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Securitatea și pacea — 
principala problemă a zilelor noastre

Opinia publică din Europa și din întreaga lume a urmărit 
cu deosebit interes lucrările conferinței țărilor europene pentru 
asigurarea păcii și securității în Europa, care s-a desfășurat 
între 29 noiembrie și 2 decembrie în capitala Uniunii Sovietice.

Pentru poporul romín, dornic să trăiască în pace, să des
fășoare fără întrerupere munca sa constructivă, problemele dis
cutate la această conferință prezintă o măre importanță.

Conștiente de drumul potrivnic păci:, pe care au pășit în 
ultima vreme unele state occidentale, țările lagărului socialist 
âu răspuns pozitiv la propunerea Iniuniî Sovietice pentru or
ganizarea unui sistem de securitate colectivă în Europa. A de-, 
venit limpede pentru orice om că principalul scop pe care-lț 
urmăresc acordurile de la Paris este reînarniarea Germaniei* 
accidentale și atragerea ei în gruparea militară a „Uniunii Eu
ropei occidentale" care este pe cale să fie creată.

Conferința de la Moscova a întrunit pé reprezentanții acelor 
state care au avut cel mai mult de suferit de pe urma agre
siunii gérmane. Cu acest prilej a reieșit puternic în evidență 
deplina unitate de vederi, poziția unanimă a țărilor participante 
la conferință față de evoluția evenimentelor din ultima vreme 
din continentul nostru. Această unitate își are izvorul în fap
tul că delegația fiecărei țări a', căutat calea care corespunde în 
gradul cel mai înalt năzuinței popoarelor de a trăi și făuri o 
viață tot mai fericită în condiții4'de- pace și securitate. Nu ește 
nțai puțin adevărat că aceeași cauză — cauza asigurării secu
rității, împotriva reînvierii militarismului german — corespunde 
tuturor popoarelor Europei. Militarismul german este dușmanul 
comun al tuturor popoarelor din Europa

Conferința de la Moscovă s-â ncneiat prin adoptarea Dej- 
clarației comune a statelor participante la ea. Declarația re
prezintă un document de mare1 însemnătate mondială. Ea anali
zează cu profunzime și limpezime situația creată în ultima 
vreme în Europa.

Se știe că după eșuarea planurilor „comunității defensive 
europene", puterile occidentale ,îu, ífúnte^cu Statíáe. Unite ale. 
AKierielî Tu căutat o' r.ouă cale de reînviere a militarismului 
german, scop pe care l-a urmărit de ’altfel și susnumita comu
nitate. Expresia acestei politici este întruchipată In acordurile 
conferinței de Îs Londra și Paris.

înfăptuirea acestor acorduri ar atrage după <sine agravarea 
situației internaționale în Europa, transformarea Germaniei oc
cidentale într-un focar de război

Problema asigurării securității în Europa nu poate fi ruptă 
de lupta, popoarelor pentru rezolvarea pașnică a problemei ger
mane. Of, acordările,de la Londra și Paris constituie o serioasă 
piedică în calea sofâjiph&ii acestei probleme. Susnumiiele acor- 
dkir' prevăd, crea reá unei- aitntóe Șest-germ a ne de 12 divizii cu 
o iumăfație’mîliof^de oämeni;!^we vi crește apoi la 60 divizii.

Aceleași acorduri p<mejdijese, "situația țărilor europene 
și.prin faptul că ele pun arma atomică.în mîna armatelor vesț- 
germane care nu se dau în laturi alunei cînd este vorba de ni
micirea a miȘișne de oameni .'

Unii politicieni din apus íncearcÜ-|^É^^fice r^Bjea unui 
bloc aL puterilor occidentale cu o ffla-
syră necesară asigurării securității ț^il^ géfflMBÜye. Ogpástoria 
celor două războaie wate vorbi fără |ic dă,*Qagre
siunea a venit dta garlea militarismului gșefuSft Chi.ir șl ță
rile din apusul Europei pot conf testa

Iu scopul rezolvării uneia ®éie feriante pro
bleme a zilelor noärafc — ^iüh?:4?nia germani, țările partici
pante Ia conferința de ta au arătat ca este necesar să
se renunțe la planurile de rénölnnare a Germaniei occidentale, 
Ia atragerea ei în grupări militare, ceea ce înlătura obsta
colul principal în calea reunificării Germaniei pe baze pașnice 
și-democratice; să se realizeze un acord cu privire la efectuarea 
în 1955 a unor alegeri libere pe întreaga Germanie și să se con
stituie pe această bază un guvern al întregii Germanii, al unei 
Germăait unite, democrat*3, rl -irMcrre cfe pr'-e.

A intrat în înțelegerea tuturor popoarelor europene^ faptul 
c| .adM$tâa lor securitate nu poate fi asigurată decît prin 
înlăturarea blocurilor militariste închise ale unor state îndreptate 
împotriva altor state si prin înlănțuirea unui sistem- rțe. securi 
täte colectivă.

In cuFÎnd parlamentele undr átale- apusene vor trece Ia exa
minarea problemei ratificării acordărilor de la Rlaris. In legă
tură cu această țările participante la conferința.dej Ea Moscova 
ni| pot să nu atragă atenția-msUpta pericolului pe cace-î pi®-: 
zțntă ratificarea acordurilor de la-JRaris. .

Situația’ creată astăzi în Europa determină țările iubitoare 
de, paqe .de, pe acest continent să ia măsurile ¿oreșnurizătoaie. 
Prjn Declarația .comună dată publicității statele participante la 
cohferirița de la Moscova au dovedit botărîrea de a lua "măsuri 
comune în domeniul organizării f<jrțejor armate și a -comalida .1 
méntelor’lor, df șl aRe măsuri necesare întăririi capacității lor 
dé apărare, pentru ocrotirea muncii pașnice a popoarelor: 
lor. pentru a ■ garanta -inviolabilitatea,: frontierelor și terito
riilor lor Popoarele iubitoare de pace nu vor ca evoluția 
evenimentelor ne calea.nregătirii războiului să le surprindă ne
pregătite

Poporul romín, rft-rm fiofărît să-și apere independența, suve
ranitatea și. munca să pașnică .constructivă,, sprijină din toată î: 
inima hotărîriie conferinței de Ia Moscova.

Pentru pace $1 securitate in Europa!
Oamenii muncii din Valea Jiului sprijină cu hotărîre 

Declarația guvernelor țărilor europene — 
Participante la conferința de la Moscova

*

Dorința unanimă
a popoarelor

★

KOPETIN GEZA 
miner fruntaș, mina Lone'â 

deputat în Marea Adunare Națională a R.P.R.

Hotărîriie luate la conferința de la Moscova 
constituie un răspuns răspicat pe care popoar 
rele, țărilor lagărului democrat îl dau planu
rilor de reînviere a militarismului german 

'puse la cale de imperialiștii din apus. Ele în
mănunchează glasul oamenilor cinstiți de pe 
întregul nostru continent, dorința lor de a 
trăi în pace

In zilele noastre însă, imperialiștii ameri
cani, englezi și francezi, nu vor să țină seama 
de cerința popoarelor de a trăi în pace și con
tinuă să ducă politica de reînviere a milita
rismului german pe baza acordurilor de la 
Pâri b.

Noi ne dăm bine seama de pericolul ce ame
nință Europa. Nbi vrem să trăim în pace și 
această dorință a noastră se împletește cu ho- 
tărîrpa de a ne apăra cu orice preț patria, 
munca noastră pașnică, împotriva oricăror 
încercări dușmănoase.

★
Vom apăra cu hotărîre 
munca noastră pașnică

MUSTAȚA MARIN 
șef de brigadă complexă 

șantierul 12 blocuri Petroșani

Poporul francez a dat lunile trecute o ri
postă hotărîtă planurilor agresive ale „comu
nității defensive europene“. In prezent, însă 
imperialiștii au încheiat noi acorduri la Lon
dra și Paris, care prevăd refacerea militaris
mului german.

Oamenii iubitori de pace, nu vor admite 
însă aceasta. Conferința de la Moscova a ță
rilor lagărului democratic a arătat clar că po
poarele sînt unanime în dorința lor de pace, 
de preîntîmpinare a războiului. Ea a arătat și 
pericolul pe care-1 prezintă pentru apărarea 
păcii planurile de reînviere a militarismului 
german, acel militarism care în ultimii 40 de 
ani s-a dedat de două ori la acte de agre- 
smne.

Declarația comună a participanților la con
ferință. arată că țările iubitoare de pace nu 
vor sta cu brațele încrucișate în fața acestei 
situații. Ele vor lua toate măsurile pentru 

de -infcsgHj-nostru popor- e»-epri-3 -^&area muaGÎi-pașnice . a .popoarelor. Ală= 
jiu cti căldură hotărîriie conte nței de la Moș» furi de milioanele de oameni cinstiți din pa-

împreună cu brigada din lumea întrea ă> eu
pe care o conduc și cartj. lucrează acum ir»- • H 3
contul ănuluii 1959., să .dJfei. sc um De i noastre 
patrii tot mai mult cărbune mu a «duce 
astfel o reală contribuție la sagaci
tații ei de apărare.

&

inima hotărîriie luate lâ conferința 
Eoya și-mi exprim convingerea1 

. fdjrtele păcii și progresului vor în- 
< î*- »

Hotărîri de mare înserrOlate pentru cauza păcii
Am urmărit cu interes des

fășurarea lucrărilor Confe
rinței de la Moscova cu pri
vire la securitatea colectivă 
în Europa, declarația comu- 
nă a țărilor participante la 
această conferința,- printre 
care s-a nupiărat.. și țară 
noastră, exprimă cît se poate; 
de limpede dorința de pace â 
tuturor popoarelor.

N-au trecut decît cîțiva ani 
de cînd hoardele fasciștilor 
germani au incendiat un ma-

MARCU AUREL 
mecanic de locomotivă 

depoul C.F.R. Petroșani

re număr de țări din Europa, 
distrugînd mii de sate și ora-, 
șe,: instituții .de cultură și ra- 
puhîrtd milioane de vieți ome
nești. Oricîtă propagandă s-ar 
duce în apus în favoarea re
învierii -militarismului - ger
man revanșard, care, chipu
rile, are menirea să apere

statele vest-europene împotri
va unui pretins atac din par
tea Uniunii Sovietice, jn fața 
lumii întregi este limpede că 
imperialismul urmărește să 
folosească militarismul ger
man în scopul unei noi agre
siuni.

Eu sînt întru totul de acord 
eu hotărîriie. conferinței de la 
Moscova și le susțin pentru 
că ele. sînt menite să contri
buie la asigurarea păcii în 
Europa.

Mitinguri ale oamenilor muneii din Valea Jiului
", In toate localitățile Văii Jiatai aii ioc 
mitinguri în c&re oamenii muncii ’își ex- 

• primă aăeziun&ă la hotărîriie conferinței

țărilor europene pentru organizarea unui 
sistem de securitate colectivă în Europa.

Luni seara, înainte de a 
intra-în schimbul trei, un mare 
număi -de mineri, tehnicieni, 
ingineri și funcționari de la 
mina’ Aninoasa s-au întrunit 
în ’cadrul unui miting.
- Cft acest prilej,-' tovarășul 
Umtas" Geza, secretarul co
mitetului de paftid ăl minei, 
a’dai citire unei moțiuni.prin 
care oamenii ’muncii din Ani- 
noasa se alătură fioiăfîrilor 
conferinței -de la Moscova a 
țărilor europene. ;•

-In moțiune spune, prin
tre altele, că popoarele con
tinentului european au avut 
de două ori de suferit în ul
timele patru decenii de pe 
uțma militarismului,, german. 
In .zilele noastre, 6ub oblă-

duireă imperialismului ameri
can, englez și francez, mili
tarismul revanșard din Ger
mania occidentală cunoaște 
din nou o renaștere care a- 
menînță pacea și securitatea 
popparelór europene.

Țehnicianul Băeăianu Teo
dor, care a luat apoi cuvîn- 
tul, a subliniat faptul că po
porul romín, alături de cele
lalte popoare iubitoare de 
pace, nu va permite ca mun
ca. sa pașnică să fie între
ruptă, că el este hotărît să 
dea o ripostă cuvenită orică
ror încercări de turburare a 
liniștei sale. Aceleași senti
mente le-au împărtășit. în 
numele oamenilor muncii din 
Aninoasa, minerii lordăches-

cu Nicolae, Plocovnic Țeofil, 
ing. Potoceanu Tiberiu, Gau- 
be Radu și Horvath Alexan
dru. ★

In aceeași zi, minerii de la 
mina 111 Jieț au organizat 
un miting în sala de ap,el ,a 
minei. După citirea’ moțiunii 
au luat cuvîntul mai mulți 
muncitori printre care meca
nicul subteran Kertes Fran- 
cisc, secretarul comitetului 
U.T.M. Burcea Gheorghe si 
alții. Ei au vorbit despre 
faptul că hotărîriie conferin
ței de la Moscova corespund 
pe deplin intereselor popoare
lor Europei cu privire la asi
gurarea securității colective 
și a păcii.
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filele trecute ,. a .avut loc írj sala 
oíiibului „Gb. Apóstol" din Petroșani 
o .consfătuire la cari» au inat- p^rte 

■ difuzörj Vaiuptari, lucrători ' ai sec
țiilor de difuzare'a presei din cadrul 
oficiilor - P.Ț.T.Ri. secretari ai orga
nizațiilor de bază, reprezentanți ai 
comitetelor de partid orășenești și 
din întreprinderile din raion. In ca

brai’consfătuirii s-au analizat reali
zările și lipsurile în munca de di
fuzare a presei și s-.au propus o se
rie de măsuri pentru ca fiecare om 
al.muncii, abonat Ia presă să.pjimeas- 
că ziarul, la timp.

' In fața’ celor prezenți, tov. P. Giu- 
lăvd, responsabilul secției de difuzare 
a presei din cadrul oficiului P.T.T.R. 
Petroșani, a prezentat un raport cu 

. privire la felul cum se desfășoară 
difuzarea presei în raion.

In ultimul timp s-au luat o serie de 
măsuri pentru îmbunătățirea difuzării 
presei. Pentru a se evita transportu
rile inutile, coletele cu ziare centrale 
pentru localitățile Petrila, Lonea sînt 
transportate direct la oficiile poștale 
din aceste localități, fără să mai trea
că pe la secția de difuzare a presei 
din Petroșani. S-au luat măsuri pen
tru ca coletele cu ziare pentru loca
litățile Aninoasa, Vulcan, Lupeni și 
Uricani să fie expediate seara, adică 
îndată după sosirea lor în Petroșani, 
și nu a doua zi cum se întîmpla îna
inte. In orașul Petroșani, abonamen
tele individuale la domiciliu sínt dis 
tribuite de factori poștali dimineața, 
în prima cursă. La secția de difuzare 
a presei Petroșani s-a introdus un 
nou sistem de cartare cu 
căruia timpul de cartare a 
mentelor colective s-a redus 
tate.

ajutorul 
abóna

la jumă-

Magazinul alimentar nr. 6 din Lu
peni se numără printre cele mai fru
moase magazine din oraș. Este fru
mos, nu încape îndoială, numai că 
unii vînzători de aici au obiceiuri 
urite, Iată un caz $

Școala profesională de cărbune din 
localitate face diferite cumpărături 
pentru cantina elevilor de la acest 
magazin. S-a observat însă la un 
timp că ceaiul care se servește la 
cantină avea o culoare prea albă.

— Să fie oare aceasta din cauza 
zahărului — s-au întrebat tovarășii 
din conducerea școlii. Zahărul nu are 
astfel de proprietăți.

presei — o importantă
S-a arătat că în unele localități 

și întreprinderi, numărul oamenilor 
muncii abonați a crescut. Îmbunătă
țirea difuzării presei în diferite loca- 
iități se datorește faptului că comi
tetele de partid, în special comitetul 
orășenesc de partid Lupeni și comite
tul de partid al minei Petrila, au con
siderat răspîndirea presei în rîndul 
oamenilor muncii drept o chestiune 

, de mare importantă. Aceste comitete 
de partid s-au preocupat îndeaproape 
de recrutarea și organizarea activi
tății difuzorilor voluntari de presă. In 
cadrul fiecărui sector al minei Petrî- 
la, de exemplu, există cîte un difuzor 
voluntar.

In raport, âu fost criticate comite
tul de partid al minei Lonea, sfatu
rile populare din comunele Iscroni, 
(Jricani, Bănită, comitetul U.T.M. de 
la mina Aninoasa, care n-au dat a- 
tenția cuvenită sprijinirii difuzării 
presei. S a arătat faptul că secția de 
difuzare a presei din cadrul oficiului 
P.T.T.R. Petroșani n-a dat atenția cu
venită instruirii, îndrumării și stimu
lării difuzorilor voluntari.

Discuțiile purtate au oglindit faptul 
că difuzarea presei e o importantă 
sarcină politică, a cărei îndeplinire 
slujește cauzei poporului muncitor, 
slujește cauzei construirii socialis
mului. Tovarășii Ilie Ghenea, membru 
ai comitetului de partid al minei Pe
trila și Maier Ștefan, secretar al co
mitetului orășenesc de partid Lupeni, 
au vorbit despre modul cum au orga
nizat difuzarea presei, cum desfășoa
ră munca pentru mărirea numărului 
de abonamente.

Din discuțiile purtate au ieșit la’ 
iveală și o serie de lipsuri care frî- 
nează buna difuzare a presei. Tova-

Din.,, greșeala
Cuiva i-ă venit o idee.
— Hai să-l strecurăm. Dacă cineva 

a scăpat în el „din greșeală" corpuri 
străine ?

Strecurătoarea a limpezit și ceaiul, 
și îndoielile noastre. Intr-adevăr, za
hărul a fost amestecat cu gris.

— Bine frate — a spus unul dintre 
tovarășii care se aflau de față — 
asta nu-i treabă curată... poate că 
magazionera poartă vina principală,

Cînd sosi magazionera, rămase 
surprinsă aflînd despre ce este vor 
bă.

— Dumneata ai amestecat zahărul 
cu gris?

— Eu ? Nici prin gînd nu mi-a

sarcină politică
rășul Stern losif, secretarul comitetu
lui de partid al minei Lonea, a cri
ticat faptul că în unele zile ziarele 
sosesc cu întîrziere sau nu sosesc 
deloc, ceea ce. nemulțumește oamenii 
muncii abonați. Tovarășul Rentea Va- 
sile a arătat că transportul coletelor 
de ziare de la Lupeni la Uricani se 
face defectuos, cu mari întîrzieri, 
ceea • ce cauzează scăderea număru
lui de abonați. Toți tovarășii care au 
luat cuvîntul au cerut ca organizațiile 
de partid și de masă, oficiile P.T.T.R. 
etc., să lupte pentru ca ziarul, purtă
tor al cuvîntului partidului, să ajungă 
Ia timp în mîinile cititorilor.

Cu prilejul acestei consfătuiri, nu
meroși difuzori voluntari din minele, 
întreprinderile și instituțiile Văii Jiu
lui care s-au distins în munca de di
fuzare a presei au fost premiați. Prin
tre aceștia se numără tovarășii Cri- 
șan Mircea din sectorul III al minei 
Petrila, Manea Valțer de Ia mină 
Aninoasa, GSrfi Gheorghe de la mi
na Lupeni, Ciulavu Grigore de la’ Fi
latura Lupeni, Ciuru Artemia de lă 
mina Vulcan și alții.

In încheierea consfătuirii, tovară
șul Ioan Cernăianu, membru ăl Bi
roului Comitetului raional de partid, 
a chemat difuzorit voluntari, lucră
torii secțiilor de difuzare a presei și 
pe toți aceia care au sarcina de a asi
gura răspîndirea presei în mase, să 
muncească cu toată priceperea lor 
pentru mărirea numărului abonaților, 
pentru că ziarul să ajungă la timp 
în mîna cititorilor.

îndeplinirea cu succes â acestei 
sarcini contribuie la pătrunderea lar
gă a cuvîntului scris ăl partidului în 
mase, lă ridicarea conștiinței lor, lă 
intensificarea luptei pentru înflorirea 
patriei, pentru pace.

trecut așa ceva. Așa l-am cumpărat 
de la magazin.

La verificările făcute, conducerea 
școlii a aflat adevărul, „Greșeala" o 
făcuse nu magazionera, nici admi
nistratorul școlii, ci vînzăt rul Vio- 
rel Voin care vînduse acest zahăr.

— Nu știu cum s-a vărsat grisul 
peste zahăr — s-a scuzat el — dar.., 
vă recuperez cantitatea care lipsește.

—- Bine, dar cum de s-a putut în- 
tîmpla acest lucru, tovarășe Voin?

— Din gre... gre-șaiă... •— bîigui 
încurcat vînzătorul.

După corespondenta tov.
I. CIORTEA

In Editura Cartea Rusă
a apărut volumul:

M. Nikitin
însemnări din Kuzbass

Reportajele din Kuzbass ale Jui 
Nikitin, zugrăvesc o parte însemnată 
a luptei poporului sovietic pentru in
dustrializarea socialistă, pentru în
zestrarea armatei sovietice în timpul 
Marelui Război pentru Apărarea Pa
triei, pentru construirea comunismu
lui.

Istoricul minei din Prokopievsk, 
cuprins aci, este un prilej pentru 
scriitor de a arăta întreaga dezvoltare 
a Kuzbassului, greutățile pe care le-au 
avut de învins constructorii, un prilej 
de a înfățișa oamenii noi care au 
crescut pe acest mare șantier. Para
lela dintre Prokopievsk-ul din două 
epoci diferite ne dă o imagine izbi
toare â marilor transformări săvîrșite 
în acești ani.

Interesant deasemeni reportajul in
titulat „Povestea mașinii de îndrep
tat". Titlul reportajului trebuie înțeles 
și la propriu (introducerea mașinii 
de îndreptat șinele provenite de la 
laminor) și la figurat (transformările 
suferite de Gușev sub influența co
lectivului).

Demnă de subliniat, dovedind o- 
rientarea sănătoasă a muncitorilor 
este atitudinea pe care o are întreg 
atelierul față de specialistul străin i 
nici un fel de ploconire față de știin
ța lui ci dorința de â lucra mai bine 
decît el, măi repede. Viu scris și 
atractiv este și reportajul „Stăpînă 
drumurilor", unde este descris efor
tul constructorilor de drumuri și chi
pul energic șl priceput în care îi con
duce o femeie supranumită „stăpînă 
drumurilor".

Fără îndoială că unul din cele mal 
bune reportaje este cel intitulat 
„Scrisoare către viitor".

Volumul „însemnări din Kuzbass*’ 
se adresează în special minerilor care 
vor găsi aici date și fapte din viațd 
unui important centru carbonifer din 
Uniunea Sovietică.

Abonamentele pe anul 1955 lă 
ziarul „Steagul Roșu", organ al 
Comitetului raional P.M.R. Petro
șani și al Statului popular raional, 
se pot face la toate oficiile poștale, 
factorii poștali și difuzorit voluntari 
din întreprinderi și Instituții.

Tehnică modernă a transformat mi
nele carbonifere din U.R.S.S. în a- 
devărate uzine subterane. La minele 
Celiuskințî nr. 1 din Donbas, „Kirov" 
din Kuzbas și multe altele, aproape 
toate procesele principale de extracție 
ă cărbunelui sínt în întregime meca
nizate.

Mulți oameni de știință, construc
tori, ingineri studiază în prezent pro
blemele dezvoltării continue a ex
tracției de cărbune. In Uniunea So
vietică există institute speciale de 
proiectări și construcții ale industriei 
cărbunelui, unde se creează primele 
prototipuri ale celei mai noi tehnici 
miniere și se proiectează noi mine.

Să vizităm cîteva din aceste insti
tute și să aflăm la ce lucrează în pre
zent creatorii de mașini carbonifere. 
In cabinetul inginerului șef al Insti
tutului de stat de proiectări, construc
ții și experimentări în domeniul con
strucției de mașini carbonifere „Ghi- 
prouglemaș" se află modelul în func
țiune al . unui nou agregat. Pe pupi
trul de comandă sínt trei butoane de 
diferite culori. Să apăsam pe unul 
din ele. Imediat, de-a lungul unui 
abataj în miniatură pornește un plug 
dințat. Această mașină pentru ex
tracția cărbunelui despică cu ajutorul 
cuțitelor, mari bucăți de cărbune pe 
care le toarnă pe un lanț cu raclele în 
mișcare.

Plugul ă ajuns pînă lă capătul 
abatajului. Se aude un clinchet. Sub 
acțiunea unor vinci hidraulici, plu
gul face oarecum un pas în lături și 

* din nou se alipește de abataj. Con-

Din țara constructorilor comunismului

IMUNELE VIITORULUI
comitent, se deplasează conveierul și 
stiloii de metal ai armăturii. Tot în 
mod automat înaintează „cozoroace- 
le" care susțin acoperișul în abataj. 
O clipă mai tîrziu plugul a și pornit 
îndărăt, despicînd din nou în calea 
sa cărbunii

Colectivul institutului crede că încă 
Ia sfîrșitul acestui an va putea preda 
toate schițele uzinei experimentale 
pentru a confecționa mi model de în
cercare.

Noul agregat reprezintă numai una 
din numeroasele mașini proiectate la 
„Gbiprouglemaș“. Astfel, este pe 
terminate elaborarea proiectului unui 
mecanism mobil pentru fixarea ar
măturilor. destinat minerilor din ba’- 
zinul Moscovei, construit de tînărul 
inginer Arkadi Dolinski. La uzina 
experimentală a institutului s-a înce
put fabricarea prototipului noii com
bine pentru mine, „PK-3".

Institutul de stat pentru proiectări 
și construcții „Ghiprougleavtomatiză- 
ția" este cel mai tînăr din toate or
ganizațiile de construcție din indus
tria cărbuneluit el a fost înființat cu 
un an în urmă. Acesta este singu
rul institut din lume care se ocupă de 
problemele automatizării întreprinde
rilor din industria cărbunelui. Infiin 
țarea lui dovedește marea însemnă
tate care se acordă în Uniunea So-

de K. KOSTENKO 
vietică introducerii automatizării în 
mine.

Colectivul institutului își propune 
să elaboreze în anii următori un pro
iect de automatizare a întregului 
complex tehnologic a extracției căr
bunelui. începînd cu încărcarea căr
bunelui în schipul elevatorului și ter- 
minînd cu încărcarea acestuia în 
vagoane. Totodată, colectivul își pro
pune să treacă la funcționarea auto
mată a sistemului de ventilație și 
evacuarea apei din golurile subtera
ne. Prin soluționarea acestor proble
me, în mine vor deveni inutile profe
siunile de mecanici de ventilatoare și 
de muncitori la pompe. Funcționarea 
tuturor mecanismelor va fi supra
vegheată de automate. Cel mai ne
însemnat defect va fi semnalizat pe 
o schemă luminoasă, de pe pupitrul 
de comandă.

Un grup de lucrători ai institutu
lui proiectează în prezent schema așa 
numitului revelator de gaz metan. 
Acest aparat foarte sensibil va mă
sura precis cantitatea de găz din a- 
bataje și va regla în mod automat 
introducerea aerului proaspăt. La ins
titut s-a terminat elaborarea unei 
scheme de corpuri de pompă pentru 
automatizarea evacuării apei din 
mine, care va permite punerea în 
funcțiune în med automat g orică

rui număr de pompe, instalate pen« 
tru evacuarea apei.

Mașinile și mecanismele proiectate 
nu vor modifica numai tehnologii 
proceselor de extracție a cărbunelui 
ci șl aspectul exterior al minelon 
Multe construcții de la suprafață vor; 
deveni inutile, iar înaintarea în ga« 
Ieriile de mine se va face după me* 
tode noi.

Proiecte-tip de noi mine au fost 
pregătite pentru bazinele carbonifere 
Doneț, Kuznețk și din alte regiuni 
ale U.R.S.S. In numeroasele schițe 
și scheme apare limpede aspectul 
unei mine noi. Clădirea principală -— 
combinatul administrativ și pentru 
nevoile de trai — pare un adevărat 
palat. Aici sînt amplasate cabinetele de 
lucru, bufetul, camerele de dușurL 
Intr-o sală spațioasă și frumoasă mi-* 
nerii vor putea să asculte, înainte de 
a coborî în mină, un concert sau o 
conferință, să citească ultimele ziare 
și reviste.

Proiectanții sînt preocupați să 
creeze minerilor condiții optimie la 
muncă.

Vor mai trece doar cîțiva anf și 
noile mașini și mecanisme minunate,- 
care deocamdată figurează în schițe 
și scheme, vor intra în mine. Va spori 
torentul de cărbune extras din sînul 
pămîntului, iar munca minerilor vă 
deveni și mai ușoară, minele sovietice 
vor deveni și mâi puternice și mai 
frumoase. (Agerpres). *

(„Komsomolskaia Pravda"! |
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STALlbl — Despre fazele îeninis- 
mulûi

Să îmtanătățim desfășurarea învâțămîntului de partid! 
★ ★ ★
Unele succese și lipsuri în învăfămîntul de partid

bază de la aceste mine au controlat 
felul în care membrii și candidații de 
partid încadrați în diferite cercuri și 
cursuri se pregătesc pentru convor
biri, au analizat desfășurarea învă- 
țămîniului de partid, au criticat pe 
acei cursanți care obișnuiesc să lip
sească delà învățămînt.

Dacă la minele Lupeni, Vulcan și 
Petrila au fost obținute unele reali
zări, la mina Lonea învățămîntul de 
partid se desfășoară defectuos. Unii 
membri de partid, cum sînt;. Rusu 
Anton, Puiu Nicolae și alții nu 
participă la învățămîntul de par-

rAu trecut cîtevă hini de la înce
perea noului an de învățămînt de 
partid. In acest răstimp, majoritatea 
comitetelor de partid din'Valea Jiu
lui au căutat să îndrume și-să spri
jine birourile organizațiilor de bază 
în problema învățămîntului. Ajutate 
de comitetele de partid respective, 
organizațiile de bază de la minele 
Petrila, Lupeni și Vulcan au obținut 
unele succese în ceea ce privește 
îmbunătățirea frecvenței la învăță
mîntul de Dartid, a calității lecțiilor 
Și convorbirilor.

Unele birouri ale organizațiilor de

Două feluri de a privi sarcina ridicării nivelului politic
In cadrul întreprinderii 703 con

strucții din Petrila funcționează două 
cursuri serale de învățămînt de par
tid : unul la Petrila, iar celălalt pe 
șantierul din Lonea. Acest lucru s-a 
făcut pentru a se ușura participarea 
cursanților la învățămînt. Pînă în 
prezent, la aceste cursuri au avut loc 
trei lecții și două convorbiri. Un fapt 
pozitiv este acela că circa 90 la sută 
'din cursanți participă cu regularitate

In organizația noastră de bază 
recrutarea cursanților la învățămîntul 
de partid s-a făcut ținîndu-se cont de 
nivelul politic, de dorința fiecărui to
varăș în parte. In acest fel au fost 
încadrate în învățămîntul de partid și 
tovarășele Cazan Aneta, Roșu Băla'- 
șa, Butăr Florica și Ghioâncă Elena. 
Totuși aceste tovarășe nu participă 
cu regularitate la învățămîntul de 
partid, neglijînd prin aceasta ridica
rea nivelului lor politic- și ideologic,

de pro-

Lă sfîrșitul fiecărei luni secția care 
a muncit mai bine, care are reali
zările cele mai importante, este dis
tinsă cu titlul de secție fruntașă de- 
cernîndu-i-se drapelul roșu 
ducție al întreprinderii.

In lună noiembrie planul 
ducție al Filaturii Lupeni a 

de pro- 
fost reâ-

Pentru o deservire civilizată în comerțul socialist
' Rolul lucrătorilor din comerț care 

’deservesc populația muncitoare devine 
pe zi ce trece mai important. Vînză- 
torul din magazinele alimentare și 
industriale, acela de la chioșcuri, os
pătarul, bucătarul și toți ceilalți lu
crători din comerț, au datoria să lup
te pentru o cît mai bună deservire. 
Fiecare dintre aceștia îndeplinește o 
muncă importantă, activitatea lor 
slujește unei cauze importante; ei 
'dau fiecărui cumpărător posibilitatea 
’de a se convinge de superioritatea 
comerțului socialist, ajută la o mâi 
buna aprovizionare â celor ce mun- 
,cesc.
1 Sînt nenumărate exemple de lucră
tori din comerț care se străduiesc 
să și ridice calificarea profesională, 
studiază și aplică experiența lucră
torilor din comerțul sovietic, fac față 
sarcinilor de cinste ce le-au fost în
credințate. Astfel sînt vînzătorii Vic
tor Avram de lâ magazinul alimentar 
nr. 46 Vulcan, Maria Mltrache de la 
magazinul alitnentar nr, .8 Petroșani, 
Ioana Nică de la magazinul textil nr. 
24 Vulcan. Ana Oanceă de la maga
zinul textil nr. 21 Aninoasa, Ludovic 
Dobai de la magazinul textil nr. 28 
Lupeni și alții. Demn de remarcat este 
faptul că pe lîngă o atitudine justă față 
de cumpărători, unele colective ale ma-

la cursuri dovedind interes și stră
duință în însușirea lecțiilor. Tovarăși 
cum sînt Vasile Mezdrea, Dumitru 
Bojinca și alții, participă cu regula
ritate la învățămînt, iau parte activ 
la discuții.

Dacă majoritatea tovarășilor par
ticipă cu regularitate la activita
tea cursurilor de partid, nu același 
lucru se poate spune despre tov. Cor
nel Tasic. Francisc Sișnon, Iustină 
Mocanu și Maria Vulcan care n-au 

nerespectînd una din îndatoririle sta
tutare ale membrilor de partid.

Faptul că unii (tovarăși nu parti
cipă la formele învățămîntului de 
partid în care au fost încadrați se 
datorește și slabei preocupări a bi
roului organizației de bâză în aceas
tă direcție. Biroul organizației de 
bază s-a mulțumit cu faptul că au 
fost recrutați elevi la toate formele 
de învățămînt de partid, fără să ur
mărească îndeaproape felul cum ei 
participă la cursuri, cum se strădu-

Secția fruntașă 
lizât în proporție de 101,4 la sută, 
iar indicele de calitate ă fost îmbu
nătățit cu 2 la sută. Secția împache
tare s-a dovedit a fi cea mai harnică. 
Tovarășele Susana Vitoș, Olga Ghe- 
ț6, Elena Turlea, Maria Așteleân și 
Stanlslava Pâvel ău muncit cu multă 

gazinelor caută să asigure o cît mai 
bună prezentare a mărfurilor. La ma
gazinul textil nr. 1 din Petroșani vîn
zătorii au amenajat o mică expoziție 
de mărfuri textile care cuprinde în 
special sortimente noi, după cerințele 
anotimpului. O frumoasă expoziție de 
mărfuri a organizat și colectivul ma
gazinului textil special nr. 51 din Pe
troșani. Datorită acestui fapt cumpă
rătorii pot să-și aleagă cu ușurință 
mărfurile necesare, pot aprecia noile 
sortimente. La aceste magazine și 
vitrinele sînt frumos aranjate.

In lupta pentru un comerț civili
zat, un rol însemnat îl au organizațiile 
sindicale. Ele sînt chemate să ridice 
necontenit nivelul conștiinței lucrăto
rilor, îneît ei să privească cu toată 
seriozitatea sarcinile ce le revin. Fie
care vînzător trebuie educat să plece 
urechea la cerințele cumpărătorilor, 
să însușească și săâaplice propunerile 
și sugestiile oamenilor muncii. Nu-i 
este permis niciunui lucrător din co
merț să adopte o atitudine de ploco
neală față de unii cumpărători și de 
dezinteres față de alții.

In unele cazuri însă se mai găsesc 
lucrători din comerț care au manifes 
țări de indiferență față de cumpără
tori, ceea ce creează serioase neplă
ceri și stîrnește reproșuri juste din 

tid. Lipsă de - interes față de în
vățămîntul de partid au manifestat 
chiar unii membri în biroul organiza
țiilor de bază cum sînt tov. Grecia 
Nicolae, Pop Vasile, Ternețchi Andrei 
și alții. Nu este deci de mirare de ce 
majoritatea birourilor organizațiilor 
de bază de la mina Lonea nu au ana
lizat felul cum se desfășoară învă
țămîntul de partid, nu este de mirare 
de ce la mina Lonea învățămîntul se 
desfășoară în condiții cu totul ne- 
multumitoare.

CORNEL SAVA 
corespondent

luai parte în acest an la nici o lecție 
sau convorbire. Acești tovarăși nu tre- 
btiie să uite nici o clipă că una din 
îndatoririle statutare ale membrilor 
de partid prevăzută în proiectul Sta
tutului modificat, este „să munceas
că necontenit pentru a-și ridica ni
velul de conștiință, pentru a-și însuși 
bazele mărxism-leninismului".

IOS1F PETROVIGI 
corespondent

Pentru ei, îmbunătățirea învățămîntuhri nu constituie o preocupare
să-și însușească materialul pre- 
Tovarășii Duma loan și Grozâ

iese 
dat.
Silvia, care fac parte din biroul or
ganizației de bază, sînt rupți de în- 
vățămîntul de partid. Lipsa de preo
cupare față de o mai bună desfășu
rare a învățămîntului de partid, ma
nifestată de unii tovarăși din biroul 
organizației de bază, face ca în orga
nizația noastră de bază învățămîntul 
aă se desfășoare defectuos.

V. RAPOLTAN 
corespondent

însuflețire. Muncă organizată și în
drumarea permanentă d brigadierei 
secției, tovarășa Olga Klemenț, au 
contribuit la cîștigărea drapelului de 
secție fruntașă.

ELISEU CHIȘU 
corespondent

partea oamenilor muncii. Asemenea 
atitudini nejuste ău vînzătorii Con
stantin* Drăgănescu de la Dîlja, care 
în timpul orelor de serviciu pără
sește magazinul, Constantin Butoi de 
la Lupeni. care vinde pe „sprinceană“, 
lacob Petru și Ana Șerbăn de lâ 
Cimpa care bruschează cumpărătorii, 
iar uneori țin magazinul închis în 
timpul în care ar trebui să fie deschis. 
Mai sînt încă magazine unde pre
zentarea mărfurilor în magazin și 
vitrină se face necorespunzător.

Comerțul socialist are un mare rol 
în lupta pentru ridicarea nivelului 
de trai al oamenilor muncii. De aceea, 
organizațiile de partid și organele 
sindicale din comerț trebuie să in
sufle lucrătorilor din comerț dragos
tea pentru munca lor, care este o 
muncă de răspundere și de cinste 
pentru fiecare din ei. In același timp, 
ele trebuie să dezvolte în rîndurile 
lucrătorilor din comerț un puternic 
simț de răspundere pentru ca aceștia 
să combată cu tărie toate manifestă
rile înapoiate față de muncă și avutul 
obștesc, ori ce fel de abatere de la 
regúlele unui comerț cu adevărat ci
vilizat.

Să îmbunătățim continuu buna de
servire a cumpărătorilor în unitățile 
comerciale I
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(Culegere, de articole pe.margi
nea proiectului de Directive ale 
Congresului al Il-lea al Parti
dului cu privire la dezvoltarea 
agriculturii în următorii 2-3 ani). 
144 pag. 2#5 iei

Tradițc în viața prevederile
Proiectului de Directive 

al celui de al Il-lea Congres 
al partidului

La adunările care au avut loc acum 
trei luni în 414 cămine culturale din 
regiunea Hunedoara, o'amenii muncii 
de pe ogoare au dezbătut Proiectul 
Directivelor Congresului al Il-lea al 
Partidului, făcînd numeroase propu
neri menite să ducă la dezvoltarea 
agriculturii în regiunea lor. In raio
nul Ilia, de pildă, la discutarea Pro
iectului în căminele culturale au par
ticipat peste 10.000 țărani munci
tori, iar în raionul Șebeș peste 7.800 
țărani muncitori.

Insușindu-și prevederile Proiectu
lui Directivelor, țăranii muncitori 
din comuna Vințu de Jos, raionul 
Alba, au propus îndiguirea văii Vltr 
țului care în fiecare an își revarsă 
apele, inundînd o suprafață de 60 
hectare. In comuna Vinerea din 
raionul Orăștie, țăranii muncitori au 
propus să se desțelenească 300 hec
tare izlazuri și fînețe slab productive, 
iar colectiviștii din satul Pricaz și-au 
propus să amenajeze o fermă pentru 
creșterea a 100 de păsări din rasa! 
Rhode Island și să creeze condiții 
pentru sporirea pînă în anul 1957 a 
efectivului acestei ferme la 700 de 
păsări. Colectiviștii din Geoâgiu au 
hotărît și ei să construiască un saivan 
pentru 500 de oi și o maternitate pen
tru 25 de scroafe, iar țărânii muncitori 
din satul Gălan au propus sfatului 
popular înființarea unei stațiuni de 
montă artificială pentru ol.

De atunci țărânii muncitori au 
muncit cu sîrg pentru â dâ viață 
propunerilor lor, mîndrindu-se astăzi 
cu multe realizări. In comuna Vine
rea, țăranii muncitori au desțelenit în
treaga suprafață pe care și-au pro
pus să o redea agriculturii, iar colec
tiviștii din Geoagiu au executat pînă 
acum 50 la sută din lucrările de con
strucție a saivanului. Pentru amelio
rarea terenurilor degradate, țăranii: 
muncitori din satele Cricău șl Oiej- 
dea, raionul Alba, au canalizat și in- 
diguit rîul care trece prin comunele 
lor.

Noi instituții medicale
Zilele trecute, în comuna Cugir din 

raionul Orăstie a fost, inaugurată o 
policlinică. Această nouă instituție 
medicală a fost amenajată cu servicii 
speciale de oftalmologie, ORL, ftizio- 
logie, ginecologie, un serviciu de boli 
interne cu 6 cabinete, serviciu de ra
diologie și fizioterapie, laborator și 
farmacie, care sînt deservite de un co
lectiv de medici specialiști și de .per
sonalul sanitar necesar.

Policlinica din comuna Cugir a fost 
înzestrată cu toate instrumentele nece
sare și cu o serie de aparate medicale 
speciale aduse din U.R.S.S. și din țări 
de democrație populară. Ea este dota
tă de asemenea cu mobilier modern 
și are toate instalațiile sanitare tre
buitoare.

Zilele trecute, in comuna Cugir a 
fost înființat și un dispensar medical 
pentru copii eu un staționar eu 10 pa
turi pentru copii și 10 paturi pentru 
mame. Noul dispensar, amenajat din 
resurse Ic:: ■!.. a fost. înzestrat cu apa
ratura și mobilierul necesar.
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Țările de democrație populară 
pe drumul construirii socialismului

Un oraș universitar în China de est

Angajamente incompatibile

In orașul Hancijou din China de 
est se desfășoară rapid lucrările pen
tru crearea unui centru universitar.

Acest centru universitar, proiectat 
în anul 1953, se întinde în prezent 
pe o suprafață de peste 800 hectare 
în sectorul de nord-vest al orașului 
Hancijou.

Pînă în prezent au fost construite 
30 clădiri, iar altele se află în curs 
de construcție. Aci, vor fi instalate 
12 institute de învățămînt.. superior 
printre care Universitatea din Cijeț- 
zian, Institutul hidroelectric, Insti-

Avîniul mișcării de raționalizare și invenții
In Cehoslovacia se lărgfete mișca

rea raționalizatorilor. Datorită intro
ducerii unor propuneri de raționali
zare numai la întreprinderile cons
tructoare de mașini au fost econo
misite peste 90.000.000 coroane.

Un grup de lucrători de la fabrică 
textilă „Slovenski—Hedvab“ a făcut 
o propunere de raționalizare care 
permite să se dubleze capacitatea ma
șinilor de tors și să se realizeze anual 
o economie de 10.000.000 coroane.

Colectivul lucrătorilor de la uzina 
constructoare de mașini „V. I. Le- 
nin“ din Plzen a elaborat un nou pro

Grija pentru mamă și copil
Acum patru ani, Prezidiul Adunării 

Populare a R.P. Albania a adoptat 
decretul cu privire la instituirea „Me
daliei maternității“ și a ordinului 
„Gloria maternă“.

In cursul celor patru ani care s-au 
scurs de atunci. în R.P. Albania au 
fost decorate 1.237 mame cu mu;,; 
copii, care au primit și premii în 
bani. Aproximativ 616.750.000 leki a" 
fost puși la dispoziția mamelor cu 
mulți copii, cărora li se acordă lunar 
o sumă anumită prevăzută prin le- 
ge-

Desfășurarea lucrărilor de reconstrucție 
în orașele din R. P. D. Coreeană

Orașele din R.P.D. Coreeană, care 
au fost distruse în timpul războiului, 
se refac în ritm rapid. A fost refăcut 
aproape în întregime vechiul oraș 
Heciju, situat pe litoralul de vest al 
Coreei.

In orașul Sînîiciju se desfășoară 

tutui pedagogic și lAstitutul de teh
nologie.

Pînă în prezent, au fost terminate 
cele cinci clădiri ale Universității din 
Cijețzian iar alte două se află în curs 
de construcție. Una dintre ele, care 
va fi repartizată secției de mecanică, 
ocupă o suprafață de 10.000 m2.
Printre viitoarele clădiri ale Univer
sității se află o clădire în care va fi 
instalat serviciul administrativ, un 
stadion, un bazin de înot și un amfi
teatru.

ces tehnologic de fabricare a silumi- 
nului (aliaj de aluminiu și siliciu, 
deosebit de rezistent la acizi și cu 
înalte proprietăți de turnare) a că
rui introducere va permite să se rea
lizeze o economie anuală de 4.000.000 
coroane.

Un stimulent puternic pentru dez
olarea mișcării de raționalizări și 

invenții l-a constituit concursul pe 
întreaga țară al inventatorilor și ra
ționalizatorilor. In urma acestui con
curs. la care au participat aproape 
2.000 persoane, au fost rezolvate cu 
succes multe probleme importante ale 
producției industriale.

In prezent, femeile din cîmpul 
muncii se bucură de concediu de 
naștere plătit pe o perioadă de 77 
zile.

Pentru a așigura o bună dezvoltare 
copiilor și pentru a ușura în același 
timp munca femeii aflată în produc
ție, statul albanez a deschis în dife
rite orașe ale țării 55 de creșe cu o 
capacitate de 2.200 locuri. Numeroa
se ’alte creșe au fost înființate în 
centrele muncitorești și în cadrul co
operativelor agricole de producție.

cu avînt construcția de noi case de 
locuit și școli.

Intr-un ritm rapid se efectuează 
lucrările de refacere a portului Von- 
san de pe litoralul de est al Coreei.

(Agerpres)

Am încheiat cu Rusia un tratat care 
impune anumite obligații. Qacă ini 
se va spune: „Știm cine ești I Vrei o 
alianță cu Rusia“, voi răspunde: „La 
vîrsta mea, vreau un singur lucru 5 
ca patria mea să meargă pe calea 
care o va duce la o relativă prospe 
ritate“...

Aceste cuvinte emoționante apar
țin lui Edouard Herriot, președintele 
de onoare al Adunării Naționale fran
ceze. Ele oglindesc sentimentele pa- 
trioților francezi, care văd în tra
tatul franco-sovietic de alianță și a 
sistență mutuală încheiat în 1944 che
zășia securității Franței. Nici mă
car acei politicieni francezi care îm
ping astăzi Franța pe calea primej
dioasă a reînvierii militarismului ger
man șt a creării „uniunii vest-euro- 
pene“ nu pot să nu țină seama de popu
laritatea ideii colaborării franco-so- 
vietice. Probabil că tocmai de aceea 
încearcă ei în fel și chip să convingă 
opinia publică franceză că acordurile 
de la Paris cu privire la înarmarea 
Germaniei occidentale nu ar fi în con
tradicție cu spiritul tratatului franc.''- 
sovietic.

Asemenea afirmații a făcut, prin
tre alții, și primul ministru ăl Fran
ței, Mendes-France. La 3 noiembrie 
el a declarat în cadrul comisiei pen
tru afacerile externe ă Adunării Na
ționale că nu este de acord cu „argu
mentul sovietic“ potrivit căruia acor
durile de la Londra și Paris sînt în 

i contradicție cu tratatul franco-sovie
tic.

— Interpretarea pe căre o dă aces
tei probleme Franța — a declarat 
Mendes-France — se deosebește 'le 
interpretarea Uniunii Sovietice și nu 
avem nici un temei să credem că 
interpretarea noastră n-ar fi cea jus
tă..

Această afirmație sună mai mult 
decît ciudat în gura unui om care chiar 
și prin studiile sale este un jurist. Dar 
chiar și fără studii juridice de spe
cialitate, îți poți da seama cu ușu
rință că ratificarea acordurilor de la

Faptele demască...
Din nou despre „Luftwaffe”

In apropierea aerodromului din 
Mühlheim (Rühr) urmează să se cre
eze o școală de pregătire a cadrelor 
pentru forțele aeriene vest-germane 
în curs de refacere. In acest scop se 
eliberează în grabă o clădire în care 
pînă acum era amenajat un azil de 
bătrîni. Școli de parașutiști se des- 

Paris ar însemna o violare flagrantă 
a principiilor fundamentale ale trata
tului franco-sovietic. Intr-adevăr :

1. In conformitate cu tratatul. 
Franța și Uniunea Sovietică și-au 
exprimat hotărîrea „de a col.abora în 
vederea creării unui sistem interna
țional de securitate“. Gr, ratificarea 
acordurilor de la Paris ar duce la 
crearea unui bloc , militar închis al 
cîtorva state și prin aceasta ar face 
imposibilă crearea unui sistem de 
securitate colectivă în Europa — sin
gura cale spre consolidarea păcii.

2. Părțile s-au obligat „să ia în co
mun toate măsurile necesare pentru 
a înlătura orice nouă primejdie prove
nind din partea Germaniei și să împie
dice acțiunile care ar face posibilă orice 
nouă încercare de agresiune din par
tea acesteia“. Or. acordurile de lă 
Paris prevăd înarmarea Germaniei oc
cidentale și reînvierea Wehrmachtu- 
lui agresiv în frunte cu foștii gene
rali hitleriști; prin urmare, crează 
primejdia reală a unor noi încercări 
de agresiune din partea militarismu
lui german. Acesta este un fapt, și 
nici un fel de „.interoretare" nu-1 poa
te ascunde.

3. Tratatul franco-sovietic obligă 
părțile „să nu încheie nici o alianță 
si să nu participe la nici o coaliție 
îndreptată împotriva uneia dintre 
înaltele părți contractante“. Or, în 
cazul ratificării acordurilor de la Pa
ris, Franța ar intra într-o aliapță 
la care vor participa și milităriștii 
germani și âr accepta să facă parte 
dintr o ccaliție ostilă Uniunii Sovie
tice. Aceasta este de asemenea un fapt 
pe care nu-1 pot ascunde nici un fel 
de „interpretări“.

Ce mai rămîne din afirmațiile po
trivit cărora acordurile de la Paris 
nu ar fi în contradicție cu tratatul 
franco-sovietic ? Nu mai rămîne de
cît tendința evidentă de â înșela opi
nia publică. împiedicînd-o să vadă 
consecințele posibile ăle ratificării a- 
cestor acorduri primejdioase.

(Din „Timpuri noi“),

chid pe aerodromul din Essen-Muhl- 
heim, precum și în apropiere de 
Frankfurt-pe-Main. Pentru ele se eli
berează de asemenea case de locuit. 
Astfel, ca urmare a remilitarizării 
Germaniei occidentale sute de fami
lii rămîn fără adăpost.

Cele mai largi pături ale popula
ției din Germania occidentală se ma
nifestă împotriva politicii antipopu
lare îndreptată spre adîncirea și per
manentizarea desmembrării Germa
niei.

Un număr tot mai mare de oameni 
încep să înțeleagă că politică grupu
rilor militariste ale revanșarzilor care 
domină la Bonn amenință nu numai 
pacea și securitatea, dar însăși exis
tența poporului german.

Nefiind în stare să pună capăt creș
terii nemulțumirilor prin mijloacele 
obișnuite, guvernanții de la Bonn re
curg tot mai des la teroare, îndrep- 
tînd-o în primul rînd împotriva a- 
vangărzii oamenilor muncii din Ger
mania occidentală — Partidul Comu
nist din Germania".

In cursul ultimilor trei ani, guver 
nul de la Bonn a urmărit sistematic 
Partidul Comunist din Germania, a 
arestat De conducătorii lui. a organi
zat atacuri și devastări ăle sediilor 
Partidului Comunist, a confiscat și a 
interzis ziarele partidului. Acestea 
însă nu au întrerupt activitatea Parti
dului Comunist. Comuniștii au con
tinuat să demaște politica antipopu
lară a lui Adenauer. In ciuda piedici
lor puse de poliție, glasul comuniști
lor a ajuns pînă la masele populare.

Reacționarii de la Bonn au hotărît 
să înăbușe acest glas prin interzice
rea Partidului Comunist din Germa
nia. Lă 23 noiembrie, la cererea gu-

PE URMELE LUI HITLER

vernului de la Bonn, Tribunalul fe
deral de la Karlsruhe a început pro
cesul împotriva Partidului Cojnunist 
din Germania în scopul interzicerii 
lui.

Această înscenare judiciară a fost 
pregătită, după cum o confirmă zia
rele, cu știința și potrivit indicațiilor 
înaltului Comisar al S.U.A în Ger
mania și constituie o parte integrantă 
a olanului american menit să ușureze 
crearea wehrmăchtului vest-german 
și transformarea Germaniei occiden
tale într-o bază de atac pentru dez
lănțuirea unui nou război în Europa.

Punînd la cale procesul împotriva 
Partidului Comunist din Germania 
în scopul de a obține interzicerea lui, 
guvernul Adenauer a violat în mod 
grosolan prevederile constituției, de- 
monstrînd prin aceasta că el respectă 
constituția numai în măsura în care 
ea poate servi scopurilor monopolu
rilor vest-germane.

In actul său de acuzare înaintat 
tribunalului federal, guvernul de la 
Bonn motivează cererea de interzicere 
a Partidului Comunist din Germania 
prin faptul că scopul final al activi
tății Partidului Comunist din Germa
nia este socialismul.

Partidul Comunist din Germania

de I. RABIN
n-a ascuns niciodată acest lucru. 
Partidul Comunist din Germănia a 
luptat pentru realizarea acestui scop 
chiar din prima zi a existenței sale, 
ridicîndu-se în apărareă drepturilor 
oamenilor muncii și a intereselor na
ționale ale poporului german.

Guvernul de la Bonn a încercat 
„să-și motiveze“ cererea c:i privire 
la interzicerea Partidului Comunist 
din Germania și prin faptul că Parti
dul Comunist din Germania luptă pen
tru restabilirea unității Germaniei, re- 
prezentînd astfel, chipurile, „o primej
die (!) pentru existența Republicii Fe
derale“. Comuniștii germani n-au as
cuns niciodată că obiectivul politic 
principal al P. C. din Germa
nia constă în realizarea unificării 
pașnice a Germaniei pe o bază demo
cratică. Partidul comunist luptă cu 
perseverență și hotărîre pentru reali
zarea unui țel dorit de întregul popor 
german. încercările cercurilor reac
ționare de la Bonn de a califica a- 
r.easta drept o „crimă“, demască oda
tă mai mult adevărata față a acesto
ra. Numai dușmanii poporului german 
pot să se pronunțe împotriva unifi
cării Germaniei.

Procesul înscenat de guvernul de 
la Bonn împotriva Partidului Comu

nist din Germania constituie pentru 
toate forțele democratice și patriotice 
ale poporului german o amenințare 
din partea cercurilor revanșarde care 
urzesc planurile unui nou război. Pe 
baza „acelorași argumente“ cu care 
guvernul de la Bonn caută să-și mo
tiveze cererea sa cu privire la inter
zicerea Partidului Comunist din Ger
mania, au interzis hitleriștii în tre
cut Partidul Comunist din Germania!, 
iar apoi au zdrobit Partidul social- 
democrat și toate celelalte partide 
din opoziție.

Procesul intentat Partidului Comu
nist din Germănia dovedește că -gu
vernul de la Bonn nu este capabil 
să guverneze după metode democra
tice, dezvăluind astfel șubrezenia re
gimului său.

Pături largi ale oamenilor 
muncii din Germania își dau seamă 
de adevăratele țeluri ale guvernanți
lor de la Bonn. Ele apără cu hotărîre 
Partidul Comunist din Germania ca 
pe un luptător consecvent pentru inte
resele întregului popor german, ele 
cer imediata anulare a procesului 
înscenat Partidului Comunist din 
Germania și restabilirea drepturilor 
și libertăților democratice în Republi
ca Federală. Apărînd Partidul Comu
nist din Germania, oamenii muncii nu 
numai că își apără drepturile lor de
mocratice, dar ei luptă totodată pentru 
o Germanie liberă, independentă și 
iubitoare de pace. (Agerpres).
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