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Asiporarea iratveafei la inillămlDlgl de partid — 
sartinâ de seamă a biiouiiloi orgaalzaliilii de hază

Cercurile și cursurile învățămîntuiui de partid constituie 
principalul mijloc de ridicare a conștiinței membrilor șî candi- 
daților de partid, de înarmare a lor cu atotbiruitoarele idei ale 
marxism-leninismului, cu experiența P.C.U.S. și a partidului 
nostru în lupta pentru construirea socialismului. Ridicîndu-și 
nivelul politic și ideologic în cadrul cercurilor și cursurilor în
vățămîntuiui de partid, comuniștii, candidații de partid 1 și cei
lalți oameni ai muncii au putința să-și îndeplinească cu mai 
mult succes sarcinile ce le stati în față, să rezolve în mod just 
problemele muncii practice din sectoarele lor de activitate.

In acest an există condiții deosebit de prielnice pentru o 
mai bună desfășurare a procesului de învățămînt, pentru asigu
rarea calității și purității ideologice a lecțiilor și convorbirilor. 
In cadrul seminariilor permanente se asigură propagandiștilor 
o bună pregătire, ceea ce constituie una din condițiile principale 
în desfășurarea învățămîntuiui la nivelul cerințelor. In toate 
localitățile Văii Jiului sînt asigurate săli corespunzătoare dotate 
cu mobilier și încălzite, pentru ținerea cursurilor.

Cu toate acestea. în desfășurarea învățămîntuiui de partid 
există lipsuri serioase. Principala greutate care în momentul de 
față împiedică buna desfășurare a învățămîntuiui de partid. 
este slaba participare a elevilor la un șir de cercuri și cursuri 
ale învățămîntuiui de partid. La minele Lupeni, Lonea. Uricani, 
în orașul Petroșani și la Aninoasa există cercuri și cursuri ale 
învățămîntuiui de partid cu o frecvență slabă. Uniî membri 
și candidați de partid care acum cîteva luni au cerut să fie 
încadrați în cercuri și cursuri de partid, au uitat de obligația 
luată de a participa cu regularitate la învățămînt șî obișnuiesc 
să lipsească nemotivat. Principala vină pentru această stare de 
lucruri o poartă birourile organizațiilor de bază în frunte cu se
cretarii lor. care nu exercită up control permanent asupra frec
venței cursanților la învățămînt, asupra studiului lor indivi
dual. Majoritatea birourilor organizațiilor de bază de la mina 
Lupeni, de exemplu, au neglijat’*sarcinile în legătură cu învăță
mîntul de partid. Neglijența unor birouri de organizații deîbază.ife Jy- 
mina Lupeni față de învățămîntul de partid, e dovedita1' șT 'de ’ 
faptul că înșiși secretari ai organizațiilor de bază, cum sînt to 
varășii Dascălu Gheorghe, Satmari Francisc, Deak Iuliu, Sviștea 
Gheorghe și alții, lipsesc nemotivat de la învățămîntul de 
partid. Ce fel de exemplu dau acești secretari de organizații de 
bază în fața celorlalți membri și candidați de partid, cum vor 
putea trage ei la răspundere pe ceilalți cursanți care lipsesc de 
la învățămîntul de partid ?

Birourile organizațiilor de bază trebuie să pună în centrul 
atenției lor asigurarea frecvenței Ia cercurile și cursurile învă
țămîntuiui de partid. In primul rînd, trebuie spulberată interpre
tarea STreșită a consimțămîntului membrilor și candidațiior de 
partid față de încadrarea lor în învățămînt. Liberul consimța- 
mînt nu scutește p.e membrii de partid de obligația statutară de 
a învăța. Liberul consimțămînt la încadrarea în învățămînt, dă 
posibilitate membrului de partid să aleagă cea mai potrivită 
formă ~de învățămînt în care el poate munci cu mai mult succes 
pentru ridicarea nivelului politic și ideologic. Studierea și în
sușirea învățăturilor de bază ale marxism-leninismului consti
tuie o îndatorire statutară a membrilor și candidaț’dor de partid, 
iar cei care lipsesc de la învățămînt se abat de la disciplina 
'de partid.
f Ținerea unei evidențe clare și operative a participării la 
învățămînt va da birourilor organizațiilor de bază posibilitatea 
de a trage la răspundere pe cei care lipsesc de la învățămînt. 
Birourile organizațiilor de bază trebuie să stabilească o legătură 
permanentă cu propagandiștii de la care să se informeze dacă 
cursanții vin pregătiți la cercuri și cursuri, spre a putea combate 
atitudinea formală față de învățămînt. Acei membri și candidați 
de partid care lipsesc nemotivat de la învățămînt sau care parti
cipă formal la cercuri și cursuri, fără să studieze, trebuie trași la 
răspundere în adunările generale ale organizațiilor de bază. 
Desfășurarea învățămîntuiui de partid trebuie analizată în adu
nări generale ale organizațiilor de bază, spre a se putea 1U3 
măsuri eficace dă îmbunătățire.

Comitetele de partid orășenești și de întreprinderi au da
toria de a ajuta birourile organizațiilor de bază să exercite un 
control permanent și calificat asupra desfășurării învățămîn
tuiui de partid. Trebuie organizate consfătuiri cu caracter de 
schimb de experiență cu birourile organizațiilor de bază în a- 
ceastă direcție Gazetele de perete trebuie folosite din plin 
pentru combaterea lipsurilor ce există în învățămîntul de partid, 
pentru criticarea membrilor de partid care neglijînd studiu! ră- 
mîn în urma vieții, pierd înfățișarea de luptători de avangardă.

Pentru fiecare membru și candidat de partid trebuie să fie 
limpede că ridicarea nivelului politic și ideologic este o sarcină 
statutară, a cărei îndeplinire dă comuniștilor putința de a fi 
în fruntea luptei oamenilor muncii pentru înfăptuirea politic’? 
partidului, politică ce corespunde întrutotul intereselor vitale 
ale poporului nostru muncitor.

Crește avîntul întrecerii socialiste 
pentru îndeplinirea și depășirea sarcinilor de plan

* '■ 2" * *
Roadele întrecerii

In urmă cu cîteva luni, in
tre colectivele sectoarelor IV 
și V ale minei Petrila a în
ceput să se desfășoare o în
trecere însuflețită.

Situația în cele două sec
toare aflate în întrecere este 
următoarea: în sectorul IV 
lucrează brigăzi formate nu
mai din mineri tineri; in 
schimb șeful sectorului este 
tov. Benea loan. inginer cu 
multă experiență în minerit. 
In sectorul V majoritatea 
brigăzilor sînt alcătuite din 
mineri vîrstnici. pricepuți în 
ale mineritului, în timp ce 
șeful sectorului este tînărul 
absolvent al Institutului de 
mine din Petroșani, tov. 
Kormoczky' loan.

La început ar fi fost greu 
să se prevadă cine va ieși în
vingător în întrecere. Minerii

Conștienți de importanță 
îndeplinirii planului pe anul 
în curs, muncitorii, tehnicie
nii și inginerii de Ia atelierul 
de grup al minei Lonea, se 
străduiesc ca prin repararea 
diferitelor mașini și unelte 
miniere, să contribuie la ri
dicarea producției și a pro
ductivității muncii minerilor.

Brigăzile conduse de Josif 
Wuch și Ștefan Rlemencsics, 
lucrînd cu sîrguință la mon
tarea stației de rambleu au 
reușit să termine pînă în pre
zent montarea a 3 concasoă- 
re, 4 ciururi vibrante, o ma

Poporul romîn este unanim 
hotărît să apere cuceririle 
sale socialiste, cauza dreaptă 
a păcii, chiar dacă aceasta va 
cere sacrificii mari.

In numeroase mitinguri, 
oamenii muncii de toate cate
goriile din țara noastră răs
pund în același glas cu toate 
popoarele Europei „Nu“ răz
boiului. Ei își exprimă ade
ziunea lor profundă la decla
rația țărilor participante la 
conferința de la Moscova

întrecerea socialistă desfă
șurată cu avînt de către mi
nerii patriei noastre a dus la 
obținerea de rezultate fru
moase în lupta pentru extra
gerea unor cantități tot mai 
mari de cărbune peste plan. 
Pînă acum, colectivele a 7 
mine au raportat îndeplinirea 
planului anual de producție. 

Minerii de la minele Ticu 
și Surduc din cadrul între
prinderii carbonifere Șorecani, 
de pildă, au extras pînă la 16 
decembrie întreaga cantitate 
de cărbune prevăzută pentru 
acest an. La realizarea îna

din cele două sectoare mun
ceau cu îndîrjire hotărîți să 
cîștige întrecerea. Zi de zi, 
în sectorul „vîrstnicilor“, bri
găzile de mineri conduse de 
tov. Szenteș Ștefan, Fackel- 
man Anton, Tansch Friedrich, 
Chilea Dumitru obțineau de
pășiri mari de norme. Dar 
nici tinerii din sectorul IV nu 
se lăsau mai prejos. Brigă
zile conduse de tov. Corco- 
del Constantin, Galea loan, 
Glaru Ilie și altele se stră
duiau să-și întreacă zi de zi 
normele.

Dar într-o zi, cînd întrece
rea era în toi, minerii din 
sectorul IV au aflat că sec
torul V și-a îndeplinit sar
cinile de plan pe anul 1954. 
Aceasta în ziua de 17 decem
brie.

Victoria minerilor din sec

In sprijinul lupfeî minerilor
șină de extracție și au con
fecționat două colivii. Dato
rită muncii entuziaste cele 
două brigăzi au încheiat cea 
de a doua decadă a lunii de
cembrie cu depășiri de nor
mă cuprinse între 50—70 lă 
sută.

Succese frumoase în muncă 
obține și brigada utemistă 
din cadrul atelierului, condu
să de Viorel Cristea din care 
fac parte tov. Gheorghe Mun
tean și Nicolâe Costinaș care 
au confecționat în perioada 
1-20 decembrie 18 cărucioare 
pentru transportarea materia

------------- ------------------------------------------------

DIN PATRIA NOASTRĂ
Poporul romín se pronunță hotărît 

împotriva acordurilor de la Londra șî Paris
Zilele acestea au avut loc 

adunări și mitinguri organi
zate pe profesii: ingineri și 
tehnicieni, cadre didactice u- 
niversitare ș. a. la care au 
participat zeci de mii de mun
citori și intelectuali.

In aceste adunări oamenii 
muncii protestează cu hotă- 
rîre împotriva reînvierii mili
tarismului german de către 
cercurile imperialiste din a- 
pus. Totodată ei își afirmă 

In fruntea luptei pentru mai mult cărbune
inte de termen a planului a- 
nual de producție al minei 
Ticu o contribuție de seamă 
a adus brigada condusă de 
minerul fruntaș Folgosi. Cu 
ajutorul metodei Novgorodțev, 
de lucru simultan la 3 fron
turi și a graficului ciclic, a- 
ceastă brigadă a reușit să îna
inteze în stratul de cărbune 
în 22 de zile cu 122 m. liniari 
în Ioc de 76 m. cît prevedea 
planul pe această perioadă. 
Ei âu depășit astfel planul de 
creștere a productivității mun
cii pe brigadă cu 43 la sută. 
Aplicarea metodei Novgorod

torul V a dat un nou avînt 
muncii în sectorul IV. Și iată 
că după 4 zile, la data de; 
21 decembrie, și-a îndeplinit; 
și sectorul IV sarcinile de plan 
pe anul 1954.

In întrecere, au ieșit în
vingătoare amîndouă colecti
vele de mineri. Aceasta fiind
că în sectorul V lipsa de ex
periență a șefului de sector 
a fost completată cu expe
riența și priceperea mineri
lor vîrstnici, iar în celălalt 
sector, sectorul IV, elanul ti
nerilor mineri a fost susținut 
de experiența bogată a șefu
lui de sector.

In aceste zile și celelalte 
colective ale sectoarelor luptă 
din răsputeri pentru îndepli
nirea înainte de termen ă 
sarcinilor de plan pe anul 
1954.

L. BISTRIȚEANU

lului lemnos în mină, înre- 
gistrînd depășiri de normă 
între 40-50 la sută.

De asemenea, brigadă con
dusă de mecanicul loan Gre- 
guș fiind sprijinită în muncă 
de inginerul Ludovic Miilor 
și de tehnicianul losif Moldo- 
van a montat numai în curs 
de 6 zile un compresor cu o 
capacitate de 43 m. cubi.

Prin montarea acestui com
presor s-a eliminat lipsa de 
aer comprimat în mină.

V. MIHA1 
corespondent

hotărîrea de ă luptă neîncetat 
pentru construirea vieții noi, 
pentru întărirea capacității de 
apărare a patriei noastre.

Oamenii muncii manuale 
și intelectuale au . arătat că 
dacă va fi nevoie, po
porul nostru, alături de toate 
popoarele iubitoare de pace va 
ști să dea o ripostă zdrobitoa
re celor care atentează la 
viața sa pașnică și construc
tivă.

țev a adus fiecărui miner din 
brigadă cîștiguri lunare de 
peste 2.000 lei. Văzînd rezul
tatele obținute de brigada lui 
Folgosi, conducerea întreprin
derii carbonifere Șorecani și-a 
propus ca pînă la sfîrșitul a- 
nului să creeze condițiile ne
cesare aplicării metodei Nov
gorodțev la încă două brigăzi 
de pregătire. Ea s-a angajat 
ca în acest fel să îndeplineas
că în numai 8 luni planul în
treprinderii pe anul 1°55 la 
pregătirile pentru deschiderea 
de noi mine.

(Agerpres);



2 STEAGUL ROȘH

Din scrisorile sosite Ia redacție
„INTR*UN PORT ÎNDEPĂRTAT” Alt diriginte, aceleași lipsuri
intre 21 și 27 decembrie, Ia cine

matograful ’ „Alexandru Sabia" din 
Petroșani, rulează filmul wlnir-un 
port îndepărtat“.
, Filmul „Intr-un port îndepărtă!“ e 
realizat după romanul cu același 
nume al scriitorilor L. Zaițev și G. 
Skulski. Tematica acestui film artis
tic în culori este luată din viața de 
astăzi a marinarilor sovietici, ilus- 
trînd disciplina și noile metode de 
educație folosite în marina sovietică.

Undeva, într-un port îndepărtat din 
Uniunea Sovietică, sosește din Lenin
grad ofițerul Andrei Vîsotin, numit 
comandant pe vasul „Derjavnîi". E- 
nergic și plin de entuziasm, Vîsotin 
dorește ca nava sa să ajungă printre 
vasele de frunte ale escadrei din por
tul îndepărtat. De aceea el caută să-și 
însușească experiența ofițerului Igor 
Svetov, comandantul nave: de gardă 
„Derznovenîi", socotit comandantul 
model al escadrei.

Curînd însă, Vîsotin își dă seama 
că Svetov aplică o disciplină meca
nică, fără să se străduiască să cul
tive inițiativa personală a oamenilor 
săi. Vîsotin are prilejui să vadă lip
surile colegului său Svetov, cînd a- 
cesta concediază pe marinarul Stebe- 
lev, fără să-și dea osteneala de a-1 
îndrepta printr-o educație atentă.

Convins că orice marinar — chiar 
și indolentul Stebelev, socotit „incori
gibil“ — poate deveni un excelent ma
rinar, dacă este îndrumat cum se cu
vine, Vîsotin îl ia pe nava sa. Faptă 
lui Vîsotin nu e văzută cu ochi buni 
de Svetov, cu atît mai mult cu cît a- 
c.esta știa că Vîsotin nutrește o veche 
dragoste pentru soția sa. Tatiana.

Preocupat de dorință de ă-și ridica 
colectivul și de a introduce ordine ne 
vasul său, Vîsotin nu dă atenție lui 
Svetov și se ocupă tot timpul cu in
struirea militară a echipajului său. 
Astfel, pe vasul „Derjavnîi“ ofițerii 
și marinarii duc o viață intensă, în
cordată, în care fiecăruia i se dă po
sibilitatea inițiativei personale, în 
care fiecare își poate arăta însușirile 
și pregătirea profesională. Cu toate 
că vreo doi ofițeri obișnuiți cu me
todele învechite ale fostului coman
dant, se arată nemulțumiți de exi

O nouă bază sportivă
Zilele trecute, sportivilor din Lo~ 

nea li s-a pus la dispoziție o nouă 
bază sportivă. Astfel, prin grija co
lectivului sportiv din localitate s-â 
construit o popicărie modernă, pre
văzută cu două piste. De asemenea, 
această popicărie are instalații de 
iluminat și încălzit. 

gență lui Vîsotin, acesta continuă să 
lase camenilor săi inițiativa perso
nală. Nava „Derjavnîi“ plecînd în 
larg pentru manevre, Vîsotin ia hotă- 
rîrea de a o conduce pe drumul ori- 
mejdios al strîmtorii „Sedîie burunî“, 
pe unde pînă atunci nu trecuse vreun 
vas mare. încercarea lui Vîsotin este 
încununată de succes și întreg echi
pajul are prilejul de a admira arta 
navală a comandantului lor. Această 
experiență îndrăzneață folosește oa
menilor din echipaj, care au avut ce 
învăța din știința și dibăcia de na
vigator a lui Vîsotin.

La întoarcere. Vîsotin stă de vorbă 
cu Svetov, căruia caută să-i demon
streze că oamenii nu trebuie să as
culte orbește ordinele superiorului. 
Un bun comandant este dator să cul
tive în oamenii săi încrederea în po
sibilitățile personale și simțul de răs
pundere. Svetov socotește că în tim
pul luptei comandantul n-are vreme 
să cerceteze sufletele oamenilor săi, 
ci trebuie să-și impună precis și ra
pid voința. Tatiana și Zolotov, fost 
comandant pe „Derjavnîi", care au a- 
sistat la discuție, sînt de părerea lui 
Vîsotin, care făgăduiește că va de
monstra justețea punctului său de ve
dere prin fapte.

Prilejul se ivește. Escadra primește 
ordinul să plece la manevre vasele 
„Derjavnîi", condus de Vîsotin și 
„Derznovenîi", condus de Svetov, 
urmînd să treacă prin strîmtoareă 
„Sedîie burunî".

Tema manevrei, propusă de arbi
trul Zolotov, este ca piloții din sub
ordine să treacă la comandă, coman
danții — Vîsotin și Svetov — fiind 
socotiți uciși în timpul luptelor.

Echipajul de pe „Derjavnîi“, obiș
nuit să aibe inițiativă și independență 
în acțiune, izbutește să treacă cu suc
ces prin strîmtoarea primejdioasă.

Echipajul de pe „Derznovenîi“. în 
schimb, se dovedește a fi dezorientat 
și dezorganizat.

Astfel, faptele izbutesc să-l convin
gă pe Svetov că atitudinea sa față 
de echipaj a fost injustă, că n-a știut 
să-și crească cadre de oameni expe
rimentați, cu inițiativă, care să-l poată 
înlocui în clipele grele.

Cu prilejul inaugurării popicărie! a 
fost organizat și un concurs de po
pice. La acest concurs s-au remarcat 
printre alții tovarășii Ioan Costin, 
Gheorghe Carculea și Vasile Darațan.

GHEORGHE ANDRAȘ 
corespondent

Vestea schimbării tovarășului Po
pescu Dumitru din postul de diriginte 
al oficiului P.T.T.R. din Petrfla a 
stîrnit consternare în rîndurile unor 
salariați ai oficiului.

— Ce om bun 1 — spuneau tele
fonistele.

— Pîineă lui dumnezeu — îl apre
cia factorul poștal Bolboașa Dumi
tru. Cîte învoiri am primit de la el... 
Și ce chefuri la toartă am mai tras! 
Ăsta zic și eu că era diriginte. Ce-i 
drept, mă costă cam mult mîncarea 
și băutura, da’ în schimb eram un 
fel de șef în oficiu.

Pe cînd factorul postal Bolboașa 
Dumitru se văicărea în surdină după 
vechiul diriginte, pe ușa oficiului își 
făcu intrarea tovarășul Maghîrescu. 
noul diriginte.

In timp ce se făceau prezentările, 
factorul Bolboașa îl studia atent pe 
noul diriginte și își zicea în gînd. 
„Nu pare a fi om rău. la să-mi în
cerc. metodele mele“...

Zicîndu-și acestea, s-ă dus să se 
înțeleagă cu fratele său, Bolboașa Se
ver, lîniorul stației de rădioficare, sa
lariat și el al oficiului P.T.T.R. din 
Petrila, asupra metodelor ce trebuiau 
folosite pentru „darea pe brazdă" â 
noului diriginte.

Pe baza celor „aranjate" de frații 
Bolboașa, într-una din zilele acestea, 
la oficiul P.T.T.R. din Petrila a fost 
organizată o petrecere de familie. 
Pentru a nu atrage atenția trecăto
rilor, petrecerea a fost organizată în 
biroul de cartare ă poștei. Ca la orice 
petrecere, n-a lipsit nici vinul și nici 
invitații. Rolul de gazdă îl aveau

Abonamente da, ziare ba
Lă școală profesională din orașul 

Lupeni sînt mulți elevi abonați la di
ferite ziare și reviste. Dimineața, îna
inte de începerea cursurilor, elevii ci
tesc cu viu interes ziarele. Acest lu
cru se întîmplă numai atunci cînd ei 
le primesc, pentru că în unele zile 
ziarele sînt difuzate cu întîrziere, iar 
alteori deloc. Motivul este că tov. 
Cabalortă Nicolae. responsabil cu di
fuzarea presei în cadrul școlii noas
tre, nu-și face datoria.

In majoritatea cazurilor, tovarășul 
Cabalortă Nicolae ridică cu întîrzie 
re ziarele, aceasta din comoditate 
iar alteori, nici nu se obosește pen
tru a le ridica de la centrul de difu
zare. In aceste zile, elevii așteaptă 
zadarnic să citească ultimele eveni

frații Boiboașă, iar invitații erau di- 
rigintele Maghirescu în cinstea că
ruia era organizat ospățul, funcțio
narele Andraș Eleonora, Trifan Mar
gareta și alți salariați ai oficiului.

Odată cu paharele golite nu mai 
conteneau nici laudele la adresa nou
lui diriginte. Măgulit de atîta atenție, 
dirigintele Maghirescu se simțea în 
culmea fericirii.

— Buni băieți — își spuse el. Cu 
asemenea lei în oficiu sparg munții, 
nu alta 1

Iată însă că după petrecerea mai 
sus amintită, disciplina care părea să 
se fi încetățenit odată cu venirea nou
lui diriginte, s-a și dus de rîpă. Fac
torul Bolboașa Dumitru duce ziarele 
și cărțile poștale cu întîrziere. Linio- 
rul Bolboașa Sever nu ține cont de 
cerințele a’bonaților, nu înlătură la! 
timp defectele de pe linie. Operatoa
rele Kiss Maria și Pop ELisabeta nu 
servesc la timp și în mod civilizat 
oamenii muncii. Și toate acestea se 
petrec sub privirea indulgentă a di
rigintelui care, deh. cum să tragă Iă 
răspundere oamenii care-i are în sub
ordine și cu care se împacă atît de 
bine lă chefuri...

Deși noul diriginte al oficiului 
P.T.T.R. Petrila a pășit, cum se spu
ne, cu stîngul, el mai poate alege to
tuși una din cele două căi- cea pe 
care a mers predecesorul său, schim
bat pentru lipsuri grave, sau calea 
unei munci conștiincioase, lă nivelul 
răspunderii ce i s-a încredințat.

A. MIRON 
corespondent

mente petrecute în țară și străinătate^
Dar elevii, dornici de a citi ziarul» 

au sezisat organizației de partid și 
U.T.M. felul cum tovarășul Cabalortă 
înțelege să se achite de sarcinile în
credințate. Criticat de biroul organi
zației de bază și comitetul U.T.M., 
tovarășul Cabalortă și-a luat anga
jamentul să lichideze cu nepăsăreă 
pe care a manifestat-o în această di-’ 
recție. Angajamentul a rămas însă o 
simplă formalitate. Elevii continuă să 
primească ziarele în aceleași condi-' 
țiuni ca și pînă acum. De aceea ei 
se întreabă cînd are de gînd tovară
șul Cabalortă să lichideze cu lipsurile 
în difuzarea presei în școala noastră.,

I. CIRCIU i 
corespondent

Să îmbunătățim necontenit 
activitatea comerțului nostru socialist

In condițiile regimului democrat- 
popular, scopul întregii producții so
cialiste este asigurarea satisfacerii 
nevoilor materiale și culturale mereu 
crescînde ale oamenilor muncii.

Pe această linie, partidul și guver
nul nostru mobilizează poporul mun
citor la lupta pentru traducerea în 
viață a programului de măsuri eco
nomice elaborat în august 1953, mă
suri ce au drept scop creșterea ni
velului de viață al poporului munci
tor. Tot în acest scop, partidul și gu
vernul nostru acordă o deosebită a- 
tenție dezvoltării comerțului de stat.

An de an crește și se întărește co
merțul socialist în țara noastră. Ca 
urmare a acestui fapt, se lărgește 
mereu rețeaua de unități comerciale 
și cresc cantitățile de mărfuri ce sînt 
vîndute oamenilor muncii. In prezent, 
în diferitele localități ale Văii Jiului 
funcționează peste 200 unități comer
ciale, care desfac un volum de măr
furi cu 35 la sută mai mare decît în 
perioada corespunzătoare a anului 
trecut.

Odată cu aceasta însă, cresc cerin
țele oamenilor muncii, care nu mai 

sînt dispuși să cumpere orice și ori
cum. Ei doresc mărfuri de calitate 
superioară, articole de îmbrăcăminte 
pe care să le poarte cu drag, produse 
alimentare cu un gust plăcut. Așa dar, 
activitatea celor ce muncesc în comer
țul socialist nu trebuie să se mărgi
nească numai la a face să ajungă 
mărfurile la cumpărător, ci — luînd 
parte la lupta pentru satisfacerea ce
rințelor populației — să influențeze 
activ industria, propunînd și insistînd 
să se producă mărfuri de bună calli- 
tate și într-un sortiment bogat. A- 
ceasta înseamnă că sarcina comerțu
lui socialist crește an de an, că ea 
va deveai din ce în ce mai mare o- 
dată cu creșterea puterii de cumpă
rare a oamenilor muncii.

In cuvîntarea sa la Congresul al 
XlX-lea al P.C.U.S., vorbind despre 
rolul însemnat pe care-1 au lucrătorii 
din comerțul șocialist, tovarășul A. L 
Micoian a spus : „Lucrătorii din co
merț răspund direct față de cumpă
rători pentru marfa vîndută. Lucră
torii din comerț au datoria de a se 
face ecoul intereselor cumpărătorilor 
și de a apăra aceste interese față de 

industrie în ceea ce privește calitatea 
și sortimentul mărfurilor, să nu ad
mită pătrunderea de mărfuri inferioa
re în rețeaua comercială".

Aceste cuvinte sînt deosebit de ac
tuale pentru lucrătorii din comerț 
din țara noastră. In prezent, în acti
vitatea unor organizații comerciale 
din Valea Jiului există lipsuri serioa
se. Ele se manifestă îndeosebi în ca
litatea slabă a produselor puse în vîn- 
zare și în felul în care sînt deserviți 
cumpărătorii. Din lipsă de instruire, 
mulți merceologi primesc marfa ori
cum s-ar prezenta, fără să controleze 
dacă corespunde stasurilor și nor
melor interne. Datorită acestui fapt 
ajung uneori în comerț produse de 
proastă calitate, îndeosebi articole 
textile și mobilă, prost finisate, de 
culoare urîtă.

Servirea în cît mai bune condițiuni 
a cumpărătorilor este de asemenea o 
problemă căreia organizațiile comer
ciale nu-i dau toată atenția. Orga
nele administrative ale O.C.L. indus
trial și alimentar, T.A.P.L., Aprozar, 
precum și organele sindicale din a- 
ceste organizații nu s-au străduit su

ficient să imprime gestionarilor și 
responsabililor de unități comerciale 
simțul răspunderii în muncă, să edu
ce pe lucrătorii din comerțul socialista 
Ce exemplu poate da vînzătorilor din 
magazin gestionarul Constantin Raï
ca de la Petrila care are o purtare 
urîtă față de cumpărători, ori ges
tionarul loan Olaru din Petroșani care 
nu respectă hotărîrile guvernului în 
legătură cu funcționarea magazinelor 
speciale pentru mineri ? Din această 
pricină, în unele unități, lucrătorii 
din comerț nu-și fac conștiincios da
toria. Aceasta face ca pe lîngă uni
tăți comerciale frumos aranjate, unde 
funcționează brigăzi de bună deser
vire, să mai fie magazine cu un as
pect urît, în care există dezordine și 
unde vînzătorii nu au o atitudine ci
vilizată față de cumpărători.

In ultimii ani. în localitățile din 
Valea Jiului au fost deschise nume
roase unități comerciale. Pentru ă- 
ceasta s-au construit localuri noi, 
spațioase, ori au fost transformate și 
modernizate localurile vechi. Așa sînt 
magazinele noi din blocul O.C.L. din 
Petroșani, localul restaurantului „Car- 
păți" din Petroșani și alte magazine 
și restaurante din Petroșani, Petrila, 
Lupeni. Tot în acest scop, în prezent 
se construiesc blocuri de locuințe care
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împotriva sustragerii de la controlul de partid, 
împotriva persecuțiilor pentru critică!

De mult timp, ectorul I B ai mi
nei Lupeni nu-și realizează sarcinile 
de plan. In luna noiembrie, planul 
producției de cărbune a fost realizat 
doar în proporție de 60 la sută, iar 
în perioada ce s-a scurs pînă acum 
din iuna decembrie, producția reali
zată se menține cam la același nivel.

Nerealizarea planului de producție 
în acest sector influențează asupra 
producției pe întreaga mină. Numai 
datorită eforturilor depuse de colecti
vele celorlalte sectoare ale minei Lu
peni, care reușesc să dea cărbune 
peste sarcinile de plan, mina noastră 
poate încheia și această lună cu pla
nul de producție îndeplinit. Totuși, 
situația care există în sectorul I B 
trage înapoi diagrama producției în
treprinderii.

Rămînerea în urmă a acestui sec
tor are mai multe cauze. E de recu
noscut că sectorul a trecut printr-o 
situație nefavorabilă din punct de 
vedere tehnic, că au lipsit brațe de 
muncă calificate. Cu toate acestea 
planul de producție putea fi realizat, 
dacă conducerea sectorului ar fi ma
nifestat interes pentru învingerea 
greutăților, dacă ea s-ar fi preocupat 
de organizarea luptei colectivului 
pentru biruirea rămînerii în urmă.

Dar conducerea sectorului I B nu 
a fost la înălțimea sarcinilor. In loc 
să ia pieptiș greutățile și să le în 
frîngă, conducerea sectorului I B în 
frunte cu inginerul Colibaba Eugen, 
șeful sectorului, a căutat să arunce 
toate neajunsurile pe seama greutăți
lor obiective și să dea dovadă în acti
vitatea ei de lipsuri nepermlse.

Conducerea sectorului I B șî în pri
mul rînd ing. Colibaba a dovedit lip
să de preocupare față de organizarea 
muncii în rector. Plasarea minerilor 
la diferite locuri de muncă se face 
înlîmplător. fără să se țină seama de 
condițiile de lucru, de nivelul de ca

Preocupîndu-se de educarea comu
nistă a tineretului, numeroase orga
nizații U.T.M. din orașul Vulcan se 
îngrijesc de îmbunătățirea desfășură
rii învățămîntului politic. Astfel, 
cursul seral din cadrul întreprinderii 
702 construcții al cărui propagandist 
este tovarășul Teșleanu Dumitru are 
o frecvență bună. Toți cursanții par
ticipă cu regularitate la lecții și con
vorbiri. Mulți se întreabă: cum s-ă 
reușit o asemenea participare ? Acest 
lucru trebuie căutat în felul în care 
se desfășoară procesul de învățămînt 
în acest curs. De fiecare dată, pro
pagandistul Teșleanu Dumitru vine lă 

la parter au spații speciale pentru 
magazine.

Una din lipsurile existente în a- 
ceastă direcție o constituie faptul că 
conducerile organizațiilor comerciale, 
sfaturile populare și secția comercială 
a sfatului popular raional n-au insis
tat ca aceste localuri de magazine, 
restaurante etc. să fie terminate și date 
în folosință. Lipsa de localuri cores
punzătoare pentru noi unități comer
ciale se resimte în toate localitățile 
din Valea Jiului și mai ales în noile 
cartiere muncitorești care au fost con
struite în ultimii ani.

Comerțul nostru socialist este în 
slujba maselor de oameni ai muncii. 
De aceea, organizațiile comerciale și 
organizațiile sindicale din comerț au 
datoria să lupte cu toată hotărîrea 
pentru lichidarea lipsurilor care mai 
frînează buna activitate a comerțului 
socialist. Datoria conducerilor admi
nistrative ale organizațiilor comer
ciale este să urgenteze construirea și 
darea în folosință a noilor magazine, 
în vederea asigurării unei aprovizio
nări uniforme a tuturor localităților 
muncitorești. De asemenea, este ne
cesar să fie îmbunătățită aprovizio
narea magazinelor cu produsele și 

lificare și de specializarea oamenilor 
Deși i s-a încredințat de mai mult 
timp conducerea tehnică a acestui 
sectm inginerul Colibaba n-a trecut 
nici pmă acum pe la unele locuri de 
muncă, printre care se numără acelea 
în care lucrează brigăzile conduse de 
tovarășii Doțiu Avram, Letean Pe- 
tm, Damian Traian și altele. Necu- 
noscînd concret situația sectorului, 
inginerul Colibaba conduce în necu- 
noștință de cauză, ceea ce dăunează 
mult procesului de producție. Datorită 
acestui sistem defectuos de conduce
re. brigăzile de mineri au avut de 
întîmpinat multe greutăți. Mai multe 
zde în șir brigada condusă de tov. 
Doțiu .Avram n-a avut material lem
nos pentru armare. Abatajele fron
tale din straturile 13—15 n-au fost 
aprovizionate cu scule, deși în maga
zia minei ele există. A trebuit ca mi
neri din aceste locuri de muncă să 
meargă la direcțiunea minei cerînd 
să intervină pentru înlăturarea aces
tor greutăți. Pentru conducerea sec
torului I. B n-a constituit o preocu
pare exploatarea rațională a stratu- 
ri’cr. respectarea riguroasă a preve
derilor tehnicii securității miniere

Cum se poate ca într-un rector în 
care lucrează mineri înaintați ca Do 
ț’u Avram, Damian Traian, Letean 
Petru să se întîmple asemenea nere
guli ? Lucrul acesta a fost posibil 
deoarece conducerea sectorului, res
pectiv inginerul Colibaba, s-a sustras 
de la controlul organizației de bază. 
De mai mult timp, organizația de 
bază a cerut inginerului Colibaba să 
prezinte un raport asupra desfășu
rării procesului de producție în sector 
și măsurile ce trebuie luate pentri 
înlăturarea greutăților. Nici pînă în 
prezent inginerul Colibaba n-a pre
zentat acest raport. Iar cînd a fost 
criticat oentru lipsurile pe care le 
are, inginerul Colibaba a recurs la 

Să îmbunătățim învățămîntul politic U.T.M. !
cursuri bine pregătit. Lecțiile sînt în
tocmite interesant, bogate în conținut.

Nu același lucru se poate spune 
despre felul în care se desfășoară în- 
vățămîntul politic în rîndul tinerilor 
din cadrul O.C.L. Vulcan. Pentru ri
dicarea nivelului politic al tinerilor 
lucrători din comerțul nostru socia
list, organizația U.T.M. din cadrul 
O.C.L. Vulcan a înființat un curs se
ral și unul de începători unde sînt 
încadrați peste 30 de tineri.

La cursul de începători tinerele 
Dinu Maria, Barabaș Iuliana și altele 
vin cu dragoste la lecții și convor
biri. In schimb lipsește tovarășă Tres- 

sortimentele cerute, să se acorde mai 
multă atenție calității produselor care 
se dau în magazine spre desfacere.

Sindicatele din întreprinderile co
merciale trebuie să aibă ca principală 
preocupare îmbunătățirea activității 
comerțului socialist, funcționarea lui 
la un nivel ridicat. Ele au datoria să 
sprijine pe lucrătorii din comerțul so
cialist în găsirea celor mai 'bune me
tode de muncă, să răspîndească pe 
scară cît mai largă experiența frun
tașilor din comerț, a brigăzilor de 
bună deservire. Organizarea schimbu
rilor de experiență cu lucrătorii din 
comerț va duce la îmbunătățirea mun
cii în magazine.

Comitetele sindicale din întreprin
derile miniere, din construcții, comi
siile de femei, trebuie să se ocupe 
în mai mare măsură de alegerea, in
struirea și îndrumarea permanentă a 
echipelor de control obștesc. în rîndul 
cărora trebuie neapărat atras un nu
măr cît mat mare de gospodine, soții 
de muncitori. Totodată, organele com
petente au datoria să acorde toată 
atenția sezisărilor făcute de echipele 
de control obștesc^ a căror muncă 
constituie un ajutor prețios pentru 
lucrătorii din comerț. 

măsuri represive împotriva acelora 
care au încercat să-l critice. In aceas
tă direcție, inginerul Colibaba a meis 
pînă acolo îneît a săvîrșit o greșeală 
de nsadmis: în loc să primească 
ajutorul dat de secretarul organizației 
de bază, tovarășul Bran Bernard, 
care e și un bun tehnician miner, în 
loc să-și însușească critica făcută 
pentru lipsurile pe care le are și să 
se îndrepte, inginerul Colibaba a 
aranjat mutarea tovarășului Bran 
Bernard în alt sector.

Inginerul Colibaba nu e atît de 
înapoiat din punct de vedere politic 
îneît să nu știe că organizația de 
bază are dreptul de control asupra 
conducerii sectorului — drept înscris 
și în proiectul Statutului modificat al 
partidului. El e membru în comitetul 
U.T.M. al minei și are cunoștință de 
astfel de lucruri. Deși e tînăr, ingi
nerul Colibaba e nepăsător față de 
sarcini, e certat cu critica și recurge 
la persecuții pentru critică, e lipsit 
de acel entuziasm specific tineretu 
lui nostru care construiește socialis
mul.

Nici comitetul U.T.M. al minei Lu
peni, al cărui membru este, n-a dat 
inginerului Colibaba ajutorul cuvend, 
nu l-a criticat pentru lipsuri și gre 
șeii, nu l-a ajutat să se ferească de 
abaterile săvîrșite, pentru care ur
mează să fie tras la răspunder*

Bineînțeles, situația aceasta nu 
mai poate dăinui. Deși cu întîrziere, 
comitetul de partid împreună cu 
conducerea minei a analizat acest 
caz, iar măsurile ce urmează să fie 
luate vor duce cu siguranță la fnlă1 
furarea acestei situații, la lichidarea 
lipsurilor și a manifestărilor nesănătoa
se din sectorul I B al minei Lupeni

AUGUSTIN ZBOROVSCHT 
secretarul comitetului de partid 

al minei Lupeni

tian Terezia, care este propagandistă. 
Același lucru se întîmplă și la cursul 
de începători din cadrul întreprinde
rii 702 construcții unde propagandis
tul Mărculescu Alexandru de aseme
nea lipsește de la cursuri sau vine 
nepregătit.

De faptul că și în prezent continuă 
să existe aceste lipsuri, poartă vina atît 
organizațiile de bază cît și comitetul 
local U.T.M. care nu au criticat pe 
acei tineri care au dat dovadă de ne
păsare față de ridicarea nivelului lor 
politic.

ALEXE CORNEL 
corespondent

Organizațiile de partid trebuie să 
dea atenția cuvenită problemelor de 
aprovizionare, să îndrume în muncă 
organizațiile comerciale și organele 
sindicale din comerț, să intensifice 
munca politică în rîndul lucrătorilor 
din comerț. Ele trebuie să îndrume 
activitatea secțiunilor comerciale ale 
sfaturilor populare, care în prezent 
este nesatisfăcătoare. Aceste secțiuni 
trebuie să cunoască temeinic situația 
rețelei comerciale, să urmărească în 
ce măsură aceasta satisface cerințele 
populației muncitoare, deschiderea de 
magazine în apropierea locurilor de 
muncă și a locuințelor muncitorești, 
cum se pregătesc noile cadre în co
merț, cum se desfășoară deservirea 
populației etc.

Zi de zi crește cantitatea și se îm
bunătățește calitatea mărfurilor de 
larg consum destinate celor ce mun
cesc. Partidul și guvernul se îngri
jesc de crearea unui adevărat belșug 
de mărfuri, care să ajungă la consu
matori prin comerțul socialist. Să 
luptăm deci pentru dezvoltarea necon
tenită a comerțului socialist, pus în 
slujba ridicării nivelului de trai al 
oamenilor muncii 1

M1HAI ȘTEFAN

O inițiativă rodnică
— Hei, Ceaușule, ești gata ? Vino 

atunci, că poate tovarășul Eisler ne-o 
fi așteptînd la librărie, își strigă plin 
de neastîmpăr colegul, elevul Vodis- 
lav din anul II B a școlii profesio
nale de cărbune din Lupeni.

— Oare astăzi pe unde mergem, 
întrebă unui din cei doi elevi, în 
timp ce-și grăbea pașii spre librărie.

— Ar fi bine să urcăm în cartie
rul ¡Ștefan, își dădu, părerea celălalt,

Pe tovarășul Eisler Andrei cei doi 
elevi îl aflară pregătind un vraf de 
cărți.

— Uite, astăzi vom duce din casă 
în casă cărțile „Pasărea furtunii“, 
„Stepan Razin“ și „Al nouălea val“, 
iar pentru cei mici cărticica intitu
lată „Azi ne jucăm, mîine muncim“. 
Dintre cărțile tehnice cred că-s po
trivite : „Electrotehnica minieră“, 
„Lucrări miniere speciale“, „Organi
zarea subterană a transporturilor“... 
in total 65 volume !

In felul acesta, cu ajutorul elevi
lor de la școala profesională, colecti
vul Librăriei Noastre din Lupeni, pînă 
în prezent a difuzat la domiciliu a- 
proape 500 de cărți și broșuri I

După o corespondență de
I. CIORTEA

Timpul meu liber
In cursul acestui an, la mina Ani- 

ncasa a luat ființă o brigadă artistică 
de agitație. Printre membrii acestei 
brigăzi mă număr și eu. Spun acest 
lucru cu bucurie, deoarece munca cul
turală mă pasionează. Activînd în 
cadrul brigăzii artistice de agitat e, 
eu îmi folosesc în mod plăcut timpul 
liber. Repetițiile sînt pentru n--i, ti
nerii artiști amatori, un foarte bun 
mijloc de recreiere după programai 
de muncă. l

In afară 'de brigada artistică de 
agitație, fac parte și drin echipa de 
dansuri a sindicatului minier din 
Aninoasa. In ateastă echipă activez 
de trei ani.

Un tînăr, după părerea mea, nu 
trebuie să-și irosească fără nici >in 
folos timpul liber, ci din contră, să-l 
întrebuințeze pe cît mai mult posibil 
în scopuri recreative. Vreau să vor
besc în această direcție despre mini. 
Aproape zilnic eu particip fie la re- 
petițiile echipei artistice de agitare, 
fie la ale celei de dansuri. Abia aș
tept să-mi termin serviciul ca să mâ 
întîlnesc cu tovarășii Petru Bercea. 
Petru Borcea, Silvia Mihăilă, Lucia 
Liciu și alții, în sala de repetiții. Im 
preună petrecelm ore plăcute, cîn- 
tecele și dansurile se țin lanț, dar 
nu lipsește nici rîsul, gluma, veselia. 
La sfîrșitul acestor întîlhtri ne bu -u ' 
răm cu toți de succesele pe care le 
debîndim în activitatea noastră art’s- 
tică. Fiecare succes obținut este pen> 
tru noi un imbold în munca de viitor-

Cea mai mare bucurie o am atunci 
cînd ne prezentăm cît mai bine în 
fața tovarășilor noștri mineri și mun-i 
citori care apreciază în ce măsură 
reușim să prezentăm artistic progra
mele. Astfel, nu odată, echipa de 
dansuri a fost răsplătită cu ’■opote 
de aplauze de către ei.

Există, bineînțeles, și alte forme de 
ă’-ți întrebuința în mod folositor tim
pul liber, despre care sînt sigură că 
vor vorbi șî alți tineri din Valea .fiu 
lui, în coloanele ziarului nostru lo o 
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CORNELIA IANCU 
utemistă, mina Aninoasa

SPECTACOLELE DE AZI
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Sahia" • Intr-un port îndepărtata Lu
peni ș Soldatul victoriei, seria l-a; 
Petrila : Locotenentul lui Rákóczi; Lo- 
nea : Furtună pe Nipru; Aninoasa • 
Prieteni credincioși; Vulcan í Profe
sorul de dans.



STEAGUL ROȘU,

Lucrările Congresului unional 
al scriitorilor sovietici

Autoritățile americane încalcă acordul 
cvadripartit în legătura cu Austria

MOSCOVA (Agerpres). — TASS 
Delegații la cel de al II-lea Con 

greș unional al scriitorilor sovietici 
continuă să discute problemele de 
creație literară.

Ședința din dimineața zilei de 29 
decembrie a congresului a fost pre
zidată de scriitorul tătar Gumer Ba- 
(Șirov. Ivan Kairov, ministrul Invăță- 
¡mîntului a! R.S.F.S.R., care a luat 
primul cuvîntul, a mulțumit, în nu
mele zecilor de milioane de elevi și 
pedagogi sovietici, scriitorilor ale că- 
<ror cărți ajută la educarea tinerei 
generații.

< Delegații au întîmpinat cu căldură 
¡pe scriitorul indian Aii Sardar Jaf- 
Ifri. El a declarat că, deși în Sala Co
loanelor se află numai trei scriitori 
indieni, cu gîndul însă aici se află 
¡toți scriitorii progresiști din India, 
care scriu în 17 limbi. Jaffri a spus 
că literatura sovietică, principiile 
¡realismului socialist, au o uriașă în- 
-seninătate pentru creația scriitorilor 
¡indieni.
‘ In ședința din seara zilei de 20 
decembrie a celui de al II-lea Con
gres unional al scriitorilor sovietici, 
Boris Riurikov, redactor șef al zia
rului „Literaturnaia Gazeta”, a pre
zentat un raport despre problemele 
esențiale ale criticii literare sovieti- 
|ce. El a subliniat marile sarcini care 
¡stau în fața criticii literare și a știin- 
iței literaturii în lupta pentru un înalt 
¡nivel ideologic al literaturii sovietice 
¡pentru realism și veridicitate, pentru 
io înaltă măiestrie artistică

După cum se știe, la congresul 
: scriitorilor sovietici a fost invitat 
Paul Robeson. eminent luptător pen
tru pace, laureat al Premiului Inter
național Stalin „Pentru întărirea pă-

Amînarea procesului P. C. din Germania
BERLIN (Agerpres).

, După cum anunță ziarele, procesul 
de la Karlsruhe împotriva Partidului 
Comunist din Germania a fost amî- 
nat pînă la 31 ianuarie.

In ultima ședință a procesului, a- 
. vocatul partidului comunist, dr. Kául, 
a cerut tribunalului federal să res
pingă cererea guvernului în legătură 
cu interzicerea partidului, ca fiind o 
încălcare a art. 21 al Constituției

Atenția popoarelor din toate țările 
este atrasă în aceste zile de cea mas 
importantă problemă a actualității 

>— cum poate fi preîntîmpinată re
învierea militarismului german' și a- 
sigurată securitatea țărilor europene. 
[Toți acei cărora le este scumpă cauza 
păcii se pronunță cu hotărîre împo- 
Itriva ratificării acordurilor de la Pa
ris dictate de diplomația americană, 
¡îndreptate spre refacerea wehrmach- 
¡tului și spre includerea Germaniei 
¡occidentale într-un bloc agresiv.
î Politica puterilor occidentale duce 
¡Ja transformarea Germaniei occiden
tale într-un stat militarist și creea- 
¡ză, prin urmare, primejdia unui nou 
¡război.

In Nota sa din 9 decembrie, Gu
vernul Sovietic a declarat că ratifi
carea acordurilor de la Paris va face 
lipsite de obiect tratativele între cele 
patru puteri în vederea unificării 
Germaniei și va exclude posibilitatea 
realizării unui acord în această pro
blemă

Cercurile guvernante franceze, care 
s-au angajat pe calea colaborării în 
vederea reînvierii militarismului ger
man, caută să-și camufleze politica 
lor prin afirmații că Tratatul franco- 
sovietic din 1944 nu ar contrazice 
acordurile de la Paris. In realitate 

cii între popoare”. Autoritățile ame
ricane i-au refuzat viza de ieșire din 
S.U.A. In seara de 20 decembrie a 
răsunat în Sala Coloanelor glasul lui 
Robeson. S-a primit Ia Moscova pe 
bandă de magnetofon mesajul adre
sat de Robeson congresului:

In mesaj se spune:
Dragi prieteni ! Pentru mine este 

o înaltă cinste să'* salut congresul 
scriitorilor sovietici căci împreună cu 
dvs. luptăm pentru aceeași cauză 
scumpă nouă tuturor — cauza păcii. 
Aici în America unde sîntem supuși 
unor atacuri pline de ură din partea 
a tot felul de democrați impostori, 
noi, apărătorii păcii sîntem pe deplin 
eonștienți de primejdia care ne ame
nință pe toți. Din fericire, în pofida 
acestor atacuri, poporul american se 
trezește.

Pentru majoritatea americanilor 
devine tot mai clar că pe imensul 
nostru glob pămîntesc nu trăim nu
mai noi. Ceea ce se întîmplă în alte 
țări se răsfrînge vizibil la noi. în Sta
tele Unite. Un număr tot mai mare 
de americani, a continuat Robeson, 
încep să-și dea seama că oamenii so
vietici doresc pace, că ei vor să 
construiască, așa cum construiesc în 
prezent, în ciuda distrugerilor uriașe 
din anii războiului.

Acel adevăr că poporul sovietic, 
împreună cu milioanele de cetățeni a’ 
Chinei noi și țărilor de democrație 
populară, constituie o forță puterni
că care impune cel mai mare respect, 
este astăzi unanim recunoscut. Noi, 
luptătorii pentru pace d'in America, 
continuăm cu o energie sporită lupta 
noastră în ciuda terorii, în ciuda tu
turor dificultăților și piedicilor.

vest-germâne care recunoaște legali
tatea partidului comunist.

Dat fiind că încercările avocatului 
guvernului, Dix, de a respinge cere
rea reprezentantului partidului comu
nist au eșuat, tribunalul a hotărît a- 
mînarea procesului pînă la 31 ianua 
rie.

In același timp, autoritățile vest- 
germane intensifică teroarea împotri
va elementelor democrate în întreaga 
Germanie occidentală.

Popoarele iubitoare de pace vor face tot 
ce este necesar pentru a apăra pacea!

însă, poziția guver
nului Franței, care 
contribuie la resta
bilirea militarismu
lui german, se a- 
flă în contradicție 
flagrantă cu tratatul franco-sovie- 
tic din 1944, menit să împiedice o 
nouă agresiune germană șî submi 
nează în însăși baza ei importanta 
acestui tratat. In cazul ratificării a- 
cordurilor de la Paris, ce mai râmîne 
deci din Tratatul franco-sovietic de 
alianță și asistență mutuală și din 
obligațiile prevăzute în acest tratat 
— ca prin eforturile comune ale 
Franței și Uniunii Sovietice să nu se 
admită o nouă agresiune germană ?

Adunarea reprezentanților vietții 
publice sovietice, care a avut loc re
cent la Moscova*, a arătat că po
porul sovietic este conștient de în
treaga însemnătate pe care o are 
acest Tratat pentru securitate și pa
ce în Europa. Reprezentanții vieții 
publice sovietice la această adunare 
au avertizat totodată, în unanimitate 
și cu hotărîre, că politica cercurilor

(Text prescurtat după articolul 
de fond al ziarului ..Pravda" 

din 11. XII. 1954)

Ședința extraordinară a Consiliului Aliat pentru Austria
VIENA (Agerpres). — TASS
La 21 decembrie a avut loc o șe

dință extraordinară a Consiliului A- 
liat pentru Austria prezidată de 1. I. 
Ilicev, înaltul comisar al U.R.S.S. în 
Austria.

in cadrul ședinței, înaltul comisar 
al U.R.S.S. în Austria, 1. I. Ilicev, a 
făcut o declarație în care se spune 
printre altele:

Partea sovietică dispune de infor
mații potrivit cărora autoritățile a- 
mericane de ocupație în Austria în
treprind acțiuni care constituie o în
călcare directă a acordului dintre gu
vernele U.R.S.S., Angliei, S.U.A. și 
Franței din 9 iulie 1945 cu privire la 
zonele de ocupație în Austria. Astfel, 
pe teritoriul zonei franceze de ocu
pație, în special în provincia Tirol, 
sînt dizlocate ilegal unități militare 
ale Statelor Unite ale Americii, chi
purile pentru asigurarea căilor de 
comunicație dintre bazele militare a- 
mericane din Italia și Germania oc
cidentală, căi care trec prin Austria 
occidentală.

Asemenea acțiuni ale autorităților 
americane de ocupație reprezintă o 
încercare de a lărgi în mod ilegal 
zona americană de ocupație în Aus
tria și de a folosi teritoriul Austriei 
occidentale în scopurile blocului agre
siv Nord-Atlantic, ceea ce este inad
misibil.

Ținînd seama de aceste împreju
rări, partea sovietică propune ca Con
siliul Aliat să adopte în această pri
vință o hotărîre — în care se spune 
printre altele?

O declarație a ministrului egiptean 
Salah Salem

CAIRO (Agerpres). — TASS
Ziarele relatează că Salah Salem, 

ministru al orientării naționale al E- 
giptului, a primit Ia 19 decembrie o 
delegație a ziariștilor turci care a 
venit în Egipt cu „misiunea de bu
năvoință“, în preajma vizitei în ță
rile arabe a primului ministru al Tur
ciei, Menderes.

Răspunzînd la întrebarea pusă de 
un ziarist turc, Salem a declarat că 
arabii „sînt împotriva pactelor cu pu 
terile străine și mai cu seamă îm
potriva pactelor militare. Popoarele 
arabe sînt împotriva participării la 
orice alianță cu țările Occidentului...“. 
Totodată, a afirmat Salem, popoarele 
arabe „se pronunță împotriva comu
nismului“. După ce a arătat că pute
rile occidentale au dus o politică con
trară intereselor naționale ale țărilor 

agresive internațio
nale, care încearcă 
să obțină ratifica
rea acordurilor de 
la Paris, urmărește 
să reducă la zero 

Tratatul franco-sovietic și prin aceas
ta să înlesnească dezlănțuirea unui 
nou război.

V. M. Molotov, ministrul Aface
rilor Externe al U.R.S.S., care a luat 
cuvîntul la adunare, a arătat cu de
plină claritate că acordurile de la 
Paris sînt cu totul incompatibile cu 
Tratatul franco-sovietic. El a arătat 
că ratificarea acordurilor de la Paris 
nu va găsi poporul sovietic nepre
gătit

Poporul sovietic are încredere în 
forțele sale. El știe cît de lipsite de 
rațiune sînt încercările imperialiști
lor agresivi de a recurge față de 
U.R.S.S. la amenințări cu forță ar
mată. Dacă va fi nevoie, U.R.S.S va 
ști să-și arate forța sa, va ști să-și 
dovedească din nou justețea și drep
tatea cauzei sale. Dacă cercurile ?- 
gresive au scontat că vor lua prin 
surprindere popoarele iubitoare de 

Pornind de la necesitatea respec
tării stricte a acordurilor sus-mențio- 
nate dintre guvernele celor patru pu
teri, consiliul aliat cere părții ame
ricane să retragă de pe teritoriul zo
nei franceze de ocupație din Austria 
trupele dizlocate acolo și care aparțin 
forțelor armate ale S.U.A. și să li
chideze instituțiile militare și insta
lațiile militare americane existente în 
zona franceză de ocuoație.

înaltul comisar al Franței, Chauvel, 
a recunoscut că în zona franceză de 
ocupație staționează într-adevăr uni
tăți ale armatei americane de ocu
pație, a căror destinație ar fi paza 
liniilor de comunicație ale forțelor ar
mate ale S.U.A.

înaltul comisar al S.U.A., Thomp 
son, a recunoscut de asemenea că in 
zona franceză de ocupație se află u- 
nități ale forțelor armate americane.

înaltul comisar al Angliei, Wallin- 
ger, a încercat să apere acțiunile ile
gale ale autorităților americane de 
ocupație în Austria. In cadrul discu
țiilor asupra acestei probleme, înaltul 
comisar sovietic, 1. I. Ilicev, a de
clarat că aceste încălcări sînt inad
misibile și de natură să aibă conse
cințe grave, deoarece în ultima in
stanță ele pot prejudicia integritatea 
Austriei.

Dat fiind refuzul reprezentanților 
puterilor occidentale de a accepta sus
menționata propunere sovietică, nu 
s-a ajuns la nici o hotărîre de comun 
acord.

arabe, Salem a declarat: „Putem 
oare în asemenea împrejurări să con
vingem poporul nostru să devină un 
aliat al Occidentului ?“

Unul din membrii delegației ziariș
tilor turci susținea că ar exista „o 
primejdie colosală care ar amenință 
Egiptul din partea Rusiei“. La a- 
ceasta, Salem a răspuns: „Popoa
rele țărilor arabe sînt amenințate în 
mod real dir. partea Occidentului... 
Credeți oare dvs. că popoarele pot 
nesocoti o primejdie existentă numai 
pentru a căuta să preîntîmpine un pe
ricol pe care ele nu-1 simt ?“ Salem 
a declarat că Egiptul este împotriva' 
alăturării la pactul turco-pakistanez 
și consideră că pactul de securitate 
colectivă al statelor arabe este pe de- 
plin suficient pentru apărarea Egip
tului. j 

pace, punîndu-le în fața faptului îm
plinit al creării în Europa occidentală a 
unui nou focar de război, ele și-au 
greșit socotelile.

Forțele păclii cresc, riposta dată 
de ele planurilor agresorilor se în
tărește. Acțiunile clasei muncitoare 
capătă o și mai mare importanță pen
tru cauza apărării păcii. La lupta 
pentru pace se ridică milioane de ță
rani. Oameni din diferite pături so
ciale, de diferite opinii politice se 
unesc în măreața luptă pentru pace. 
Popoarele nu vor îngădui repetarea 
greșelii nefaste din trecut. Ele cer 
guvernelor țărilor lor să accepte pro
punerile Uniunii Sovietice cu privire 
la crearea unui sistem eficace de 
securitate colectivă, sistem care sâ 
excludă înarmarea revanșarzilor vest- 
germani.

Popoarele au posibilitatea de a ză
dărnici planurile atîțătorilor la un nou 
război. Lagărul țărilor democratice, 
iubitoare de pace a crescut și s-a în
tărit considerabil. In conștiința po
poarelor s-au produs transformări 
adînci, a crescut spiritul lor de or
ganizare. In prezent, apărarea păcii 
și securității depinde în primul rînd 
de popoarele înseși, de hotărîrea lor 
de a bara calea războiului. (Ager
pres).
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