jiului și-au îndeplinit și depășit sarcinile de plan, arată 
hotarîrea minerilor și "tehnicienilor de a lupta, sub conducerea 
organizațiilor de partid, pentru tot mai mult cărbune necesar 
dezv«..Dării economice a patriei și ridicării nivelului de trai ai 
celor ce muncesc. In primele zile ale lunii septembrie, minerii 
Vad Jiului au obținut de asemenea realizări importante.

Unul din factorii care au contribuit la realizarea cu mai 
nuilt succes a sarcinilor de plan este extinderea metodelor înain
tate de muncă și în primul rînd a graficului ciclic — metodă su
perioară de organizare a muncii în minele de cărbuni. La mina 
Petrila, comitetul de partid a îndrumat comitetul sindical și con
ducerea minei să popularizeze larg metoda graficului ciclic, teh
nica muncii tțupă această metodă și totodată să ia măsurile teh- 
nico-organizMorice necesare în vederea aplicării ei cu succes. 
La gazeta de perete și în cadrul consfătuirilor de producție a 
fost popularizat faptul că brigada condusă de minerul luliu 
Eaicîii, Erou al Muncii Socialiste și alte brigăzi fruntașe au la 
baza succeselor lor aplicarea metodei graficului ciclic. îndrumate 
ae comitetul de partid, birourile organizațiilor de bază din sec- 
ioiu' I, XI și altele, au trasat membrilor de partid sarcini con
crete în legătură cu extinderea metodei graficului ciclic. Brigăzile 
de mineri care lucrează după metoda graficului ciclic, printre 
cate <■ cele conduse de tov. Gheorghe Croitoru, Ștefan Mihai, 
Ion Fila, Toma Sima și altele, realizează ritmic depășiri de plan 
de peste 45 la sută. Extinderea aplicării cu succes a metodei gra
ficului ciclic a constituit unul din factorii care au dat posibilitate 
colectivului minei Petrila să realizeze pe luna august, o depă
șire de plan de cca. 10 la sută pe întreaga întreprindere.

Succese în extinderea aplicării metodei graficului ciclic și a 
altcr metode înaintate au fost obținute și la alte mine. In sec
torul investiții al minei Vulcan, condus de inginerul membru de 
parlid Ion Mureșan, mai mult de jumătate din numărul bri
găzile i de mineri lucrează după metoda graficului ciclic. La 
mir-a Aninoasa s-a trecut la aplicarea metodei graficului ciclic 
în abataje cameră, obț'mîndu-se rezultate importante. Lucrînd 
în abataje cameră după metoda graficului ciclic, brigăzile con
duse de minerii Nicolae Iordăchescu, Ioan Opreau și alții, au 
sporit productivitatea muncii cu peste 10 la sută. De asemenea, 
în sectoiiil I b. al minei Lupeni, și la mina Uricani a crescu': 
numărL1 brigăzilor ciclice.

Cu toate aceste realizări, în- minele Văii Jiului mai sînt multe 
da făcui în privința extinderii metodelor înaintate. La mina Lo- 
nea. comitetul de partid nu acordă atenția cuvenită extinderii 
metodelor înaintate, iar comitetul sindical și conducerea minei 
nu desfășoară nici o activitate în această direcție. Lipsa de preo
cupare față de extinderea metodelor înaintate a contribuit la ră- 
mineiea în urmă a minei Lonea. La minele Vulcan, Uricani și 
altele există tendința ca metoda graficului ciclic să fie extinsă 
acolo unde ea poate fi aplicată cu mai multă ușurință, adică 
la lucrările de pregătiri. Comitetele de partid și organizațiile 
de bază n-au insistat ca conducerile administrative să muncească 
organizat pentru aplicarea metodei graficului ciclic în abatajele 
frontale și alte locuri cu o mare capacitate de producție. Posibili 
tatea unei largi extinderi a metodei graficului ciclic și a altor 
metode înaintate constituie o uriașă rezervă internă a minelor 
noastre, a cărei folosire însemnează mii și mii de tone de cărbune 
în plus.

Dezvoltarea succeselor de pînă acum în extinderea metodelor 
înaimate, trebuie să constituie o preocupare de seamă a organi
zațiilor de partid. Una din îndatoririle de seamă ale membrilor 
de partid, prevăzute în proiectul de Statut, este aceea de a fi 
fruntaș în muncă, de a mobiliza prin propriul exemplu pe cei 
fără de partid la lupta pentru mărirea continuă a productivității 
muncii. Fără să se preocupe în permanență de extinderea meto
delor înaintate, de generalizarea lor, organizațiile de partid, mem
brii de par+id nu vor putea îndeplini cu. succes aceste sarcini. 
Tocmai de aceea, organizațiile de partid trebuie să fie mereu în 
fruntea luptei pentru extinderea metodelor înaintate.

In munca de extindere a graficului ciclic, organizațiile de 
partid trebuie să se sprijine pe activele de partid și fără de 
partid. Tovarășii din activele organizațiilor de bază trebuie an
trenați la studierea posibilităților de aplicare și extindere a me
todelor înaintate, la luarea de măsuri pentru asigurarea condi
țiilor necesare. Odată’cu extinderea metodei graficului ciclic, or
ganizațiile de bază sînt chemate să mobilizeze tehnicienii la apli
carea metodei maistrului comunist Gheorghe Sviștea.

Indeplinindu-și cu succes rolul de conducător și organizator 
al luptei pentru extinderea metodelor înaintate, organizațiile de 
partid din minele Văii Jiului vor da un puternic avînt. creșterii 
continue a producției și productivității muncii — sarcină de răs
pundere trasată de partid și- guvern în opera de construire a so
cialismului.

DIN VALEA JIULUI
Productivitatea muncii — factor hotărîtor 

în îndeplinirea sarcinilor de plan
Minerii din Uricani sînt 

fruntași în îndeplinirea planu
lui la cărbune pe întreagă Va
lea Jiului. Acest lucru se da- 
torește în primul rînd succe
selor pe care le-au înregistrat 
majoritatea brigăzilor de mi
neri ale minei în direcția ob
ținerii unei productivități 
înalte.

In luna august, majoritatea 
brigăzilor de mineri de la lu
crările principale: abataje, 
oreabataje, pregătiri în căr
bune și .'steril, și-au depășit 
normele de lucru cu peste 30 
la sută. Brigada condusă de 
minerul Iosif Lampas a reali-

Apîicînd metode
Faptele dovedesc în fiecare 

zi că acolo unde munca se 
organizează după metode îna
intate sarcinile de plan sînt 
îndeplinite și depășite ritm'c 

Acest lucru este confirmat de 
practică atît la mina Lupeni 
cît și la alte mine din Valea 
Jiului.

. Deși conducerea minei Lu- 
peni, și în primul rînd servi
ciul producției în frunte cu 
tov. inginer Colibaba, nu prea 
acordă atenția cuvenită extin
derii metodei graficului ciclic 
(dovadă e numărul încă scă
zut de brigăzi care aplică a- 
ceastă metodă'' rezultai ie’ 
obținute în producție de către 
brigăzile ciclice de la mină 
constituie exemple mobiliza
toare de îndeplinire ritmică a 
sarcinilor de plan. De pildă, 
brigada condusă de minerul

mină au fost realizate în pro
porție de 107,3 la sută. In ca
drul multor brigăzi a crescut 
productivitatea muncii. Astfel, 
în brigada condusă de mine
rul Sigismund Szekely, în pri
mele 3 zile din luna septem
brie, depășirea de normă a 
crescut de la 40 la sută în 
luna august, la 51 la sută.

. Brigada minerului Iosif Pod- 
beușek obține acum o depăși
re de normă de 47 la sută față 
de 38 la sută cît avea în lună 
trecută, iar cea condusă de, 
utemistul Petru Grass — de I 
36 la sută în loc de 32 la sută.!

zat zilnic peste două norme, 
cele conduse de minerii Lu
dovic Bartha, Silviu Ioan și 
Gheorghe Paraschiv au obți
nut depășiri de norme de 80- 
90 la sută. Cu peste 40 la sută 
și-au întrecut normele de lu
cru, deci indicii de producti
vitate. si brigăzile minerilor 
Stan Maftei, Ioan Beciu, Ale
xandru Eisler, Petru Tămaș, 
Teodor Kertes, Mihai Dobai, 
Sigismund Szekely și altele.

Luna aceasta minerii din
Uricani sînt din nou în frun
tea întrecerii. Intre 1-3 sep
tembrie sarcinile de plan pe

înaintate își depășesc ritmic planul 
Petru Spînu din sectorul 111, 
a reușit prin aplicarea meto
dei graficului ciclic să-și de
pășească sarcinile de plan în 
ziieie de 1-3 septembrie cu 
57 tone cărbune. Această de
pășire este mare dacă ținem 
seama că brigada sa lucrează 
întrmn preabatai.

Și alte brigăzi ciclice de la 
mină își întrec ritriiic sarci
nile de plan. In primele 3 zile 
din . luna septembrie, brigada 
tov. Ioan Popa, din sectorul 
1 B a săpat cu 120 la sută 
mai mulți metri de pregătiri 
decit avea planificat, cea con
dusă de Ioan Szegedi — cu 
42 la sută, cele conduse de 
Nicolae Stăncioiu. Ioan Ga- 
iovschi și Mihai Morar — cu 
15-20 la sută. Pentru munca 
depusă în luna august, pentru 
•că și-au întrecut normele de

lucru cu 35-112 la sută, toate 
aceste brigăzi vor beneficia 
de. salarii sporite.

Și alte brigăzi de mineri de 
la mina Lupeni obțin succese 
în îndeplinirea planului, suc
cese care ar putea fi mult dez
voltate prin aplicarea metedei 
graficului ciclic. De exemplu, 
brigada minerului Dibnisie 
Fazekas, de la un abataj fron
tal din sectorul III, și-a depă-, 
șit sarcinile de plan între 1-3 
septembrie cu 28,7 la sută, 
iar brigăzile conduse de mi
nerii Ștefan Novac și Gavrilă 
Haidu au extras 15-20 tone 
de cărbune în plus. Dacă s-ar 
ricliza aceste abataje rezulta
tele ar fi cu mult mai mari.

Fon’r.cerea minei Lupeni, 
minerii de Ia această mină, 
au datoria d? a învăța din ex
periența brigăzilor ciclicei

ACTUALITĂȚI DIN U. R. S. S.

Din
Mina „Zapadnaia-Kapital- 

oaia“’ a trustului „Nesvetai- 
antrațit' a dat în acest an 
mai mult de 80 eșaloane de 
antracit peste prevederile pla
nului.

La mină lucrează peste 
1.000 de tineri muncitori, mun
ca lor plină de abnegație ."un- 
tribuind într-o importantă mă-

inifiafiva tinerilor mineri
sură la succesele colectivului. 
Din inițiativa comsomoliștiîor 
și tineretului din mină a fost 
pusă la punct organizarea 
complexă a muncii la lucră
rile de curățire și pregătire 
din abataje.

In mină au fost înființate 
cinci brigăzi comsomoliste de 
tineret care lucrează după me-

Od ihno minerilor

La sanatoriul minerilor din Soci. (De la stingă spre 
dreapta) : Minerii Boris Bondarevski, Alexei Iaboseni, 
ing. Maria Odulo și x'exandra Voronțov, muncitoare 
la uzina de utilaj minier din orașul Stălinsc.

(oda complexă, depășind nor
ma în fiecare lună.

Crearea brigăzilor complexe 
a permis introducerea regi
mului de un singur schimb, 
îmbunătățirea muncii în aba
taje pe bază de grafic ciclic, 
reducerea prețului de cost al 
cărbunelui.
Cel mai tînăr 

bazin carbonifer 
al U. R. S. S.

100 km. de Smolensk, în razaLa
orașului Safronovo, s-au terminat cu 
două luni înainte de termen lucrările 
de construcție a unei noi mine car
bonifere. Noua mină a dat primele 
tone de combustibil.

Safronovo este un 
bonifer al LI.R.S.S. 
zece am în urmă, o 
gică a stabilit că rezervele de cărbu
ne de aici nu sînt inferioare în ce pri
vește calitatea lor. cărbunelui din ba
zinul regiunii Moscova.

Mica așezare Safronovo s-a dez
voltat rapid și a fost transformată în 
oraș. In prezent, orașul Safronovo 
este înpînzit de schelele construcțiilor. 
Aici se construiesc peste 50 case de 
locuit, școli, un cinematograf, maga
zine. Pentru dezvoltarea acestui tînăr 
oraș al minerilor din Smolensk se vor 
cheltui în acest an peste 37 milioane 
rubie. (Agerpres)

tînăr raion car- 
Cu aproximativ 
expediție geolo-
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Cei doi oameni înaintau pe tăcute 
prin galeriile vechi, neumblate de ani, 
cu liniile înguste ruginite, cu armă- 

i turile putrezite pe jumătate, în cîte-un 
! loc plesnite de presiune. Din față în- 
i tunericul îi primea fără prietenie, ne
cunoscut, strîngînd cu tremurări de 

; groază ecoul pașilor, într-un fel de 
plescăit surd. Lampa primului, om 
scund și rotofei, se stinse deodată și 
curn a celui din urmă lumina mai 
slab, parcă după ei năvăli o ciurdă 
flăraîndă de fiice ale întunericului, 
gata să-i înghită.

— Drace! sudui rotofeiul. Fă para 
mai mare. Ortacul, a cărui față nu 
i-o vedeai sub ciuperca uriașă a unei 
pălării de protecție, lăsă jos cutia cu 
explozibil căre i cocoșa și suci șuru
bul de sub rezervorul lămpii de ben
zină. Flacăra se săltă de două ori 
mare, albăstrie—roșcată, făcîndu-1 pe 
om să tresară. Un tremur îl cuprinse 
și dădu s-o stingă.

— Lua-te-ar să te ieie, dar ce te a 
apucat? Las-o asa pînă mi-o aprind 
pe a mea, naiba s-o fure de tinichea 
că nu-i bună de nimic.

Celălalt abia îngăimă, simțind că 
tremură tot mai tare:

— Dom’ șef, dom’ șef, orice-ar fi, 
eu mai departe nu mă mișc. Nu merg 
la pușcat. Sînt gaze. Uite ce spune 
lampa! Se azvîrîi pe burtă ținînd~ cu 
mîna sus lampa, părîndu-i-se că a 
simțit gustul gazului și pe buze.

Rotofeiul tocmai ’și-aprinsese feli
narul. Lumina lui albă îi inunda fața 
plină de pistrui Iși întoarse fuga o- 
chii injectați către ce: de ios și parcă 
toate umbrele porniră să-i joace pe 
frunte. Din gură îi ieși un fel de șu
ierat:

— Cuuum? Nu vrei să mergi? Cu 
o ușurință uimitoare se aruncă peste 
el, prinzîndu-1 cu mîna dreaptă de 
piept, iar eu stînga apropiindu-i feli
narul de obraz. începu să-l scuture. 
Cel de sub el scăpă lampa, care se 
rostogoli fără să se stingă în șanțul 
plin de o mocirlă puturoasă. Roto 
feiul îl scutura tot mai tare. Omul, 
deși se vedea mai înalt și mai voi
nic, nu opunea nicio rezistență. Pă
lăria 1 se pleoști mai tare peste ochi, 
în timp ce pe gîtul gol nuteai să-i 
vezi cum i se zbate o vînă groasă.

— Așa 1 Ai ? Nu mai mergi, grija
nia și evanghelia ta de pușlama. La 
bani nu te-ai dat înanoi, și-au fost și 
de aur. dolari... Dom’căpitan Pleșoiu, 
oare vrei să povestesc securității de-o 
anume zi, cînd cu mîna ta ai împuș
cat fără milă peste o sută de femei, 
bătrîni și pui de jidani... Nu-i atît de 
mult de-atunci; doar zece ani și ceva. 
Cam tot pe vremea asta era. Dacă 
nu erai tu noate că oamenii ăștia și 
acum trăiau...

— Tăceți, pentru numele lui dum
nezeu. Fac. orice, dar tăceți. In. cu
vintele omului pe care-1 scutura de 
piept rotofeiul, ghiceai spaimă mare.

— Dece să tac, spune dece să tac? 
Aici sub pămînt. prin locurile astea 
și-așa nu ne aude nimeni, te pot șl 
omorî și tu poți să țipi de zece ori 
mai tare și tot n-o s-audă nimeni, 
zise rotofeiul aproape zbierînd. Sim
țea o plăcere deosebită să-l vadă pe 
cel din mîna lui cum se zvîrcolește 
ca o rîmă strivită sub călcîi. Cu o 
putere nebănuită îl trase în picioare 
și-J îmbrînci între stîlpii umezi ai u- 
nei armături. Fără o vorbă păși mai 
departe pe galerie, tăind cu fîșiile 
stelate ale felinarului întunericul de 
nepătruns din față. Pașii îi sunau 
surd pe pămîntul negru și gloduros, 
printre șinele înguste și ruginite, au- 
zindu-se pînă departe. Cel rămas în 
urmă, se adună dintre armături, își 
căută lampa în șanț și, puțin gîrbo- 
vit, grăbi după grăsun. In felul cum 
în mers i se strîngeau picioarele, îți 
dădeai seama că frica încă nu-l pă
răsise. O luă la fugă, cu lampa agă
țată de brîu, făcînd să joace pe pereții 
galeriei mii și mii de umbre, care 
mai de care mai fantastice. II ajunse 
pe „șef“.

Galeria coti brusc spre dreaptă, 
lărgindu-se, dar ei n-o luară ne a- 
colo, ci se vîrîră într-o gură abia vă
zută a peretelui din stînga. încet, mai 
mult pe bîjbîite, că lămpile nu le mai 
foloseau lă nimic, începură să urce

llșa de la orizontul 550
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un suitor de trecere de la un orizont 
la altul, larg cît să se strecoare un 
om. Rotofeiul prinse să gîfîie și să în 
jure, cățărîndu-se cu greu pe scara din 
care nu mai rămăsese decît doar cî- 
teva spițe putrede.

— Hai, hai numai puțini... Ei, dom’ 
căpitan, ți-a trecut tremuriciul? Un- 
de-i gazul?

Suitorul se sfîrșise. Ajunseră la 
altă galerie, mai strimtă decît cea 
de jos, fără linie ferată. Cîndva a- 
vusese și ea linie, mărturie stăteau 
cele cîteva traverse îngiopate în vatră.

— In sfiișit iată-ne și la orizontul 
530. Rotofeiul ridică lampa, privind 
o grindă scăpată din dinte. Bun! — 
zise și se-ntoarse spre Pleșoiu. Haide! 
Pregătește-tel Cum sînt găurile? Le-ai 
bătut bine?

— Da! Trebuie doar să le burăm. 
Avem găluștile gata pregătite — răs
punse repede cel întrebat, în timp ce 
flacăra lămpii parcă-i zvîcni în mînă.

Mai făcură cîțiva pași, apoi cotiră 
odată cu galeria, lăsînd la dreapta un 
suitor larg și domol.

— Uite, după ce pușcăm și apa va 
începe să năvălească, pe aici o să 
fugim. Pe noi n-o să ne-atingă nici 
măcar un strop, dar pe cei de jos pe 
toți o să-i înece ca pe șoareci. Cu atîta 
forță va veni, de în cincisprezece mi
nute toate orizonturile de dedesubt 
vor fi inundate. Puțul central va fi 
complet umplut; toată mina va sta", 
toată activitatea va muri... poate pen
tru un an, poate pentru și mai mult. 
Nici un om de jos n-o să scape. Apa-i 
va mătura ca pe nimic și de vor în
cerca.. Ha-ha-ha!

— No hai, lasă rîsul pentru la 
urmă.

Mai merseră puțin prin liniștea care 
se așternu. In aerul rînced și stătut, 
care parcă te apăsa pe suflet mi
rosea stăruitor a mucegai, a lemn pu
tred, a cărbune înflorit.

Deodată înainte le răsări poarta 
greoaie de fier, groasă de-o palmă, 
zidită în beton. Zăvoarele erau trase 
pe jumătate. Rotofeiul dădu să încerce 
mînerele lor.

— N-o pot singur. Lasă lada. Hal 
de-mi aiută.

Amîndoi deschiseră ușa care scîr- 
țîi strident. Ii trecură 'pragul. Din
colo galeria se continua cu mai multe 
cotituri, pînă la un zid gros de cără
midă cimentată.

— Uite, cînd pușcăm ne ascundem 
după cotitura asta. Ajunge pînă aici 
firul explozorului?

— Ajunge!
— Atunci e bine. Pușcăm și dacă 

vedem c-o rupt bine, o să ne dăm 
seama după zgomotul apei, o tulim pe 
galerie, urcăm ne suitor și-ăpoi ieșim 
la lumină. Vorba ceia: prinde orbul, 
scoate-i ochii...

— Nu știu, parcă...
— Ce ?!
— Nu-i prea aprope de pușcătură? 

Să facem cumva să ne ascundem 
după usă.

— Taci mă! Parcă ai fi o muiere, 
așa te bocești... Hai scoate dinamita, 
începem bur'ajul. întinde firul..

★
Silvia Landru, directoarea minei, 

și Doboș, secretarul de partid, cobo- 
riseră încă de dimineață în subteran, 
ca să vadă cum se va desfășura șu
tul de onoare.

Acum tocmai părăsiseră ortul unei 
brigăzi de tineret, care pînă nu de 
mult stătea foarte prost cu planul. 
Cele văzute acolo îi bucurase. Femeia 
pășea ușor si repede printre liniile 
galeriei viu luminate, ocolind băltoa
cele. In hainele-i de protecție prea 
largi si cu lampa electrică prinsă de 
caschetă părea și mai mică decît era.; 
Praful de cărbune o făcuse mai oa
cheșă. si de cîte ori își întorcea față 
rotundă ca să spună ceva secretaru
lui. ochii îi luceau într-un fe! deose
bit. In culoarea lor căprui-aurie parcă 
se zbateau văpăițele unui foc lăun
tric, care mocnea în ea gata-gata să 
se reverse și să lumineze orbitor totul 
în jur 'i

— Tovarășe secretar, minerii noș
tri sînt minunați. Și știi ce-mi place

mai mult la ei? Ceea ce întotdeauna 
înfrumusețează pe om: simplitatea, 
modestia. Floarea aceasta nevăzută 
face mai mult decît cea pe care o 
prinde ochiul. Ai văzut cît s-au sim
țit de stingheriți cînd am pornit să-i 
laud ?...

Doboș, om simplu, care nu se deo
sebea gu nimic de cei mai mulți oa
meni, fost miner, destul de greoi în 
mișcări, vorbi domol, apăsat, fără a 
ridica fruntea.

— Apăi ce să zic ? Oamenii 
noștri au crescut deosebit în ăștia 
zece ani, mai ales tineretul.. Judecă 
lucrurile mai adînc, au pretenții mult 
mai mari... și asta trebuie să ne bu
cure...

Din față, pe lîngă niște „pline“ se 
vedea venind într-un suflet un om, 
cu lampa dăndănind ostenită în mînă. 
Era Vereș, bătrîriul măsurător de 
gaze. Gîfîia; se vedea că fugise mult.

— Tovarășă directoare, tovarășe 
secretar: teamă mi-i că-i bail

— Ce-i? Ce s-a-ntîmplat?
— Acolo... de către orizontul 480... 

unde se lărgește galeria... cam pe 
unde-i suitorul lui Olteanu, spre 530 
am văzut licărind lumini.

— Poate ți s-a părut!
— Mie? Păi eu zăresc în întuneric 

ochiul șobolanului la o sută de metri.
— Către 530, zici? întrebă și se

cretarul, căzînd pe gînduri.
— Da, da...
Deodată Doboș se încruntă. Iși opri 

ochii asupra bătrînului Vereș care da 
din cap, parcă ghicindu-i bănuiala. 
Fața i se albi. Acolo lucraseră îm
preună cu ani în urmă Ia zăgăzuirea 
torenților subterani. Ridicaseră ziduri 
de oprire. Cine știe cită apă nu s-a 
strîns în acest răstimp în orizonturile 
vechi ale minei?

Se întoarse spre directoare.
— Repede, repede. E într-adevăr 

primejdie, dacă-i ceea ce credem. Sa
botaj! E amenințată toată mina!

Luminițele blînde ale ochilor direc
toarei se transformaseră în tăișuri de 
sabie.

— Să anunțăm oamenii! Să for
măm o echipă de intervenție din ti
neri voluntari: să nu zădărnicim nici 
șutul, dar să salvăm si situația

Fiecare porni în altă oarte, fără a 
mai sta pe gînduri. Telefoanele înce
pură să sune prelung, alarmate, prin 
galeriile minei. Telefoanele porniră să 
sbîrnîie si sus, la ziuă.

— Gata? Suceștel
O bubuitură groaznică scutură ta

vanul. făcînd să cadă de sus bucăți 
de piatră și cărbune. Cei doi o luară 
la goană către ușa grea de fier, îm- 
pleticindu-.se prin gropile din cale 
Apa scăpată din strînsoarea zăgazu
lui se-auzea venind furioasă.

— Iute, iute, iute...
De după ușă, cu ceva mai încoace 

de suitorul pe unde trebuia să se sal
veze. venea spre ei o droaie de oa
meni, cu lămpile de benzină legă
nate în mîrni. Printre ei recunoscură 
pe directoarea Landru și pe Doboș, 
secretarul de partid. Ca la comandă 
amîndoi aruncară lămpile în șanț, 
lipindu-se de armături. Lămpile se 
stinseră. Nu le mai rămase lumină 
decît de la cei care veneau. Dinspre 
zăgăzui spart de pușcătură, apa se 
apropia vîjîind și bolborosind ca un 
rîu de munte umflat de ploile primă
verii — mai aproape, mai aproape... 
Cei doi nu simțeau primejdia aceasta. 
Le era mai frică de mînia oamenilor 
decît de cea a apei deslănțuită de ei. 
Ușa fu închisă cu putere de zeci de 
mîini. Parcă niște degete nemiloase Ie 
smulseră pe neașteptate ochii din 
cap, asvîrlindu-i într-un puț adînc, 
astupat. Apa le lovi cu putere picioa
rele, ajungîndu-le dintr-odată pînă lă 
genunchi. Abia atunci se desmeticiră, 
dîndu-și seama de grozăvia clipei. În
cepură să liopăie prin apă care creș
tea năvalnic. Ajunși la ușă de fier 
porniră să bată nebunește cu pumnii 
în ea. urlînd:

— Deschideți, deschideți!
Dar nimeni nu-i auzea. Apă’ creș

tea, creștea și se zbătea neputincioă- 
sâ, văzîndu-se stăvilită, fără putință 
de a scăpa dincolo de ușă...

1RIMIE STRAUȚ

IN EDITURA DE STAT PENTRU 
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au apărut în broșură :
Gk. Gheorghiu-Dej — Cuvîntare 

rostită la adunarea festivă pentru 
sărbătorirea celei de a 10-a ani
versări a eliberării Romîniei.

32 pag., 40 bani
N. M. Șvernik — Cuvîntare rostită 

la adunarea festivă pentru sărbă
torirea celei de a IO-” aniversări 
a eliberării Romîniei.

16 pag., 15 bani
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Deschiderea 
noului an școlar

La Petrila
In ziuă de 1 septembrie, la clubul 

minerilor din Petrila a avut loc, în
tr-un cadru sărbătoresc, deschiderea 
noului an școlar. La ședința de des
chidere a participat un număr mare 
de părinți și elevi. Cu acest prilej au 
luat cuvîntul tov. Dumitru Cocor, di
rectorul școlii romîne, Nicolae Hegyi, 
directorul școlii maghiare si alții.

In numele elevilor tov. Aurica Bu- 
tuza, Ecăterina Kristaly și Geta Bă- 
lănucă, si-au luat angajamentul 
de a învăță cu mai multă sîrguință 
în noul an școlar pentru însușirea ști
inței și culturii.

DOINA BĂLANUCĂ 
corespondent

Datoria noastră
A început un nou an școlar, un nou 

an de muncă în învățătură.
Eu sînt fiică de muncitor. Pentru 

mine și pentru mulți alți fii de mun
citori, regimul democrat-ponular a 
creat posibilitatea să învățăm în școli. 
Eu de pildă, am urmat școala elemen
tară si școala medie în limba mater
nă, limba maghiară. Apoi m-'am în
scris la Institutul de mine din Petro
șani.

Aici avem cu toții asigurate con
diții de învățătură din cele măi bune. 
Clădirea Institutului cuprinde nume
roase săli de cursuri, laboratoare biné 
utilate, săli de conferințe, o sală de 
cinematograf etc. In cursul acestui 
ăn, pe lîngă institut a fost clădit un 
cămin care poate adăposti sute dé 
studerrți, o sală de gimnastică.

Pentru a ne completa cunoștințele 
teoretice acumulate la cursuri, noi âm 
avut posibilitatea să facem practică 
la diferite mine și ateliere. In vară 
aceasta, împreună cu alți studenți, am 
făcut practică la U.R.U.M P. Munci
torii de aici ne-au primit cu dragoste, 
arătîndu-iie cu bucurie felul cum mun
cesc ei, cum folosesc ei tehnica îna
intată, cum aplică metodele avansate 
de muncă.

Pentru mine practica a fost deose
bit de instructivă. In unele secții ale 
uzinei am avut ocazia să lucrez lă 
aceleași mașini Ia care a lucrat timp 
de zeci de ani tatăl meu. Dorința ta
tălui meu era să devin inginer me
canic. Eu sînt hotărîtă să învăț cu 
perseverență, ca să-i pot împlini do
rința. Datoria noastră a studenților 
este să învățăm cu stăruință pentru 
a cuceri cetatea științei, pentru a de
veni tehnicieni cu vaste cunoștințe, 
pe care să le punem apoi în slujba 
patriei noastre libere.

IR1NA LOSONCZY 
studentă anul II 

Institutul de Ynine Petroșani

Abonați-vă la ziarele și revistele 
sovietice pentru anul 1955. Abona
mentele se primesc la toate oficiile 
poștale, prin factorii poștali și difu- 
zorii voluntari din întreprinderi și 
instituții.



STEAGUL ROȘU

Mai multă atenție lucrărilor de construcție 
a fabricii de pîine din Petroșani

Din munca delegatelor de grupă de femei

încă de anul trecut a început în 
Petroșani construcția unei fabrici de 
pîine «.ti o capacitate de 30.000 kg. 
pîine pe zi.

La construcția acestei fabrici mun
cesc cu avînt multe brigăzi de con
structori. Brigada de fierari betoniști 
a tov. Ciungulescu Marin d.e pildă 
îsi depășește cu regularitate sarcinile 
de plan cu 50 la sută, iar brigăzile 
dulgherilor Iosif Ber si Francisc Se
cției, a tencuitorilor Nicolae Marko, 
Mihai Toth, Marin Goldea și ale 
altora, obțin depășiri de 30—48 la 
sută. Realizări asemănătoare obțin și 
echipele tov. Leon Pop, Ștefan Far- 
kaș. Teodor Puskas și alții.

Cu toate acestea, ritmul de lucru pe 
șantier este necorespunzător. Aceas
ta se datorește în mare parte condu
cerii întreprinderii 701 construcții 
(ing. șef. Carol Auner) și conducerii 
șantierului fabricii de pîine (ing- 
Stroie Vasile).

De multe ori, conducerea șantieru
lui cere prin cartea de dispecer mate
rialele de care are nevoie de la con
ducerea întreprinderii. Insă, tov. Ca
rol Auner, inginer șef, lasă zile în
tregi fără răspuns aceste cereri. Re
zultatul : din lipsă de materiale se 
opresc lucrările. Alteori, inginerul 
șantierului, tov. V. S'troie, nu ia mă
surile organizatorice necesare pentru 
buna desfășurare a lucrului. Astfel, el 
a tărăgănat mult timp începerea lu
crărilor pentru construirea depozitu
lui de combustibil instalarea stîlpi- 
lor pentru rețeaua electrică exterioa

Brigada de bună deservire
Magazinul alimentar nr. 11/6 din 

Petroșani este plin de cumpărători. 
Dorința fiecărui cumpărător este să 
fie cît mai repede și cît mai bine ser
vit. Vînzătorii abia prididesc cu ser
vitul. Ei lucrează repede, dar în ace
lași timp sînt atenți la dorințele 
cumpărătorilor.

Acest magazin este special pentru 
aprovizionarea minerilor. Aici își fac 
cumpărăturile minerii din colonie. 
Pentru a putea face față cu cinste sar
cinilor lor, vînzătorii din acest ma- ’ 
gazin au alcătuit o brigadă de bună 
deservire.

Zilnic șefa brigăzii de bună deser
vire, tov. Ghizela Klein ține mici cons
fătuiri de producție cu membrii bri
găzii printre care tov. Francisc Ban,

Poporul nostru muncitor a sărbă
torit la 23 August zece ani de la eli
berarea sa de sub jugul exploatării 
capitaliste. Marea sărbătoare de la 23 
August a constituit un minunat pri
lej de manifestare a legăturii indiso
lubile ce există între partid, guvern și 
popor. In cei zece ani de la eliberare, 
partidul și guvernul nostru au condus 
cu înțelepciune poporul pe drumul 
construirii unei vieți noi, spre so
cialism. Poporul nostru muncitor 
este convins de justețea politicii 
partidului șî guvernului.

încă în primii ani după eliberare, 
partidul nostru a promovat în dome
niul politicii externe principiile apă
rării păcii, de întărire a prieteniei și 
colaborării frățești cu toate popoarele.

Anii care au trecut de la eliberare 
au fost pentru țara noastră ani de 
cimentare continuă a prieteniei și 
colaborării frățești cu marea Uniune 
Sovietică eliberatoare, cu toate țările 
de democrație populară, cu popoarele 
iubitoare de pace din alte țări. Po
porul nostru este conștient că întări
rea prieteniei cu toate țările, prietenie 
bazată pe principiul egalității între 
popoarele mari și mici slujește cau
zei menținerii păcii în lume.

Oamenii muncii din patria noastră 
își amintesc cu indignare de vremu
rile cînd la conducerea țării stăteau 
burghezia și moșierimea. Pe atunci 
Romînia era formal o țară indepen
dentă. In realitate politica externă și 
internă a țării era dictată de Washing
ton. Londra șî Berlin. La dictatul 
apusului guvernele burghezo-moșie- 

ră și alte asemenea lucrări.
O vină în această direcție o are 

conducerea întreprinderii 212 instala
ții (ing. șef. Teodorescu). Conducerea 
acestei întreprinderi nu a terminat la 
timp lucrările instalații de apă, 
racordarea lor > conducta centrală 
de apă a orașului, lucrări care în- 
tîrzie simțitor munca constructorilor. 
Uneori, tovarășul inginer Teodo
rescu dă termene imaginare pentru 
terminarea lucrărilor, termene a că
ror nerespectare produce multe greu
tăți muncii pe șantier.

îmbunătățirea muncii pe acest șan
tier trebuie să constituie o preocu
pare permanentă și pentru organiza
ția de bază a întreprinderii 701 con
strucții. Cu toate că cunoștea impor
tanța mare a lucrărilor de pe acest 
șantier, organizația de bază nu a tras 
la răspundere conducerea întreprin
derii și a șantierului pentru ritmul 
scăzut al muncii pe șantierul fabricii 
de pîine, nu a mobilizat comuniștii 
de pe șantier să lupte cu toată hot’ă- 
rîrea pentru învingerea greutăților.

Nici conducerea trustului 7 cons
trucții nu a tras la răspundere pe 
acei care nu respectă termenele fixate 
pentru executarea diferitelor lucrări.

Construcția fabricii de pîine din ora
șul Petroșani este o lucrare de mare 
importanță pentru îmbunătățirea a- 
provizionării osmanilor muncii. De 
aceea, este necesar a se lua toate mă
surile pentru ca această construcție 
să fie terminată și dată în folosință 
la timp ST. MIHAI

Valeria Borza, Francisc Demeter șî 
alții. Ei se îngrijesc ca magazinul să 
fie totdeauna bine aprovizionat cu 
cantitățile necesare și sortimente va
riate de mărfuri, ca fiecare produs să 
aibă afișat prețul de vînzare, să aibă 
la îndemînă ambalajul necesar. Gestio 
nărui magazinului, tov. Herman Fis- 
cher, dă tot sprijinul bunei activități 
a acestui magazin. Activitatea rodni
că depusă ne personalul acestui ma
gazin reiese clar din faptul că în tot 
cursul anuiui curent ei nu au avut 
nici o reclamație din partea cumpără 
lorilor.

Exemplul acesta ar trebui urmat și 
de alte magazine.

D. ȘTEFAN 
corespondent

Politica externă a 
politică

rești au transformat Romînia într-un 
cap de pod în războiul criminal îm
potriva Uniunii Sovietice. In timp ce 
întreaga presă burgheză vorbea des
pre independența Romîniei, trusturile 
țărilor apusene pompau marile bogă
ții peste hotare, iar poporul romîn trăia 
în cea mai neagră mizerie.

In aceste condiții militarismul ger
man a găsit în Romînia, ca și în alte 
țări mici din sud-estul Europei, teren 
bun pentru jaf și cotropire.

23 August 1944 a constituit piatra 
de cotitură în politica externă a țării 
noastre. Eliberarea țării de către glo 
rioasa Armată Sovietică, lupta plină 
de sacrificii dusă de forțele patriotice 
în frunte cu comuniștii, a deschis po
sibilitatea ca Romînia, în trecut una 
din cele mai înapoiate țări din lume, 
să pășească pe drumul pe care merg 
cele mai avansate state din punct de 
vedere al orînduirii social-politice, pe 
drumul construirii socialismului.

In anii de la eliberare poporul ro
mîn a dobîndit succese mărețe, ceea 
ce a făcut să crească prestigiul Repu
blicii Populare Romîne în fața între
gii lumi. Statul nostru democrat- 
popular promovează o politică de pa
ce și bună înțelegere cu toate popoa
rele și în primul rînd cu marele popor 
sovietic și cu cele din țările de de
mocrație populară.

Dorința poporului nostru de a trăi

In ultimul timp, delegatele de gru
pă de femei din orașul Petroșani au 
inițiat mult«1 acțiuni de folos obștesc, 
la care au participat sute de femei. 
Comisiile de sprijin de pe lîngă școli, 
în frunte cu tov. Cornelia Kando, 
Etelka Kiș, Elena Haidu și altele, au 
prestat pe. te 530 ore de muncă vo
luntară ia curățirea și amenajarea 
școlilor în vederea începerii 'noului 
an școlar. W-

O cantină prost gospodărită
Pentru muncitorii ceferiști funcția 

nează în gara Petroșani o cantină. 
Această cantină este însă prost gos
podărită.

Aici, cu toate că se primesc aii 
mente suficiente, calitatea mîncării 
lasă de dorit. De asemenea, meniu
rile nu sînt variate. La cantina mun
citorilor ceferiști din Petroșani mm 
sînt lipsuri și în ceea ce privește cu

Ziua Aviației R. P. R.
In ziua de 5 septembrie se sărbă

torește „Ziua aviației R.P.R.”. Cu a- 
cest prilej, în Valea Jiului, la Lupeni, 
Petroșani, Petrila, se vor ține în ziua 
de 5 septembrie, orele 10, conferințe

Crește numărul purtătorilor insignei GMA.
De curind, 86 de tineri aparținînd 

colectivului sportiv Minerul Lonea, 
și-au trecut normele, devenind purtă
tori ai isignei G.M.A. gradul I. Dintre 
aceștia 17 tovarăși au obținut califi 
cativul excelent. De asemenea, numă* 
rul purtătorilor insignei F.G.M.A. din 
cadrul colectivului sportiv - Minerul 
Lonea, a crescut cu încă 21 tovarăși. 
9 dintre aceștia și-au trecut toate pro
bele cu calif rcatiwî excelent.

.....................  I I ■■ ■ ■■»■.

Concursul regional de aeromodele
Zilele trecute ș-a desfășurat la Pe

troșani concursul regional de aero
modele. La concurs au participat 
sportivi din raioanele Hunedoara, 
Brad, Ilia și Petroșani, care au pre
zentat la start 34 de aeromodele. Pe 
primul loc s-a clasat Petroșani, iar pe 
jocul II Hunedoara.

statului nostru — 
de pace
în pace își găsește expresia în politica 
externă a statului nostru democrat- 
popular. Guvernul țării noastre a ex
primat în mod deschis în cele mai 
arzătoare probleme ale relațiilor inter
naționale voința de pace a poporului 
romîn, Guvernul Republicii Populare 
Romîne a sprijinit, prin declarația pe 
care a dat-o publicității, propunerea 
Uniunii Sovietice cu privire la crea
rea unui sistem de securitate colec
tivă în Europa. Prin aceasta, poporul 
romîn s-a pronunțat împotriva scin
dării continentului european în grupări 
de state ostile unele altora, politică 
susținută de cercurile guvernante de 
la Washington și Bonn prin faimoasa 
„comunitate defensivă europeană”.

Statul nostru democrat-popular nu
trește convingerea nestrămutată în 
posibilitatea coexistenței pașnice a 
statelor cu sisteme social-economice 
diferite. El militează pentru ca în prac
tica relațiilor internaționale să fie fo
losit principiul tratativelor pentru so
luționarea problemelor litigioase ne
rezolvate. De aceea, poporul romîn a 
salutat succesul conferinței de la Ge
neva și consideră că aceasta consti
tuie un imbold pentru soluționarea 
altor problema arzătoare din viața 
internațională.

Una din problemele cele mai impor-

Pe lîngă aceasta, antrenate în mun-1 
că de delegate, femeile din cartierul; 
C.F.R. Petroșani au amenajat prin' 
muncă voluntară un1 teren de volei. In 
orașul Petroșani au fost de asemenea 
organizate 54 cercuri de citit la care 
au participat peste 700 de femei

ZFI.MA BORBEI V 
corespondent

rățenia. Toate aceste lipsuri fac ca. 
muncitorii ceferiști să nu fie mulțu 
miți de activitatea cantinei lor. Con
ducerea gării Petroșani și comisia de 
cantine de pe lîngă comitetul sindical 
C.F.R trebuie să dea o mai mare 
atenție bunei funcționări a acestei 
cantine

IOSIF PTRVULESCU 
corespondent

publice despre Ziua Aviației. La Lu- 
peni conferința va avea loc la Palatul 
cultural, la Petroșani în grădina de 
vară din str. Petőfi Șandor, iar la 
Petrila la Clubul muncitoresc.

Un exemplu demn de urmat îl con 
stiluie succesul obținut de colectivul 
sportiv Minerul Petrila. In curînd,, 
acest colectiv va număra 32 purtători' 
ai insignei G.M.A. gradul fi.

Aceste exemple trebuie să fie urmate, 
și de colectivele sportive Minerul din’ 
Aninoasa și Vulcan care nu se pot 
mîndri cu realizări în această direc
ție.

AL. NEGUT

Dintre concurenți cele mai bune 
rezultate le-au obținut tov. Gheza 
Grauzam, clasat pe locul î cu 5.800 
puncte, Cărol Silex, Ioan Mucenic și 
alții. " *•>

- IOAN PALIȚA 
corespondent
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tante la ordinea zilei, nerezolvată în
că, este problema germană. Poporul 
romîn, care a suferit de pe urma mili
tarismului german, privește astăzi în- 
■grijorat cum, sub oblăduirea puteri
lor apusene și mai cu seamă — a im- 
perialtomului american, este remili- 
tarizată din nou partea apuseană a 
Germaniei. El este conștient că „co
munitatea defensivă europeană” ar fi 
compromis posibilitatea unificării paș
nice a Germaniei.

Respingerea de către parlamentul! 
francez a proiectului tratatului „co-‘ 
munității defensive europene” consti
tuie o graa lovitură dată planurilor,1 
agresive ale imperialismului ameri
can. Aceasta este o nouă victorie a 
poporului francez în lupta pe care oi 
duce pentru pace și independență na
țională.

Republica Populară Romînă duce of 
politică de respectare a independen-1 
ței naționale a tuturor statelor, de 
neamestec în afacerile interne ale al-1 
tor state. Numai cercurile guver-' 
naide din apus nu vor să țină seama 
de marile transformări care au avut; 
loc în țara noastră și resping cererea 
Romîniei de a intra în Organizația ’ 
Națiunilor Unite. Și în afara acestei 
organizații însă, poporul romîn depune 
eforturi tot mai mari, alături de Uniu
nea Sovietică, Republica Populară 
Chineză și toate celelalte țări din la
gărul democratic pentru ca în lume 
să fie instaurată pacea și buna înțe
legere între popoare.
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Împotriva remilitarizării Germaniei occidentale, 
pentru securitate colectivă în Europa!

La Washington ș: Londra se elaborează sioi planuri 
de reînarmare a Germaniei occidentale

P
față de hotărîrea Ad

POTSDAM (Agerpres). — A.D.N. 
transmite :

La un miting care a avut loc la 31 
august la Potsdam, participanț’ii au 
manifestat pentru unitatea de acțiune 
a germanilor din est și vest împotriva 
remilitarizării Germaniei occidentale 
și împotriva politicii guvernului de la 
Bonn de scindare a Germaniei. Luptă
torul pentru pace vest-german Karl 
Dickel a spus că respingerea tratatu
lui C.D.E. de către Adunarea Națio
nală franceză a fost o mare victorie 
pentru omenirea iubitoare de pace. 
El a felicitat populația R.D. Germane, 
pare prin referendumul popular s-a 
pronunțat împotriva remilitarizării și 
pentru un tratat de pace, contribuind 
astfel la lovitura de moarta* da;ă 
C.D.E.

Declarația profesorului
VIENA (Agerpres). — TASS trans

mite :
Luîrrd cuvîntul Ia conferința pre

ședinților consiliilor raionale ale par
tizanilor păcii din Viena, profesorul 
Brandweiner, președintele Consiliului 
păcii din Austria, a subliniat deose
bita importanță a hotărîrii Adunării 
Naționale franceze prin care ea a res
pins tratatul cu privire la „comunita
tea defensivă europeană”.

Dar, a declarat el, primejdia nu a 
fost înlăturată. Remilitarizarea Ger
maniei occidentale este pregătită as
tăzi pe alte căi: pe de o parte, există 
planul de a include Germania adena- 
ueristă în blocul nord-atlantic. iar pe 
de altă parte, planul de a se încheia

oporut german continuă să=și manir este

Victoria greviștilor din P reu
ATENA (Agerpres). — TASS
Se anunță că greva metalurgiști- 

lor-laminori din Pireu (Grecia), care 
a durat 37 zile, s-a încheiat cu victo

Moartea a 39 mineri japonezi
ȘANHAI (Agerpres). — TASS 

transmite :
După cum se anunță din Japonia, 

la 31 august a avut loc într-o mină

unării
satisfacția 

aționale franceze
Flotărîrea Adunării Naționale fran

ceze a fost de asemenea salutată cu 
entuziasm de peste 1.000 de șomeri 
vest-berlinezi, întruniți la Praterul din 
Berlin într-un miting cu prilejul Zilei 
păcii. Un reprezentant al Comitetului 
Central al șomerilor din Berlinul oc
cidental a declarat că „șomerii din 
Berlinul occidental doresc să contri
buie și ei la respingerea definitivă a 
C.D.E.-ului, pentru ca acest pact răz
boinic să fie definitiv înmormîntat”.

La 31 august muncitorii de la un 
șantier de construcții de pe Aleea 
Stalin au arborat drapelele Franței și 
R.D. Germane deasupra unei pancarte 
pe care era scris : „Parlamentul fran
cez a respins C.D.E.”. Această victo
rie a constituit de asemenea tema unor 
discuții vii la diferite alte șantiere, 

austriac Brandweiner
un acord bilateral între Washington 
și Bonn cu privire la înarmarea Ge~- 
maniei occidentale.

Realizarea acestor planuri trebuie 
împiedicată. împiedicarea remilitari- 
zării Germaniei occidentale este o 
problemă vitală pentru Austria și 
poporul ei. Există doar o singură po
sibilitate de. reglementare pașnică 
pentru Europa — pactul securități' 
colective, care să cuprindă toate sta
tele europene fără deosebire de siste
mul lor politic social și la care trebuie 
să adere și R.D. Germană, Germa
nia occidentală sî Austria. Numai 
garantarea securității colective în 
Europa poate asigura rezolvarea paș
nică a problemei germane.

ria greviștilor. Toate revendicările 
muncitorilor au fost acceptate de pa
troni.

de cărbuni din apropiere de Kusiro o 
explozie provocată de gaze, care s-a 
soldat cu moartea a 39 de mineri.

WASHINGTON (Agerpres). — 
Agențiile de presă occidentale anunța 
că la Departamentul de stat al S.U.A., 
ca și la Ministerul de Externe englez, 
se observă o intensă activitate în le
gătură cu elaborarea noilor planuri 
de reînarmare a Germaniei occiden
tale

La propunerea primului ministru 
Churchill, guvernul englez a hotărît1 
să ia inițiativa convocării unei confe
rințe la care să participe cele șase 
state semnatare ale tratatului de ia 
Paris, precum și Marea Britanie și 
Statele Unite.

In cadrul acestei conferințe, care 
ar urma să aibă loc la Londra, pro
babil în cursul lunii septembrie, gu
vernul britanic va propune include
rea Germaniei occidentale în pactul 
Atlantic.

Plecarea din R. P. Chineză 
a delegației partidului laburist englez

CANTON (Agerpres). — China
Nouă transmite :

Delegația laburistă engleză care a 
vizitat China la invitația Institutului 
popular chinez pentru relațiile cu străi 
nătatea, a plecat din Canton la Hong- 
Kong. La gară delegația a fost condu
să de I. Hsiu-hsian, vicepreședintele

înrăutățirea situației
BUENOS AIRF.S (Agerpres). — 

TASS transmite :
Presa chiliană relatează despre în

răutățirea situației economice a țării.
Potrivit datelor statistice oficiale, 

din mai 1953 și pînă în mai a. c. cos
tul vieții s-a ridicat în Chile cu 80,9 
la sută. Salariile muncitorilor rămîn 
eu mult în urma creșterii scumpetei. 
Potrivit datelor Direcției asigurări
lor sociale, salariul muncitorilor și 
funcționarilor a crescut în anii 1952- 
1953 în medie cu 29 la sută, în timp 
ce costul vieții s-a ridicat cu 56 lă 
sută.

Ziarul „El Siglo” relevă că greaua 
situație economică din Chile repre
zintă un rezultat al dominației mo
nopolurilor americane. Ziarul arată

In cercurile politice americane nu 
se face un secret din faptul că S.U.A. 
intenționează să înfăptuiască cu orice 
preț politica de reînarmare a Ger
maniei occidentale. Se așteaptă, sub
liniază agenția Associated Press. ca 
Statele Unite și Marea Britanie să 
facă presiuni asupra Franței pentru 
a se acorda rapid suveranitatea Ger
maniei occidentale.

In timp ce la Washington și Londra 
se desfășoară cu febrilitate activita
tea de elaborare a noilor planuri de 
reînarmare a. Germaniei occidentale, 
la Bonn, guvernul Adenauer, încura
jat de atitudinea S.U.A., cere în mod 
Fățiș ca Marea Britanie și S U.A. să 
rezolve problema reînarmării Germa
niei fără participarea Franței.

guvernului popular provincial din 
Kuandun și de reprezentanți ai tutu
ror păturilor populației.

Delegația a petrecut 19 zile în R. 
P. Chineză, vizitînd Pekinul, centrul 
siderurgic Anșan. bazinul carbonifer 
Tanșan, orașele Șanhăi. Hanciau ș* 
Canton.

economice Chile
între altele că în dauna intereselor 
naționale, extracția de cupru aflată 
în rnîinile monooolurilor americane a 
scăzut cu 200.000 de tone.

Oamenii muncii din Chile duc o 
luptă dîrză pentru îmbunătățirea 
condițiilor de trăi, împotriva creșterii 
scumpetei. Recent a avut loc la Val- 
paraiso o demonstrație a oamenilor 
muncii care s-a desfășurat sub lozin
ca luptei împotrivă creșterii prețuri
lor, împotriva acordării către 
nopolurile străine ă dreptului de ă-și 
exercita dominația asupra industriei 
petrolului din țară. Centrul sindical 
unit al oamenilor muncii din Chile a 
adresat tuturor păturilor populației 
apelul de a crea un front unit de luptă 
împotriva creșterii scumpetei.

Ziarul „Izvestia" din 31 august pu
blică un articol semnat de Lothar 
Bolz, vicepreședinte al Consiliului de 
Aiiniștri și ministru al Afacerilor Ex
terne al R. D. Germane, sub titlul 
„Poporul german salută propunerile 
sovietice”, iar ziarul „Trud” publică 
un ariicol semnat de președintele U- 
niunii Sindicatelor Libere Germane, 
Herbert Warnke, despre lupta poporu
lui german pentru pace și securitate 
colectivă în Europa în care sublinia
ză de asemenea că în întreaga Ger
manie sînt sprijinite propunerile so
vietice cu privire la crearea sistemu
lui de securitate colectivă în Europa.

Arătîna că Nota Guvernului Sovie
tic din 24 iulie, precum și declarația 
Guvernului Sovietic din 4 august au 
fost primite cu entuziasm de către 
tcate forțele iubitoare de pace ale po
porului german, Lothar Bolz scrie:

Propunerile sovietice au produs în 
rîndurile forțelor democratice din 
Germania o mare satisfacție pentru 
că ele sînt strîns legate de rezolva
rea pașnică și democratică a unor 
probleme de importanță vitală care 
stau în fața poporului german.

Cercurile guvernante din S.U.A. 
promovează față de Europa o poli
tică ce prevede formarea pe continen
tul european a unor grupuri militare 
opuse unele altora. Această politică, 
care poate atrage după sine pentru 
popoarele Europei o primejdie de 
moarte, își găsește expresia în blo
cul agresiv al Atlanticului de nord și 
în încercările S.U.A. de a impune 
popoarelor Europei occidentale așa-

Poporul german 
salută propunerile sovietice

zisă „comunitate defensivă euro
peană”.

Proiectul Tratatului general euro
pean cu privire la securitatea colec
tivă în Europa, propus de Uniunea 
Sovietică, are la bază principii dia
metral opuse politicii promovate de 
S.U.A Acest proiect exclude restabi
lirea militarismului german. îndepli
nirea angajamentului statelor de a 
nu participa la nici un fel de coaliții 
si alianțe și de a nu încheia nici un 
fel de acorduri al căror scop să con
trazică scopurile acestui acord, an
gajament prevăzut în proiectul Tra
tatului, ar contribui la micșorarea 
încordării în relațiile internaționale.

Poporul german, scrie în continua
re Lothar Bolz, care a tras concluzii 
din învățămintele istoriei și mai ales 
din cele două războaie mondiale, cere 
măsuri comune ale tuturor statelor 
europene și în primul rînd colabora
rea între marile puteri în vederea cre
ării sistemului de securitate colecti
vă în Europa.

Autorul subliniază totodată că pro
blema asigurării securității colective 
în Europa și problema germană sînt 
indisolubil legate una de alta. Crea
rea sistemului de securitate colectivă 
în Europa ar ușura restabilirea uni
tății Germaniei și dezvoltarea .ei paș
nică. Sistemul de securitate colectivă 
în Europa garantează rezolvarea paș
nică a problemei germane, iar rezol

varea pașnică a problemei germane 
reprezintă la rîndul ei una din pie
trele unghiulare ale sistemului de se
curitate colectivă în Europa.

Astăzi, scrie Lothar Bolz, există 
toate premizele pentru rezolvarea paș
nică și democratică a problemei ger
mane. Conferința de la Geneva a ară
tat în mod convingător că importan
tele probleme internaționale pot fi, 
în condițiile corespunzătoare, regle
mentate pe calea tratativelor care să 
ducă la hotărîri de comun acord.

Năzuința poporului german spre 
restabilirea unității democrate a Ger
maniei — scrie Herbert Warnke în 
ziarul , „Trud” — va fi cu atît mai 
repede tradusă în viață cu cît ger
manii vor stabili mai repede o înțe
legere între ei. La această operă, ini
țiativa trebuie să aparțină muncito
rilor germani și organizațiilor lor — 
sindicatele. Muncitorii din Germania 
occidentală și din R.D. Germană sînt 
frați de clasă. Ei sînt muncitori ger 
mani. Unitatea clasei muncitoare 
germane va deveni o alianță de luptă, 
capabilă să învingă toate piedicile 
care stau în fața unității țării.

Din această cauză, Llniunea Sindi
catelor Libere Germane s-a pronun
țat întotdeauna pentru unitate -i 
pentru colaborare între sindicatele 
din cele două părți ale țării. Consi
derăm, scrie în continuare Warnke, 
că orice acțiune comună a celor două 

mari Uniuni sindicale germane ar ă- 
vea o deosebită importanță și ar fi 
de folos pentru poporul german, pen
tru pace și pentru restabilirea unității 
democrate a Germaniei.

Scindarea Germaniei, continuă au
torul articolului, și reînvierea milita
rismului, realizată în partea de vest 
a țării. înrăutățesc condițiile de trai 
ale oamenilor muncii din Germania 
occidentală. Scindarea Germaniei ne 
provoacă de asemenea anumite 
dificultăți și nouă, celor din Repu
blica Democrată Germană, Scin
darea țării din punct de vedere eco
nomic, fapt care îngreunează cola
borarea dintre principalele ramuri ale 
industriei și dintre diferitele între
prinderi. precum și . comerțul inter- 
german complică, firește, și situa
ția noastră. De aceea. în interesul 
tuturor muncitorilor germani, trebuie 
să fie îndreptată această situație.

Subliniind în continuare avîntul 
mișcării greviste din Germania occi
dentală. Herbert Warnke scrie că în 
luptele greviste care au loc în pre
zent.. muncitorii vest-germani confir
mă rolul conducător al clasei mun
citoare; ei devin forța conducătoare 
în Germania occidentală a luptei po
porului pentru unitate si pace, împo
triva politicii „comunității defensive 
europene”. împotriva militarizării si 
a consecințelor eî. Din această cauză, 
oamenii muncii din întreaga tară 
trebuie să sprijine prin toate mijloa
cele lupta muncitorilor vest-germârrf 
si să contribuie la’ unitatea de acțiu
ne, care trebuie asigurată pe o bază 
cît mai largă. (Agerpres)'.
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