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întrecerea socialista pentru îndepli
nirea înainte de termen a pla
nului cincinal.

FOILETON: I. Barbu — Zi de 
„producție mărită“.
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Mobilizarea tinerilor la îndeplini
rea sarcinilor de plan la toți in

dicii — sarcină centrală a orga
nizațiilor U.T.M. (pag. 3-a) 

încercările zadarnice de a înșela 
popoarele.

Pentru securitate colectivă in Eu
ropa 1 — Ecourile presei străine 
în legătură cu răspunsurile lui 
V. M. Molotov la întrebările co
respondentului ziarului „Pravda“. 

(pag. 4-a)

Mai multă atenție sezisărilor 
corespondenților voluntari!

La redacția noastră sosesc în fiecare zi numeroase scri
sori de la corespondenții voluntari. In scrisorile lor corespon
denții voluntari, muncitori, tehnicieni și funcționari, relatează 
probleme de importanță deosebită în legătură cu producția, 
popularizează experiența înaintată a fruntașilor întrecerii so
cialiste, semnalează ceea ce este nou și înaintat în localitățile, 
întreprinderile și instituțiile din Valea Jiului.

Așa cum e și firesc, activitatea corespondenților voluntari 
nu se limitează numai la descrierea faptelor pozitive. Ei scot 
cu curaj la iveală și ceea ce stă piedică în calea progresului, 
rhiulangii. delapidatorii avutului obștesc, birocrații și uneltele 
dușmanului de clasă nu sínt cruțați de condeiul ascuțit al co
respondentului.

Mișcarea corespondenților voluntari se bucură de o deo
sebită prețuire și de un sprijin larg din partea partidului nos
tru Acest lucru este oglindit de Hotărîrea Biroului Politic al 
CC. al P.M.R. cu privire la activitatea ziarului „Scînteia“ 
care cuprinde măsuri concrete pentru asigurarea eficacității 
materialelor critice scrise de corespondenți și publicate în presă. 
Totodată, datorită rodnicei lor activități, majoritatea corespon
denților voluntari se bucură astăzi de prestigiul si stima oa
menilor muncii, alături de care luptă pentru îndeplinirea și de
pășirea sarcinilor de plan, pentru descoperirea și folosirea re
zervelor interne ale întreprinderilor, pentru înlăturarea lip
surilor. Numeroasele sezisări trimise ziarului „Steagul Roșu“ 
de corespondenții voluntari în legătură cu unele lipsuri din 
activitatea întreprinderilor și instituțiilor din Valea Jiului, au 
avut mai întotdeauna ca rezultat îmbunătățirea muncii. Astfel, 
corespondentul nostru voluntar Gheorghe Stoica din Uricani 
a scris nu de mult ziarului „Steagul Roșu“ că munca minerilor 
de la mina Uricani este deseori frînată din cauză că nu primesc 
Ia timp vagonete geale și materialul lemnos de care au nevoie. 
Critica făcută de corespondent conducerii minei Uricani, în 
legătură cu aceste lipsuri, a ajutat conducerea minei să ia mă
suri practice în urma cărora aprovizionarea cu vagonete goale 
și material lemnos s-a îmbunătățit. Un alt corespondent al 
nostru, tov Ioan Băran, ne-a semnalat că dușurile de la baia 
minerilor din Lonea sínt defecte de mai mult timp. In răspunsul 
trimis redacției conducerea minei Lonea ne-a informat că sezi- 
sare'a este justă și că s-ău luat măsuri câ toate dușurile să fie 
reparate. Un alt exemplu semnificativ de eficacitate a criticii 
corespondenților voluntari îl constituie și răspunsul trimis re
dacției de către conducerea oficiului P.T.T.R. al raionului Pe
troșani care, în urma unei sezisări, arătă că a destituit pe diri
gintele oficiului postai din Petrila. din funcția pe care o d ținea. 
Și multe exemple de felul acesta, pot fi date.

Trebuie arătat însă că mai sînt unele conduceri de între
prinderi și instituții din Valea Jiului care manifestă nepăsare 
fată de sezisările corespondenților voluntari, încălcînd astfel 
prevederile Hotărîrii Biroului Politic al Comitetului Central 
al P.M.R

Lin exemplu de nesecotire a sezisărilor corespondenților 
de presă l-a dat conducerea minei Petrila (director tov. Pali 
losif) care n-a răspuns nici pînă azi la 5 sezisări primite în 
lunii“ august, septembrie, octombrie și noiembrie. La fel, con
ducerea întreprinderii 703 Petrila (director tov. Petru Mun- 
teanu) n-a răspuns la 3 sezisări primite în aceeași perioadă 
de timp. O atitudine asemănătoare manifestă Sfatul popular al 
orașului Petroșani și conducerea întreprinderii miniere din Bă- 
nița. care n-au răspuns la unele sezisări de 4 luni de zile.

Atitudinea de dispreț față de sezisările corespondenților 
voluntari se manifestă îndeosebi prin aceea că în multe cazuri 
nu se iau măsurile corespunzătoare pentru înlăturarea lipsuri
lor. Scrisorile corespondenților sínt citite, analizate, ni se co
munică că s-au luat măsuri de îndreptare; în realitate lipsurile 
persistă. Un asemenea caz ne-ă fost semnalat de un corespon
dent care arătă că angajamentele luate în urma unei sezisări 
critic» de către conducerea întreorinderii de panificație din Pe
troșani, de a îmbunătăți calitatea pîinii. au rămas pe hîrtie, 
pîinea se distribuie m»i de^art» oamenilor muncii fiind de 
calitate necorespunzătoare. Trebuie spus că asemenea răspun
suri date presei nu constituie altceva decît încercări de înșelare 
a opiniei publice

Mișcarea corespondenților este una din principalele forme 
rale legăturilor ce unesc partidul cu masele. De aceea, în fie
care întreprindere și instituție trebuie să existe o evidență 
clară a sezisărilor Venite din mase, un cît mai strîns control 
în ce privește cercetarea și rezolvarea lor

Organizațiile de partid au sarcina de a controla îndea
proape felul cum conducerile administrative ale întreprinderilor 
și instituțiilor rezolvă în mod just sezisările critice ale cores
pondenților voluntari. De asemenea, pentru a se asigura con
dițiile de desfășurare mai rodnică a activității corespondenților 
de presă este necesar ca organizațiile de partid, U.T.M. și sin
dicale, să vegheze permanent și să-l ajute, ori de cîte ori este 
nevoie, pe corespondent în munca lui, iar împotriva tuturor 
acelora care încearcă să înăbușe glasul corespondentului vo
luntar și mai ales a acelora care se încumetă să-l persecute, să 
se ia măsuri de aspră sancționare.

TELEGRAMĂ
Comitetului Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, 

Consiliului de Miniștri al U. R. S. S.
și Prezidiului Sovietului Suprem 

al Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste
Moscova

Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Romîn, Consiliul de Miniștri al 
R.P.R. și Prezidiul Marii Adunări Naționale a Republicii Populare Romîne au primit 
cu adîncă durere trista veste a încetării din viață a tovarășului Andrei Ianuarievici 
Vîșinski, eminentul om de stat sovietic, membru al Comitetului Central al P.C.U.S., 
prim-locțiitor al ministrului Afacerilor Externe al U.R.S.S., deputat al Sovietului Su
prem al U.R.S.S.

La moartea sa, care constituie o grea pierdere pentru poporul sovietic, pentru 
forțele păcii din întreaga Iunie, vă exprimăm, în numele poporului romîn, sincerele 
noastre condoleanțe

COMITETUL CONSILIUL PREZIDIUL MARII
CENTRAL DE MINIȘTRI ADUNĂRI NAȚIONALE. ,
AL P.M.R. AL R.P.R. A R.P.R.

Noi succese în producție la mina Petrila
ln prima decadă a lunii 

noiembrie cele mai mari rea
lizări în producție le-au ob
ținut minerii de la sectoarele
II și IV ale minei Petrila. 
Dar întrecerea între brigăzi 
a continuat să se desfășoare 
cu și mai mare avînt în cea 
de a doua decadjy astfel că 
cele două sectoare se mențin 
fruntașe pe mină.

Colectivul sectorului IV a 
obținut în cea de a doua de
cadă o depășire de 14,6 la 
sută, iar colectivul sectorului
III și-a îndeplinit planul la 
extracția de cărbune în pro
porție de 101,7 la sută.

Aceste succese se datoresc 
brigăzilor de mineri care în 
întrecerea socialistă și-au de
pășit angajamentele luate. 
Astfel, din sectorul IV s-au 
remarcat brigăzile conduse 
de minerii Ioan Goss, Con
stantin Corcodel și Ioan Pa
nică, care și-au depășit pla
nul cu 20—60 la sută

Brigăzile conduse de mine
rii Iuliu Borca, Ioan Zilahi, 
Gheorghe Buia și Cornel Ce
nușa din sectorul III ău ex
tras din abatajele lor cu 21 — 
50 la sută mai mult cărbune

față decît prevăd sarcinile lor 
de plan.

In urma succeselor obți-< 
nute. minerii de la mina Pe
trila s-au ’angajat ca în cin
stea celui de al Il-lea Con
gres al Partidului Muncito
resc Romîn să îndeplinească 
planul anual la cărbune și 
pregătiri pînă la data de 23 
decembrie și să reducă pre
țul de cost al tonei de căr
bune extrase cu 1 la suta. A- 
ceste angajamente dovedesc 
hotărîrea colectivului minei 
Petrila de a obține noi vic
torii în depășirea planului pe 
1954 la toți indicii.

PRETRE CEU M0CS
stradaE Dimineață. Pe

Gh. Gheorghiu-Dej din Pe
troșani se îndreaptă grăbiți 
spre întreprinderi, instituții, 
școli, sute de muncitori, func - 
ționari, elevi, studenți. Prin
tre aceștia am zărit-o pe tov. 
Carolina Laszlo, vinzătoare 
la magazinul nr. 3 confecții 
libere din Petroșani. Era cu 
fetita de mină.

Carolina Laszlo și fetița et 
Mărioara au dispărut după 
colțul clădirii O.C.L. ln a- 
ceeași clădire au intrat și 
alte mame cu copii în brațe 
sau duetndu-i de mină. Am 
intrat și eu. Acolo am aflat 
că de citeva zile, la O.C.L 
Petroșani s-a deschis in că
min pentru copii.

...Mărioara, in virstă de 5 
anișori, s-a deprins repede 
cu ceilalți copii de la cămin, 
împreună cu ei se joacă, mă- 
nincă, învață cintece, poezii, 
desenează etc.

Trecind pe coridorul din
spre curte am văzut niște 
geamuri acoperite cu perdele 
frumoase. Am intrat înăun
tru. In sala de joc erau deja 
vreo 14 copii îmbrăcați in 
șorțulețe curate de culoare 
albastră, incit cu greu deose
beai fetele de băieți.

Mărioara și prietena ei, 
Călina Trașcă. și-au găsit 
de lucru în jurul păpușilor. 
O fetiță cu părul blond și cu 
o buclă căzută pe frunte mi-a 
atras privirea.

— Cum o cheamă pe fetița 
aceasta ? — ani întrebat-o pe 
educatoare.

— Nu-i fetiță, e băiat — 
mi-a răspuns ea. II cheamă 
Iuliu Lupa. Nu-i așa dragă 2, 
se adresă ea băiatului. Iuliu 
clătină din cap a aprobare, 
apoi tși văzu de-ale lui.

Iuliu are doar 3 anișori, 
dar cit de bine se pricepe el 
să pună cuburile unul peste 
altul pînă scoate din ele o 
clădire in toată legea, bine
înțeles, în miniatură. Lucia, 
Costel, Nelu și alți copilași 
îl privesc cu admirație. Așa 
s-a legat prietenia intre el 
și Costel losan. Călina Traș- 
că, Măr ¿oara Laszlo și cei
lalți. copilași din cămin.

-, La căminul de zi al O.C.L. Petroșani. Educatoarea ii 
învață pe copii cum să clădească o căsuță din cuburi de 
lemn.

...A sosit ora primului. 
Copiii mănincă cu poftă. 
Chiar și mofturosul de Costel 
nu mai face nazuri la m.n- 
care. Parcă nici nu-i vine să 
lase farfuria pînă n o golește. 
Asa fac și ceilalți așa f ace 
și el.

Astfel iși petrec timpul la 
căminul de zi copiii lucrăto
rilor din comerțul de stat din 
Petroșani Cu foc și voie 
bună, ziua trece repede, iar 
ei se împrietenesc tot mai 
mult. Cind mamele vin să-i 
ia, cu greu se despart de 
prietenii lor de joacă.

Peste ani și ani. acești 
copii vor deveni oameni de 
nădejde, constructori ai so
cialismului în țara lor.

ELENA NY1TRA1



2 STEAGUL ROȘU

încetarea din viață 
a generaiului-locotenent 

A. A. Ignatiev
MOSCOVA (Agerpres) - TASS 

transmite: In legătură cu încetarea 
din viață după o boală îndelungată 
a generalului locotenent în rezervă 
Alexeî Ignatiev, la 23 noiembrie zia
rele publică următorul necrolog:

A. A. Ignatiev s-a născut în anul 
1877. După ce a primit o temeinică 
educație militară în corpurile de că
deți și paji și la Academia Statului 
Major Generai al armatei ruse, în a- 
nul 1904 el a luat parte la războiul 
ruso-japonez și ulterior a lucrat în 
diplomația militară.

In momentul izbucnirii Revoluției 
Socialiste din Octombrie, A. A. Ig
natiev se afla în Franța. Printre cei 
mai buni reprezentanți ai intelectua
lității ruse-militare, ca adevărat pa
triot el a trecut fără șovăire de partea 
puterii sovietice, consacrîndu-și întrea
ga activitate politico-sociaiă ulteri
oară Patriei Socialiste.

Pînă în anul 1937, A. A. Ignatiev 
a lucrat ca diplomat în Franța.

Intorcîndu-se în Uniunea Sovietică 
ei a ocupat o serie de posturi de răs
pundere la școli militare superioare 
și la editura militară a Ministerului 
Apărării al U.R.S.S. In perioada Ma
relui Război pentru Apărarea Patriei 
el a activat ca publicist, scriind în 
presa militară centrală și de front.

A. A. Ignatiev a fost membru al 
¡Uniunii scriitorilor sovietici. El este 
.autorul cărții „50 de ani sub arrrfe", 
‘căreia cititorii sovietici îi acordă o 
'înaltă prețuire.

Memoria generalului locotenent 
A. A. Ignatiev va rămîne vie în ini
mile noastre.

K. E. Voroșilov, N. A. Bulga- 
nîn, A. M. Vasilevski, G. K- 
Jukov, N. G. Kuznețov, A. A. 
Fadeev, P. F. Jigariov, M. I. 
Nedelin, M. S. Malinin, A. S. 
Jeltov, F. F. Kuznețov, A. A. 
Surkov, K. M. Simonov, N. S. 
Tihonov, F. V. Gladkov, B. N. 
Polevoi, Vs. Ivanov, P. P. Ver- 
șigora, B. A. Lavreniev. L. V. 
Nikulin.

★
1 MOSCOVA (Agerpres). — TASS 
transmite: La 23 noiembrie, au avut 
Ioc la Moscova la cimitirul Novo- 
Devicie funerariile scriitorului Alexel 
Alexeevici Ignatiev, general locote
nent în rezervă.

Deși se repetă des, în măsură mai 
mare sau mai mică, evenimentul a 
fost măreț. Măreț, impresionant, de 
neuitat încît merită încrustat spre 
seculară aducere aminte pe răbojul 
minei Uricani.

Colectivul. minei hotărîse : Zi de 
producție mărită.

— Zi de producție mărită să fie!
— a aprobat inginerul șef, tovarășul 
Aurel Dula, izbind cu pumnul solid 
în masă.

Zi de producție mărită ! Numai u- 
nul care n-a fost martorul unei ase
menea zile, nu-și poate da seama 
cîtă mișcare, cîte treburi !...

— Să nu pierdem nici un minut 
zadarnic! — își îndemnau brigadie
rii ortacii.

— Grăbiți transporturile de lemn ! 
Ne trebuie goale, mai multe goale!
— strigau maiștrii de revir în pîlniile 
telefoanelor.

... —Și noi avem deja „pline“, 
spuse mulțumit inginerul șef, mîn- 
gîind cele 4 sticle aduse, două într-o 
mină, dcuă-n alta, de Văgăun Luca, 
gazdă și protejat al inginerului șef.

— V-am adus ceva „tare“ ! — 
zîmbi măgulitor Văgăun, făcînd apoi 
stînga-nprejur ca să se întoarcă de 
îndată cu încă 4 sticle.

— Ce-i asta Luca ? — făcu ingi 
nerul șef, zîmbind șmecherește, cu 
subînțeles inginerului Brînzan Petru, 
așa ca să-l dezmorțească și pe ad
junctul său, inginerul Ileanu Ioan, 
proaspăt achiziționat în „cercul u- 
mezilor“.

— Ce să fie domn’ inginer șef I 
Dacă azi e zi de producție mărită — 
zi de producție mărită să fie! Noi 
facem o zi record — să se ducă ves 
tea !

„Să se ducă vestea ? — se întrebă 
inginerul Ileanu. Ba la dracu! Mai 
bine să rămînă aici, între noi“. Glu
ma gazdei stîrni însă hohotele de rîs 
ale inginerului șef, un rîs zgomotos, 
care molipsi pe rînd pe Brînzan, pe 
Ileanu, ațîțîndu-1 și mai aprig pe Vă
găun, om obișnuit să rîdă cînd rîde 
domnul Dula, să fie supărat cînd se 
supără inginerul Dula, să se mînie și 
el cînd inginerul șef Dula e mînios.

— Te-ai șmecherit, Luca dragă. 
Te-ai șmecherit tată 1 — și inginerul 
Dula ÎI bătu pe umăr ca pe un cadru 
de nădejde. Gluma trebuie udată !

Cu aceste cuvinte, inginerul șef 
Dula scoase dopul de cocean de po
rumb al unei sticle și turnă țuica în 
niște pahare, care în magazine se vînd 
sub denumirea de „pahare de apă“.

— Scumpi băieți, vă zic noroc 1 
Să fim mereu sănătoși, gata oricînd 
pentru „zile de producție mărită“. De

FOILE TON

ZI DE „PRODUCȚIE MÀRITÀ"
clar deschis „șutul" nostru de azi, 
care uupă posibilitățile pe care le a- 
vein (și cu mîna trecu în revistă cele 
8 sticle de pe masă) pare să fie „re
cord“ 1

Trei pahare se strînseră buchet, 
ciocnindu-se zgomotos. Trei guri se 
desfăcură pîlnii și paharele fură go
lite.

Conținutul miraculos al sticlei des
chise inimile celor 3 ingineri. Numai 
Văgăun cerceta din cînd în cînd cu 
privirea cărarea ce duce spre mină. 
Inginerul șef își depăna amintirile, 
iar ceilalți doi ascultau. Inginerul 
Brînzan asculta „din politețe“ pen
tru că le mai auzise de atîtea ori, tot 
aici, în jurul unei sticle de țuică. 
Inginerul Ileanu asculta cii interes, 
pentru că fiind „nou“, nu avusese pri
lejul să cunoască unele din întîmplă- 
rile de demult ale șefului. Fiecare în- 
tîmplare mai însemnată din biografia 
șefului, era marcată cu cîte un rînd 
de pahare. Încetul cu încetul, atmos
fera deveni primăvăratică, caldă, fără 
griji și necazuri. Parcă nici nu se 
mai auzeau izbiturile înfundate ale 
vagonetelor cu cărbune ce erau le
gate în convoaie lungi spre a-și lua 
drumul spre preparația Lupeni. Nu
mai inginerul Ileanu era cuprins, din 
cînd în cînd, de fiori de neliniște :

— Măi Brînzane, cum o fi stînd 
sectorul tău cu goalele? Sectorul II 
se plînge mereu de goale.

— Cu goalele ? Stăm bine I Uite 
deja 3 „goale“ — și arătă spre cele 
3 sticle golite de țuică. Mai avem 5. 
Le descărcăm pe buncherele gîturilor 
noastre și atunci vom avea 8 goale 1 
Să-i dăm bătaie! Să realizăm pla
nul 1

Bine dispus, Dula privea pe Brîn 
zan cu un fel de gingășie. „Crescuse“ 
mult, devenind om în care te poți în
crede. Ileanu e „sită nouă“. Așa a 
fost și Brînzan la început. După vreo 
trei „zile de producție mărită“ șl 
Ileanu va deveni mai stăpîn pe sine, 
mai curajos. Doar vede că Luca sta 
la pîndă ca un ogar l

Și voia bună se așternu din nou 
pe fețele mesenilor...

— Atunci să realizăm planul, răs
punse Ileanu strigătului entuziast al 
lui Brînzan. Numai, de-ar fi ceva și 
de halit. Îmi simt gol stomacul. Și 
țuica asta al dracului mai ațîță pofta 
de mîncare 1

— Vedeți băieți, interveni ingine
rul șef, om cu scaun la cap: totdea 
una trebuie să prevezi, să ții cont de 
toate. Uite, eu așa sînt. Cred că ar ii 
timpul ca Beciuc să sosească de la 
Arcan cu pește proaspăt. Spuneți: 

v-ăți ospătat vreodată cu țuică și pește 
proaspăt, din valea Arcanului ?

Brînzan își admiră șeful cu ochi 
sticloși.

Ileanu simți că-1 apucă durerea de 
cap și se schimbă la față.

— Ce-i Ilene, nu-ți place peștele ? 
Să facem rost de cîrnați. Luca 1!!

— Nu, nu dom-le inginer șef. Lă- 
sați. Nu-i vorba de pește. E vorba 
de maistrul miner Beciuc. Lipsește de 
Ia șut și tocmai îi trasasem niște sar
cini pentru ziua de producție mărită...

— Zău, parc-ai fi o muiere — își 
dojeni Dula adjunctul. Mă crezi pe 
mine așa nepriceput? Află că mais
trului miner Beciuc i-am dat ordin 
să meargă la cariera de piatră, să 
puste, să controleze. Ce naiba sînteți 
așa de nepricepuți ? 1

Amîndoi, Brînzan și Ileanu au ad
mirat deopotrivă ingeniozitatea șefu
lui. Simțeau acum în nări miros și-n 
gură gust de pește proaspăt, proas
păt de tot, prins de pe apa Arcanului 
de maistrul Beciuc, plecat „în de
plasare la cariera de piatră",

— Să bem !
Paharele se umplură din nou, se 

goliră, iar se umplură, iar se goli
ră. Intr-Un tîrziu, liniștea se lăsă 
adînc în casa lui Văgăun Luca, sin
gurul care stătea treaz, ca un cîine 
de pază.

Deodată, liniștea munților și văilor 
fu sfîșiată de sunetul sirenei, curtat 
de ecou. Strigătul sirenei fu inter
ceptat instinctiv de urechea ingine
rului șef Dula. Deschise ochii. Văzu 
în loc de un Brînzan — doi, în loc 
de un Ileanu — doi, iar Luca tot doi 
era. Pe masă, cele opt sticle erau 
șaisprezece.

— Adevărată zi de producție mă
rită I — își spuse agale inginerul 
Dula..

★
De Ia acest eveniment „de neuitat" 

au trecut cîteva săptămîni. Nu-1 uită 
minerii, care în ziua aceia, au întîm- 
pinat multe greutăți în lupta lor pen
tru mai mult cărbune. Nu-1 uită nici 
un muncitor cinstit de la mina Uri- 
căni.

Totuși, sînt unii tovarăși predispuși 
să uite. Tinde să uite, în special tov. 
Urlich Ștefan, directorul minei, căruia 
i s-a cerut să analizeze atitudinea in
ginerilor Dula, Ileanu și Brînzan șt 
să ia măsuri.

Și nu e cazul ca evenimentul să fie 
trecut cu vederea. Trebuie apreciat 
așa cum se cuvine, să-i meargă ves
tea !...

I. BARBU
După o corespondență a tov.

I. ORDOG

Lucrătorii de la 14 întreprinderi 
din Leningrad, urmînd exemplul co
lectivelor fabricilor și uzinelor frun
tașe. din Moscova, au adresat oame
nilor muncii din orașul și regiunea 
Leningrad chemarea de a participa 
activ ia desfășurarea întrecerii pen
tru îndeplinirea înainte de termen a 
sarcinilor celui de al 5-lea cincinal.

In cursul primilor trei ani și nouă 
luni ai celui de al 5-lea cincinal, se 
spune în chemare, industria din Le
ningrad a înregistrat o sporire sim
țitoare a volumului producției. Ast
fel, la uzina metalurgică „Stalin", vo
lumul producției a sporit de 7,4 ori în 

icomparație cu 1950, la uzina de ma- 
șini-unelte automate — de 6,8 ori, la 

I uzina „Elektrosila-Kirov“ — de 5,4 
¡c-ri. In această perioadă, întreprin
derile din Leningrad au dat produse 
peste plan în valoare de peste 6 mi
liarde ruble. Numai în decurs de nouă 
luni ale anului 1954 Leningradul a dat 
¡țării suplimentar peste prevederile 
^planului mărfuri de consum popular 
în valoare de aproape 850 milioane 
ruble. Aceste succese au putut fi ob
ținute datorită creșterii productivită
ții muncii, introducerii tehnicii noi 
și tehnologiei înaintate, mecanizării 
proceselor care necesită un volum 
mare de muncă, popularizării expe
rienței înaintate a inovatorilor din 
producție.

Existența unor mari rezerve nefo
losite încă, precum și însuflețirea 
creatoare care a cuprins pe toți oai- 
menii muncii din întreprinderile ora-

întrecerea socialistă pentru îndeplinirea 
înainte de termen a planului cincinal

șului Leningrad, în urma chemării 
oamenilor muncii din Moscova, oferă 
posibilitatea de a se pune în mod prac
tic problema îndeplinirii înainte de 
termen al celui de al 5-lea plan cin
cinal și a îmbunătățirii considerabile 
a calității produselor.

Colectivele întreprinderilor și-au 
luat angajamente concrete. Muncito
rii uzinei metalurgice au hotărît să 
îndeplinească pînă la 5 decembrie 
1955 sarcinile privind volumul pro
ducției globale stabilite pe anii 1951- 
1955. S-a hotărît de asemenea ca pînă 
la aceeași dată să se îndeplinească 
planul cincinal privind producția de 
turbine cu abur și hidraulice, să se 
fabrice peste plan un aparat de co
mandă pentru hidroturbina destinată 
hidrocentralei de la Kuibîșev.

Colectivul uzinei „Kirov“ și-a luat 
angajamentul ca prin ridicarea con
tinuă a productivității muncii să în
deplinească planul cincinal al pro
ducției globale la 5 decembrie 1955, 
iar lucrătorii uzinei „Elektrosila” — 
la 1 iulie 1955 și să dea peste plan 
în decursul cincinalului utilaj elec
tric în valoare de peste 200 milioane 
ruble.

Colectivul uzinei de laminat oțel 
și de cabluri a hotărît să îndeplineas
că planul cincinal în august 1955. 
El și-a luat angajamentul de a ridica 

productivitatea muncii în anul viitor 
cu 56 la sută față de 1950.

*
întrecerea pentru îndeplinirea îna

inte de termen a planului cincinal se 
desfășoară și în întreprinderile indus
triale din Uzbekistan.

La combinatul textil din Tașkent, 
datorită ridicării calificării muncito
rilor și introducerii unor inovații teh
nice, productivitatea muncii a sporit 
începînd din anul 1951, primul an al 
cincinalului — cu 30 la sută. Lucră
torii combinatului au introdus în pro
ducție aproximativ 2.000 de diferite 
inovații tehnice, care au ușurat munca 
textiliștilor și i-au ajutat să îmbună
tățească deservirea mașinilor și răz
boaielor. Toate acestea au permis în
treprinderii să fabrice peste plan în 
cursul celui de al 5-lea cincinal țesă
turi, fire și alte mărfuri de larg con
sum în valoare de 75 milioane ruble.

*
La fabricile și uzinele din R.S.S. 

Moldovenească au loc adunări munci
torești, în cadrul cărora se discută 
chemarea uzinelor fruntașe din Mos
cova.

Colectivul uzinei mecanice „Kirov“ 
din Tiraspol — una din cele mai mari 
întreprinderi din republică — care a 
îndeplinit la 20 octombrie planul a

nual, și-a luat în unanimitate anga
jamentul de a termina îndeplinirea 
planului cincinal al producției glo
bale în septembrie 1955, de a ridică 
productivitatea muncii, către sfîrșitul 
anului 1955 cu 90 la sută față de 
anul 1950.

Urmînd exemplul oamenilor mun
cii din Moscova, minerii își iau și 
ei angajamente noi, sporite.

Astfel, adunarea activului econo
mic — de producție al combinatului 
„Karagandaugol“, sprijinind în una
nimitate inițiativa moscoviților, și-a 
luat angajamentul de a îndeplini sarci
nile celui de al 5-lea plan cincinal 
pînă la 10 noiembrie 1955, de a ob
ține o sporire a producției de 48,3 la 
sută în comparație cu 1950 și de a ri
dica productivitatea muncii cu 45 la 
sută

■x

Muncitorii, inginerii, tehnicienii 
și funcționarii minei „Bolșevik“ au 
fost primii din bazinul Krivoi Rog 
care au sprijinit inițiativa patriotică 
a oamenilor muncii din Moscova. De 
la începutul celui de al 5-lea cinci
nal. colectivul minei a dat țării sute 
de mii de tone de minered peste plan, a 
ridicat productivitatea muncii cu 17 
la sută. In prezent, calculîndu-și po
sibilitățile și ținînd seama de noile 
rezerve ale producției, minerii au 
hotărît să îndeplinească planul cinci
nal pe tot ciclul minier, în ajunul ce
lei de a 38-a aniversări a Marii Re
voluții Socialiste din Octombrie.- 
(Agerpres).
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Mobilizarea tinerilor la îndeplinirea sarcinilor de plan la toți indicii — 
sarcină centrală a organizațiilor U.T.M.

Anul 1954, cel de al 4-lea an din 
cincinal se apropie de sfîrșit. Minerii 
și tehnicienii din bazinul carbonifer 
al Văii Jiului au reușit că în perioa
da care s-a scurs din acest an să-și 
îndeplinească și depășească sarcinile 
de plan, trimițind fabricilor și uzine
lor mii de tone de cărbune în plus 
La acest succes o contribuție de sea
mă au adus-o miile de tineri mineri 
ș; tehnicieni din brigăzile și sectoa
rele de tineret. Demn de remarcat 
este faptul că toate cele 262 brigăzi 
utemiste care lucrează în prezent la 
minele din Valea Jiului își depășesc 
cu regularitate sarcinile de plan. Co
lectivul de mineri și tehnicieni din 
sectorul III al minei Lupeni, sector 
de tineret, extrage cărbune în contul 
anului 1955. Elanul tineresc cu care 
muncesc brigăzile utemiste este o- 
glindit prin felul cum ele se stră
duiesc să-și îndeplinească angaja
mentele luate în întrecerea socialis
tă. Minerii din brigada utemistă, de 
la mina Aninoasa, condusă de Au
rel Cristea au extras în luna octom
brie 1363 tone de cărbune peste plan. 
Exemplu de muncă rodnică dau și ti
nerii din brigăzile de tineret de la 
mina Lupeni conduse de Iosif Cutași, 
Mihai Lorche, Andrei Lucaci, Con
stantin Sirop, Petre Spînu, bri
găzile conduse de Vicențiu Ignătescu, 
■Vasile Moldovan, Gheorghe C oke 
de la mina Aninoasa, Cornel Cenușă, 
Ștefan Mihai, Adalbert Kibedi, Gheor
ghe Croitoru de ’a mina Petrila și 
altele.

Succesele obținute în îndeplinirea 
și depășirea ritmică și la toți indicii 
a sarcinilor de plan, de cătrfr toate 
brigăzile de tineret, dovedesc pre
ocuparea comitetelor U.T.M. față de 
mobilizarea tinerilor la întrecerea 
socialistă, aplicarea metodelor și 
experienței înaintate, întărirea dis
ciplinei în muncă etc. Îndrumate și 
sprijinite de organizațiile de partid, 
organizațiile U.T.M. din întreprin
derile carbonifere din Valea Jiului 
și-au îndeplinit în bună măsură ro
lul de mobilizator al tineretului la 
îndeplinirea și depășirea ritmică și 
la toți indicii a sarcinilor de plan.

La succesele obținute de brigăzile 
de tineret în acest an, un aport pre
țios l-au adus consfătuirile de pro
ducție organizate de Comitetul raio
nal U.T.M. Petroșani, consfătuiri me
nite să ducă la generalizarea meto
delor și experienței înaintate, la înlă
turarea lipsurilor. O asemenea cons
fătuire a avut loc zilele acestea în 
sala „Gh. Apostol“ din Petroșani. La 
consfătuire au participat responsabilii 
de brigăzi utemiste, membri ai co
mitetelor U.T.M. de mine, precum și 
unii dintre cei mai buni mineri vîrst- 
nici. Consfătuirea a avut loc în pre
zența tovarășilor Viliam Suder, di
rector general la Direcția Generală 
a Cărbunelui, Iosif Ledrer, secretar al 
Comitetului raional de partid și Dra- 
gomir Sîrbu, prim-secrfetar al Comi
tetului regional U.T.M. Hunedoara. 
Referatul prezentat de tov. Ștefan 
Demeter, prim-secretar al Comitetu
lui raional U.T.M,, a scos în evidență 
atît metodele bune în munca cu tine
retul cît și cele negative. Din referat 
a reieșit că acolo unde organizațiile 
U.T.M. s-au ocupat de constituirea de 
noi brigăzi utemiste, numărul lor a 
crescut considerabil. Dacă la mina 
Uricani, la începutul anului erau nu
mai 3 brigăzi utemiste, în prezent nu
mărul lor a crescut la 28. A crescut 
considerabil numărul brigăzilor ute- 
miste și la minele Lupeni și Aninoa
sa.

Ca urmare a muncii politice depu
se, a crescut simțitor numărul bri
găzilor utemiste care aplică metoda 
graficului ciclic. La mina Lupeni, de 
exemplu, din cele 73 brigăzi utemis
te, 49 aplică metoda ciclică, iar la 
mina Petrila, peste 50 la sută din 
brigăzile de tineret lucrează pe bază 
de grafic ciclic. Datorită aplicării 
metodei graficului ciclic, minerii din 
brigada de tineret condusă de tov. 
Petru Spînu și-au întrecut cu 215 Ia 
sută sarcinile de plan, obținînd sa

larii între 2000—2400 lei, precum și 
un premiu de ciclicitate pe întreaga 
brigadă în valoare de 7.298 lei.

Printre lipsurile scoase în evidență 
este slaba preocupare a unor comitete 
U.T.M., ca cele de la minele Vulcan 
și Lonea, față de organizarea și des
fășurarea întrecerii socialiste. Comi
tetele U.T.M. de la minele Uricani,. 
Lonea și Aninoasa nu s-au străduit în 
suficientă măsură să îndrume tinere
tul pentru a aplica metodele înaintate 
de muncă, în special, aceea a grafi 
cului ciclic, n-au organizat consfă
tuiri de producție și conferințe în care 
membrii brigăzilor utemiste care a 
plică această metodă să arate tine
rilor importanța și roadele aplicării 
acestei metode. Lipsuri s-au manifes
tat și în ceea ce privește educarea co
munistă a tineretului, ridicarea nive
lului său politic, profesional și cul
tural.

Dînd numeroase exemple pozitive 
cît și negative, referatul a constituit 
o bază pentru discuții rodnice. Ma
joritatea responsabililor de brigadă, 
tehnicienilor și activiștilor U.T.M. 
care au luat cuvîntul au arătat prin 
exemple concrete cum muncesc, care 
le sînt realizările în muncă, scoțînd 
totodată la iveală greutățile și lipsu
rile pe care le au.

Luînd cuvîntul, tov. ing. Nicolae 
Manole de la mina Petrila a criticat 
faptul că referatul n-a arătat meto
dele practice de muncă ale activiști
lor Comitetului raional U.T.M., cum 
îndrumă ei comitetele U.T.M. de mi
nă. Nu toți tinerii de la mina noastră 
— a arătat vorbitorul — sînt preocu
pați de depășirea sarcinilor de plan. 
De exemplu, într-una din zile, unul 
din schimburile brigăzii conduse de 
tov. Gheorghe Nistoreanu a transfor
mat locul de muncă în sală de con
cert, neglijînd îndeplinirea sarcinilor 
de plan. Acest lucru se datorește fap
tului că posturile utemiste de control 
de la mina noastră sînt doar pe hîr- 
tie. Lipsuri se manifestă și în. întoc
mirea cîclogramelor. La suitor, de 
exemplu, se pot întocmi ciclograme 
în care să se prevadă o înaintare de 
2,50 metri în 24 ore. In realitate ci- 
clogramele sînt întocmite pentru 
înaintare de 1,3 m. Or, acest lucru 
nu constituie un stimulent pentru bri
găzile care aplică metoda graficului 
ciclic. Organizarea muncii pe bază de 
grafic ciclic necesită o mai bună or
ganizare a muncii, folosirea din plin 
a utilajului și timpului de lucru, cu
noașterea precisă de către fiecare 
membru din brigadă a sarcinilor ce-i 
revin din ciclogramă. îndeplinirea cu 
succes a graficului de către fiecare 
brigadă care aplică această metodă 
este strîns legată de asigurarea de 
condiții tehnico-organizatorice optime 
de muncă, lucru căruia conducerile 
de sectoare și mine trebuie să-i acor
de toată atenția.

In sectorul de investiții al minei 
Lonea unde lucrez, a spus tov. Miron 
Vișan, sînt brigăzi utemiste ca cele 
conduse de tov. Toma Nyulaș, Ale
xandru Costinaș și altele care se 
străduiesc să-și îndeplinească și de
pășească sarcinile de plan. Avîntul lor 
în muncă este însă îrînat de atitu
dinea de nepăsare manifestată de unii 
tehnicieni față de asigurarea de con
diții bune de muncă brigăzilor de 
tineret. Tehnicianul Francisc Vaszita 
nu caută să ajute în muncă brigăzile 
de tineret, iar tehnicienii din condu
cerea minei și sectorului se deplasea
ză rar la locurile de muncă spre a 
lua. măsuri pentru înlăturarea lipsu
rilor.

La discuții a participat și minerul 
comunist Iuliu Haidu, Erou al Mun
cit Socialiste. El a arătat că pentru 
a înregistra succese din ce în ce mai 
mari, este necesar ca fiecare tînăr 
miner să se străduiască să-și ridice 
necontenit nivelul profesional, să cu
noască din timp planul de producție. 
Eu cu brigada mea, a spus tov. 
Haidu, am studiat încă de pe acum 
posibilitățile de îndeplinire a sarci
nilor de plan pe anul viitor. Pe baza 
acestei analize, mă angajez să r >ali- 

zez sarcinile anuale de plan pe anul 
1958 pînă în ziua de 1 Mai 1955.

Angajamentul tovarășului Haidu 
a fost primit cu vii aplauze de sutele 
de participanți la consfătuire. In con
tinuare, tov. Haidu a arătat că acest 
angajament va fi îndeplinit deoarece 
aplicarea metodei graficului ciclic, 
folosirea mașirtii sovietice de încărcat 
buna organizare a muncii în brigadă, 
disciplina și dezvoltarea continuă a 
întrecerii socialiste asigură obține
rea de noi succese.

In cadrul discuțiilor purtate pe 
marginea raportului, tovarășii Ioan 
Rodeanu, Ioan Moldovan, loan Fila, 
Adalbert Kibedi, Marin Stoiculescu, 
Dumitru Plăvichianu, Ștefan Mihai, 
Gheorghe Croitoru și alți mineri și 
tehnicieni au vorbit despre experien
ța lor în lupta pentru o producție spo
rită de cărbune.

Luînd cuvîntul, tov. Iosif Ledrer, 
secretar al Comitetului raional de 
partid, a arătat că în ultimul timp 
bazinul carbonifer al Văii Jiului își 
realizează cu succes sarcinile de plan. 
Un aport prețios în această direcție 
l-au adus și-l aduc brigăzile de ti
neret. Realizările obținute nu trebuie 
să ne facă să nu vedem lipsurile și 
greutățile pe care le mai avem, ci ele 
trebuie să constituie un nou imbold 
în îndeplinirea la toți indicii a sarci
nilor de plan pe anul 1954.

In mobilizarea tinerilor la înde
plinirea și depășirea sarcinilor de plan 
organizațiile U.T.M. mai au multe de 
făcut. Îndrumate și sprijinite de orga
nizațiile de partid, organizațiile UTM 
trebuie să se ocupe de întărirea disci
plinei în rîndurile tineretului, de edu
carea lor comunistă. In acest scop, 
organizațiile U.T.M. trebuie să se 
preocupe de îmbunătățirea participă
rii tinerilor la învățămîntul politic, 
să urmărească cum își însușesc în
vățătura marxist-leninistă și cum a- 
plică în practică cele învățate. Edu
carea tinerilor, este strîns legată și 
de fe]ul cum ei își petrec timpul li
ber. Organizațiile U.T.M. trebuie să 
organizeze cu grijă joile de tineret, 
să organizeze vizionări de filme, ex
cursii colective etc. spre a ajuta tine
retul să-și petreacă timpul liber în 
mod plăcut și instructiv. Organizațiile 
U.T.M, trebuie să educe tineretul 
să îngrijească și să folosească utila
jul, să se preocupe de extinderea ex
perienței înaintate. De asemenea, a? 
subliniat vorbitorul, organizațiile UTM 
trebuie să vegheze asupra felului cum 
tehnicienii îndrumă brigăzile de ti
neret, cum se preocupă să asigure 
condiții tehnico-organizatorice brigă
zilor.

Din partea Direcției Generale a 
Cărbunelui a luat cuvîntul tov. Vi
liam Suder. Tov. Suder a subliniat, 
în mod deosebit, aportul pe care l-au 
adus brigăzile de tineret la îndepli
nirea și depășirea planului extracției 
de cărbune. De asemenea, tov. Suder 
a scos la iveală o seamă de lipsuri 
și greutăți care frînează sporirea rea
lizărilor obținute de brigăzile de mi
neri în întrecerea socialistă.

Lipsuri mari se manifestă la minele 
din Valea Jiului, a arătat tov. Suder, 
în ceea ce privește aplicarea și ex
tinderea metodelor avansate de mun
că ș-i mai ales aceea a graficului ci
clic. Extinderea metodei graficului ci
clic constituie chezășia îndeplinirii 
și depășirii ritmice și la toți indicii 
a sarcinilor de plan, chezășia creșterii 
producției și productivității muncii. 
Fiecare miner și tehnician trebuie să 
fie preocupat ca această metodă îna- i 
intată să fie aplicată în bune condi- 
țiuni.

In continuare a luat cuvîntul tov. 
Dragojnir Sîrbu, prim-secretar al p 
Comitetului regional U.T.M. Hune-L 
doara.

Tov. Dragomir Sîrbu, a înmînat în 
aplauzele entuziaste ale celor pre- 
zenți, tovarășului Ștefan Demeter, 
drapelul transmisibil al Comitetului 
regional U.T.M., care se atribuie ra
ionului cu cele mai frumoase realizări 
obținute în producție. Numeroși tineri 
și-au luat angajamentul să muncească 
cu forțe sporite pentru a păstra acest 
drapel în raionul nostru.

Manifestări sportive
Minerul Petroșani — 

Dinarno O. Stalin 1—1 (1—0)
In ultima etapă a campionatului Di

viziei A la fotbal, echipa Minerul Pe
troșani a întîlnit miercuri după-amia- 
ză echipa Dinamo Orașul Stalin. In- 
tîlnirea a luat sfîrșit cu scorul de 1 — 1, 
după ce localnicii au condus timp de 
81 minute cu 1—0. Gazdele au înscris 
în min. 2 prin Deleanu, iar oaspeții 
au egalat în min. 83. De remarcat că 
localnicii au mai înscris încă un gol 
prin Gabor pe care arbitrul nu l-a a- 
cordat pe motiv de ofsaid. A fost un 
gol valabil.

In meciul de miercuri Minerul a 
jucat slab, mult mai slab decît în ul
timul meci, cu C.C.A. Jucătorii echi
pei Minerul au comis greșeli atît în 
atac cît și în apărare. Apărarea a 
funcționat uneori desorganizat, iar 
înaintarea n-a dat finalitate multor 
acțiuni. Multe din ocaziile de gol au 
fost ratate de înaintași. Gabor, de pil
dă, aflat singur în fața porții a intro
dus cu mîna mingea în plasă.

La sfîrșitul meciului, elemente care 
n-au nimic comun cu sportul s-au 
dedat la acte huliganice, împiedicînd' 
ieșirea arbitrului de centru de pe te
ren. Asemenea elemente sînt departe 
de a fi susținători ai echioei locale. 
Huiduirea arbitrului sau a jucători
lor echipei adverse nu înseamnă spri
jinirea echipei locale. Dimpotrivă. 
Incidentul de miercuri ă dovedit de 
altfel și lipsa de preocupare a orga
nelor respective față de educarea 
spectatorilor și lipsa de organizare, 
din partea conducerii colectivului Mi
nerul care n-a desemnat un număr 
suficient de oameni de ordine.

Adevărații susținători ai echipei 
Minerul Petroșani condamnă atitudi
nea huliganică a elementelor care au 
încercat să provoace scandal lă me
ciul de miercuri.

*Ar
In celelalte întîlniri s-au înregis 

trat următoarele rezultate: Flamură 
roșie Arad — Locomotiva Timișoara 
2—0; Progresul Oradea — Locomoti
va București 3—2; Metalul Hunedoa
ra — Flacăra Ploești 3—1; C.C.A. 
Știința Timișoara 1—0; Știința Cluj 
— Locomotivă Tg. Mureș 2—0: Dî- 
naino București — Metalul C. Turzii 
4—0.

Activitate șahistă
Din inițiativa comisiei raionale de 

șah, se va deschide în curînd la Pe
troșani o școală populară de șah.

inscrierile la școala populară de 
șah se pot face zilnic pînă sîmbătă 
seara la Comitetul raional de cultură 
fizică și sport

X
La Petroșani se desfășoară opti

mile de finală ale campionatului 
R.P.R. de șah, fază raională. La ar 
cest campionat participă șahiști ca
tegoria Il-a. Printre aceștia se află 
jucători cu experiență cum sînt tovaf- 
rășii Mihai Pohl, Victor Perini, Ioan 
Porumb, Gheorghe Vasilescu și alții. 
Pe lingă aceștia, l‘a campionat parti
cipă si numeroși tineri.

PETRU CiULAVU 
corespondent ,

---------- ANUNȚ ----------
Institutul de Istorie a Partidului i 

de pe lîngă C.C. al P.M.R. roagă 
pe luptătorii din 1905 de pe cuira- 
satul „Potemkin“, sau rudele aces- ' 
tora care se află în țara noastră, ; 
precum și pe tovarășii care au sau < 
pot scrie amintiri despre sosirea ’ 
cuirasatului „Potemkin“ în portul 
Constanța și despre potemkimiști, 
să comunice adresa lor la Institutul 
de Istorie a Partidului, Aleea Ale
xandru nr. 21, raionul Stalin, Bucu
rești, telefon 1.99.20.

Abonamentele pe anul 1955 la 
ziarul „Steagul Roșu“, organ al 
Comitetului raional P.M.R. Petro
șani și al Sfatului popular raional, 
se pot face la toate oficiile poștale, 
factori poștali și difuzării voluntari 
din întreprinderi și instituții.
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MOSCOVA (Agerpres). — TASS 
transmite necrologul lui Andrei Ia- 
nuarievici Vîșinski.

La 22 noiembrie 1054 a încetat su
bit din viață la New York în urma 
unei crize cardiace acute eminentul 
om de stat, membru al Comitetului 
Central al Partidului Comunist al U- 
niunii Sovietice, prim locțiitor al mi
nistrului Afacerilor Externe al 
U.R.S.S., deputat în Sovietul Suprem 
al U.R.S.S., Academicianul Andrei Ia- 
nuarievici Vîșinski.

A. I. Vîșinski s-a născut în anul 
1883 în orașul Odesă. El a luat parte 
din tinerețe la mișcarea revoluționa
ră și a fost supus în repetate rînduri 
persecutărilor, deportărilor și arestă
rilor din partea ohranei țariste. In a- 
nul 1920 A. I. Vîșinski a devenit 
membru al partidului comunist.

După absolvirea, în 1913, a facul
tății juridice a Universității din Kiev, 
A. I. Vîșinski a activat pe tărîmul li
terar și pedagogic.

Din 1917 și pînă în 1925 A. 1. Vî 
șinski a ocupat funcții de răspundere 
în Comisariatul Poporului pentru A- 
limentație, iar ulterior la Tribunalul 
Suprem al R.S.F.S.R., fiind totodată 
profesor la catedra de drept penal a 
Universității de Stat din Moscova.

Din 1925 pînă în 1931 A. I. Vîșinski 
a ocupat posturi de conducere în în- 
vățămîntul public, fiind rector al U- 
niversității de Stat din Moscova, 
membru în Colegiul Comisariatului 
Poporului pentru Invățămîntul Public 
al R.S.F.S.R., locțiitor al președinte
lui Consiliului științific de stat al Co
misariatului Poporului pentru învăță 
mîntul Public al R.S.F.S.R.

Comunicatul comisiei pentru organizarea 
funeraliilor lui A. L Vîșinski

A1OSCOVA (Agerpres). — TASS
Comunicatul comisiei pentru orga

nizarea funeraliilor lui A. I. Vîșinski: 
La 23 noiembrie, sicriul cu corpul 
neînsuflețit al lui A. I. Vîșinski a fost 
transportat cu un avion special de 
la New York la Moscova. Sicriul cu

Concluzia medicală asupra morții lui A. I. Vîșinski
NEW YORK (Agerpres). — TASS Potrivit concluziei medicale, moar- a survenit în urma unei paralizii 

transmite: tea lui Andrei Ianuarievici Vîșinski subite a miocardului.

încercările zadarnice de a înșela popoarele
Milioane de oameni din Europa în

grijorați serios de felul în care con
tinuă să se desfășoare evenimentele 
în legătură cu planurile puterilor oc
cidentale de a reînvia militarismul 
germap și de a face din wehrmacht 
osatura forțelor armate ale grupării 
militare în curs de înjghebare în Eu
ropa occidentală, văd că propunerea 
sovietică deschide posibilitatea pen
tru a preîntîmpina agravarea situa
ției în Europa.

Popoarele unei serii de țări de de
mocrație populară din Europa salută 
cu căldură și sprijină în întregime 
propunerea Uniunii Sovietice cu pri
vire la convocarea unei conferințe pe 
întreaga Europă.

Popularitatea crescîndă a propu
nerii sovietice cu privire la crearea 
unui sistem general european de secu
ritate colectivă, silește propaganda 
cercurilor guvernante ale puterilor 
occidentale să recurgă la vicleșuguri 
de tot soiul pentru a micșora impor
tanța acestei propuneri și pentru a 
ascunde cercurilor largi ale opiniei 
publice punctele principale și noi. cu
prinse în Nota guvernului sovietic 
din 13 noiembrie. Cercurile cele mai 
largi ale opiniei publice din țările 
vest-europene încep să înțeleagă din 
ce în ce mai bine primejdia care a'i- 
menință Europa în urma politicii 
puterilor occidentale în problema gej- 
mană, scrie autorul.

Propunerile sovietice deschid po 
poarelor Europei calea care duce

Timp de mai mulți ani (1931-1939) 
A. I. Vîșinski a ocupat posturi de 
conducere în organele procuraturii și 
justițitei sovietice, fiind procuror al 
R.S.F.S.R., locțiitor al Comisarului 
Poporului pentru Justiție al R.S.F.S.R., 
iar mai tirziu procuror al U.R.S.S.

Din 1939 și pînă în 1944 A. I. Vî
șinski a fost locțiitor al președintelui 
Consiliului Comisarilor Poporului al 
U.R.S.S. Tot în acești ani el și-a în
ceput activitatea sa rodnică în posturi 
de conducere ale diplomației sovietice. 
El a fost locțiitor al ministrului Afa
cerilor Externe al U.R.S.S., ministru 
al Afacerilor Externe, iar apoi repre
zentantul permanent al U.R.S.S. la 
Organizația Națiunilor Unite și tot
odată prim locțiitor al ministrului A- 
facerilor Externe al U.R.S.S.

A. I. Vîșinski a participat la nu
meroase consfătuiri și conferințe in
ternaționale din cele mai importante 
atît în anii războiului, cît și în pe
rioada de după război. El a condus 
în repetate rînduri delegațiile U.R.S.S. 
la sesiunile Adunării Generale a Or
ganizației Națiunilor Unite. Remar
cabilele sale cuvîntări în apărarea 
păcii și securității popoarelor, împo
triva agresiunii imperialiste și pregă
tirii unui nou război sînt cunoscute 
popoarelor din toate țările. Sînt de a- 
semenea cunoscute meritele sale in 
apărarea intereselor țărilor de demo
crație populară și ale întregului lagăr 
democrat.

Ocupînd posturi de conducere de 
mare răspundere ale statului sovietic, 
A. I. Vîșinski a desfășurat în același 
timp o vastă activitate științifică, pe 
care nu a întrerupt-o pînă în ultimele 

corpul neînsuflețit al lui A. I. Vîșinski 
este însoțit de G. N. Zarubin, amba
sadorul extraordinar și plenipoten
țiar ăl U.R.S.S. în S.U.A.

Oamenii muncii vor avea acces în 
Sala Coloanelor a Casei Sindicatelor 
pentru a aduce ultimul omagiu de

de V. KUDR1AVȚEV 

spre asigurarea trainică a securității 
tuturor statelor europene, mari și 
mici, fără excepție.

Dușmanii păcii caută cu febrilitate 
procedee pentru a strecura cît mai 
grabnic ratificarea acordurilor de la 
Paris prin parlamentele statelor res
pective din Europa occidentală. ■ Ei 
caută nu numai să înșele opinia pu
blică din țările vest-europene, ci să 
și o convingă că politica reînvierii 
militarismului german, promovată de 
ei, nu va întîmpina contra-acțiuni. ¿i 
tot mai nutresc speranță că doar, doar 
politica lor „de pe poziții de forță“ 
va intimida popoarele iubitoare de 
pace, le va sili să se supună în fața 
șantajului diplomatic și a altor șan 
taje ale adepților reînvierii militaris
mului german.

In ce privește popoarele iubitoare 
de pace din Europa, firește că ele 
nu vor sta cu mîinile încrucișate aș- 
teptînd pînă ce adepții politicii „de 
pe poziții de forță“ vor duce Europa 
în pragul catastrofei njilitare. Să 
nu-și facă socoteli cercurile agresive 
că popoarele iubitoare de pace se vor 
complace în situația de simpli spec
tatori în fața desfășurării evenimen
telor de care depinde soarta Euro
pei. In situația în care o vor crea în 
Europa adepții politicii „de pe poziții 
de forță” va fi pe deplin firesc, dacă 

zile ale vieții sale. El a fost mem
bru activ al Academiei de Științe a 
U.R.S.S. și membru în Prezidiui A- 
cademiei de Științe a U.RS.S.

La congresele al 18-lea și al 19-lea 
ale P.C. (b) al U.R.S.S A. I. Vîșinski 
a fost ales membru al Comitetului 
Central al partidului comunist. In tot 
timpul activității sale de stat și di
plomatice A. I. Vîșinski și-a consa
crat toate forțele, vastele sale cunoș
tințe și talentul său cauzei consoli
dării statului sovietic a apărat neobo
sit interesele Uniunii Sovietice pe 
arena internațională luptînd cu ar
doare bolșevică pentru cauza comu
nismului, pentru consolidarea păcii 
internaționale și a securității gene
rale.

Meritele deosebite ale lui A. I. Vî
șinski față de statul sovietic și parti
dul comunist s-au bucurat de o înaltă 
prețuire din partea guvernului sovie
tic. El a fost distins de șase ori cu 
Ordinul L«*nin, decorat cu Ordinul 
Drapelul Roșu al Muncii și cu dife
rite medalii.

Ne-a părăsit unul din cei mai de 
frunte activiști ai statului sovietic, 
un talentat diplomat sovietic și emi
nent om de știință. A. 1. Vîșinski a 
fost un fiu credincios al partidului' 
comunist, plin de abnegație în munca 
sa, extrem de modest și exigent față 
de sine însuși. Oamenii sovietici vor 
păstra de-apururi în inimile lor amin
tirea luminoasă a lui A. I. Vîșinski, 
luptător activ și neobosit pentru inte
resele, Uniunii Sovietice șl ale între
gului lagăr al democrației și socia
lismului. pentru pace și întărirea 
prieteniei între popoare.

functului. Funeraliile lui A. I. Vî
șinski vor avea loc în Piața Roșie.
. Dată și orele de acces în Sala Co
loanelor a Casei Sindicatelor, pre
cum și data funeraliilor vor fi anun
țate ulterior.

popoarele europene iubitoare de pace 
vor fi nevoite să ia măsuri noi pentru 
asigurarea securității lor.

Glasurile din Occident după care 
nu trebuie grăbită examinarea pro
blemelor privind crearea unui sistem 
de securitate colectivă în Europa, nu 
arată decît că puterile occidentale vor 
să cîștjge timp pentru a pune popoa
rele europene în fața faptului îm
plinit al reînvierii militarismului ger
man și cu participarea acestuia al 
creării unei grupări militare a unor 
state europene, opuse altor state ale 
Europei.

Or, în ciuda străduințelor, organi
zatorilor de grupări militare restrîn- 
se, timpul lucrează împotriva lor. Cu 
cît eforturile lor în pregătirea unui 
război în Europa sînt mai febrile, po
poarele europene își dau seama mai 
bine de oportunitatea caracterului 
viabil al propunerii sovietice cu pri
vire la crearea securității colective în 
Europa. După răspunsurile pe care 
le vor da guvernele țărilor care au 
primit propunerea cu privire la con
vocarea unei conferințe pe întreaga 
Europă în problema creării unui sis
tem de, securitate colectivă în Euro
pa, se va putea judeca dacă guver
nele.respective, tind sau. nu spre întă
rirea păcii în Eurooa sau preferă să 
se împace cu politica care duce în 
mod inevitabil la agravarea situației 
în Europa și la crearea unei situații de 
natufă să ducă la pericolul unui răz
boi. (Agerpres).

Pentru securitate 
colectivă in Europa I

Ecourile presei străine 
în legătură cu răspunsurile 

lui V.M. Moiotov la întrebările 
corespondentului ziarului 

„Pravda”
PARIS (Agerpres). — Presa fran

ceză continuă să comenteze răspun
surile lui V. M. Moiotov la întrebă
rile corespondentului „Pravdei“.

„Din declarațiile ministrului sovie
tic, scrie ziarul „Populaire de Pa
ris“ trebuie relevate două puncte : în 
primul rînd, faptul că Moscova ac
ceptă să amîne conferința prevăzută 
pentru 29 noiembrie cu condiția să 
fie amînată și discutarea problemei 
ratificării acordurilor de la Paris. In 
al doilea rînd, după părerea U.R.S.S. 
tratativele între Occident și Rusia cu 
privire la unificarea Germaniei „nu 
pot avea sens decît cu condiția ca 
puterile occidentale să renunțe la po
litica lor de militarizare à Germaniei 
occidentale“.

Ziarul „Libération“ scrie : „Alter
nativa este limpede și inevitabilă : 
Fie ratificarea imediată a acordurilor 
de la Paris cu toate consecințele ce 
decurg din aceasta, ca, de pildă, cursa 
înarmărilor, fie începerea unor trata
tive diplomatice care ar putea duce 
la o rezolvare a problemei germane 
acceptabilă pentru toți, la instaura
rea securității colective și la perspec
tive de pace și mai largi“.

★
LONDRA (Agerpres). — Ziarele 

,,Times“ și „Daily Telegraph and 
Morning Post" comentează în artico
lele lor redacționale răspunsurile lui 
V. M. Moiotov la întrebările puse de 
corespondentul ziarului „Pravda". 
„Times“ a publicat textul integral al 
răspunsurilor, transmis de agenția 
Reuter. Cele două ziare se pronunță 
în favoarea ratificării grabnice a a- 
cordurilor de la Paris cu privire la 
înarmarea Germaniei occidentale.

Observatorii ziarelor „Daily Ex
press“ și „Financial Times“ afirmă 
că Ministerul Afacerilor Externe al 
Angliei „va respinge“ amînarea exa
minării problemei ratificării acordu
rilor de la Paris.

In comentariile sale „Times" re
petă afirmațiile obișnuite ale propa
gandei burgheze, încercînd să treacă 
pe seama guvernului sovietic răspun
derea pentru lipsa unui acord în pro
blema germană.

■A

STOCKHOLM (Agerpres). — TASS 
transmite :

Ziarele de dimineață care apar la 
Stockholm publică la loc de frunte 
răspunsurile lui V. M. Moiotov la în
trebările corespondentului ziarului 
„Pravda“ „Dagens Nyhete“ publică 
interviul sub titlul „Noua manifes
tare a Moscovei în favoarea convocă
rii unei conferințe“. „Morgen-Tidnin- 
gen“ arată într-un articol că Moiotov 
a dat un avertisment sever spunînd 
că acordurile de la Paris constituie 
o amenințare pentru pace.

Expunînd răspunsurile lui V. M. 
Moiotov, ziarele subliniază în primul 
rînd că guvernul sovietic este de a- 
cord să amîne data convocării confe
rinței în problema securității euro
pene, dacă țările apusene acceptă să 
amîne examinarea problemei ratifică
rii acordurilor de la Paris

-y

NEW YORK (Agerpres). —■ Incer- 
cînd să împiedice statele vest-euro
pene dependente de S.U.A.. să-și ex
prime părerea în legătură cu propu
nerea cuprinsă în răspunsurile lui 
V. M. Moiotov la. întrebările cores
pondentului ziarului „Pravda“, pro
paganda americană s-a grăbit să de
clare că ea nu va fi acceptată de pu
terile occidentale. Corespondentul din 
Londra al ziarului „New York Times“, 
Middleton. serie : „Actuala propunere 
a lui Moiotov de a se amîna confe
rința cu condiția ca Occidentul să 
consimtă? la amînarea ratificării acor
durilor de la Paris nu va fi accep-' 
tată".
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