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Sarcinile responsabilului cu apljearea 
metodei graficului ciclic la mină

Muncitorii mineri din Valea Jiului au obținui în ultimele 
luni succese importante în îndeplinirea sarcinilor de plan la 
producția de cărbune. Este cunoscut oamenilor muncii din raio
nul nostru faptul că în lunile iulie și august colectivele minelor 
LJricani, Aninoasa, Petrila, Lupeni și colectivele multor sectoare 
de la celelalte mine, au extras rnii de tone de cărbune peste sar
cinile lor de plan. Și în această lună colectivele minelor Uricani,- 
Aninoasa și altele își îndeplinesc și depășesc cu regularitate 
prevederile planului de producție. »

Trecînd în revistă succesele dobîndite de harnicii mineri al 
Văii Jiului, succese care vădesc în general o îmbunătățire con
tinuă a activii ații din mine, nu pot fi însă trecute cu vedierea 
lipsurile și deficiențele care au încă loc la mine, mai ales în di
recția organizării muncii. La multe minie îndeplinirea sarcinilor 
de plan nu s-a obținut oe seama creșterii productivității muncii, ' 
pe seama extinderii metodelor avansate de organizare a, muncii, 
ci prin „asalturi de sfîrșit de lună“ și prin alte metode care nu 
ău nimic comun cu organizarea științifică a producției. Rezul
tatul acestui fel de a munci se reflectă în realizările minime 
obținute la începutul fiecărei luni, cînd producția medife zilnică 
a unor mine este cu 10-15 la sută mai scăzută decît spre sfîrșitul 
lunii, se manifestă și în neîndeplinirea indicilor, de calitate șl 
preț de cost — indici care în bună parte sînt neglijați.

La minele noastre de cărbuni există largi posibilități pentru 
asigurarea desfășurării ritmice a procesului de producție. O im
portantă verigă în îmbunătățirea organizării producției în mine 
o constituie extinderea aplicării metodei graficului ciclic atît la 
lucrările în cărbune cît și la lucrările de pregătiri. In această 
direcție sarcini de mare răspundere revin responsabililor cu me
toda graficului cic!'7- din cadrul serviciilor de producție ale 
minelor.

Activitatea inginerilor și tehnicienilor responsabili cu apli
carea metodei traficului ciclic poate fi caracterizată după re
zultatele obținute în extinderea Șl justă aplicare a acestei me
tode în lunile de cînd la mine s-a înființat acest post. Cu exeeo- 
ția minelor Uricani, Aninoasa și Vulcan, unde s-a înregistrat4 
un oarecare progres în extinderea metodei graficului ciclic, fapt 
care denotă că responsabilii cu graficul ciclic ău muncit mai 
satisfăcător, la celelalte mine se manifestă un total dezinteres 
față de această înaintată metodă de organizare a muncii. La 
mina Lupeni. de exemplu, tov. inginer Eugen Colibaba, respon
sabilul pe mină cu aplicarea metodei graficului Ciclic, s-a com
plăcut în situația de a reduce lună de lună numărul brigăzilor 
ciclice. In prezent, la această mină numărul brigăzilor ciclice 
este cu 50 la sută măi redus decît în lunile cînd nu exista res
ponsabil cu metoda graficului ciclic. La mina Petrila (respon
sabil tov. inginer Nicolae Spudercă), dună ce în cursul lunilor 
iunie-iulie s-au obținut unele succese în lărgirea’ aplicării acestei 
valoroase metode, în luna august și în prima decadă a lunii sep
tembrie brigăzile ciclice de la această mină au obținut realizări 
care dovedesc o totală subapreciere de către întreaga conducere 
ă minei și sectoarelor a metodelor, înaintate. La mina Lonea 
(responsabil tov. inginer Flaviu Berinde) numărul brigăzilor 
ciclice este cu mult sub posibilități.

Situația care există la minele arătate mai sus reflectă slaba 
activitate a responsabililor cu aplicarea metodei graficului 
ciclic. Dar această situație mai arată câ și conducerile minelor, 
în special a minei Petrila (director tov. îosif Pali) și serviciul 
producției de la Direcțiunea Generală a minelor, au subapreciat1 
în ultimul timp extinderea și justa aplicare a metodei graficului 
ciclic. La multe conduceri de sectoare s-a încetățenit ideea că, 
din moment ce există la mine un responsabil cu graficul ciclic, 
ele pot privi cu superficialitate și sînt scutite de răspundere față 
de lipsurile din aplicarea metodei.

Oamenii muncii din mine sînt profund interesați în a li
chida definitiv sistemul de muncă în „asalturi de sfîrșit de 
lună“, „rucăle", „bătălii pentru plan“ și alte asemenea metode ’ 
care n-au nimic comun cu organizarea socialistă a producției. 
Conducerile minelor trebuie să ia măsuri pentru curmarea â- 
cestor stări de lucruri. în primul rînd prin lăgirea aplicării me
todei graficului ciclic. Pentru aceasta conducerile minelor tre
buie să îmbunătățească activitatea responsabililor cu metoda 
graficului ciclic, ridicînd-o la înălțimea sarcinilor. Trebuie 
creată responsabilului cu graficul ciclic autoritatea necesară 
față de conducerile sectoarelor, mai ales față de acelea care 
subapreciază metoda gi aticului ciclic.

La rîndul lor, responsabilii cu metoda graficului ciclic tre
buie să organizeze o justă evidență a realizărilor brigăzilor 
ciclice, evidență zilnică și nu decadală, să studieze posibilitățile 
de extindere a acestei metode, să seziseze lipsurile, să studieze 
și să răspîndească experiența înaintată a celor mai bune brigăzi 
ciclice

Extinderea metodei graficului ciclic nu este numai o treabă 
â administrației. Generalizarea experienței înaintate trebuie să 
stea în ce.ntrul activității organizațiilor de partid de la mine, 
care au datoria de a mobiliza la acesta acțiune toate organiza
țiile de masă — organizațiile sindicale și de U.T.M., cercurile 
A.S.I.T. și A.R.L.U.S, Lipsurile care dăinuie astăzi în aplicarea 
metodei graficului ciclic sînt și lipsuri ale activității organiza
țiilor de partid și de masă.

Să ridicăm activitatea responsabililor cu aplicarea metodei 
graficului ciclic de la mine la înălțimea sarcinilor I

Sâ întâmpinăm cel de al II-lea Congres al P«M«R* 
și cea de a 37*a aniversare 

a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie 
cu noi succese în îndeplinirea și depășirea 

Planului de Stat pe (954 la toți indicii!
, Scrisoarea colectivă

a muncitorilor, inginerilor, tehnicienilor și funcționarilor 
din unele întreprinderi din regiunea Stalin

La 3Q octombrie va avea 
loc cel de al 11-lea Congres al 
Partidului Muncitoresc Ro
mîn — eveniment deosebit de 
important în viața poporului 
nostru muncitor,

Congresul partidului are loc 
în preajma celei'de a 37-a a- 
niversări a Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie, săr
bătoare scumpă pentru oame
nii muncii din lumea întreagă.

Strîns uniți în jurul Parti
dului Muncitoresc Rotnîn și al 
Comitetului său Central, întă
rind necontenit unitatea din
tre partid, guvern și popor, 
oamenii muncii din țara noas
tră își exDrimă hotărîrea de 
a întîmpina Congresul parti
dului și cea de a 37-a aniver
sare a Marii Revoluții Socia
liste din Octombrie cu succe
se în lupta pentru dezvoltarea 
eç momi ei naționale, pentru 
dezvoltarea agricïïftürli și a 

^¿Îgâstriei producătoare de bu
nuri de larg consum, pentru 
lărgirea circulației mărfurilor, 
pentru continua ridicare a ni
velului de trai al celor ce mun
cesc.

In marea întrecere socia
listă ce s-a desfj^rat în cin
stea aniversării unui deceniu 
de Ia eliberarea țări noastre, 
muncitorii, tehnicienii, ingine
rii și funcționarii din între
prinderile din regiunea Stalin 
— alături de întregul popor 
muncitor — au dobîndit suc- 
ceșc de seamă în lupta pentru 
creșterea continuă a produc
ției și productivității muncii, 
pentru reducerea prețului de 
cost și îmbunătățirea calității 
produselor, penttu îndeplini
rea și depășirea Planului de 
Stat pe anul 1954 Ia toți in
dicii. Aceste realizări dovedesc 
îndăodată că în fiecare între>- 
prindere din industrie, trans
porturi și construcții există

Angajamentele brigăzii minerului Kopetin Geza
Intre sutele de brigăzi de 

mineri harnici din Valea Jiu
lui un loc de frunte îl ocupă 
în lupta pentru sporirea pro
ducției de cărbune brigada cu
noscutului fruntaș al întrece
rii socialiste Kopetin Geza 
de la mina Lonea. Minerii din 
această brigadă extrag acum 
cărbune în contul lunii au
gust a anului 1958.

Acum cîteva zile in cadrul 
acestei harnice brigăzi a avut 
loc o consfătuire. Reîntors de 
la Conferința regională de 
partid, comunistul Kopetin 
Geza a propus ortacilor săi, 
frații Gheorghe și Adanț 
Vancso, Sabin Ciucian. Flo- 
rea David, Francisc Totter- 
mari, Simion Heteu, Adalbert 
Ambruș și alții, ca pînă la 
30 octombrie — ziua deschi
derii lucrărilor celui de al 
II-lea Congres ai Partidului 

încă mari posibilități și nese
cate rezerve interne care pot 
și trebuie să fie valorificate 
în scopul îndeplinirii și depă
șirii sarcinilor planului cin
cinal.

Acurrt, cînd partidul nostru 
concentrează forțele întregu
lui popor muncitor pentru rea
lizarea unui puternic avînt at 
agriculturii și pentru dezvol
tarea mai rapidă a producției 
bunurilor de larg consum, ne 
adresăm tuturor muncitorilor, 
inginerilor, tehnicienilor și 
funcționarilor din întreprinde
rile industriale care execută 
comenzi pentru agricultură 
sau produc mărfuri pentru 
consum popular, cu chemarea 
de a îndeplini în mod exem
plar sarcinile de producție 
prevăzute în Planul de Stat pe 
anul 1954. «

In continuare, se arată an
gajamentele sporite de întrece
re luate în cadrul consfătui
rilor de producție de către 
muncitorii, tehnicienii, ingine
rii șf funcționarii din între
prinderile din regiunea Stalin. 
Colectivele Uzinelor de trac
toare „Ernst Thälmann", uzi
nelor „Steagul Roșu", rafină
riei nr. 9-Orașul Stalin, 

fabricii de postav „Libertatea" - 
Sibiu, fabricii de zahar Bod, 
întreprinderii de produse lac
tate Sighișoara^ întreprinderii 
de bunuri de larg consum „23 
August", cooperativei Hălchiu 
raionul Stalin, atelierelor de 
automotoare C. F. R. Orașul 
Stalin, întreprinderii 504-Can- 
strucții Făgăraș, întreprinderii 
O.C.L. ’-Produse Induștridle- 
Sibiu și IPROF.IL-Măgura 
Codlei și-au luat angajamente 
deosebit de importante pentru 
îndeplinirea și depășirea Pla
nului de Stat pe 1954 la toți 
indicii.

Muncitoresc Romín — briga
da să realizeze sarcinile de 
plan pe anul 1958 și să dea 
primele tone de cărbune în 
contul anului 1959. Analizînd 
propunerea și posibilitățile, 
întreaga brigadă și-a mani
festat hotărîrea de a traduce 
acest obiectiv în faptă.

Marți, 14 septembrie, bri
gadierul Kopetin Geza a ară
tat comitetului de partid al 
minei Lonea și conducerii 
sectorului II angajamentele 
luate în întrecere în cinstea 
Congresului P.M.R. de către 
brigada sa. In aceste anga
jamente se spune printre al
tele;

—- brigada vă depăși zilnic 
normele cu 200 la sută, ceea 
ce îi. asigură îndeplinirea sar
cinilor de plan pe anul 1958 
pînă la 30 octombrie a. c.;

In încheierea scrisorii, s& 
arată : ' ’

In întîmpinarea celui de al 
doiiea Congres al Partidului 
Muncitoresc Romîn și a celei 
de a 37-a aniversări a Marii 
Revoluții Socialiste din Oc^t 
Umbrie, chemăm pe toți mun> 
citorii, tehnicienii, inginerii și 
iuncționarii întreprinderii®- 
din întreaga țară să dezbată 
să analizeze, în consfătuirile) 
de producție, posibilitățile, de " 
ridicare la un nivel mai înalt 
a întrecerii socialiste, prim 
stabilirea ce sarcini reale si 
prin luarea de angajamente 
care să asigure îndeplinirea 
și depășirea acestor sarcim.

Să muncim și mai hoiărît, 
dragi tovarăși, pentru îmbu
nătățirea activității de produc
ție și gospodărești a între
prinderilor în care lucrăm, în 
așa fel incit să putem raporta •’ 
celui de al 11-lea Congres a! 
partidului nostru drag un bi
lanț cît mai bogat de reali* 
zări. Să extindem în mod sis
tematic experiența înaintată ă 
fruntașilor în producție, să 
folosim cu chibzuială materia 
primă și materialele încre
dințate,' realizînd însemnate c-, 
conomii, să asigurăm o mal 
bună folosire a utilajului și a 
timpului de lucru, să reduceri 
necontenit prețul de cost d 
produselor și să f idicăm prdf • 
centul produselor de caiitat^ 
să lărgim circulația mărfuri; 
lor, să intensificăm schimbul 
de mărfuri dintre oraș și sal 
și să deservim cît mai civili
zat pe oamenii muncii.

Să punem întreaga noasW 
capacitate și inițiativă craF 
toare în slujba înfăptuirii po
liticii partidului — de ridicațf 
necontenită a nivelului de traț 
material și cultural, al oarrre* 
nilor muncii de la orășeni 
sate I * t

— în'cadrul brigăzii vor “fi 
calificați la locul de muncă, 
după metoda Kotleat, un nu
măr de 4 mineri;

—- pentru a reduce prețul 
de. cost al cărbunelui, factor 
important în creșterea nive
lului de trai al celor ce mun
cesc, brigada, se angajează 
să reducă consumul de explo- , 
siv cu 15 la sută față de nor
mativ;

— realizarea acestor obiec
tive mobilizatoare presupune
o înaltă «disciplină a muncii , 
pe care toți membrii brigă
zii s-au angajat s-o respecte.

Din partea comitetului de 
partid și din partea conduce
rii sectorului II, tov. secretar 
îosif Stern și tov. inginer 
Horia Cozma și-au luat an-,, 
gajamentul de a sprijini ini-*S 
tiativa brigăzii tov. Kopețin< 
Geza. ¡Z< - i
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Ni se semnalează că...

...La mina Aninoasa sínt unii 
muncitori — ce-i drept puțini la nu
măr care nu se încadrează in 
munca disciplinată. Printre aceștia 
sini ¡uliu Văjan, Nicolae Buliga și 
Stelică Ionele. In afară dc faptul 
că nu se străduiesc să-și îndepli
nească safainile ce le stau în față, 
ei au făcut in cursui- lunii august 
cite 3 pină la 4 nemotivate. Lipsind 
nemotivat de la șut, aceștia au dez
organizat munca brigăzilor in care 
lucrează, făcind ca ortacii lor să 
nu-și poală duce la îndeplinire an
gajamentele luate. Ei trebuie să-și 
schimbe atitudinea față de muncă 
pentru a nu rămine de rușine în 

I fața celorlalți muncitori disciplinați.

! ' L. EMERIC
corespondent

1
JT

...Zile întregi bufetul nr. 88 din 
localitatea Lupeni- stă închis, iar 
cind se intimplă să mai fie deschis 
gestionarul Ludovic Ghipri vorbește 
necuviincios cu cumpărătorii. De a- 
semenea, gestionarul acestui bufet 
are prostul obicei de a nu mai da 
rest pe motivai că nu arc bani mă- 
rănii. De asemenea, curățenia loca
lului în care este instalat bufetul 

, lasă mult de dorit.
Este necesar ca conducerea O.C.L. 

Petroșani să facă .ordine la bufe
tul nr. 88 din Lupeni.

MIHAI NUELEANU 
corespondent

★

...Oamenii muncii care s-au dus 
in ziua de 12 septembrie la bufetul 
din Cimpa, pentru a face diferite 
cumpărături, au văzut cu mirare că 

. în bufet, deși era deschis, nu servea 
nimeni. Poate s-a intîmplat ceva, cu 
gestionara Nuța Moraru — și-au 
spus oamenii. Și, după o lungă aș
teptare ei au ferecat ușa bufetului 
cu un lacăt. Nu mică á fost însă 
mirarea oamenilor cind, intr-o curte 
apropiată, au Văzut-o pe gestionară 
jucind... volei.

Organele in drept trebuie să ia 
măsuri în această privință. Nu de 
alta dar s-ar putea intimpia ca 
gestionarei să-i vie intr-o zi poftă 
să joace volei la.-.. Petroșani.

ȘTEFAN MIHALCEA 
corespondent

De c e să~nvăf?l...
Cobora' încet, cu teamă, scările sui

torului spre abataj. Ori cine l-ar fi 
’Văzut și-ar fi dat seama că-i un novice 
în ale mineritului. Nu cobora scările 
Ca alți mineri, cu fața către ele, cu 
lampa agățată în așa fel ca să lumi
neze spițele pe care urma să pună pi
cioarele. Nu. Cobora cu fața în sus 
către tavanul suitorului, și se căznea 
amarnic să lumineze cît mai departe 
în josul hrubei. Toate-1 incomodau: 
lampa căreia nu-i, găsea locul cînd 
î-ntr-o mînă cînd în alta, hainele, mai 
ales vestonul de doc care se agăța 
mereu în ieșiturile scărilor, casca de 
miner care era gata-gata să cadă în 
adînc. De nenumărate ori a avut sen
zația că va.aluneca în jos, fără putin
ță de a se opri.

Ajuns în abataj,, șeful brigăzii, Ko- 
văci-baci, La dăscălit minerește.

— Apăi să știi că așa n-om face 
treabă amîndoi. La vremea ta eu eram 
sprinten ca o șopîrlă, pe cînd tu... 
Un ceas ți-a trebuit pînă să anunți 
artificierul... barem’vine ?...

— Vine — a răspuns fără vlagă, 
Niculăiță Afloarei, așezîndu-se pe un 
buștean gros, anume pregătit pentru 
un jug.

Kovaci-baci La lăsat să se „hodi
nească“ cîtevâ minute, apoi l-a che
mat.

— Niculaie, viao să șorolim 
steămpu...

1.

Mai multă atenție
Marele scriitor sovietic Gorchi spu

nea : „Cartea este poate cea mai com
plicată și mai mare minune din toate 
minunile făurite de omenire în dru
mul ei spre fericirea și măreția viito
rului“.

Aceste cuvinte vin să întărească 
ceea ce se spune atît de des, că mun
ca cu cartea este o muncă de mane 
cinste și răspundere. De acest lucru 
însă nu sînt pătrunși toți acei care 
mînuiesc carfea, nu toți sînt convinși 
că munca de răspîndire a cărții este 
o sarcină de mare răspundere.

In Valea Jiului există numeroși ac
tiviști pe tărîm cultural și totuși de 
multe ori se lucrează fără spirit de 
răspundere, fără entuziasmul și dra
gostea necesară. Vastul teren al ac
tivității culturale este ocupat în bună 
parte de munca cu cartea.

In ultimii ani, pe lîngă noile ci
nematografe, colțuri roșii, cămine 
culturale, stații de radio-amplificare, 
cluburi muncitorești. în Valea Jiului 
au luat ființă biblioteci înzestrate cu 
peste 110.000 voluțpe în limbile ro- 
mînă, rusă, maghiară și germană. A- 
cestea stau ca o mărturie vie a grijii 
partidului pentru culturalizarea oa
menilor muncii.

Activiștii pe tărîm cultural și, în 
special, cei din domeniul muncii cu 
cartea, respectiv bibliotecarii, sînt da
tori să nu-și uite o clipă rolul ce-1 au 
în revoluția noastră culturală și să 
folosească din plin mijloacele puse la 
îndemînă de partid.

Unii bibliotecari prețuiesc acest lu
cru. Astfel tovarășul C. Stelian de la 
biblioteca din Aninoasa,, lucrînd vo
luntar, a reușit să înscrie 650 de ci
titori, deschizînd patru biblioteci mo
bile, cu peste 100 cititori. Din contră, 
alte biblioteci nu dovedesc o rodnică 
activitate. De multe ori se lucrează 
anarhic, neorganizat, aceasta fie da
torită lipsei de îndrumare și control 
din partea responsabililor culturali, 
fie ¿Rn cauză că bibliotecarii nu stu
diază materialele de îndrumare pro
fesională sau pur și simplu .nu sînt 
corespunzători în muncă. Așa se pre
zintă situația la Lupeni, Lonea, Uri- 
căni, Ia biblioteca comitetului de în
treprindere Ü.R.U.M. Petroșani ca și 
în alte părți. La Lupeni, la clubul 
minier datorită faptului că tovarjfeii 
din comitetul sindical de întrepriiwe- 
ré consideră munca bibliotecarului 
ușoară, redusă doar la schimbul de 
cărți, în anul acesta au fost înlocuite 
trei bibliotecare.

Lă biblioteca U.R.U.M. Petroșani, 
există un alt aspect. Din cauză că tov. 
bibliotecară Nichelciuc nu-și cunoaște

— SCHIȚĂ —

S-a sculat și, fără interes, s-a a- 
propiat de brigadier.

— Tu ține șteampu că eu îi fac 
șoru. Da să ții bine, ortace!...

A strîns în brațe bușteanul de brad 
care se zguduia la fiecare lovitură de 
secure, de-i clănțăneau lui Niculăiță 
toți dinții-n gură. Kovaci-baci a făcut 
un anumit semn din mînă, dar el n-a 
priceput nimic.

— Întoarce... așa, ce dracu, nu-nțe- 
legi 1

Brigadierul a mai izbit- de cîteva 
ori cu sete cu securea șf apoi, cu lo
vituri ușoare a netezit scobitura șoru- 
lui. A înfipt securea în stîlp și s-a a- 
șezat lîngă ea. L-a poftit și pe Ni
culăiță să facă la fel. Privindu-1 cu 
bunătate l-a întrebat.

— De unde zici că ești, Niculae ?,
— Din părțile Moldovei...
— Si la baie n-ai mal lucrat..
— Nu...
— Hm... atunci o să trebuiască să 

înveți, să te uiți cu luare aminte la 
noi, să faci așa cum îaceni noi. Te 
văd de altfel băiat desghețat. Dar îți 
atrag atenția: mulți dintre voi ăștia 
tineri, după două-trei luni de la in
trarea în baie se chiulangesc, zîc că 
n-au ce învăța de la noi, minerii bă- 
trîni. Ei zîc că au carte mai multă 
ca noi, că-s mai umblați. Or fi avînd

muncii cu cartea
sarcinile, la 1 ianuarie 1954 nu s-a 
făcut reînscrierea cititorilor rămași 
de anul trecut. Datorită acestui fapt 
1156 cititori vechi au fost trecuți ca 
cititori noi, în vreme ce în caietul de 
evidență figurau doar 116 tovarăși.

O totală lipsă de interes se-constată 
la Uricani. Biblioteca cîndva bine în
zestrată, numără în prezent... 36 vo
lume, iar acestea stau sub cheie. Ast
fel, mulți’ care vreau să citească o 
carte sînt nevoiți să o procure de la 
Lupeni sau din alte părți. Față de a- 
ceastă situație comitetul de întreprin
dere de la mina Uricani, trebuie să 
ia măsuri neîntîrziate.

Ca exemplu bun poate fi dat biblio
tecarul din Aninoasa, tov. C. Stelian, 
mai ales pentru activitatea lui de răs
pîndire a cărții. Dar și acesta mai 
are lipsuri în munca de evidență a 
cititorilor și de organizare a biblio
tecii. Din cele 17.000 volume ale bi
bliotecii doar 9216 sînt inventariate, 
iar evidența cititorilor nu-i ținută sis
tematic, la zi. Acesta-i un fapt con
statat și .la alte biblioteci din Valea 
Jiului, De aceea se impune ca acti
viștii muncii cu cartea, responsabilii 
culturali din comitetele sindicale de 
întreprindere, difuzorii și mai ales 
bibliotecarii, să privească cu mai 
mult simț de răspundere sarcinile ce 
le revin.

O muncă susținută trebuie să ducă 
bibliotecarii pentru ca ori ce carte să 
ajungă în mîna fiecărui om ăl mun
cii, atrăgînd noi și noi cititori. Pentru 
atingerea acestui obiectiv trebuie or
ganizat cu cei mai buni cititori al bi
bliotecii cercul „Prietenii cărții“, 
prin, ajutorul căruia oamenii muncii 
pot primi cărți atît la locul de mun
că cît și acasă. E necesar să se orga-, 
mzeze cît mai des prezentări, recen
zii sau. consfătuiri asupra cărților noi 
apărute. Fiecărui bibliotecar i se cere 
să u„a dovadă că simte răspunderea 
,ce-i revine în munca cu cartea, popu- 
larizînd-o prin paiiouri, diafilme, vi
trine, expoziții. In centrul atenției tre
buie să stea extinderea și generaliza
rea experienței înaintate sovietice â 
cărților scrise de fruntași, printre ca
re: „Ce sînt rezervele interne ale în
treprinderilor“, „Cum am realizat 
un bogat cont de economii“ etc.

Muncind în felul acesta, biblioteca
rii își vor îndeplini cu cinste sarci
nile ce le revin în revoluția cultu
rală, contribuind astfel la ridicarea 
conștiinței oamenilor muncii în lupta 
pentru construirea socialismului.

R. BALȘAN

carte, că noi, pe vremea noastră, n-am 
avut posibilitate să-nvățărn. Dâr nu 
uitai^noi ăștia bătrîni avem mai multă 
praxă. Ș-apoi mineritul nu se învață 
așa cu una cu două, mai ales acum 
cînd sînt atîtea mașini în abataje. Mi
neritul e o meserie grea, dar faină și 
foarte folositoare. E fain să porți uni
forma de miner, dar nu-i ușor s-o 
porți cu cinste.

...Așa și-a început ucenicia în mină 
Niculăiță Afloarei, tînăr venit în Va
lea Jiului de prin părțile Moldovei. 
A ascultat cu atenție sfaturile briga
dierului și în el a încolțit dorința sin
ceră de a învăța această frumoasă 
meserie, de a lupta pentru a deveni 
un miner de frunte

★
Retras în odaia sa de la cămin, Ni

culăiță citea cu atenție „Călăuza 
muncitorului de la transportul pe ga
lerii“. Citea și își nota într-un caiet 
lucrurile care i se păreau mai esen
țiale, cît și pe cele care nu le înțe
legea. In camera alăturată se auzeau 
rîsete și discuții vii.
. Curînd ușa camerei s-a deschis și 
o droaie de gălăgioși a intrat înlă- 
untru.

— Cu ce te ocupi, cuviosule I — 
îl luă în derîdere Pavel Tomiuc, un 
tînăr dintr-un sat vecin

— Citesc...
— Să vedem ce citește dumnealui

A apărut:
,, Carnetul agitatorului’*

nr. 13 — septembrie 1954
cu următorul cuprins:

Un vast program pentru făurirea 
bunăstării poporului muncitor.

Cifre și fapte: Perspectivele mă
rețe ale agriculturii noastre.

Din experiența muncii de agitație 
— Convorbirea agitatorului Dumitru 
Stoica, tehnician agronom din G.A.S. 
Săcuieni-Roman: Vom contribui la în
făptuirea programului de dezvoltare 
a agriculturii. — Victor Sărăcită, a- 
gitator, brigadier în gospodăria agri
colă colectțvă „N. Băloescu“ din co
muna Tuzla, regiunea Constanța: 
Munca de agitație în brigadă — con
diție principală a îndeplinirii planu
lui de producție al gospodăriei agri
cole colective. — Maria Costescu, a- 
gitatoâre fabrica „Tricotajul Roșu''- 
București: Munca politică în rîndurile 
tineretului — o sarcină de cinste și 
de răspundere. — Costea Vasile, se
cretarul • organizației de bază din a- 
telierul „Lanțuri Rotary“ Uzinele 
„Gh. Gheorghiu-Dej“ Tîrgoviște: Cum 
sprijină gazeta de perete îndeplinirea 
și depășirea planului în atelierul nos
tru

In ajutorul agitatorilor care țin 
convorbiri: Un deceniu de existență 
a Bulgariei populare.

„Agenda agitatorului“ — un im
portant sprijin în muncă politică de 
masă.

Agitatori, ăbonați-vă la „Carnetul 
agitatorului“ !

Abonamentele se lac la oficiile poș
tală, prin factorii poștali și difuzării 
voluntari din întreprinderi și instituții.

Prețul unui abonament: pe 6 luni 
3 lei; pe 12 luni 6 lei.

„Carnetul agitatorului“ se găsește 
de vinzare la toate chioșcurile difuză
rii presei, la oficiile poștale, unitățile 
„Librăria Noastră“ și debitele O.C.L;

— se repeziră alții și-i zmulseră car
tea din mînă. Bine mă, tu nici atîta 
lucru nu știi !... Ai făcut degeaba 
șapte clase elementare dacă nu te 
poți descurca fără carte în meseria 
de vagonetar. Phiu, ce meserie î... 
Noi, mă, n-ani venit aici să ne facem 
vagonetari: ori ștaigări, ori nimic...

— Bine, dar aici sînt lucruri inte
resante, necunoscute...

— Interesante?!... necunoscute!?... 
Ce găsești tu interesant și necunoscut 
în-meseria de vagonetar! Ce? Stai 
la rol, umpli vagonetul cu cărbune, 
răcnești Ia ăia de sus că nu mai ai 
goale, strigi după dizelist. ce?...

— Totuși...
— Nici-un totuși ! Aruncă cartea și 

hai cu noi 1 Ca să fii miner mă, nu-i 
nevoie de mare filozofie. Trebuie 
să-nveți două lucruri: în primul rînd 
să bei și în al doilea rînd să înjuri. 
Nimic mai mult. Noi învățăm deocam
dată lucrurile astea, cele mai esen
țiale pentru a deveni mineri...

— Vă îmbătați și faceți nemoti
vate...

Ce mă, cuviosule ! auziți-1 ! fa
cem nemotivate... Bine mă, dar cum 
vrei să facem ani de pensie... Apoi le 
mai facem pentru că n-avem încă an
trenamentul la băut. Haideți fraților 
la antrenament!...

★
— Năravul rău îl deprinzi mai les

ne decît un obicei bun — vorbea rar, 
fără grabă, secretarul organizației 
U.T.M. Te-ai înhăitat cu afurisiții ăia



STEAGUL ROȘU

Femeile — luptătoare neobosite 
pentru noi realizări gospodărești

In timpul lib ep

Printre localitățile înfloritoare ale 
Văii Jiului se numără și orașul Vul
can. In numai zece ani, Vulcanul, ve
che așezare minieră, s-a transformat 
cît n-ar fi reușit în zeci de ani pe 
vremea stăpînirii capitaliste; In cen
trul orașului, unde în trecut se înălțau 
cîrciumile și dughenele speculanților, 
s-au înălțat blocuri 'noi, spațioase, 
magazine etc. Creșele pentru copii, 
cluburile, căminele și alte edificii so- 
cial-culturale, construite în anii pute
rii populare, dovedesc preocuparea 
partidului și guvernului'pentru ridi
carea nivelului de trai material și 
cultural al celor ce muncesc.

La munca de transformare, de în
frumusețare a orașului, o contribuție 
prețioasă o aduc femeile din Vulcan. 
Mobilizate de delegatele și membrele 
comisiei de femei de pe Îîngă Sfatul 
popular al orașului, numeroase gos
podine au efectuat sute de ore de 
muncă voluntară pentru înfrumuseța
rea localității lor, pentru diferite rea
lizări gospodărești.

In vara acestui an, în orașul Vul
can a fost deschisă o creșă în care 
copiii femeilor din cimpul muncii sînt 
îngrijiți și educați în bune condițiuni. 
încă înainte de a se deschide creșa 
la înzestrarea ei cu lenjeria necesară 
au muncit voluntar zeci de soții de 
mineri. Mobilizate de tov. Valeria 
Jura și Magda Cilcer, soțiile mineri
lor au confecționat 356 cămășuțe pen
tru copii, 595 fețe de masă, precum și 
un însemnat număr de pijamale, ro
chițe etc. Printre gospodinele care 
s-au evidențiat în mod deosebit în a- 
ceastă muncă se numără tov. Slovic' 
Rozalia, Filofteia Ștanciu. Leta Scol- 
nic. Rozalia Laslo și altele care, au 
executat fiecare cîte 10-30 bucăți con
fecții.

Paralel cu orașul se dezvoltă și 
mina Vulcan, mină redeschisă în anii

In luptă pentru mal mult cărbune
La mina Aninoasa întreeeFea socia

listă pentru o producție sporită de 
cărbune se desfășoară cu avînt Nu
meroase brigăzi de mineri de la a- 
ceastă mină dobîndesc zi de zi succe
se însemnate în muncă.

In primele rînduri ale întrecerii se 
situează minerii din brigăzile condu
se de tov. Vicențiu Ignătescu și Ilie 
Negoiu care, aplicînd metodele de lu
cru sovietice, au reușit să-și depă
șească sarcinile de plan pe crima de
cadă a lunii septembrie cu 54 și, res
pectiv, 35 la sută. Cu mult spor mun
cesc și brigăzile de mineri conduse 
de tov. Petre Iosif și Petre Săcăluș. 
In perioada 1-12 septembrie membrii 

regimului democrat-popular. Pe Îîngă 
sutele de femei care lucrează efectiv 
în mină, un număr de 22 gospodine 
din Vulcan, mobilizate de delegatele 
de femei, au efectuat diferite munci 

, voluntare la mină. Alte numeroase 
r gospodine au contribuit prin munca 

lor la curățirea și înfrumusețarea 
parcurilor, străzilor și școlilor din 
localitate. Toate aceste realizări, ob
ținute de gospodinele din Vulcan, do
vedesc dorința lor fierbinte de a con
tribui prin muncă la înflorirea loca
lității lor.

Cu toate acestea, nu se poate spu
ne că în orașul Vulcan nu există lip
suri în antrenarea femeilor în acțiuni 
de folos obștesc. Comitetul executiv 
al Sfatului popular al orașului Vul
can nu se sprijină în suficientă mă
sură în munca sa pe comisia și de
legatele de femei.

Comitetul executiv al Sfatului 
Popular trebuie să se sprijine în ac
țiunile sale pe comisia și delegatele 
de femei, să le antreneze la descope
rirea și folosirea resurselor locale, la 
noi și noi realizări gospodărești. La 
rîndul lor, delegatele și membrele co
misiei de femei trebuie să antreneze 
în acțiunile de folos obștesc un număr 
tot mai mare de femei. Delegatele de 
femei trebuie să aducă la cunoștință 
comitetului executiv al sfatului popu
lar propunerile și sezisările făcute de 
gospodinele din localitate, să ajute 
comitetul executiv în rezolvarea sezi- 
sărilor și propunerilor femeilor. ț

Antrenînd în munca de folos ob
ștesc mase cît mai largi de femei, fo
losind cu pricepere inițiativa și spi
ritul lor gospodăresc, comitetul exe
cutiv al sfatului popular al orașului 
Vulcan va obține noi și. însemnate 
succese în lupta pentru transformarea 
orașului Vukan.

acestor brigăzi au extras din abata
jele lor cu 30 la sută mai mult căr
bune peste plan.
• Printre brigăzile de mineri de la 
această mină, care obțin succese în
semnate în întrecerea socialistă, se 
numără și cele conduse de tov. Au- 
gustin Guran, Nicolae, Breda și loan 
Blăjan. care, zi de zi,' își realizează 
sarcinile de plan în proporție de 125- 
142 la sută.

Minerii de la Aninoasa sînt hotă- 
rîți să nu precupețească nici un efort 
pentru a dezvolta tot mai mult suc
cesele obținute pînă în prezent.

EMERIC LANY 
corespondent

Sîmbătă după-amiază, la cabana 
din Lupeni au venit în excursie, peste 
80 de muncitori, funcționari, elevi și 
studenți. Printre aceștia puteai vedea 
pe tovarășii Radu loan și Poboreni 
Alexandru cu soțiile lor, frații Gothard 
Iosif și loan, Huzsar Tihamer, Ken- 
dereși Vilhelm și Fazecaș Tiberiu, e- 
Ievi fruntași la învățătură de la școala 
medie tehnică de cărbune, muncitorul 
Gogoașă Mihai, montorul Muntean 
Victor și alții.

Pe un șantier
Muncitorii de pe șantierul de con

strucții din Vulcan, înscriu noi suc
cese în lupta pentru a da muncitorilor 

(locuințe mai multe și de mai bună ca
litate. Ca întotdeauna cele mai însem
nate realizări în muncă le obțin bri
găzile complexe și de specialitate.

Brigada complexă condusă de frun
tașul întrecerii socialiste Sandu Tu- 
dor folosind metodele sovietice de lu
cru. a obținut pe prima decadă a lunii 
septembrie, o depășire a sarcinilor 
de plan de 65 la sută. Exemplul a- 
cestei harnice brigăzi este urmat și 
de brigada de specialitate condușii 
de tov. loan Moga care la executarea

Pentru ridicarea bunăstării țărănimii muncitoare
Țăranii muncitori care contractea

ză vînzarea animalelor și produselor 
animale cu întreprinderile de stat se 
bucură de tot mai multe avantaje. In 
același timp țăranii muncitori sînt 
sprijiniți de către stat, cu lemne de 
construcții pentru adăposturi și cre
dite pe termene lungi pentru cumpă
rarea de animale de muncă și d- 
vaci pentru lapte — toate în scopul 
întăririi gospodăriei țăranilor munci
tori. și al ridicării producției de pro
duse animale.

Țăranul muncitor Aurel Saturn din 
satul Bănița, a primit zilele trecute 
de .la filiala Băncii de Investiții din 
Petroșani suma de 4000 lei, pe un 
termen de 3 ani cu o dobîndă anuală 
de 4 la sută. Cu acești bani el își va 
cumpăra o pereche de boi. La fel;

Tineri și tinere citiți:
„COMSOMOLSKAIA PRA VDA"

Publică articole privind succesele in muncă ale tineretului sovietic, j 
popularizează tinerii inovatori din industrie și agricultură.

Abonamentele pe anul 1955 se primesc la toate oficiile poștale, prin ; 
factorii poștali și difuzării voluntari din întreprinderi și instituții.

A doua zi, încă înainte de-a se ri
dica soarele, au pornit apoi g ipuri- 
grupuri să urce spre vîrfurile Straja, 
Mutu, Negrila și Vulcan, pe cînd alții 
s-au abătut spre ’ povîrnișurile apro
piate să culeagă zmeură, afine sau 
coacăze. Pînă seara tîrziu excursio
niștii și-au petrecut timpul liber cu 
fofos, întorcîndu-se la locurile lor de 
muncă cu forțe sporite.

V. STRAUȚ 
corespondent ’

de construcții
zidăriei despărțitoare, a înregistrat 
pe același interval de timp o depășire 
a sarcinilor de plan de peste 50 la sută.;

Tot pe șantierul de construcții din; 
Vulcan lucrează și brigăzile de mun-. 
citori constructori conduse de tov.; 
loan Cîmpeanu, loan Andronie, Ște
fan Popescu și loan Glogoveteanu. 
Aplicînd metodele de lucru sovietice: 
muncitorii din aceste brigăzi își de
pășesc zilnic productivitatea planifi
cată cu 25-38 la sută, dînd totodată; 
și lucrări de bună calitate.

M STANC1U ; 
corespondent .

țăranul muncitor Gheorghe Cuda din 
Petrila, și-a cumpărat de curînd cui 
cei 3600 lei împrumutați de la stat 
o junincă și o vacă cu lapte.

Printre cei ce vor ridica zilele a- 
cestea de la filiala Băncii de Inves
tiții din Petroșani, împrumuturi cu-: 
prinse între 2500-4000 lei pentru 
cumpărarea de animale de muncă șf 
vaci de lapte, se numără și țăranii 
muncitori Petru Popescu, Fie Băncilă, 
Vasile Cristea din Iscroni, Miron Mo- 
rpru din Livezeni și alții.

Acordarea de împrumuturi1 avanta
joase țăranilor muncitori 'în vederea 
cumpărării de animale de muncă șf 
pentru lapte, este o vie dovadă a 
grijii regimului nostru democrat- 
popular pentru ridicarea bunăstării a 
țărănimii muncitoare.

de la camera 43 și acum nu mai mergi 
nici la școala de calificare, nici la 
șut. Faci nemotivate, tinere, tocmai 
astăzi cînd la mină toată lumea își 
încordează eforturile pentru a înde
plini sarcinile de plan, pentru a astu
pa golurile pe care le faceți în produc
ție voi chiulangiilor...

Niculăiță Afloarei era roșu Ia față 
ca pînza de pe Vnasa secretarului or
ganizației LJ.T.M. Asculta cu ochii 
pironiți în podea.

—- ...Te iei în colți cu toți prin mină 
de o vreme încoace. Pe Îîngă că nu 
muncești mai ești și obraznic. Cînd 
vreau minerii vîrstnici să-ți arate a- 
numite lucruri, nu-i iei în seamă. 
Cînd te îndrumă tehnicienii spre școa
la de calificare, te fudulești: ,,Cu ști
ința mea de carte eu pot să fiu ștai- 
găr — le spui. Ce parcă mulți stai- 
gări știu să scrie și să citească ca 
mine. De ce nu mă trimiteți la școala 
de ștaigări". Spune-mi, cine te-a tri
mis în Valea Jiului ?

• — Organizația U.T.M. din sat...
— Si pentru ce anume?...
— Să dau sprijin minerilor de aici... 

Să scot cărbunele necesar dezvoltării 
industriei... mecanizării agriculturii...

— Aha !... va-să-zică știi. Ești con
știent de sarcinile de răspundere care 
le are astăzi de înfăptuit tineretul din 
mine. Cu atît mai grav, tovarășe. 
Spune-mi acum de ce nu-nveți ?...

— De ce să-nvăț, tovarășe... dacă-s 
chiulangiu... să fiu trimis înapoi...

— Cum de ce să-nveți ? Ca să de
vii om, tovarășe, ca să ajungi un â- 

devărat miner, ca să nu te faci de ru
șine față de tinerii din satul tău.

Zici că vrei să fii trimis înapoi ? 
Ești liber s-o faci, dar gîndește-te 
bine. De fapt nu e numai vina ta că 
ai ajuns în halul ăsta. O vină o pur
tăm și noi, organizația, că nu ne-am 
ocupat la timp de voi. Ne-am sezisat 
abia acum...

Secretarul a tăcut cîteva clipe și 
și-a aruncat ochii pe geam, la forfota 
din curtea minei

— Sînt informat, tovarășe Nicu
lăiță, că ai vrea să-ți înjghebezi un 
cămin. Cu Margareta lui Kovaci- 
baci, dacă nu mă înșel.

Niculăiță Afloarei a tresărit și și-a 
coborît și mai jos privirea'.

— Hm... nu e fată rea, numai că 
nu știu dacă o să vrea să se mărite 
cu unul care disprețuiește munca de 
miner, care-i... Spuhe, tovarășe Nicu
lăiță, ea ce părere are despre atitu
dinea ta ? Dar Kovaci-baci ?

— Nu știu, tovarășe secretar...
— O să stau de vorbă și cu Mar

gareta. E utemistă, .
Niculăiță a tresărit. Și-a ridicat 

ochii întrebători către secretar, s-a 
roșit și mai tare, apoi a îngăimat cu 
spaimă, rugător.

— Să n-o faceți, tovarășe secretar... 
Adică da... numai dați-mi un răgaz... 
să mă-ndrept...

— Ți-e și frică după cum văd, to
varășe Niculăiță. începi să-ți pierzi 
și simțul demnității de om. Vrei să 
cocoloșim lipsurile, să nu le spunem 
pe nume. De ce ți-e teamă să nu afle 

Margareta lipsurile tale, cînd nu ți-a 
fost rușine față de întregul colectiv, 
față de organizație ?... Fruntea sus, 
tinere I Tu nu ești un element rău. 
Mai poate ieși din tine un miner des
toinic, poate și un tehnician bun. 
Viața ți-e încă deschisă larg înainte.

★

Asculta cu atenție explicația mais
trului miner care le era lector la 
școala de calificare. Lectorul vorbea 
răspicat -pe înțelesul tuturor.

— Tovarăși! La lecția de astăzi 
învățăm despre armare. Despre armă
tură simplă și dublă, despre juguri și 
poligoane, despre stive și armături 
n orgă. Începem. Alegerea sistemu- 
ui de armare depinde de profilul lu

crării miniere, de scopul urmărit prin 
acea lucrare, de durata ei, de felul 
cum se manifestă presiunea. Armătu
ra se execută practic prin îmbinarea 
bucăților de lemn între ele. La rîndul 
lor chiar la același profil, la aceiași 
durată, îmbinările depind de felul cum 
lucrează presiunea: numai din tavan, 
din tavan și pereți, numai din pereți. 
De exemplu, la o galerie simplă...

Lectorul desena apăsat pe tablă pro
filul unei galerii și printr-o săgeată 
groasă arăta că presiunea lucrează 
din tavan.

Niculăiță Afloarei așternea și el pe 
caiet același profil, cu aceeași pre
siune. Alcătuia din linii drepte și ar
mătura, avînd grijă la îmbinare.

...La terminarea orei a coborît cîte 
două scările școlii de calificare. Voia 

cu orice preț să-i vorbească Margare
tei care de cîteva săptămîni îl ocolea 
mereu. Voia să-i arate că nu mai e 
un băiat rău, că s-a debarasat de nă
ravurile împrumutate, că, însfîrșit, 
învață. Lîngă colțul magazinului o 
întîlni, plimbîndu-se fără grabă, de 
parcă-1 aștepta.

— Margareta...
— Ce-i, chiulangiuleMe-ai pocăi.?1...
— Margareta... numai un cuvînt...
— N-am timp și n-o să am pînă 

cînd tu nu-țî iei examenul de miner..»
— Dar... Margareta ..
— Nu !...
A rămas în drum, năuc, privind-o 

cum se îndepărta. Și-ar mai fi rămas 
mult așa dacă nu l-ar fi zărit pe Ko
vaci-baci, tatăl fetei.

— Noa, ce ai ortace, vii de la 
școală ?

— Vin...
— Și ce-ai învățat, mă rog. as

tăzi ?..
— Despre armare, Kovaci-baci.
— I-a întins ca un școlar caietul 

de notițe, decchizîndu-1 acolo unde 
desenase armarea în abataj. Bătrînul 
miner și-a potrivit ochelarii ne nas 
și a examinat cu luare aminte desenul.

— Ii frumosă. Nu-i lipsește nimic. 
Eu n-o pot face așa din creion. Eu o 
fac mai ușor din săcure, acolo-n baie. 
Voi tinerii însă o faceți și din creion 
și din săcure, că d-aia umblați la 
școală. Astăzi nu-i dea ¡uns să ai nu
mai praxă pentru a fi un adevărat 
miner. Nu I

I. MANEA



4 STEAGUL ROȘU

Răspunsurile lui V. M. Molotov 
la întrebările redactorului șef al ziarului japonez 

„Țiubu Nippon Simbun“, dl. M. Sudzuki
Redactorului șef al ziarului „Țiubu Nippon Simbun",

Stimate dotonule M. Sudzuki,
Am primit scrisoarea dv. care cu

prinde întrebări cu privire la relațiile 
sovieto-japoneze.

In conformitate cu dorința expri
mată de dv., răspund la aceste între
bări.

1. „Cu privire la încheierea unui 
pact de neutralitate sau a unui pact 
de neagresiune intre Japonia si 
U.R.S.S.

După conferința de la Geneva se 
accentuează starea de spirit a opiniei 
publice mondiale în favoarea stabilirii 
cît mai grabnice a coexistenței între 
Răsărit și Apus. Poporul japonez, cu 
excepția unei minorități neînsemnate, 
nu dorește desigur nici el să fie în 
relații dușmănoase cu U.R.S.S. sau 
să intre din nou în asemenea relații 
cu U.R.S.S. i

In această ordine de idei, care este 
în momentul de față părerea dv. des
pre posibilitatea încheierii unui pact 
de neutralitate sau a unui pact de ne
agresiune între Japonia și U.R.S.S.?,“

Răspuns. După cum se știe, în rela
țiile sale cu celelalte țări, guvernul 
sovietic pornește de la recunoașterea 
principiului coexistenței pașnice a 
statelor cu orînduiri sociale diferite 
și de la faptul că pot fi realizate ho- 
tărîri de comun acord în problemele 
internaționale nereglementate, dacă 
părțile interesate tind spre acest lu
cru. Oamenii sovietici sînt convinși 
că o asemenea politică corespunde nu 
numai intereselor popoarelor din U- 
niunea Sovietică, ci și intereselor po
poarelor din celelalte țări, care nă
zuiesc spre micșorarea încordării in
ternaționale și consolidarea păcii.

Uniunea Sovietică duce în mod con
secvent o politică de pace și năzuiește 
spre dezvoltarea unor relații normale 
cu toate statele care năzuiesc, ia rîn- 
5ul lor, să întrețină asemenea relații 
cu U.R.S.S. Ea duce aceeași politică 
și față de Japonia, cu care nu între
ține pînă în prezent relații normale, 
deși problema reglementării acestor 
relații a devenit actuală. Se înțelege 
că rezolvarea acestei chestiuni ar în
gădui examinarea problemelor con
crete ale relațiilor dintre U.R.S.S. și 

| Japonia.
2. „Cu privire la restabilirea rela

țiilor normale intre Japonia și U.R.S.S.
In ciuda faptului că au trecut deja 

nouă ani de la terminarea celui de 
[ al doilea război mondial și că, mai 
|âles după conferința de la Geneva,

„Țiubu Nippon Simbun" este un 
¡ziar japonez influent, editat intr-un 
l tiraj total de peste 2 milioane exem
plare, în orașul Nagoia, unul din cele 
mai mari centre industriale din Ja
ponia.

„In politica Germaniei occidentale trebuie făcută aceeași cotitură 
ca în politica Franței”

Ziarul „Neue Zeit“, a publicat in
terviul acordat unui corespondent al 
Isău de fostul cancelar al Reichului, 
| dr. losef Wirth, președinte al Uniu
nii germanilor care luptă pentru u- 
nitdte, pace.și libertate. Wirth ¿. de
clarat că opinia publică din Germa
nia occidentală condamnă politica lui 
Adenauer care duce la încordarea re
lațiilor cu Franța. Wirth a subliniat 
că încordarea provocată de politică 
guvernului de la Bonn trebuie lichi
dată pe calea unei apropieri germano- 
franceze.

Prin acțiunile unite ale forțelor na
ționale ale poporului german care își 
dau seama de răspunderea ce le re
vine, a spus Wirth, în politica Ger
maniei occidentale trebuie făcută a- 
ceeași cotitură care a fost înfăptuită 
în politica Franței sub presiunea in-

dl. MIȚURU SUDZUKI
crește dorința popoarelor din multe 
țări de a restabili coexistența pașnică 
intre Răsărit și Apus, relațiile nor
male dintre Japonia și U.R.S.S. n-au 
fost încă restabilite.

Resimțind un profund regret în le
gătură cu situația sus-arătată, aș dori 
să știu care sînt, după părerea dv., 
obstacolele care împiedică în momen
tul de față restabilirea relațiilor nor
male între cele două țări ?“

Răspuns. Obstacolul principal care 
împiedică restabilirea relațiilor nor
male între cele două țări este, după 
părerea mea, faptul că anumite cer
curi din Japonia urmează dictatul 
cercurilor dominante din S.U.A., care 
caută să mențină Japonia în situa
ția de țară dependentă. Se înțelege 
că Japonia nu poate să rămînă vreme 
îndelungată în această situație de 
țară semiocupată.

In ceea ce privește Uniunea Sovie
tică, ea declară că este gata să nor
malizeze relațiile cu Japonia, în ca
zul cînd din partea Japoniei va fi 
manifestată aceeași hotărîre.

3. „Cu privire la dezvoltarea co
merțului intre Japonia și U.R.S.S.

Consider că existența legăturilor 
comerciale între țări vecine, precum 
și lărgirea într-o măsură cît mai 
mare a volumului unui asemenea co
merț, constituie un fenomen firesc și, 
prin urmare,, și o dorință inevitabilă 
a popoarelor japonez și sovietic.

După părerea dv., care este calea 
concretă pe care se poate dezvolta 
comerțul între Japonia și U.R.S.S. ?"

Răspuns. U.R.S.S. este pentru dez
voltarea relațiilor comerciale cu Ja
ponia în condiții reciproc avantajoa
se, deoarece aceasta corespunde inte
reselor popoarelor celor două țări. A- 
cest lucru este confirmat și de expe
riența perioadei în care U.R.S.S. și 
Japonia întrețineau largi legături co
merciale, ceea ce aducea mari avan
taje ambelor părți. Trebuie subliniat 
că posibilitățile existente pentru dez 
voltarea comerțului între U.R.S.S. și 
Japonia sînt departe de a fi folosite.

Ca măsuri concrete în acest scop 
ar putea servi întîlniri mai frecvente 
între persoane și delegații interesate 
în comerțul sovieto-japonez. S-ar pu
tea discuta și problema ca U.R.S.S. 
și Japonia să facă un schimb de mi
siuni comerciale oficiale în condiții 
de egalitate în drepturi și reciproci
tate.

4. „Cu privire la relnarmarea Ja
poniei.

Poporul japonez nu dorește scăde
rea nivelului său de trai, ca rezultat 
al reînarmării sau al sporirii efecti
vului forțelor armate. Totuși, el con
sideră, în același timp, admisibil ea 
un stat independent și suveran să 

tereselor naționale ale poporului fran
cez.

Ocupîndu-se de declarația guver
nului englez care a arătat că inten
ționează să convoace o conferință a 
celor nouă puteri (S.U.A., Anglia, 
Canada și cele șase țări semnatare 
ale tratatului cu privire la „armata 
europeană"). Wirth a spus:

Dacă conferința celor nouă va fi 
un truc diplomatic și o manevră a- 
vînd drept scop eschivarea de la o 
conferință a celor patru puteri, ea 
nu va face decît să agraveze încor
darea în Europa. In ultimul timp, a 
continuat Wirth, nu numai popoarele 
europene, ci și popoarele asiatice au 
început să vadă în scindarea Germa
niei un primejdios focar de război. 
Toți partizanii păcii din întreaga lu
me sînt ferm hotărîți să lichideze a- 
cest focar. Adenauer a declarat în re

aibă forțe armate proprii, indepen 
dente, în concordanță cu necesitățile 
minime ale autoapărării și cu posi
bilitățile sale economice.

Care este părerea dv. în privința 
forțelor armate de autoapărare a Ja
poniei ?“

Răspuns. Uniunea Sovietică este 
pentru o reducere substanțială a înar
mărilor de către toate statele și pen
tru interzicerea necondiționată a ar
melor atomice, cu hidrogen și a ce
lorlalte tipuri de arme de extermina
re în masă. Totodată, Uniunea So
vietică pornește de la premiza că 
orice stat suveran poate dispune de 
forțele armate necesare autoapărării.

După cum se știe, propunerile gu
vernului sovietic cu privire la trata
tul de pace cu Japonia prevăd că o 
Japonie independentă, iubitoare de 
pace și democratică poate dispune de 
forțe armate necesare pentru auto
apărare.

5. „Cu privire la dezvoltarea legă
turilor culturale între Japonia și 
U.R.S.S.

Sînt profund convins că lărgirea 
legăturilor culturale între Japonia și 
U.R.S.S va exercita o influență fa
vorabil asupra consolidării unor re-, 
lății cu adevărat prietenești intre Ja
ponia și U.R.S.S., chiar și în cazul 
cînd nu se așteaptă într-un viitor a- 
propiat restabilirea relațiilor normale 
între cele două țări.

Care este părerea dv în această 
problemă ?“

Răspuns. Uniunea Sovietică spriji
nă bucuros și tinde prin toate mij
loacele la dezvoltarea legăturilor cul
turale cu celelalte țări, inclusiv Ja
ponia. Numeroase delegații de oa
meni de știință și cuitură din alte 
țări au vizitat în ultimii ani U.R.S.S., 
iar delegații culturale sovietice au 
vizitat o serie de țări străine. După 
cum se știe, și cîteva delegații dift 
Japonia au vizitat Uniunea Sovietică.

Nu ne îndoim că în Japonia există 
destui oameni, mai ales Jn rîndurile 
intelectualității japoneze, ‘ care năzu
iesc în mod sincer spie lărgirea le
găturilor culturale cu popoarele 
U.R.S.S.

Este în afară de orice îndoială că 
acest lucru va exercita o influență 
favorabilă asupra întăririi relațiilor 
prietenești dintre Japonia și U.R.S.S., 
relații în care sînt interesate atît po
poarele noastre cît și celelalte po
poare care tind spre dezvoltarea co
laborării internaționale și spre con
solidarea păcii generale

Cu stimă, 
V. MOLOTOV

11 septembrie 1954.
Moscova 

petate rînduri și fără nici un echivoc 
că el este împotriva unei conferințe 
a celor patru puteri, deoarece se teme 
că această conferință va duce la în- 
frîngerea politicii americane. Prin a- 
ceasta el a confirmat din nou că și 
pe viitor va fi un executant al pla
nurilor americane. „Suveranitatea" 
pe care o cere pentru Republica Fe
derală și pe care, conform dorințelor 
americanilor, nu o consideră decît un 
camuflaj pentru remilitarizarea Ger
maniei occidentale, nu are nimic co
mun cu suveranitatea de care are ne
voie Republica Federală. Adevărata 
suveranitate, a subliniat Wirth, im
pune abrogarea statutului de ocupa
ție și acordarea independenței în 
toate ' problemele de politică internă 
și externă, mai ales în problema u- 
nificării Germaniei în cadrul securi
tății generale europene.

Deschiderea sesiunii 
Biroului Consiliului 

Mondial al Păcii
VIENA (Agerpres). — TASS1 

transmite:
Biroul Consiliului Mondial al Păcii 

a dat. publicității, la 13 septembrie, 
următorul comunicat:

La 13 septembrie s-a deschis lă 
Viena sesiunea Biroului Consiliului 
Mondial al Păcii.

La lucrările sesiunii participă nu
meroși invitați — reprezentanți ai 
multor mișcări naționale pentru pace.

La prima ședință a sesiunii profe
sorul Bernal a prezentat un raport 
cu privire la situația internațională 
și la sarcinile ce revin mișcării in
ternaționale pentru pace. Sesiunea 
va dura pînă la 15 septembrie.

Eden propune includerea
Italiei și Germaniei occidentale 

în pactul de la Bruxelles
RC)N\A (Agerpres). — După eșecul 

pe care l-a înregistrat tratatul „co
munității defensive europene", pute
rile occidentale se străduiesc să re
învie militarismul german sub forma 
includerii lui în blocul Atlanticului 
de nor'1.

După cum relatează agenția ANSA, 
în cadrul întrevederilor pe care le-a 
avut la 14 septembrie cu ministrul 
de Externe al Italiei, Eden, ministrul 
britanic al Afacerilor Externe, i-a 
propus includerea Italiei și Germaniei 
occidentale în pactul de ia Bruxelles. 
Acest pact, semnat în 1948 între An
glia, Franța, Belgia, Olanda și Lu
xemburg prevedea în primul rînd 
„preînțîmpinarea Repetării unei agre
siuni din partea Germaniei". Este 
limpede însă că în prezent această 
clauză va fi scoasă pentru a se da 
mînă liberă militarismului, vest-ger- 
man revanșard.

'Bandele ciancaișiste 
continuă atacurile provocatoare 

împotriva R. P. Chineze
PEKIN (Agerpres). — China Nouă 

anunță noi cazuri de violare a spa
țiului aerian al Chinei de către a- 
vioane ciancaișiste .

La 12 septembrie, un borbardier de 
patrulare de tip „R.B.-4 U“ a apărut 
deasupra regiunilor de coastă din 
partea de est a provinciei Gijecian și 
a aruncat 12 bombe asupra orașului 
Ciuețiso. Avionul inamic a fost pus 
pe fugă de aviația Armatei Popu
lare de Eliberare.

La 10 septembrie un alt avion de 
tip „R.B.-4 U“ a apărut deasupra ra
ionului Din hai, provincia Cijecian. EI 
a fost de asemenea alungat de avi
oanele Armatei Populare de Eliberare,

Condamnarea 
unor spioni americani 

în R. P. Chineză
PEKIN (Agerpres). — China Nouă 
La 12 septembrie, Comitetul militar 

de control din Șanhai al Armatei 
Populare de Eliberare a dat publici
tății sentința în procesul celor opt 
persoane,-care au făcut spionaj în fa
voarea S.U.A..

Hew Francis Radmond, șeful ban
dei, a fost condamnat la închisoare 
pe viață.

Doi dintre spioni au fost condam
nați la moarte, cu suspendarea exe
cutării sentinței timp de doi ani; cei
lalți acuzați au fost condamnați la 
închisoare pe termene între 7 ani și 
închisoare pe viață.

Spionii și-au recunoscut crimele.
Această organizație de spionaj cu

legea informații în primul rînd cu ca
racter militar și îndeosebi informații 
despre construcțiile de apărare ale 
forțelor militare navale și aeriene de 
pe insula Liaodun, despre puterea ,de 
foc a vaselor de război, care stațio
nează în regiunea fluviului Vampu, 
în fața orașului Șanhai. r
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