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Planurile de muncă 
ale organizațiilor de bază 

trebuie respectate I
Planul de muncă are un rol deosebit de important în via

ța organizațiilor de bază. In planul de muncă sînt înscrise — 
în baza sarcinilor ce decurg din hotărîrile organelor conducă
toare de partid, din sarcinile concrete ale colectivului în mij
locul căruia activează — obiectivele importante ale activității 
organizațiilor de bază, infăptuirea sarcinilor ce decurg din 
planul de muncă asigură perspectiva muncii organizației de 
bază, o ajută să cuprindă problemele cele mai importante prin 
a căror realizare își asigură rolul de conducător politic în în
treprinderea sau sectorul respectiv.

In planurile de muncă pe trimestrul IV al acestui an, nu
meroase organizații de bază de la minele Petrila, Lupeni ș. a. 
și-au fixat ca sarcină să analizeze în adunări generale felul în 
care conducerile sectoarelor se preocupă de asigurarea con
dițiilor necesare realizării, planului pe 1954 la toți indicii, să 
asculte rapoarte ale secțiilor sindicale asupra activității depuse 
în vederea organizării temeinice și dezvoltării întrecerii socia
liste, să analizeze munca depusă de organizațiile U.T.M. în 
rîndul tinerilor mineri și muncitori pentru întărirea disciplinei, 
cultivarea atitudinii noi, socialiste față de muncă, pentru edu
carea lor comunistă. In planurile de muncă ale organizațiilor 
de bază se găsesc de asemenea înscrise sarcini cu privire la 
instruirea colectivelor de agitatori, analizarea desfășurării în- 
vățămîntului de partid, a muncii de primire în partid a candida- 
ților și noilor membri, precum si alte sarcini deosebit de im
portante pentru ridicarea activității organizațiilor de bază la 
un nivel mai înalt.

Acele organizații de bază care respectă planurile de 
muncă adoptate de adunările generale, reușesc să desfășoare 
o activitate rodnică. Organizațiile de bază nr. 3, 9' la mina 
Petrila. nr. 4 la mina Aninoasa, organizațiile de bază de la Fi
latura Lupeni, de la întreprinderea de construcții 701 Petroșani 
și altele cuprind mai temeinic sarcinile multilaterale ce Ie stau 
în față tocmai datorită faptului că __ respectă planuffle'de muncă. 
Birourile acestor organizații de bază își axează întreaga lor 
activitate pe sarcinile cuprinse în planul de muncă, fapt care 
le dă posibilitatea să conducă în mod just munca concretă a or
ganizațiilor de bază respective. Acolo unde organizațiile de 
bază desfășoară o activitate rodnică și își împlinesc rolul de 
conducători politici activi, minerii, muncitorii și _ tehnicienii 
sínt călăuziți cu pricepere spre succese tot mai mări în lupta 
pentru îndeplinirea planurilor economice.

In Valea Jiului se întîînesc însă cazuri de atitudine formală 
față d° sarcinile cuprinse în planurile de muncă ; sínt multe 
organizații de bază care nu respectă aceste planuri. De multe 
ori organizațiile de bază nr. 2, 3 de lă mina Lonea, nr. 1 de la 
mina Aninoasa, organizațiile de bază din cadrul sfatului popu
lar al orașului Petroșani, întreprinderii 702 construcții Vulcan 
și altele nu respectă cu_ strictețe planurile de muncă. Unii to
varăși din conducerile acestor organizații de bază caută să 
justifice neținerea adunărilor generale planificate cu faptul că 
se țin anumite adunări generale extraordinare pentru prelucra
rea unor documente de partid, pentru discutarea unor chestiuni 
statutare etc. Este neapărat necesar să se țină anumite adunări 
generale extraordinare, dar acestea în nici un caz nu pot înlocui 
¡adunările generale ordinare. Organizațiile de bâză care nu-și 
respectă planurile de muncă se rup de sarcinile concrete ce le 
stau în față, încep să desfășoare o activitate formală și își 
pierd calitatea de conducători politici.

Nerespectarea planurilor de muncă în unele organizații de 
bâză se datorește faptului că birourile respective muncesc de
fectuos, nu pregătesc temeinic și nu convoacă adunările gene
rale planificate. Avînd astfel de lipsuri, birourile organizațiilor 
de bază, încalcă voința membrilor de partid care au adoptat 
planul de muncă, nu .respectă una din cerințele principale 
ale democrației de partid. Trebuie știut că dacă a fost adoptat 
'de adunarea generală a organizației de bază, planul de mun
că devine lege pentru membrii de partid. Membrii de partid 
care nu-și îndeplinesc sarcinile ce le revin din planul de muncă 
încalcă disciplina de partid, săvîrșesc un măre rău. .

Comitetele de partid orășenești și de întreprinderi au sar
cina de a exercita un control permanent asupra îndeplinirii pla
nurilor de muncă ale organizațiilor de bază. Trebuie dezrădă
cinată atitudinea formală față de plan, trebuie combătută cu 
tărie amînârea nejustificată a realizării sarcinilor și în special 
amînâreâ fără motive întemeiate a adunărilor. In scopul în
tăririi simțului de răspundere față de îndeplinirea safcinilor 
planificate, birourile organizațiilor de bază trebuie îndrumate 
să informeze adunările generale despre îndeplinirea sarcinilor 
prevăzute în plan, fapt care vâ duce totodată la îmbunătățirea 
controlului membrilor de partid asupra activității biroului. Des
fășurarea largă a criticii si autocriticii de jos întărirea prin 
toate mijloacele a controlului executării, vor duce la întărirea 
disciplinei de partid. Ia crester°â simțul"’ -ăsnundere față 
de sarcini

• îndeplinind la timp și cu pricepere sarcinile înscrise în pla
nurile de muncă, organizațiile de bază vor desfășura o activi
tate rodnică și multilaterală, călăuzind colectivele în mijlocul 
cărora activează spre noi și noi succese în înfăptuirea politicii 
partidului.

A îo-a aniversare 
a tevarâșalai dr. Petru fireia

președintele Prezidiului Marii Adunări Naționale 
a Republicii Populare Romine

Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Romîn 
șl Consiliul de Miniștri al Republicii Populare Romîne vă 
trimit, iubite prieten și tovarăș, calde felicitări cu prile
jul împlinirii a 70 de ani.

Încă în anii întunecați al regimului burghezo-moșie- 
resc. Dumneavoastră v-ați alăturat luptei forțelor demo
cratice antifasciste pentru pace, ’.democrație și progres so
cial. In timpul celui de-al doilea război mondial ați parti
cipat la lupta pentru răsturnarea dictaturii militaro-fas- 
ciste și trecerea Romîmei de partea lagărului antihitlerist.

Oamenii muncii din țara noastră văd în persoana Dv. 
pe eminentul om politic și de stat care, după 23 August 
1944, a desfășurat o activitate plină de energie pentru în- 
frîngerea cercurilor reacționare, pentru înfăptuirea trans
formărilor democratice, pentrti apărarea independenței pa
triei. Ați cîștigat stima celor mai largi straturi ale po
porului nostru, ca slujitor credincios al intereselor patriei, 
ca militant neobosit pentru pace și prietenie între popoare, 
pentru prietenie și colaborare frățească cu țările lagărului 
democratic, în frunte cu Unilunea Sovietică.

Noi vă urăm, iubite tovarășe Groza, ani mulți de să
nătate, fericire și muncă rodnică pentru dezvoltarea și în
tărirea Republicii Populare Romîne.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI 

MUNCITORESC ROMÍN

CONSILIUL DE MINIȘTRI 
AL

REPUBLICII POPULARE 
ROMINE

PREZIDIUL MARII ADUNĂRI NATIONALE 
A REPUBLICII POPULARE ROMINE

DECRET
pentru conferirea Ordinului

Steaua Republicii Populare Romîne, clasa l-a, 
tovarășului dr. Petru Groza, președintele Prezidiului 
Marii Adunări Naționale a Republicii Populare Romîne

Cu prilejul împlinirii a 70 de ani de Ia nașterea to
varășului dr. Petru Groza, președintele Prezidiului Marii 
Adunări Naționale a Republicii Populare Romîne, pentru 
merite deosebite în opera de făurire și întărire a statului 
democrat-popular.

Prezidiul Marii Adunări Naționale a Republicii Popu
lare Romîne decreteazăa

!. Se conferă Ordinul Steaua Republicii Populare Ro
mîne, clasa I-a, tovarășului dr. Petru Groza, președintele 
Prezidiului /Marii Adunări Naționale a Republicii Populare 
Romîne.
Vicepreședintele Prezidiuim
Marii Adunări Naționale

M. SADOVEANU
București 6 decembrie lt)54

Secretarul Prezidiului 
Marii Adunări Nationale 

A. BUN AC IU

Peniiu pace ii seturiiaie 
îiJiioh 

Mitingul 
oamenilor muncii 

din Petroșani»
Marți după amiază a avut 

loc în sala clubului „Gh- A- 
postol" din Petroșani un mi
ting organizat de comitetul 
de luptă pentru pace al ora
șului Petroșani la care aî 
participat un mare număr de 
oameni ai muncii din loca
litate.

Deschizînd mitingul, tova
rășul Martin Biro, președin
tele comitetului de luptă pen-, 
tru pace al orașului Petro
șani, a arătat că forțele iu
bitoare de pace din întreagă 
Europa își întețesc astăzi e- 
forturile pentru zădărnicirea 
planurilor de reînviere a mi
litarismului german, pentrti 
destinderea continuă a situa
ției internaționale.

A luat apoi cuvîntul toval- 
rășul Ioan Cernăianu — mem
bru în biroul comitetului ra
ional de partid din Petro
șani, care a snus printre al
tele :

In zilele noastre, în fața 
popoarelor europene stau două 
căi — calea înjghebării de 
blocuri militare agresive ale 
unor state îndreptate împo
triva altor state, cale ce duce 
în mod inevitabil la încorda
rea situației internaționale, șl 
calea păcii, calea organizării 
securității colective în Europa.

Reînarmarea Germaniei oc
cidentale și includerea ei în 
proiectata ,,Uniune a Europei 
occidentale“, precum și în 
blocul Atlanticului de nord ou 
pot să nu ridice protestul și 
indignarea popoarelor iubi
toare de pace din Europa a 
căror pace și securitate este 
amenințată.

Poporul romîn, care â avut 
mult de suferit de pe urma 
militarismului german, nu va 
permite ca muncă să pașnică 
pentru construirea unei vieți 
fericite să fie întreruptă' de 
nimeni; el este hotărît să de
pună toate eforturile pentru 
că alături de forțele iubitoâ- 
re de pace din întreaga Euro
pă să împiedice izbucnirea u- 
ruit nou război, iar dacă va' 
fi nevoie — să riposteze e- 
nergic împotrivă agresorului.

In cuvinte pline de ură față 
de planurile de reînviere â 
militarismului german munci
torul Alexandru Budai, de la 
Uzina de reparat utilaj mi-1 
nier din Petroșani, funcționa
rul Tiberiu Dane de la Sfa- • 
tul popular al raionului Pe
troșani, muncitorul construc
tor Marin Ușurelu și alții au 
exprimat în numele oameni
lor muncii din Petroșani ata
șamentul lor profund față de 
politica externă ă statului 
nostru democrat-popular.

In încheierea mitingului, 
participanții au adoptat o mo
țiune prin care își exprimă 
adeziunea la hotărîrile confe
rinței de la Moscova. — ’ •



2 STEAGUL ROȘU

NICI UN CĂMIN CULTURAL ÎN AFARA CONCURSULUI/
Printre principalele obiective care 

stau. în fața partidului și guvernului 
nostru, uq loc important îl ocupă 
dezvoltarea agriculturii și continua 
ridicare a nivelului de trai material 
și cultural al țărănimii muncitoare.

In această privință un rol de sea
mă îl are munca cultural-artîstică de 
mase, menită să înlăture ceea ce este 
învechit și dăunător din obiceiurile 
țăranilor muncitori, să descopere șl 
să dezvolte tot ceea ce e nou și crea
tor în viața țărănimii noastre mun
citoare.

Căminele culturale trebuie să fie 
adevărate focare ale activității cul- 
tural-artistice în satele noastre. De 
buna activitate a acestor cămine, de 
dragostea și pasiunea cu care înțeleg 
conducătorii lor să lupte pe tărîmul 
culturalizării maselor, depinde în 
mare măsură creșterea nivelului cul
tural-ideologic și tehnic aî țăranilor 
muncitori. ■

In afară de această, activitatea e- 
vhipelor artistice de amatori din ca
drul căminelor culturale are un im
portant rol mobilizator și agitatoric 
în rezolvarea problemelor care fră- 
mintă astăzi țărănimea noastră mun' 
citoare.

Ne propunem să analizăm în ce 
măsură activitatea artistică .a cămi
nelor culturale din raionul Petroșani 
se ridică la înălțimea cerințelor.

La 23 August 1954 s-a încheiat 
prima parte a celui de al IlI-lea con
curg pe țară al echipelor artistice de 
amatori ale căminelor culturale, con
curs care a avut ca scop să stimu
leze și să dezvolte activitatea artis
tică amatoare de la sate.

Din cauza unei condamnabile ne- 
păsări din partea unor conducători de 
cămine culturale și a lipsei de spri
jin prima parte a concursului pe țâ- 
ră s-a soldat cu o slabă participare 
a căminelor din Valea Jiului.

De curînd a început pregătirea 
pentru concursul pe țară al echipelor 
de teatru de lâ căminele culturale. 
Sînt unele cămine care au pășit cu 
seriozitate și simț de răspundere lâ 
această muncă.

Exemple grăitoare în această pri
vință oferă căminele culturale din

Sirena încă nu anunțase începerea 
lucrului la mina Lupeni și trenul ce 
transporta pe mineri la locul de mun
că abia’ se mai zărea la gura minei. 
Minerii se îndreptau grăbiți la locu
rile lor de muncă. In adîncul minei 
Lupeni a început o nouă zi de muncă

Brigăzi de mineri cum sînt 
cele conduse de tov. loăn Cotroază 
și loăn Halcz constituie un exemplu 
demn de urmat în muncă pentru ce-

Spectacolele zilei
Cinematografe: Petroșani „AL 

Săhiâ“ s Ordinul Ana; Lupeni f Ră
sare soarele ; Petrilâ : Suflete zbu
ciumate; Aninoasa* Examen de 
maturitate; Vulcan: Povestea unui 
om adevărat; Loneâ 1 Recolta îm
belșugată.

INFORMAȚII
Ministerul Comerțului Interior co

munică :
In ziuă de 6 decembrie 1954 începe, 

distribuția cartelelor de produse ali
mentare pentfu luna ianuarie 1955 
și a cartelelor.de produse industriale 
pentru semestrul I. 1955.

Delegații instituțiilor, xîntreprinde- 
rilor și cooperativelor se vor prezen
tă lâ secțiile comerciale ale sfaturi
lor populare raionale sau orășenești, 
conform programului stabilit de aces
te secții.

Distribuția cartelelor încetează pe 
data de 25 decembrie 1954.

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, 
factorii poștali și difuzorii voluntari 
din întreprinderi și instituții.

Coroești, Bărbăteni, Dîlja Mare și 
Livezeni. Învățătorul Călin Ion, di
rectorul căminului cultural din Co
rcești pregătește cu echipa de teatru 
piesa „Mitrea Cocor“, dramatizare 
după romanul lui Mihaiî Sadoveanu. 
învățătoarea Nereanțiu Valentina, 
directoarea căminului cultural din 
Bărbăteni, pune în scenă cu echipa de 
teatru piesa „Zestrea Bentiței“ de 
Mircea Ștefănescu.

La ¿aminul cultural din Livezeni 
tovarășa Ana Coida, actriță la Tea
trul de stat din Petroșani, repetă cu 
formațiunea teatrală două piese: 
„Omul potrivit la locul potrivit“' și 
„Un talent“.

Ințelegînd importanța dezvoltării 
muncii culturale artistice la sate și 
a antrenării unui cît mai mare nu
măr de formațiuni artistice în con
curs, Școala populară de Artă din 
Petroșani și-a propus să ia în patro
naj cultural activitatea căminului 
cultural din Bănița. Profesorii și e- 
levii clasei de regie vor contribui efec
tiv la înființarea și instruirea echipei de 
teatru, vor da sprijin nelimitat acestui 
cămin cultural.

Ar fi bine dacă acest exemplu ar fi 
urmat și de colectivul Teatrului de 
stat din Petroșani, care este chemat 
să dea un sprijin pe măsura posibi
lităților sale pentru dezvoltarea acti
vității artistice în satele Văii Jiului. 
Intr-adevăr, la Teatrul de stat din 
Petroșani există un tabel cu actorii 
desenați să sprijine diferite cămine 
culturale din raion însă — cu mici 
excepții — sprijinul dat în ultima 
vreme cămilelor de către teatru se 
reduce la această simplă formalitate.

De asemenea, trebuie curmată cu 
hotărîre atitudinea de nepăsare a 
unor directori de cămine culturale, 
cum ar fi tov. Gorobei I. de la Măleia, 
Cornoiu Nîcolae de Ia Bănița și Spân 
Varvara de lâ Iscroni. Acești direc
tori nu duc nici un fel de activitate, 
așteptînd ca totul să vină de la cen
tru. Lipsa de inițiativă, lipsă de dra
goste și nepăsarea fac că aceste că
mine culturale să stea cu ușile în
chise. • ' i

In abatajele minei Lupeni
lelalte brigăzi de la mina Lupeni. In 
cursul lunii noiembrie, membrii aces
tor brigăzi și-au realizat cu cinste 
angajamentele luate, depășindu-le cu 
350 tone cărbune și respectiv cu peste 
200 m. c. steril extras peste preve
derile sarcinilor de plan. Câ ei sînt 
mulți mineri lâ mina Lupeni și da
torită ălcestui fapt rezultatele cresc pe 
zi ce trece tot mâi mult.

A.D.AS. — un important sprijin al țărănimii muncitoare
înființarea asigurărilor de stat — 

A.D.A.S. — este una din dovezile 
grăitoare ale grijii permanente pe 
care regimul nostru democrat-popular 
o poartă oairienilor muncii. Tot mai 
mulți țărani muncitori își dau seama 
de marea însemnătate a acestei insti
tuții. Ei înțeleg limpede că A.D.A.S.- 
ul are rostul să le asigure roadele 
muncii și continuitatea ei, să contri
buie la ridicarea necontenită a nive
lului lor de trai.

ADAS-ul asigură cele mai însem
nate bunuri din gospodăriile țără
nești.

Astfel, sînt asigurate casele de lo. 
cuit, magazinele, șoproanele, grajdu
rile, vitele etc. De asemenea, sînt asi
gurate mașinile agricole și uneltele 
mai mari trebuincioase cultivării pă- 
mîntului, semănătftarele. secerătoarele 
și altele. ,*

Regimul nostru ocrotește șl cultu
rile agricole ale țărănimii muncitoă- 
re. Dacă din anumite cauze clădirile, 
mașinile și uneltele agricole, vitele 
sau culturile agricole asigurate sînt 
distruse ori vătămate. ADAS-u! clă
tește despăgubiri.

Pentru clădiri, ADAS-ul plătește 
despăgubiri cînd ele au fost nimicite 
sau vătămate de incendiu, trăznet.

Atitudinea de indiferență față de 
importanta problemă a culturalizării 
masei țăranilor muncitori se cere de 
îndată lichidată. Oamenii muncii de 
la sate cer tot mai multe manifestări 
culturale și artistice; ei cer iot mai 
multe cărți din bibliotecile cămine
lor culturale; ei vor să-și pună în 
valoare și să-și dezvolte înclinațiile 
lor artistice. De acest lucru trebuie 
să țină seama și conducătorii cămi
nelor culturale de la Maleia, Iscroni 
și Bănița. -•"fc

O greutate în calea bunei desfășu
rări a pregătirii pentru concurs o 
constituie și sărăcia repertoriului. 
Multe din oiesele publicate în revistă 
..Cultura Poporului“ necesită mori- 
tări grele cu două sau chiar trei 
schimbări de decor. Pe de altă parte 
se publică încă prea puține piese le
gate de viața păstoritului, a coope
rației sătești etc. In această privință 
un sprijin important îl pot da ele
mentele scriitoricești cele mai dotate 
din cadrul cercului literar Minerul 
din Petroșani. Tinerii noștri drama'r- 
turgi au posibilitatea și trebuie să 
scrie piese scurte legate de viața sa
telor noastre. Este necesară tratarea 
unor teme ca alfabetizarea, coopera
ția, schimburile de mărfuri între oraș 
și sat etc.

Un ajutor eficace îl pot da cărnii 
nelor culturale în perioada de pregă
tire a concursului și echipele artistice 
de amatori ale sindicatelor, care au 
o mai bună pregătire și experiență. 
Luarea în patronaj a cămjnelor cultu
rale de către formațiile artistice sin
dicale ar contribui la creșterea cali
tativă a muncii culturale artistice 
Ia sate.

Cu toate forțele să pășim înainte 
pentru ca participarea în concurs â 
tuturor căminelor culturale din raion 
să se transforme într-o ofensivă hotă- 
rîtă a culturii și artei împotriva întu
nericului și neștiinței în care â fost 
ținută țărănimea noastră muncitoare.

Nici un cămin cultural în afara 
concursului 1

BATRINCEA VICTORIAN 
șeful secției culturale â Sfatului 

popular raional Petroșani

Numai la sectorul III al minei, pla
nul, producției de cărbune a fost rea
lizat pe primele 5 zile ale lunii de
cembrie în proporție de 136,6 la sută, 
fapt care dovedește că minerii sînt 
hotărîți să lupte cu eforturi sporite 
pentru traducerea în viață a angaja
mentelor luate.

M. B1LL 
corespondent

cutremur de pămînt, inundație, furtu
nă, prăbușiri și alunecări de teren.

Pentru mașinile și uneltele agricole 
se plătesc despăgubiri în aceleași îm
prejurări.

Pentru culturile agricole asigu
rați! primesc despăgubiri în câz de 
grindină, ploi torențiale sau foc pe 
cîmp.

Cînd e vorba de vite, asiguratul t 
despăgubit dacă ele sau prăpădit în 
urma vreunei boli, de bătrînețe, ori 
din pricina vreunui beteșug. Ba mâi 
mult î se plătesc despăgubiri chiar 
dacă vita este tăiată din ordinul ve
terinarului cînd acesta a constatat că 
ea tot ar fi murit de boală sau din 
pricina unui accident întîmplat.

Cînd gospodarul a pierdut întreaga 
valoare a unul bun, el primește toată 
suma pentru care a fost asigurat. Da
că- bunurile lui sînt doar vătămate sau 
dacă el și-a scos o parte din pagubă 
(de pildă, dacă îi rămîn cărămizi de 
la casă sau pielea și carnea anima
lului tăiat din ordinul veterinarului)’ 
gospodarul capătă așâ cum este și 
drept, o despăgubire socotită după 
mărimea pagubei și potrivit cu suma 
pentru care bunurile au fost asigu
rate.

In schimbul unei mici prime de

IN EDITURA DE STAT 
PENTRU LITERATURA POLITICA

a apărut»
— PENTRU ÎNFLORIREA PA

TRIEI
(Culegere de articole pe mar
ginea proiectului de Directive 
ale Congresului al II-lea al par
tidului cu privire la dezvoltarea 
agriculturii în următorii 2-3 ani) 

144 pag. 2,35 lei

Despre principiile de bază 
ale muncii de partid

Editura de stat pentru literatură 
politică

Apărută în colecția „In ajutorul 
activistului de partid", broșura este 
de un real folos pentru activiștii de 
partid deoarece eâ explică pe larg 
normele statutare cuprinse în proiec
tul Statutului modificat al Partidului 
Muncitoresc Romîn, punînd lâ în do
mina acestora un material scris sim
plu, care să-i ajute în înțelegerea 
principiilor de bază ale muncii de 
partid.

Broșură arată în ce constă centra
lismul democratic — principiu leni» 
nist călăuzitor al structurii organî* 
zatorice â P.MR. —-, subliniază obli-1 
gativitatea respectării prevederilor 
statutare de către toți membrii de 
partid, indiferent de funcții și de me!- 
ritele lor, demonstrează că apărarea 
unității și purității rîndurilor parti
dului este o datorie sfîntă â membri-» 
lor de partid. Problema conducerii 
colective este subliniată cu deosebită 
tărie în proiectul Stătutului modifi
cat al P.M.R., ea constituind princi
piul suprem al conducerii de partid. 
Broșura subliniază necesitatea întă
ririi și folosirii cu curaj de către în
tregul partid a armei criticii și auto« 
criticii în vederea întăririi continue 
â combativității organizațiilor de 
partid și comuniștilor împotriva gre* 
șelilor, a lipsurilor și denaturărilor 
în muncă. Mai departe, este scoasă 
în evidență însemnătatea participării 
tuturor membrilor de partid și căndi- 
daților de partid Ia munca de.partid 
pentru a asigura rolul conducător ăl 
P.M.R. în lupta pentru construirea 
socialismului și înflorirea democra
ției populare în Republica Populară 
Romînă.

asigurare, gospodarul primește -* 
la ceas de cumpănă — despăgubiri, 
care îl ajută să-și refacă locuința, 
să-și cumpere altă vită.

Numeroși țărani muncitori din râ. 
ionul nostru au simțit ajutorul 
ADAS-ului îh cursul acestui an.

Ploștinaru Dan din Lupeni a primit 
suma de 1.000 lei pentru două vaci 
dăunate. Lui Burdea Ioan din Pe» 
trila, pentru o iapă cu mînz dăunată, 
i s-a plătit 750 lei despăgubire. La 
tel, Negoi Petru lui Nicolae a primit 
suma de 500 lei despăgubire pentru 
o vacă. Sume asemănătoare au mai 
primit Dușa Ștefan din Lupeni, Oprean 
Lazăr, Rusesc Luca din Iscroni și âlți 
numeroși țărani muncitori.

ADASUL-ul nu plătește asigurări 
celor, care distrug cu intenție bunurile 
sau le incendiază. Dimpotrivă, cere 
posesorilor acestora să le îngrijească 
în cele mai bune condițiuni. Nu tre
buie scăpat din vedere nici faptul că 
achitarea taxelor de asigurare către 
ADAS trebuie făcută la timp.

ADAS-ul aduce o contribuție se
rioasă la înfăptuirea politicii parti
dului și guvernului hostru în vederea’ 
creșterii bunăstării oamenilor mun
cii.

cartelelor.de
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Cu sarcinile de plan îndeplinite
* *

Lucrează în contu! anuluî viitor Înaintea vremii
Intr-un colț al atelierului 

mecanic de la Uzina de re
parat utilaj minier din Petro
șani, lucrează patru mașini. 
Aceste mașini-freze taie di
ferite roți dințate pentru pie
se de crațere, mașini de ex
tracție, funieulare etc. Cele 
patru mașini sînt mînuite de 
un tînăr: tov. Alexandru De
meter.

in secția mecanică a uzi
nei, muîți muncitori au înce
put să aplice metode înain
tate de lucru și, în ' special, 
metodele sovietice, ceea ce 
a dus la creșterea număru
lui de muncitori care lucrea
ză la două sau la mai multe 
mașini deodată. Imbrățișînd 
această inițiativă, tînărul De
meter își depășește ritmic 
sarcinile de plan, în prezent

producînd piese în contul ce
lei de a treia decade a lunii 
martie 1955

Asemenea frezorului De- 
meter sînt și alții. Muncito 
rul electrician Francisc Pas
ca de la secția electrică lu
crează în contul lunii septem
brie 1955, Tot în contul lunii 
septembrie 1955 lucrează și 
modelorul Francisc Gurca, 
iar lăcătușul Steiner Iosif lu 
crează în contul lunii octom
brie 1955.

întreg colectivul.de munci-, 
tori. tehnicieni și ingineri de 
la Uzina de reparat utilai 
minier din Petroșani lucrea
ză acum în contul celei de a 
doua jumătăți a lunii ianua
rie 1955.

T. ȘERBAN 
corespondent

Construcții peste plan
Colectivul de muncitori și 

tehnicieni ai întreprinderii 
705 construcții din Petro
șani a clădit pînă acuma pen
tru minerii din Petrila 6 blo
curi cu 48 apartamente și a 
terminat lucrările la topito
ria' de smoală și stația de 
rambleu hidraulic de la mina 
Petrila. In același timp, la 
mina Vulcan, acești construc
tori au mai construit o con
ductă de apă, stația de încăr
cat cărbunele în vagoane, si
lozul de bulgări, instalația 
de culbutoare și alte aseme
nea lucrări care aduc o con
tribuție importantă la dez
voltarea minei Vulcan și creș
terea producției de cărbuni. 
Lucrări însemnate au mai fă-

cut constructorii de lă 705 
și la Aninoasâ.

Muncind cu mult entu
ziasm, colectivul întreprinde
rii 705 construcții a reușit 
ca la 30 noiembrie să-și ter
mine sarcinile de plan pe 
1954, iar de la 1 decembrie 
să lucreze în contul anului 
1955- La obținerea acestui 
succes au adus o contribuție 
însemnată: dulgherul Ioan 
Leah, mecanicul Gheorghe 
Lazarovici, zidarii Gheorghe 
Trașcă și Gheorghe Diaconu 
de la Petrila, tov. Vasile 
Șumlanschi,' Anton Hudac, 
Dumitru Făgaș de la Vulcan 
și numeroși alti muncitori și 
tehnicieni

Ing. T. PATELIE 
corespondent

♦ Colectivul sectorului IV 
al minei Vulcan, la 1 de
cembrie terminînd sarcinile 
anuale de plan, a început să 
dea cărbune în contul anu
lui viitor. Mineri ca Ștefan 
Mihai, Petru Feher, Alexan
dru Cioara, Petru Toderici; 
tehnicieni ca Vasile David, 
Petru Fedor, Cornel Petruț, 
Petru Sicomaș și mulți alții, 
au adus o prețioasă contri
buție la obținerea acestui 
succes.

♦ Colectivul întreprinde
rii poligrafice din Petroșani 
și-a realizat încă de mai 
mult timp sarcinile de plan 
pe anul 1954. In prezent a- 
cest colectiv lucrează în con
tul anului 1955. Tov. Vasile 
Rad, Alfred Bone. Isac Men- 
delovici, Romulus Sîrbu, Ni- 
colae Marinescu și alți mun
citori ai acestei întreprinderi, 
«au reușit să fie printre pri
mii care au intrat în noul an 
de muncă.

♦ Brigăzile de tineret ale 
tov. Cornel Binder, Virgil 
Spâtăceanu. Dumitru Silion, 
Dionisie Fazakaș, Petru Spi- 
nu și altele din sectorul III,

*au primit cu mare bucurie 
vestea că sectorul III de la 
mina Lupeni și-a terminat 
sarcinile de plan și extrage 
acum cărbune pentru anul 
1955. Lă aceasta a contri
buit în mare măsură și fap
tul că aceste brigăzi de mi
neri își depășeau normele cu 
30—70 la sută, ceea ce a fă
cut ca numai în luna noiem
brie ei să extragă peste 4300 
tone de cărbune.

In îndeplinirea planului de producție un rol însem
nat îl au brigăzile utemiste. Intre brigăzile de tineret din 
Filatura Lupeni se duce o aprigă luptă pentru cucerirea 
drapelului de brigadă U.T M. fruntașă.

Cea mai bună brigadă din fabrică e cea a lulianei 
Kremer. Organizîndu-și bine muncă, brigada a reușit ca 
pe luna noiembrie . să realizeze planul în proporție de 
102,3 la sută. Este de remarcat faptul că brigada lulianei 
Kremer s-a format din muncitoarele care înainte nil au 
avut succese mai însemnate în producție. Intărindu-se în
să controlul reciproc, muncind cu grijă, toate cele șapte 
membre ale brigăzii au ajuns la același nivel, obținînd rea
lizări mari.

In clișeu a luliâna Kremer, responsabila brigăzii ute
miste.

SCRISORI CĂTRE REDACȚIE

Despre carnetele de salarizare

Realizări ale brigăzilor utemiste
Urmînd exemplul brigăzi

lor conduse de tov. Haidu 
luliu, Erou al Muncii Socia
liste și Mihai Ștefan, brigă- 
găzile utemiste de la mini 
Petrila antrenate în între
cerea socialistă obțin succe
de remarcabile în producție.

Astfel, brigăzile conduse de 
minerii Petruș Vasile și Bă- 
iescu Vasile au realizat în 
lună noiembrie o depășire a

sarcinilor de plan de 121,5 
lă sută. Această realizare se 
datorește faptului că_ mem
brii acestor brigăzi au folo
sit din plin cele opt ore de 
lucru, aplicînd metoda Voro- 
șin. Ca urmare a acestui fapt 
tov. Vasile Petruș a reali
zat un cîștig pe luna noiem
brie de 2514 lei, iar tov. Val- 
sile Brăiescu — 2387 leL

Importante succese au ob

ținut și brigăzile utemiste 
conduse de Delamia Lâdis- 
lau, Moise Peter, Keresteși 
Ștefan, Croitoru Gheorghe, 
Băbuț Constantin, Kibedi A- 
dalbert, Sima Toma și alte
le care în luna noiembrie au 
realizat o depășire de plan 
de 103—164 la sută.

F. DEMETER 
corespondent

La începutul anului în 
curs, muncitorii de la prepa- 
rația Petrila au primit car
nete de salarizare pentru a' 
putea să-și urmărească cîști- 
gurile în raport cu munca 
depusă. Timp de cîteva luni 
carnetele de salarizare s-au 
dat muncitorilor cu 2—3 zile 
înainte de plată. Acum însă 
acest lucru, la prepârația Pe
trila nu se mai face.

Au trecut mai mult de șase 
luni de cînd o mare parte din 
muncitori n-au primit carne
tele de salarizare. Din această 
cauză, eventualele greșeli 
care se comit la calcularea 
salariilor rămîn nedescoperi
te. De asemenea, la prepara- 
ția Petrila au fost angajați în 
ultimele luni numeroși mun
citori cărora nu li s-âu mai 
întocmit carnete de salari
zare. Din rîndul tinerilor mun 
cftori de lă prepărație peste

90 la sută nu ău carnete deș 
salarizare.

De această lipsă se face 
vinovat tov. Ioan Balog, șef 
contabil, care are obligația să 
verifice lunar felul cum se în
tocmesc carnetele de salari
zare. Vinovat de acest lucru 
se face și tov. Adalbert Mo< 
cut, șeful serviciului de sală, 
rizare, care n-a luat măsuri 
în această direcție.

Este necesar ca, tov. A. 
Moeuț și I. Balog să scoată 
de lă magazie și să întoc
mească pentru fiecare mun
citor carnetele de sala
rizare. De asemenea, este 
necesar ca lună de tona, 
înainte de plată salariilor car
netele de salarizare să fie în- 
mînate muncitorilor pentru 
că aceștia să poată verifică 
cîștigurile realizate.

lin grop de muncitori de 
la preparația Petrila

Pe lîngă marea sarcină a îndepli
nirii planului de producție, întreprin
derilor socialiste le revine perma
nenta preocupare pentru reducerea 
prețului de cost al produselor, fapt 
care contftbuie în cea măi mare mă
sură lă ieftinirea bunurilor, la creș
terea salariului real al muncitorilor 
și îmbunătățirea nivelului lor de trai.

Producția bunurilor de larg con
sum și a celor textile a cunoscut în 
Vailea Jiului în ultima perioadă o 
largă dezvoltare. Deși regiune spe
cific minieră în Valea Jiului, se 
află două întreprinderi textile — Fila
tură Lupeni — producătoare de fire 
VÎscoză — și Țesătoria Vulcan.

Colectivul Filaturii Lupeni a înre
gistrat în ultimele luni succese în 
producție. In cinstea zilei de 7 No
iembrie Filatura Lupeni a produs o 
cantitate de 483 kg. mătase peste 
plan și a îmbunătățit calitatea firelor 
cu 1,6 la sută. Datorită bunei orga- 
ganizări și planificări a muncii, fe
lului în care muncitorii înțeleg să-și 
îndeplinească sarcinile de plan, plă
nui pe lunile octombrie și noiembrie 
a fost îndeplinit.

In primele două decade ale lunii 
noiembrie indicele de calitate a fost 
depășit cu 2,5 la sută. Cum a ajuns 
colectivul Filaturii Lupeni la un ase
menea rezultat ? Se știe că numai 
cu cîteva luni în urmă, depășirea ca
lității nu atingea această proporție. 
La obținerea unei calități superioare 
de mătase contribuie mult cele 8 bri

Lupta colectivelor Filaturii Lupeni 
și Țesătoriei Vulcan pentru reducerea deșeurilor
găzi de calitate din secția' de filăj, 
de Ia sortare și brigăzile de tineret 
din depănat care lucrează după me
todă Ciutchih. O însemnată contribu
ție la succesele textiliștilor au adus 
cursurile de minim tehnic.

De asemenea faptul că în consfă
tuirile. de producție s-a pus accentul 
în mod deosebit asupra calității și 
reducerii neîncetate a deșeurilor, că 
se analizează săptămînal în fiecare 
secție în parte cauzele care duc lă 
producerea deșeurilor, că deșeurile 
se înregistrează pe schimburi, a făcut 
că reducerea deșeurilor să devină o 

* preocupare nu numai a maiștrilor ci 
și a fiecărui muncitor.

Raționalizările care s-au făcut în 
ultimul timp au adus, de asemenea im
portanțe contribuții. Astfel, raționaliza
rea tehnicianului Ștefan Grigoriță șl 
a ing. Pavel Gutium, (transformarea 
procesului tehnologic al spălării bo- 
binelor în filatură, prin care se vă 
elimină controlul spălării prin tăierea 
bobinelor) pe lîngă faptul că aduce 
o reducere considerabilă a consumu
lui de bicarbonat (aproape 20 la suj 
tă), deșeurile vor fi cu mult micșo
rate (cam 10 la sută).

In secția IlI-a textilă, acolo unde 
din neglijența muncitoarelor se iveau 
cele mai multe deșeuri, s-au luat mă

suri de întărire ă controlului. Briga
dierii, maiștrii și tehnicienii suprave
ghează permanent bunul mers al 
producției.

Comitetul sindical al întreprinderii 
nu a făcut însă totul pentru ca lup
ta împotriva cantităților mari de de
șeuri să cuprindă pe toți muncitorii 
deopotrivă. Angajamentele minimale 
care se iau încă în consfătuirile de 
producție arată slaba preocupare al 
comitetului de întreprindere față de 
unii muncitori care se angajează să 
realizeze cifre cu mult sub posibili
tățile Iar reale. Comitetul U.T.M. ar 
trebui să pună mai temeinic în adu
nările și consfătuirile cu brigăzile 
problema reducerii deșeurilor, să a- 
nalizeze munca brigăzilor care a-au 
evidențiat în această acțiune și să 
scoată la iveală lipsurile acelor bri
găzi care dau zilnic deșeuri în can
tități considerabile, s

Spre deosebire de Filatura Lupeni, 
Țesătoria Vulcan a fost luni de-a rîn- 
dul sub plan. Slaba aprovizionare cu 
materiile necesare, fluctuația brațelor 
de muncă, au fost principalele cauze 
care au duș nemijlocit la neîndepli- 
nirea planului. Cu toate că la Țesă- 
toria Vulcan în luna octombrie pro
centul de reducere a deșeurilor a fost 
scăzut cu 1,1 la sută față de cel pla

nificat, iar calitatea produselor a fost 
cu 5,36 la sută îmbunătățită, atei mâi 
sînt serioase lipsuri în ceea ce pri
vește calificarea muncitorilor.

Prin înființarea celor două cursuri 
de minim tehnic, cu începere de la 
15 noiembrie, s-a făcut însă un pas 
important în privința ridicării nive
lului de cunoștințe profesionale al 
țesătoarelor. Faptul că în luna noiem
brie realizările în producție ău cres
cut, arată preocuparea colectivului de 
conducere, îndrumarea mai eficace a 
organizației de partid și a comitetu
lui de întreprindere.

La Țesătoria Vulcan deși sînt des
tui tineri, brigăzile de producție nu-și 
trăiesc viața. Nu sînt încă confirmate 
brigăzi de calitate, cu toate că aces
tea ar îmbunătăți mult munca.

Ceea ce este de remarcat în acțiu
nea pentru reducerea deșeurilor este 
faptul că la Țesătoria Vulcan se ur
mărește zilnic prin grafic procentul 
de deșeuri, lucru care permite urmă
rirea și evitarea cauzelor care mă
resc procentajul, dîndu-se totodată 
posibilitatea să se ia măsuri de îndrep
tare în zilele următoare.

Colectivele acestor două întreprin
deri au datoria de a lupta neobosit 
pentru o mai strînsă legătură a luptei 
pentru realizarea planului cu cea ă 
reducerii deșeurilor, deoarece ele se 
leagă indisolubil una de cealaltă, 
contribuind la ridicarea nivelului de 
trai al celor ce muncesc.

DOINA TR1F

colectivul.de
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Puternicul ecou produs in lumea întreagă
X

de declarația conferinței de la Moscova
Comentariile presei străine

Primirea ambasadorului R.F.P. Iugoslavia ta Moscova 
de către președinții Sovietului Uniunii 

si Sovietului Naționalităților ale Sovietului Suprem 
al U. R. S. S.

R, p. CHINEZĂ

PEKIN (Agerpres). — China Nouă
In articolul de fond intitulat „Un 

pas important pe calea spre asigura
rea păcii și securității în Europa ', 
ziarul „Jenminjibao“ scrie :

Rezultatele conferinței țărilor eu
ropene arată cu toată claritatea că 
încercările S.U.A. și ale Angliei și 
Franței care le urmează de a pune 
statele iubitoare de pace ale Europei 
în fața „faptului împlinit" ai resta
bilirii militarismului vesl-geiman și 
de a dicta acestor state așa-numita 
politică „de pe poziții de forță" — nu 
înspănnîntă pe nimeni. Uniunea So
vietică și țările de democrație popu
lară din Europa dispun de suficiente 
forțe și hotărîre pentru a și apăra se
curitatea.

Poporul chinez, se spune în arti
col, aprobă întru totul declarația 
participanților la conferință.

ITALIA

RQMA (Agerpres).
Presa progresistă din Italia co

mentează pe larg rezultatele conferin
ței țărilor europene pentru asigura
rea păcii și securității în Europa.

Ziarul „Unita“ a publicat un arti
col al corespondentului său din Mos
cova în oare se spune printre altele 5 
„Conferința de la Moscova ă fost o 
demonstrație a forței și unității țări
lor lagărului democratic... Conferin
ța n-a închis însă ușile care duc spre 
rezolvarea problemelor europene. Ea 
a arătat că renunțarea la planurile de 
reînviere a militarismului german con 
stituie condiția necesară pentru rea
lizarea unui acord în problema ger
mană",

FRANȚA

PARIS (Agerpres)1.
Ziarul „L’Humanité" â publicat lă 

4 decembrie un articol redacțional, 
în care se subliniază că în lumina 
hotărîrilor conferinței de la Moscova 
lupta poporului francez împotriva ra
tificării acordurilor de la Paris ca
pătă o deosebită importanță. „A îm
piedica ratificarea, menționează zia
rul, înseamnă a menține posibilitatea’ 

unui acord ăl celor patru pjuteri cu 
privire la rezolvarea pașnică a pro
blemei germane prin ținerea unor a- 
legeri libere în Germania în cursul 
anului 1955. A împiedica ratificarea 
înseamnă a face posibilă crearea unui 
sistem de securitate colectivă care ar 
constitui o adevărată garanție a păcii 
în Europa.

Dimpotrivă, ratificarea acordurilor 
de la Paris... ar obliga țările iubitoa
re de pace să ia fără întîrziere mă
surile de apărare necesare... Arătînd 
în mod limpede urmările ratificării 
sau respingerii acordurilor de la Pa
ris, declarația conferinței de la Mos
cova oferă noi șanse pentru tratative 
și stabilirea păcii, prevenind totodată 
popoarele asupra primejdiei grave le
gate de reînvierea militarismului ger
man".

ANGLIA
LONDRA (Agerpres). — Ziarul 

„Times" comentează într-un articol 
redacțional declarația țărilor partici
pante la conferința de la Moscova â 
țărilor europene pentru asigurarea 
păcii și securității în Europa. Ziarul 
este nevoit să recunoască temeinicia 
temerilor popoarelor iubitoare de pace 
din Europa în legătură cu primejdia 
reînvierii militarismului german. Te
merile Uniunii Sovietice și ale țări
lor de democrație populară în privin
ță Germaniei, se spune în articol, „nu 
pot fi ușor date la o parte“. „Atît po
lonezii, cit și francezii au multe mo
tive să aibă o considerabilă doză de 
scepticism față de intențiile fostului 
dușman“.

Ziarul afirmă însă totodată că pla
nurile de reînarmare ă Germaniei oc
cidentale, elaborate de puterile occi
dentale, trebuie totuși înfăptuite.

ARGENTINA

BUENOS AIRES (Agerpres). —- 
TASS

Presa argentiniănă a acordat o 
mare atenție lucrărilor conferinței de 
la Moscova a țărilor europene pentru 
asigurarea păcii și securității în Eu
ropa și a publicat, la loc de frunte 
și sub titluri mari, știri despre rezul
tatele ei.

MOSCOVA (Agerpres). — TASS 
transmite:

Zilele trecute, președintele Sovie
tului Uniunii al Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., A. P. Volkov, și președintele 
Sovietului Naționalităților al Sovie
tului Suprem al U.R.S.S., V. T. Lațis, 
au primit pe ambasadorul extraordi
nar și plenipotențiar al Republicii 
Federative Populare Iugoslavia în 
U.R.S.S.. D. Vidici.

Recepție la Pekin în cinstea primului ministru 
al Birmaniei, Ü Nu

PEKIN (Agerpres). — Chină Nouă 
transmite:

La 4 decembrie, ambasadorul Uniu
nii Birmane în R. P. Chineză, U Hla 
Maung, a oferit o recepție în cinstea 
primului ministru al Birmaniei, U 
Nu, care se află la Pekin.

La recepție au luat parte Mao Țze- 
dun, Ciu De, Liu Șao-ți, Ciu En-lai, 
Li Ci-șen, Șen Ciun-iu, Huan lan- 
pei, Cen Su-tun, Dalai Lama, membri

Lucrările Adunării Generale a 0. N. U.
NEW YO^K (Agerpres)-. — TASS
In ședința plenară din 4 decembrie. 

Adunarea Generală a aprobat în una
nimitate raportul și rezoluția Comi
tetului Politic în problema colaboră
rii internaționale în domeniul dezvol
tării și folosirii energiei atomice în 
scopuri pașnice. După cum s-a mat 
anunțat, această rezoluție prevede 
crearea într-un viitor apropiat a unui 
organ internațional pentru energia 
atomică și convocarea în anul 1955 a 
unei cohferințe tehnice internaționale 
pentru folosirea energiei atomice în 
scopuri pașnice. ,

Cele două amendamente ale Uniu
nii Sovietice, îndreptate spre înlătu
rarea lipsurilor existente în această 
rezoluție, au fost respinse cu majo
ritate de voturi.

In cadrul ședinței plenare, A. A. 
Sobolev, reprezentantul U.R.S.S., a 
făcut o scurtă declarație în care ă ex
pus motivul votului său. A. A. Sobo
lev a spus i „Faptul că delegația 
U.R.S.S. a votat pentru rezoluție în
seamnă că eă aprobă principiul cola
borării internaționale în domeniul fo
losirii energiei atomice în scopuri paș

In timpul convorbirii, care â du
rat aproximativ g oră, A. P. Volkov 
și V. T. Lațis au răspuns, la rugă
mintea lui D. Vidici, la întrebări pri
vind activitatea Sovietului Suprem al 
U.R.S.S.

La primire a fost de față F. Bahici, 
consilier al ambasadei Iugoslaviei în 
U.R.S.S.

ai Comitetului permanent al Adunării 
reprezentanților populari din întreaga 
Chină, miniștri, reprezentanți ai înal
tului comandament al Armatei Popu
lare de Eliberare, Pîn Cijen, prima
rul orașului Pekin, conducători al or
ganizațiilor obștești.

La recepție au participat de ase
menea reprezentanții diplomatici a- 
creditați la Pekin.

nice. principiu asupra căruia Uniunea 
Sovietică a insistat întotdeauna și 
continuă să insiste. Aceasta nu în
seamnă însă că delegația sovietică 
aprobă acele prevederi care restrîng 
cadrul și îngreunează dezvoltarea co
laborării internaționale în acest do
meniu“.

In încheiere, reprezentantul Uniu
nii Sovietice a declarat că o serie de 
probleme privind colaborarea interna
țională în domeniul folosirii pașnice 
a energiei atomice necesită o exami
nare suplimentară în cursul unor trata
tive ulterioare între statele interesate.

Cu 49 de voturi pentru, două con-' 
tra (Franța și Belgia) și șapte abți
neri (Australia, Anglia, Noua Zeelan- 
dă și altele). Adunarea Generală a 
aprobat raportul Comitetului pentru 
problemele sociale, umanitare și cul
turale ăl Adunării și rezoluția cu pri
vire lă proiectul unei convenții inter
naționale în problemă drepturilor o- 
mului. Delegația sovietică a votat 
pentru această rezoluție.

Adunarea Generală a aprobat și â 
luat cunoștință de alte rapoarte și re
comandări ale comitetelor. '

Oricine își poate da seama de ca
racterul nereal al declarațiilor cercu
rilor guvernante din S.U.A., Anglia’ 
și Franța care susțin că tratativele în 
problema germană vor putea fi duse 
după ratificarea acordurilor de la Pa
ris.

Numai dorința conștientă de ă în
șela fără pic de jenă opinia publică 
din țările occidentale în scopul sal
vării planurilor agresive pentru pre
gătirea unui nou război în Europa, 
dictează anumitor organe de presă 
din Occident să declare că acordurile 
de la Paris n-ar împiedica tratative 
cu Uniunea Sovietică și discutarea 
problemelor securității generale eu
ropene.

Cercurile imperialiste agresive ur
măresc să treacă sub tăcere sau să 
denatureze declarațiile făcute la con
ferința țărilor europene pentru asigu
rarea păcii și securității care s-a 
ținut la Moscova.

Se poate cita că exemplu în aceas
tă privință presa franceză. Anumite 
ziare franceze, căutînd să liniștească 
pe cititorii lor, se prefac că încă n-au 
înțeles ce se petrece. Cu o surprindere 
prefăcută, ele declară că după păre
rea lor, între Apus și Răsărit are 
loc în prezent un „dialog între surzi", 
cînd fiecare parte spune ce are de 
spus fără a asculta ceea ce spune 
cealaltă parte. întrebarea care se pu
ne însă este s Cine oare e surd ? Gine

Note și comentarii externe

Despre cei care
anume „nu vrea să audă" și „vor
bește fără să ia în considerare cuvin
tele interlocutorului ?“.

Dacă în Occident sînt unit care 
cred că în statele iubitoare de pace 
din Europa și în statele iubitoare de 
pace din afara Europei nu se aude 
ce declară cercurile oficiale ale pu
terilor occidentale și nu se vede ce 
fac aceste cercuri, ei se înșeală pro
fund. Popoarele iubitoare de pace își 
dau bine seama de sensul adevărat 
al acțiunilor politice agresive ale pu
terilor occidentale și tocmai de aceea 
ele consideră necesar să tragă con
cluziile corespunzătoare pentru ca
zul ratificării acordurilor de la Pa1 
ris. Hotărîrile conferinței de Ia Mos
cova a țărilor europene nu pot lăsa 
nimănui nici un fel de îndoială în a- 
ceastă privința.

In ceea ce privește însă cercurile 
guvernante ale puterilor occidentale, 
ele se prefac într-adevăr că nu aud 
ce spun statele iubitoare de pace șl 
că nu înțeleg ce situație s-ar crea în 
Europa prin ratificarea acordurilor 
de lă Paris, care constituie pasul cel 
mai periculos în direcția dezlănțuirii 
unui nou război. Aceasta o dovedește

nu vor să audă
de OBSERVATOR 

de asemenea răspunsul guvernelor 
S.U.A., Angliei și Franței din 29 
noiembrie la notele din 23 octombrie 
și 13 noiembrie ale guvernului so
vietic.

Propaganda adepților acordurilor 
de la Paris, s Hrăduiește să prezinte 
lucrurile îi aș.: fel ca și cum secu
ritatea popoarelor vest-europene ar 
fi legată de unele interese, iar cea ă 
popoarelor din Europa răsăriteană de 
alte interese. Acesta ar fi motivul 
pentru care nu s-ar fi reușit pînă în 
prezent să se discute în comun pro
blemele securității în Europa. Aceas
ta este bineînțeles o înșelăciune. Pro
blemele păcii și securității interesea
ză în egală măsură toate popoarele 
europene, iar politica de reînviere â 
militarismului german și de creare â 
unor blocuri militare cu participarea 
militariștilor germani creează în e- 
gală măsură un pericol de război 
atît pentru Europă occidentală, cît și 
pentru Europa răsăriteană. Fapt este 
că cercurile guvernante ale puterilor 
occidentale nu vor să discute și să 
rezolve sarcirîă întăririi păcii în

Europa. Numai în vorbe ele sînt pen
tru securitatea popoarelor europene, 
în fapt însă ele sînt împotrivă acestei 
securități. ,

Adepții ăcordurilor de la Paris 
pledează cu ătîta insistență pentru 
necesitatea ratificării urgente a ăces- 
tor acorduri, deoarece ei își dau sea
mă că lupta pentru întărirea păcii 
care se desfășoară în Europa submi
nează tot mai mult planurile lor a- 
gresive. Pe ei îi îngrijorează coeziu
nea și hotărîrea fermă ă popoarelor 
iubitoare de pace de a apăra securi
tatea în Europa, hotărîre manifes* 
tătă de părticipanții Ia conferința de 
la Moscovă a țărilor europene. Adep
ții acestor ăcorduri se tem de un eșec 
și de aceea ei se grăbesc.

Totuși ei nu pot făce ca milioane 
de oameni din țările vest-europene să 
fie surzi. La ăcest lucru ar trebui 
să se gîndească cei care se prefac 
că nu aud nimic în afară de cererile 
Washingtonului de a se ratifica cît 
mai repede acordurile de la Paris. 
Tocmai astăzi ei ar trebui să-și plece 
urechea la glasul opiniei publice din 
Europa occidentală care cere aban
donarea planurilor agresive și asigu
rarea păcii și securității în Europa. 
Pe urmă va fi prea tîrziu. (Agerpres)^ 
(„Pravda”). 1
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