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Să creăm condițiile pentru conti
nua dezvoltare a mișcării inova
torilor, să generalizăm fără tn 
tirziere inovațiile valoroase!

Raid-anchetă organizat de re-

dacțiajjiiirutei „Steagul Roșa“ —
(pag. 3-a)

Declarația guvernului R. P. Po,- 
lone în legătură cu convocarea 
ta 29 no-fembrie a. c. a unei con
ferințe pe întreaga Europă, pro
pusă de U.R.S.S.

Ecouri la nota sovietică adresată 
guvernelor țărilor europene și 
S.U.A. (pag. 4-a)

Să asigurăm o conducere permanentă 
a organizațiilor II. T. M.

Organizațiile U. T. M. au un rol de mare însemnătate 
în mobilizarea maselor largi de tineri la muncă activă 
și entuziastă pusă în slujba operei de construire a socialismului. 
Conduse de partid, organizațiile U.T.M. ajută organizațiilor de 
partid să desfășoare munca de educare comunistă a tineretului 
și să-l mobilizeze la lupta pentru întărirea regimului democrat- 
popular, pentru construirea vieții noi. Grija partidului față de 
ridicarea la nivelul cerințelor a activității organizațiilor de ti
neret, față de educarea tineretului și creșterea rolului său în 
lupta pentru construirea socialismului, e oglindită cu deosebită 
putere de iaptul că proiectul Statutului modificat al P.M.R. con
sacră un capitol întreg relațiilor dintre partid și Uniunea Ti
neretului Muncitor. In acest capitol se arată că partidul își 
desfășoară activitatea în rîndul tineretului prin U.T.M. Uniunea 
Tineretului Muncitor își desfășoară activitatea sub conducerea 
partidului. Din prevederile proiectului Statutului modificat al 
partidului reiese că una dintre cele mai importante sarcini ale 
organizațiilor de partid este aceea de a se ocupa cu grijă de ace 
tivitatea organizațiilor U.T.M. „Organizațiile de partid — se 
spune în proiectul Statutului modificat — sînt obligate să asi
gure conducerea permanentă, îndrumarea continuă, sprijinul și 
controlul sistematic al organizațiilor U.T.M.“

Dezbaterea proiectului Statutului a constituit pentru orga
nizațiile de partid un prilej de întărire a grijii lor față de îm
bunătățirea activității organizațiilor de tineret. îndrumat de 
comitetul de partid, comitetul U.T.M. de la mina Aninoasa a 
reușit să atragă în întrecerea socialistă aproape toți tinerii mi
neri și muncitori din întreprindere; comitetul U.T.M. de la mina 
Lupeni împreună cu conducerea administrativă a înființat mai 
multe cursuri de minim tehnic pentru ridicarea nivelului de ca
lificare al tinerilor. Comitetul U.T.M. de la mina Petrila, odată 
cu antrenarea tinerilor în întrecerea pentru o producție sporită, 
se îngrijește de atragerea lor la viața culturală a minei. In or
ganizațiile de bază ale partidului are loc prelucrarea Hotărîrii 
Biroului Politic al C.C. al P.M.R. cu privire la activitatea Uniu
nii Tineretului Muncitor, fapt menit să ducă la îmbunătățirea 
continuă a conducerii de către partid a organizațiilor U.T.M.

Există însă în activitatea organizațiilor de partid o serie 
de lipsuri în ceea ce privește grija pentru conducerea perma
nentă, îndrumarea și controlul organizațiilor U.T.M. Una dintre 
aceste lipsuri, este aceea că comitetele de partid de la minele 
de cărbuni din Valea Jiului se îngrijesc numai de comitetele 
U.T.M. de mină, neglijînd organizațiile de bază constituite pe 
sectoare care în multe cazuri nu-și trăiesc viața. Comitetele de 
partid de la minele Lonea, Lupeni, Petrila și altele, nu au aju
tat organizațiile de bază ale partidului să-și îmbunătățească 
munca de conducere, îndrumare și control a organizațiilor 
U.T.M. din sectoarele respective. La minele Petrila, Aninoasa 
etc. sînt dese cazurile cînd adunările generale ale organizațiilor 
de bază ale partidului consacrate analizării activității or
ganizațiilor de bază U.T.M. sînt amînate la nesfîrșit pentru ca 
în cele din urmă să nu mai fie ținute. In cele mai multe cazuri, 
îndrumarea și controlul organizațiilor de partid asupra orga
nizațiilor U.T.M. se rezumă la’ activitatea brigăzilor de tineret 
și atragerea tinerilor în întrecerea socialistă. Este necesar ca 
organizațiile U.T.M. să fie îndrumate și controlate în această 
direcție. însă nu trebuie scăpat din vedere faptul că sarcina 
principală a muncii de pârtia în rîndurile tineretului este edu
carea comunistă a acestuia. Fapt este, însă că organizațiile de 
bază ale partidului nu controlează organizațiile U.T.M. asupra 
felului cum ele se îngrijesc de buna desfășurare a învățămîn- 
tujui politic, de combaterea actelor de indisciplină, a manifes
tărilor înapoiate, a influențelor elementelor descompuse care 
pe alocuri pătrund printre tineri. Comitetele de partid și orga
nizațiile de bază de la minele Lonea, Petrila, Vulcan nu se 
preocupă de organizarea unei susținute munci politice în cămi
nele muncitorești; în școlile fabrică-uzină unde există mulți ti
neri. în marea lor majoritate veniți din alte părți și care tre
buie educați în chin nou. La atelierul de grup al minei Petrila. 
Țesătoria Vulcan., U.R.U.M. Petroșani și în alte părți, întreaga 
muncă ă organizațiilor de bază ale partidului cu organizațiile 
U:T.M. e lăsată pe seama a cîte unui tovarăș din birou, care, 
nu în rare cazuri e_ inactiv. Secretarii acestor organizații de 
bază nu și-au luat asupra lor sarcina trasată de Hotărîrea Bi
roului Politic al C.C. al P.M.R. de a se ocupa personal de acti
vitatea organizațiilor de bază U.T.M. E neapărat necesar ca fie
care secretar de organizație de bază să se ocupe direct si con
cret de îmbunătățirea activității organizațiilor de bază U.T.M., 
să ie ajute în munca lor de educare comunistă și antrenare a 
tinerilor mineri și muncitori lă îndeplinirea sarcinilor puse de 
partid.

Comitetele de partid au sarcina de a ajuta organizațiile de 
bâză să desfășoare o intensă muncă educativă în rîndul tinere
tului, să asigure conducerea organizațiilor U.T.M. să le înar
meze cu experiența înaintată în această direcție. Pentru că. asa 
cum se arătă în proiectul Statutului modificat al P.M.R.. printre 
sarcinile importante ce stau în fața organizațiilor de bază se 
numără educarea tineretului în spiritul ideologiei comuniste 
și al moralei proletare. în spiritul internaționalismului proletar 
și al dragostei față de patrie și popor.

Toată atenția
extinderii metodei graficului ciclici

Succesele brigăzilor ciclice de la mina Vulcan
La mina Vulcan în fruntea 

întrecerii socialiste se află 
brigăzile de mineri care și-au 
organizat munca după me
toda graficului ciclic. Dato
rită eforturilor depuse de în
tregul colectiv al minei, în 
frunte cu brigăzile care lu
crează după metoda graficu
lui ciclic, planul la extracția 
de cărbune a fost realizat pe 
mină între 1 —15 noiembrie 
în proporție de 108,3 la sută.

Sectorul III al minei Vul
can este fruntaș pe mină. In 
prima jumătate a lunii no
iembrie acest harnic colectiv 
și-a îndeplinit sarcinile de 
plan în proporție de 121,3 la 
sută. Organizîndu-și munca 
după graficul ciclic, tinerii 
din brigada condusă de mi
nerul Nicolae Prisecanu din 
sectorul III, obțin în prezent 
frumoase succese în mărirea

La mina Lonea se extinde metoda graficului ciclic
De la 1 noiembrie la' mina 

Lonea lucrează după metoda 
graficului ciclic 6 brigăzi de 
mineri. Cu toate că acest nu
măr este încă redus, totuși 
trecerea a 3 brigăzi miniere 
la lucru după metoda grafi
cului ciclic, cît și faptul că 
din totalul de 6 brigăzi 5 își 
îndeplinesc cu regularitate 
ciclurile programate, arată 
că la mina Lonea a început 
să existe o preocupare pen

Unde nu există preocupare — treburile merg prost
Corespondentul voluntar 

Francisc Demeter de la mina 
Petrila a trimis la redacție o 
scrisoare intitulată: „Meto
dele sovietice — ajutor pre
țios în lupta pentru îndepli
nirea planului și ridicarea 
nivelului de trai al muncito
rilor de la 1. C. Petrila“. In 
scrisoarea sa corespondentul 
arată că brigăzile fruntașe 
conduse de minerii Iuliu Hal- 
du, Ștefan Mihai. Adalbert 
Kibedi și loan Reisz care își 
depășesc lună de lună nor
mele cu 40—130 la sută, ob
țin aceste rezultate datorită 
aplicării metodei graficului 
ciclic.

Ilustrînd aportul adus de 
aplicarea metodei graficului 
ciclic la creșterea salariilor 
minerilor, corespondentul com
pară salariile primite anul a- 
eesta de către tov. Iuliu Hai- 
du cu cele primite de vagone
tarul Matei Totoc din briga
da sa. Din ianuarie și pînă 
în octombrie salariile mineru
lui Iuliu Haidu au oscilat 
între 2210—4001 lei, iar ale 
vagonetarului Matei Totoc în
tre 1347—2744 lei. In lună 
octombrie pe lîngă șalariul 
său de 2588 lei minerul Iuliu 
Haidu a primit o primă de 
ciclicitate de 1005 lei, iar va

vitezei de înaintare la pregă
tiri în cărbune. Față de pri
ma decadă din luna octom
brie, cînd minerii din briga
da condusă de tov. Nicolae 
Prisecanu nu și-au realizat 
sarcinile prevăzute în ciclo- 
gramă, în prima decadă a 
acestei luni brigada și-a de
pășit ciclurile planificate cu 
47 la sută.

Printre numeroasele brigăzi 
mfniere de la mina Vulcan 
care aplică graficul ciclic se 
numără și cele conduse de 
minerii Iuliu Csiko și loan 
lonașcu care și-au depășit 
ciclurile prevăzute pentru 
prima decadă cu 17—27 la 
sută.

Dacă urmărim graficul de 
evidență al brigăzilor ciclice 
și dacă comparăm succesele 
obținute pe prima decadă din 
luna octombrie cu cele obți

tru generalizarea metodelor 
avansate de muncă.

Colectivul minei Lonea a 
respectat de altfel și sarcina 
trasată de consfătuirea pe 
Valea Jiului a fruntașilor în 
aplicarea acestei metode, tre- 
cînd la introducerea graficu
lui ciclic și în abatajele ca
meră. De la 1 noiembrie bri
găzile minerilor Geza Kope- 
tin și Augustin Dudaș lu
crează în abataje cameră 

gonetarul Matei Totoc pe lîn
gă salariul de 1667 lei o pri
mă de 747 lei.

Constatările făcute de co
respondent în scrisoarea să 
le cunosc, probabil, și tova
rășii din conducerea minei 
Petrila și conducerile sectoa
relor miniere. Cu toate că le 
cunosc, acești tovarăși nu de
pun însă eforturi pentru a 
extinde metoda graficului ci
clic, pentru ca nu numai 5-6 
brigăzi de mineri care aplică 
corect metoda graficului ci
clic, ci mult mai multe să 
obțină asemenea succese în 
îndeplinirea planului și creș
terea cîștigurilor. Lipsa de 
preocupare care există la mi
na Petrila față de aplicarea 
metodei graficului ciclic se 
vădește prin aceea că în 
luna noiembrie brigăzile ci
clice au scăzut cu două bri
găzi față de luna octombrie 
și că la mina Petrila nu s-a 
trecut încă la extinderea a- 
cestei metode la abataje ca
meră.. De aplicarea metodei 
graficului ciclic răspunde la 
această mină serviciul pro
ducției în frunte cu tov. ing. 
Nicolae Manole.

A scăzut numărul brigăzi
lor ciclice, ca urmare a lip

nute pe prima decadă din 
luna noiembrie, putem vedea; 
că succesele obținute pe pri
ma decadă a acestei luni sînt' 
mult mai mari. De exemplu, 
brigada condusă de minerul; 
Andrei Vizi din sectorul VIII, 
în prima decadă a lunii no
iembrie a depășit cicluri
le planificate cu 22 lâ 
sută, în timp ce în prima de
cadă a lunii octombrie pre
vederile ciclogramei n-au fost 
îndeplinite.

Exemplul brigăzilor care. 
lucrează după graficul cfclfe 
este urmat și de minerii din 
brigăzile conduse de Andro- 
nic Iovan, Octavian lancu, 
Ștefan Mihai, Francisc Fi- 
zeși și mulți alții care obțin 
depășiri de norme de 25—78 
la sută.

A. PANIȘ 
corespondent

după metodă graficului ciclic. 
In prima decadă a lunii bri
gada tov. Kopetin a realizat 
deja 8 cicluri în plus, iar a 
tov. Dudaș — 4 cicluri.

La pregătiri, brigăzile mi
nerilor Toma Racso, Alexan
dru Cosma și Gheorghe Bar- 
tha și-au întrecut prevederile 
ciclogramei în prima decadă 
a lunii noiembrie cu 13 lă 
sută.

sei de preocupare din partea 
tehnicienilor din conducere, și 
la mina Lupeni. Față de 15 
brigăzi ciclice în luna oc
tombrie, mina Lupeni are as
tăzi 14 brigăzi ciclice, dintre 
care numai 7 și-au realizat 
ciclurile în prima decadă. La 
fel a scăzut numărul brigă
zilor ciclice și la mina Uri- 
cani. Și aici o mare parte 
dintre aceste brigăzi nu-și 
realizează ciclurile.

In starea de lucruri de Ia 
minele Petrila, Lupeni și U- 
ricani în ceea ce privește a- 
plicarea metodei graficului 
ciclic, are o parte mare de 
vină și serviciul producției 
din Direcția Generală a căr
bunelui și în primul rînd res
ponsabilul cu metoda grafi
cului ciclic din cadrul aces
tui serviciu tov. Norbert 
Maschio. Serviciul producției 
a întocmit recent un plan cu 
privire la extinderea metodei 
graficului ciclic și la înfiin
țarea la fiecare mină a cîte 
5—10 înaintări rapide bazate 
pe această metodă. Acest plan 
a rămas însă pe hîrtie pînă 
în prezent. Și poate o să ră- 
mînă și pe mai departe, atît 
timp cît va lipsi preocuparea 
pentru a extinde metoda gra
ficului ciclic.



-1 STEAGUL ROȘU

Un titan al literaturii universale — L. N. Tolstoi
L. N. Tolstoi a trăit între 1828' (9 

septembrie) și 1910 (20 noiembrie), 
cînd dezvoltarea capitalismului im
primă societății întregi un caracter 
agitat. In mediul urban ca și în me
diul rural inegalitățile și contradic
țiile se ascut necontenit.

Mizeria, lipsa și umilința indes
criptibilă în care marea masă a tru
ditorilor viețuia, contrasta în mod iz
bitor cu luxul, fastul, belșugul, des
fătarea și desfrîul promovat de numă
rul infim al deținătorilor de capital 
șî pămînt. Clasele sociale oprimaie 
încep să-și formeze conștiința de 
sine — conștiința de clasă — și să 
ceară drepturi și libertăți; națiunile 
subjugate își reclamă independența; 
în felul acesta secolul amintit devine 
un secol de frămîntări sociale. Miș
cări, greve, răscoale și revoluții îm- 
pînzesc globul și-n special continen
tul european. Frămîntările acestea 
s-au oglindit șin domeniul gîndirii. 
Strădaniile multiple de-a găsi soluția 
justă a problemelor sociale au fost 
încoronate de ideologia socialismu
lui științific, elaborată de marii gîn- 
ditori.- Karl’Marx și Friedrich ■ En- 
gels. Dacă aceste frămîntări au miș
cat masele, au înspăimîntat exploa
tatorii și-au pus pe gînditori la lu
cru, n-ău lăsat indiferenți nici pe oa
menii de litere. Indignați de starea 
mizerabilă a societății, ei o vor zu
grăvi în mod realist în operele lor, 
luînd o atitudine critică față de mul
tiplele aspecte negative ale acesteia. 
Și astfel se naște literatura realis
mului critic.

Unul dintre cei mai de seamă scri
itori realiști critici ai literaturii uni
versale este L. N. Tolstoi. Cultivînd 
o mare admirație pentru opera sa, 
Lenin spunea despre Tolstoi următoa
rele: ,,Ce colos! Ce om zdravăn! Uite, 
ăsta e, tăicuțule, un artist... Și știi 
ce mai este uimitor? Pînă la acest 
conte n-a existat mujic autentic în li
teratură. Cine din Europa poate fi 
comparat cu el? Nimeni!“

Tolstoi n-a rămas un „colos“ nu
mai pentru Lenin, el a devenit un 
„colos“ al poporului rus, al omenirii. 
Vastitatea și tăria operei sale nu sînt 
însă produse ale unui laborator artis
tic artificios — ele rezidă din însăși 
măreția și tăria poporului rus, față 
de care scriitorul a avut o mare în
clinație firească încă din copilărie. 
Această înclinare ne-o indică purta
rea simplă, gîndul onest și înțelep
ciunea, caracteristice deopotrivă pen
tru scriitor și poporul său. In acest 
sens e semnificativă întîmplarea ur
mătoare: ,, Intr-o zi, conducîndui-și un 
prieten la gară — fiind îmbrăcat 
foarte modest — a fost rugat de o 
doamnă dintr-un vagon să-i întoarcă 
soțul care se îndrepta spre bufet, cu 
următoarele cuvinte: „Moșule, uite 
cinci copeici. Intoarce-1 pe domnul". 
Tolstoi i-a transmis dorința. Intre 
timp, mulțimea de pe peron l-a re
cunoscut pe scriitor. Doamna, aflînd 
și ea, a venit în grabă spre el, ce- 
rîndu-și iertare și cele cinci copeici. 
— „Nu fa'ce nimic, i-a răspuns Tol
stoi. Insă banii nu ți-i dau fiindcă 
i-arn cîștigat“.

întreaga sa viață a fost preocupat 
de soartă celor de jos, înoercînd di
ferite căi pentru a-i scoate din igno.1 
ranță și mizerie. Iată ce spune în le
gătură cu țărănimea în opera sa de 
tinerețe „Dimineața unui moșier'h 
„Să ridici această clasă populară,
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simplă, impresionabilă, decăzută; să 
o liberezi de sărăcie, să-i dai bună 
stare și instrucție de care noi avem 
fericirea de a ne bucura; să le în
drepți viciile, roadele ignoranței și 
superstiției; să le dezvolți morala, 
să-i îndemni să iubească binele... ce 
viitor strălucitor, fericit!“

Muncit de ideea ridicării poporului 
de jos Tolstoi a crezut că acesta tre
buie ridicat întîi din punct de vedere 
cultural. In acest sens a deschis chiar 
o școală la moșia sa „Iasnaia Polia- 
na“. Eșecul acestei încercări dovedea 
lipsa de orientare socială a scriitoru
lui, care nu-i permitea să vadă ade
vărata cale prin care poporul putea 
scăpa de mizeria în care se afla. Din 
aceeași lipsă de orientare socială și 
de necunoaștere a legilor de dezvol
tare a societății, Tolstoi ajunge la 
soluția biblică a nonviolenței, prin 
care cerea neînpotrivirea față de rău, 
iubirea desăvîrșită față de aproapele 
fie el chiar asupritor, conform învă
țăturii lui Hristos. O altă cauză ce 
nu i-a permis să afle calea revoluției 
era faptul că Tolstoi, mai ales în pri
ma parte a vieții, avea în sufletul său 
două lumi. (Prin interese și origine 
el aparținea nobilimii feudale ruse, 
iar prin aspirațiile sale către drep
tate și prin dragostea sa nemărginită 
pentru cei lipsiți, el aparținea po
porului rus). împărțit între cele două 
tendințe, Tolstoi rămîne întreaga sa 
viață spiritul cel mai frămîntat din 
istoria oamenilor.mari.

Prima operă care i-a adus renume 
mondial a fost romanul „Război și 
pace“, publicat în 1869. Pe schema 
întîmplărilor istorice din 1812, adică 
a războiului poporului rus împotriva 
cotropitorului Napoleon, scriitorul o- 
glindește societatea contemporană 
iui. Pe de o parte subliniază luxul și 
decadența aristocrației, pe care ne-o 
zugrăvește realist, demascîndu-i imo
ralitatea și preocupările ușuratice ca: 
serbări, sindrofii, vînătoarea etc., iar 
pe de altă parte marele scriitor îmbră
țișează cu deosebită simpatie mulți
mea mujicilor de pe moșii ori din 
focul luptei pentru apărarea țarii lor. 
Romanul „Război și pace“ rămîne un 
tablou complex al vieții societății ru
sești din a doua jumătate a secolului 
trecut, în care jocul de lumini și 
umbre descoperă figura adevăratului 
erou, figura rusului umil.

In romanul „Ana Rarenina“ întîl- 
nim aceeași mare frescă a societății 
rusești dintre anii 1860—1905. Ală
turi de aristocrația rusă scăldată în 
imoralitate, în lux și în desfrîu, în- 
tîlnim mulțimea țăranilor istoviți de 
boli, cărora nu le rămîne din întrea
ga lor muncă decît obida și mizeria.

Pătruns de înțelegere față de â- 
ceștia, personajul Levin se muncește 
— fără rezultate — să găsească o 
soluție de a-i scoate din această stare 
socială. Acest personaj pare a fi în
săși autorul, care a fost de aseme
nea muncit de această problemă, fără 
a ajunge însă Ia o soluție salutară.

Al treilea roman de circulație mon
dială este romanul „învierea", în care 
problema principală pusă de scriitor 
e conduita și perfecțiunea morală. 
Scriitorul constată cu dezgust că o 
asemenea conduită nu e posibilă m- 
tr-o orînduire cu prejudecăți de castă, 
cu religie falsă și cu juștiție minci
noasă, de aceea în finalul romanului 

Soțiile minerilor din Aninoasa

ancorează* într-o atitudine de religio
zitate individuală, bazată pe același 
principiu al nonviolenței, al neînpo- 
trivirii la rău.

In aceste lucrări, ca și in mulți
mea celorlalte, vigoarea epică e cu
ceritoare, povestirea scriitorului îna
intează încet, pas cu pas, treaptă cu 
treaptă, fără slăbiciuni și iară obo
seală.

In activitatea sa culturală și poli
tică Tolstoi se declară fățiș împotri
va țarului, a statului burghez și îm
potriva bisericii. Iată ce scria în le
gătură cu țarul și guvernul in pre
fața romanului „Pavel Kudreas" — 
interzis de cenzură. „Le-am tratat ța
rul drept ființă dezgustătoare și 
drept bandit nerușinat, iar pe mir 
niștri și generalii lor, drept bețivi, 
sclavi și criminali remunerați“. Cri 
tica violentă a acestor rînduii este 
neîntrecută în literatura prerevoluțio- 
nară și ea a atras asupra scriitorului 
persecuția înverșunată a țarului. Ast
fel, atunci cînd scriitorul cucerise re- 
numele mondial, cînd i se serba ju
bileul a 80 ani de viață, autoritățile 
dădeau ordine severe prin care limi
tau sau interziceau cu desăvârșire ma
nifestațiile jubiliare. Nici biserica nu 
s-a arătat mai îngăduitoare cu acela 
ce-i demascase ipocrizia și falsitatea 
— și drept pedepsă 11 scoate din rin- 
dul drept-credincioșilor, exccimunicin- 
du*l în anul 1901

Cu prilejul revoluției burghezo-de- 
mocratice din 1905—190?. Tolstoi, 
care era legat cu mii de fibre de po
porul rus era de partea acestuia. El 
critică țarul și guvernul, el vede re
lele regimului țarist și-n această ches
tiune este de acord cu revo!uț!onarii, 
fiind gata să accepte chiai revoluția 
dacă nu s-ar acționa prin lupta ar
mată. Poziția lui Tolstoi față de re
voluție a fost formulată în modul cel 
mai plastic de Lenin în articolul său 
„L. N. Tolstoi“, în care spune: „In 
operele lui Tolstoi sînt exp>'mate și 
puterea și slăbiciunea, și vigoarea 
și caracterul limitat al mișcării ță
rănești de masă" Tolstoi. ca și ță
ranul rus, vedea relele orînduirii ca
pitaliste și credea în schimbarea a- 
cesteia, însă din lipsa unei temeinice 
orientări științifjco-sociologice nu pu
tea vedea adevărata soluție (revolu
ția) prin care se putea înlătura ex
ploatarea, de aceea ancorează în a- 
narhismul evanghelic al nonviolenței.

In anul 1910 cînd împlinea 82 ani, 
acela care creease atîtea vieți în o 
pera sa se simțea nemulțumit și fră
mîntat, nu-și găsea liniștea propriei 
vieți, de aceea, în luna noiembrie â 
aceluiași an își părăsește familia și, 
întovărășit de fiica sa mai mică, A- 
lexandra, și de doctor, pleacă în cău
tarea liniștei și a echilibrului sufle
tesc..

Pe drum se înbolnăvește și moare 
la 20 noiembrie 1910 în gara Astopo- 
vo. După mărturisirea unuia din fiii 
săi, și îri ultimele clipe ale vieții și-a 
exprimat dragostea pentru lumea o- 
bidită, spunînd celor din jurul patu
lui său „Sînt pe pămînt și în Rusia 
milioane de oameni care sufăr — de 
ce vă ocupați ătîta de mine?“

Urmînd sfatul marelui artist, ur
mașii săi s-au apropiat de mulțimea 
de jos, au luminat-o la focul revolu
ției, pe care Tolstoi n-o zărise în cău
tările lui, au făurit societatea spre 
care și el ar fi tins de-ar fi intuit-o, 
socialismul, și acum bat la porțile co
munismului.

Un exemplu demn 
de urmat

La cantina abonaților din Petrila 
își face serviciul în calitate de ad
ministrator, candidatul de partid lu- 
liu Török.

In munca sa, tov. luliu Török do
vedește multă străduință. In vederea 
aprovizionării de iarnă a luat mă
suri din timp pentru aprovizionarea 
cantinei cu cartofi, ceapă, morcovi, 
bulion și altele. De asemenea, tov. 
Török a luat măsuri pentru renova
rea interiorului sălii de mese, pre
cum și pentru repararea conductelor 
de apă ce în timpul verii s-au defec
tat în unele locuri.

Colectivul cantinei se străduiește 
să facă mîncare bună, consistentă și 
la un preț ieftin. Costul mesei pe 
timp de o lună este de 100—120 lei.

In sala de mese a cantinei abona- 
ților din Petrila domnește o curățe
nie exemplară. Minerii care servesc 
masa la această cantină mănîncă cu 
plăcere.

Pentru buna organizare a muncii 
se țin ședințe periodice cu personalul 
administrativ. In ultimul timp s-a 
sezisat faptul că nu tot efectivul ad
ministrativ își face datoria în mod 
conștiincios. Pentru acest lucru a fost 
convocată o ședință de lucru în care 
s-au analizat abaterile și au fost tra
sate sarcini concrete pentru remedie
rea lipsurilor din muncă. In urma a- 
cestei ședințe starea de lucruri a fost 
îndreptată.

In fiecare zi administratorul canti
nei este prezent cînd se servește 
masa și urmărește dacă abonații sînt 
mulțumiți, cerîndu-le sfaturi în ve
derea îmbunătățirii mîncării la can
tină. De asemenea ține permanent le
gătura cu comitetul de întreprindere 
și cere ajutor atunci cînd se simte 
nevoie.

Felul cum tov. luliu Török se preo
cupă de rezolvarea cu succes a sar
cinilor ce-i sînt încredințate este un 
exemplu demn de urmat de către ad
ministratorii de cantine din Valea 
Jiului.

LEONIDA B1STR1ȚANU 
corespondent

INFORMAȚII
ln vederea eliberării cartelelor de 

combustibil pe anul 1955, întreprin
derile și instituțiile din raza raio
nului Petroșani trebuie să trimită Ia 
secția combustibil a Sfatului popu
lar orășenesc Petroșani delegați pen
tru ridicarea declarațiilor de combus
tibil pentru salariați.

Aceste declarații se eliberează nu
mai pînă la data de 1 decembrie a.c^

*
Depozitul de distribuire a produse

lor petrolifere din Petroșani Str. Gh. 
Gheorghiu-Dej nr. 2 A a pus în vîn- 
zare următoarele produse:

— Benzină extracție (neofalină), 
care se întrebuințează la scos petele 
de pe îmbrăcăminte, lingerie etc.

— Petrosin (whitespirt), pentru 
curățit parchetul, fiind și un bun da- 
sinfectant, ceară pentru lustruit par
chetul și bitum (smoală) pentru izo
lație.

Femeile muncitoare șl gospodinele, 
soții de mineri și muncitori din Ani
noasa participă cu drag la acțiunile 
de interes obștesc organizate. In 
fruntea acestora.se află delegatele de 
femei.

Tovarășa Magdalena Dioș, soție 
de miner, cu toate că e mamă a pa
tru copii mici, ia parte totdeauna lă 
acțiunile de folos obștesc. Tot astfel 
este și soția de miner Ana Hoțea, 
mamă a 3 copii. Ele, ca și multe al
tele, știu că participarea lor la ac
țiuni de interes obștesc este în fo
losul lor și al familiilor lor.

Manifestîndu-și hotărîrea de âri a- 
juta pe soții lor în muncă, tovarășele 
Victoria Nițâș, Maria Hodoș, Maria 
Marian și altele între care și soții de 
ingineri și funcționari âu lucrat vo
luntar în mină la extracția cărbu
nelui.

Este la Aninoasa o haldă unde se 
aruncă șistul care rezultă din căr
bune. Odată cu șistul sînt scoase lă 
suprafață însemnate cantități de 
lemn care nu poate fi folosit în mină. 
Acest lemn este bun pentru încălzit. 
De aceea, delegatele de ternei s-au 
gîndit să-I adune. Astfel, s-ă putut 

realiza un vagon de lemne pentru 
foc ce a fost repartizat grădiniței de 
copii, dispensarului și școlii din lo
calitatea noastră.

Tot la Aninoasa s-a repara|t un 
drum care înainte era inpracticabil 
pentru transportarea lemnelor din 
pădure pentru școli și grădinițe. La’ 
acest drum au lucrat 20 de femei.

Delegatele de femei din Aninoasa 
sînt hotărîte să muncească și pe vi
itor cu aceeași dragoste și entuziasm.

SOFIA CODI LA
secretara Sfatului popular 

al comunei Aninoasa

Reînoiți abonamentele 
la ziare și reviste 
pentru anul 1955

Incepînd de la 1 noiembrie se 
primesc abonamentele la' ziare și 
reviste pentru anul 1955.

Abonamentele se primesc la toar
te oficiile poștale, factorii poștali 
si difuzorii voluntari din între
prinderi și instituții.

acestora.se
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Să creăm condițiile pentru continua dezvoltare a mișcării inovatorilor, 
să generalizăm fără întîrziere inovațiile valoroase l

— Raid-anchetă organizat de redacția ziarului „Steagul Roșu.” —

In cursul lunii iunie a. c. redacția ziarului „Steagul Roșu" d orga
nizat un raid anchetă cu privire Id felul cum este sprijinită mișcarea 
inovatorilor, cum sint rezolvate și extinse inovațiile oamenilor muncii. Pe 
marginea constatărilor acestui raid-anchetă s-a ținut la Petroșani o con
sfătuire la care au luat parte inovatori și cadre de conducere din între
prinderile raionului nostru. Cu acest prilej s-au luat o seamă de măsuri 
menite să ducă la lichidarea lipsurilor, la sprijinirea mișcării progresului 
tehnic

De la această consfătuire au trecut mai bine de 4 luni și de aceea 
redacția a socotit că este necesar să organizeze un nou raid-anchetă pen
tru a pune in evidență rezultatele prac tice ale consfătuirii. Raidul a fost 
efectuat zilele trecute.

Publicăm mai jos cîteva din constatările noastre.

Cresc rînduriie purtătorilor 
progresului tehnic

Generalizarea inovațiilor — 
o sarcină de cea mai mare importanță

Perioada care s-a scurs înlre 1 iu
lie— 1 noiembrie a. c. a fost o perioa
dă în care în majoritatea întreprin
derilor din Valea Jiului mișcarea ino
vatorilor s-a dezvoltat continuu. Cî- 
teva cifre ilustrează cît se poate de 
bine creșterea numărului de inovații 
la principalele întreprinderi din raion

La mina Lonea în semestrul I al 
anului în curs au fost prezentate de 
către muncitori și tehnicieni 7 propu
neri de inovații. în perioada 1 iulie—1 
noiembrie inovatorii de la mina Lo
nea au făcut 20 de propuneri de ino
vații, ceea ce reprezintă o creștere 
medie lunară a numărului de inovații 
de aproximativ 350 la sută. Această 
creștere a numărului de inovații se 
datorește în bună parte creării unor 
condiții mai optime pentru activita
tea pe tărîmul noului la această mină. 
A fost numit un responsabil cu ino
vațiile, s-a amenajat un local pentru 
cabinetul tehnic, a fost organizat un 
concurs de inovații.

Simțitor a crescut numărul propu
nerilor de inovații și în alte întreprin
deri. La mina Petrila numărul pro
punerilor de inovații făcute între 1 
iulie—1 noiembrie se ridică la 33, 
față de 24 în primele 6 luni ale anu
lui.

In această perioadă au fost pro
puse și puse în aplicare cîteva’ ino
vații de o mare valoare practică. La

Rezolvarea problemelor grele 
cere o strînsă colaborare între inovatori, 

cei care construiesc prototipurile 
și cadrele din producție

O problemă de o importanță deose
bită care s-a dezbătut cu prilejul con
sfătuirii cu inovatorii la 29 iunie a.c. 
este rezolvarea încărcării mecanice a 
cărbunelui. Rezultatele obținute pînă 
în prezent în soluționarea acestei pro
bleme arată că inovatorii de diferite 
profesii sînt în căutarea celei mai po
trivite mașini de încărcat pentru a- 
batajele din Valea Jiului. Și ei au și 
creat deja cîteva tipuri de mașini și 
dispozitive de încărcat.

Rezolvarea problemei încărcării 
mecanice a cărbunelui nu este deloc 
ușoară dacă ținem seama de condi
țiile specifice ale extracției cărbune
lui în abatajele noastre.

Din păcate însă, oamenii care lu
crează nemijlocit la extracția cărbu
nelui nu sînt consultați nici de către 
undi inovatori, nici de către construc
torii de prototipuri. Un exemplu e- 
locvent în această direcție este acela 
al construirii prototipului mașinii de 
încărcat concepută de un grup de ino
vatori de la Aninoasa în frunte cu 
tov. Iosif Madaras. Se știe că Ia în
ceput pentru construirea prototipului 
acestei mașini s-a alcătuit un proiect 
care nici pe departe nu satisfăcea 
condițiile reale din mină și cerințele 
pe care inovatorii le-au propus să le 
obțină de la mașina lor. Acum proto
tipul acestei mașini de încărcat este 
construit Ia Uzina de reparat utilaj 
minier din Petroșani. Lăsînd la o 
parte diferite dificiențe de construc
ție, inerente fiecărui început, con
structorii acestui prototip au făcut 
greșeli care au la bază tocmai necu
noașterea condițiilor specifice dîn 
mină. Ei n-au ținut seama că în mină 

halda de steril a preparației Petrila 
inovatorul Victor Gaier a adus o im
portantă perfecționare tehnică proce
sului de descărcare a cupelor de fu 
nicular. Punerea în funcțiune a aces
tei inovații a eliberat pentru alte 
munci peste 50 muncitori, valoarea 
totală a economiilor de care benefi
ciază anual întreprinderea trece de 
300.000 lei. Este de remarcat că la 
punerea în practică a acestei inovații 
organizația de partid și comitetul de 
întreprindere al preparației a,u spri
jinit efectiv pe inovator în lupta îm
potriva rutinei unor tovarăși din con
ducerea întreprinderii.

Un factor care a contribuit mult la 
lărgirea mișcării inovatorilor este îm
bunătățirea popularizării fruntașilor 
în munca de inovații. In ultimul timp 
au fost organizate expoziții cu ino
vații la mai toate întreprinderile mari 
din raion. De asemenea, s-au organi
zat expoziții și standuri cu cărți teh
nice, schimburi de experiență între 
inovatori, s-au plătit cu mai multă 
regularitate și mai operativ recom
pensele cuvenite inovatorilor.

Succesele obținute în direcția lăr
girii mișcării inovatorilor pot și tre 
buie să fie mult dezvoltate. Aceasta' 
cere însă lichidarea unor lipsuri care 
se mai constată în munca cu propu
nerile oamenilor muncii.

cărbunele se dislocă și în bulgări 
mari și de aceea au micșorat organul 
de încărcare, iar orificiul prin care 
cărbunele este trecut de pe placa de 
încărcare pe transportor este mult 
prea mic și nu admite trecerea bul
gărilor mari. Este evident că prac
tica vâ corecta aceste lipsuri, dar ele 
se puteau corecta chiar la actualul 
prototip dacă ar fi fost consultați mi
nerii, tehnicienii și inginerii din pro
ducție.

Nu prea țin cont de realitatea din 
mină nici mașinile de încărcat con
cepute de alte două colective de ino
vatori în frunte cu tov. ingineri A. 
Tolvay și E. Hăier. De fapt încercă
rile practice la U.R.U.M.P. se fac 
într-un stoc de cărbune care nu depă
șește granulația de 0-80 mm., granu- 
lație ce nu corespunde cu cea din 
abataje.

Pînă în prezent se pare că mașina 
de_ încărcat care ține cel mai mult 
seama de condițiile specifice din mi
nele noastre, este cea concepută de 
inovatorul Ioan Almășan de la mina 
Lupeni. Și aceasta pentru că inova
torul s-a consfătuit și a cerut părerea 
practicienilor.

Mașinile de încărcat concepute 
pînă în prezent de inovatorii din Va
lea Jiului reprezintă un serios pas 
înainte spre rezolvarea problemei îr. 
cărcării mecanice a cărbunelui, unul 
din cele mai grele procese de muncă 
din minerit. Totuși rezolvarea defini
tivă a acestei probleme cere să se 
creeze o strînsa colaborare între ino
vatori. constructorii de prototipuri și 
minerii, tehnicienii și inginerii direct 
ocupați în extracția cărbunelui.

Dacă în majoritatea întreprinderi
lor din Valea Jiului s-a obținut în 
ultimul timp un progres general în 
ceea ce privește dezvoltarea mișcării 
inovatorilor, nu același lucru se poate 
spune despre generalizarea inovații
lor valoroase. Deși o seamă de ino
vații puteau fi foarte ușor extinse în 
Valea Jiului, fără intermediul unor 
lungi corespondențe cu organele din 
Ministerul Industriei Cărbunelui, a- 
ceastă preocupare n-a existat nici la 
colectivele cabinetelor tehnice și nici 
la colectivul cu invențiile și inova
țiile al Direcției Generale a Cărbu
nelui.

Perforarea sub presiune a tuburilor 
de aer comprimat, noul sistem de îm
binare a tuburilor de ăeraj conceput 
de un colectiv de inovatori de la mina 
Petrila în frunte cu inginerul Iosif 
Mogoș, dispozitivul de ungere auto

De ce în unele întreprinderi 
numărul inovatorilor este încă redus ?

Sînt întreprinderi în Valea Jiului 
unde numărul inovatorilor este scă
zut. Așa sînt întreprinderile de con
strucții, fără excepție, prepârația de 
cărbuni Lupeni, Țesătoria Vulcan și 
altele. Se pune întrebarea: de ce în 
aceste întreprinderi numărul inovato
rilor este Încă scăzut?

Tovarășii de la trustul 7 construc
ții au motivat nu odată că una din 
cauzele pentru care numărul de ino
vații pe șantiere este scăzut, este toc
mai calificarea slabă a unei mari 
părți dintre muncitorii constructori. 
Această afirmație este justă. Munca 
de inovații presupune tocmai o ca
lificare superioară, presupune că mun
citorii și tehnicienii își ridică necon
tenit calificarea, că ei sînt sprijiniți 
în această direcție.

Mai sînt însă și alte cauze care fac 
ca în unele întreprinderi mișcarea

Să lichidăm sistemul 
„în studiu”

La mina Lupeni există în prezent 
28 propuneri de inovații nerezolvate, 
iar la mina Uricani 10 propuneri. To
varășii de la Lupeni justifică numă
rul mare de inovații „în studiu" pe 
motivul că au avut de rezolvat un 
mare număr de inovații rămase din 
anul trecut. Intr-adevăr la mina Lu
peni s-au rezolvat propunerile de ino
vații rămase din anul trecut, dar 
asta nu înseamnă că cele din anul 
acesta trebuie să stea „în studiu"- 
pînă anul viitor. Mina Lupeni are 
fonduri și posibilități pentru a ur
genta confecționarea unor prototipuri, 
dar la mina Lupeni a existat o „frică",, 
de a folosi fondurile alocate pentru 
inovații. -

Cauza pentru care cele 10 prototi
puri de inovații de la mina Uricani 
sînt ținute „în studiu" este cu totul 
de altă natură. Ea este reprezentarea 
cea mai tipică a dezinteresului și lip
sei respect față de munca inova
torilor. După spusele tov. Ioan Bra- 

CONCLUZII
Lunile trimestrului 111 al anulut curent și luna octombrie du consti

tuit o perioadă de continuă dezvoltare a mișcării inovatorilor în Valea 
liului. Aceasta pentru că s-a îmbunătățit simțitor activitatea cabinetelor, 
tehnice, pentru că organizațiile de partid, sindicale și conducerile adminis
trative au avut o mai largă preocupare pentru sprijinirea inițiativei ma
selor

In munca cu inovațiile sint insă șt lipsuri serioase. Nu există sufi
cientă colaborare între inovatori șl cei care vor aplica inovațiile în di
recția rezolvării problemelor grele, un număr însemnat de inovații nu sint 
generalizate, se mai țin cu lunile „în studiu" propunerile inovatorilor, în- 
călcindu-se astfel în mod grosolan prevederile Regulamentului inovațiilor. 
Toate aceste lipsuri frîneăză mișcarea inovatorilor, îngustind aportul adus 
de inovații la creșterea producției și productivității muncii, la reducerea 
prețului de cost.

Organizațiile de partid, sindicale, conducerile administrative și cercu
rile A.S.I.T. sint datoare să lupte pentru înlăturarea neîntirziată a acestor 
dificiențe, pentru creerea condițiilor necesare continuei dezvoltări a miș
cării inovatorilor

mată â uneltelor pneumatice al ino
vatorului loan Bara de la mina Ani
noasa, dispozitivul de îndreptare a 
paletelor de crațer, al tov. Ferdinand 
Ana de la mina Lupeni, cele două 
inovații legate de folosirea mai com
pletă a mașinii de încărcat ale mine
rului Andrei Vizi de la mina Vulcan 
— iată numai cîteva inovații care în 
prezent ar fi trebuit să se aplice în 
toate minele din Valea Jiului, dar 
care se aplică încă pe o scară foarte 
redusă.

Lipsa de preocupare față de gene
ralizarea inovațiilor făfce ca efectul 
inovațiilor în procesul de producție 
să fie foarte puțin simțit. Aceasta toc
mai din cauză că aplicarea inovațiilor 
este localizată la un singur exemplar 
său cel mult la cîteva exemplare în 
cadrul întreprinderii unde lucrează 
inovatorul.

încvatorilor să bată păsul pe loc. Lâ 
preparăția Lupeni, anul trecui, au 
fost înregistrate 4 propuneri de ino
vații, anul acesta 3 (și acestea din 
luna iulie încoace). Cauzele pentru 
care în această întreprindere mișca
rea inovatorilor este slabă (director 
tov. Ioan Ciobotaru, inginer șef tov. 
Constantin Moraru) trebuie căutate 
în faptul că muncitorii preparației 
n-au la dispoziție un cabinet tehnic 
și nici măcar o bibliotecă tehnică, că’ 
nu există un responsabil cu proble
mele de inovații și din această cauză 
și puținele inovații sînt rezolvate cu 
foarte măre întîrziere. Or, nerezolva- 
rea la timp ă inovațiilor este una din 
cauzele care frîneăză în cea mai 
mare măsură mișcarea inovatorilor 
lâ preparăția din Lupeni și în între
prinderile de construcții.

de a fine inovafiile 
cu lunile!

dea, responsabilul cabinetului tehnic 
de la mina Uricani, comisia cu ino 
vațiile nu s-a întrunit din luna iunie,, 
a. c. pentru a rezolva dosarele cu1 
propuneri fiindcă tov. inginer Aurel: 
Dula, președintele comisiei, nu și-a 
definitivat inovația să „stîlp de lemn 
cu cap săritor". Numai după defini 
tivarea acestei inovații comisia se 
va întruni pentru a rezolva toate pro
punerile aflate în studiu. Iată numele 
tovarășilor care alcătuiesc această 
comisie: A. Dula, M. Angeleșcu, I. 
Gönczi, I. Bradea, L, Sipoș, A. Teo 
dorescu și Gh. Făgaș.

Practica' ținerii „în studiu" cu iu- 
nile a propunerilor de inovații tie- 
buie lichidată. Este necesar să amin
tim celor care o practică că Regula
mentul inovațiilor prevede la artico
lul 66 că în termen de cel mult 15 
zile de la înregistrarea propunerii 
colectivul de inovații este obligat să 
o rezolve.
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Declarația guvernului R. P. Polone 
în legătură cu convocarea la 29 noiembrie a. c. 

a unei conferințe pe întreaga Europă, 
propusă de U. R. S. S.

Ecouri la nota sovietică
adresată guvernelor țărilor europene și S. U. A.

VARȘOVIA (Agerpres). — P.A.P. 
iransmite declarația guvernului R. P. 
Polone în care se spune:

Guvernul Republicii Populare Po
lone s-a adresat în repetate rînduri 
guvernelor marilor puteri și statelor 
vecine cu Germania pentru a găsi 
căi care să ducă la asigurarea secu
rității în Europa și reglementarea 
pașnică a problemei germane. In de
clarațiile din 9 martie ă. c. și 8 au
gust a. c„ guvernul Republicii Popu
lare Polone a sprijinit cu căldură 
ideea securității colective în Europa 
formulată de Uniunea Sovietică.

Guvernele și parlamentele statelor 
europene răspunzătoare de destinele 
popoarelor lor trebuie să hotărască 
dacă ele se pronunță pentru rezolva
rea pașnică a problemelor europene 
și dacă pot să confirme acest lucru 
prin adoptarea propunerii cu privire 
la convocarea unei conferințe consa
crate problemei securității colective 
în Europa. Tergiversarea nu poate fi 
cu nimic justificată, întrucît ratifica
rea acordurilor de la Paris ar crea o

Guvernul Republicii Cehoslovace salută 
și sprijină propunerea Uniunii Sovietice

PRAG A (Agerpres). — CETEKA
La 16 noiembrie a avut loc o șe

dință a comisiei pentru afacerile ex
terne a Adunării Naționale a R. Ceho
slovace. la care s-a discutat propu
nerea guvernului sovietic de a se con
voca o conferință pe întreaga Europă, 
în vederea creării unui sistem de se
curitate colectivă în Europa.

Comisia a adoptat un apel către 
deputății parlamentelor europene în 
care, după ce salută hotărîrea guver- 
ntrliif R. Cehoslovace de a participa 
Ja conferința propusă de guvernul so
vietic. se cere parlamentelor țărilor 
occidentale să refuze ratificarea acor
durilor de la Londra și Paris.

In cuvîntarea sa, rostită în ședință 
comisiei, Viliam Siroky, primul mi
nistru a! R. Cehoslovace, a expus 
punctul de vedere al guvernului ceho
slovac asupra noilor propuneri ale 
guvernului sovietic.

Poporul cehoslovac ă cunoscut bine 
Adevărata față a militarismului ger
man. El a cunoscut bine perfidia lui.’ 
Ne-am convins din proprie experiență 
de eficacitatea tuturor asa-numitelor 
garanții.

Guvernul Republicii Cehoslovace, a 
subliniat V. Siroky, declară cu toată 
seriozitatea că dacă lucrurile vor a- 

situație ale cărei urmări ar fi primej
dioase pentru destinele Europei.

Este absolut evident că dacă în 
urma ratificării acordurilor de la Pa
ris planurile reînvierii militarismului 
german ar intra în faza realizării, 
guvernul Republicii Populare Polone 
ar fi nevoit ca împreună cu alte gu
verne să examineze problema adop
tării unor măsuri îndreptate spre în
tărirea apărării și securității ei. Răs
punderea pentru o asemenea situație 
ar purta-o atunci statele care au con
tribuit la restabilirea militarismului 
german agresiv.

Guvernul Republicii Populare Po
lone este de părere că propunerea cu 
privire la convocarea la 29 noiembrie 
a. c. la Moscova sau Paris a unei 
conferințe pe întreaga Europă în pro
blema securității colective în Europa, 
cuprinsă în nota guvernului sovietic 
din 13 noiembrie a. c„ creează o po
sibilitate reală pentru reglementarea 
problemelor legate de rezolvarea paș
nică a problemei germane și de întă
rirea colaborării pașnice internațio
nale.

junge la înfăptuirea acordurilor cu 
privire la remilitarizarea Germaniei 
occidentale, de comun acord cu toți 
aliații și prietenii săi și împreună cu 
aceștia, el va întreprinde toate măsu
rile necesare pentru asigurarea și în
tărirea securității lui. Guvernul ceho
slovac consideră că este de datoria 
tuturor popoarelor europene să facă 
totul pentru ca dezvoltarea Europei 
să nu meargă pe calea agravării în
cordării ci, dimpotrivă, pe calea ate
nuării ei.

Guvernul Republicii Cehoslovace, 
exprimînd voința poporului ceho
slovac, salută și sprijină cu bucurie 
propunerea Uniunii Sovietice de a se 
convoca la 29 noiembrie la Moscova' 
sau la Paris o conferință a tuturor 
statelor europene care doresc să par
ticipe la ea. precum și a S.U.A., în 
problema creării unui sistem de se
curitate colectivă în Europa.

Guvernul cehoslovac, a spus în în
cheiere V. Siroky, se adresează în 
mod insistent tuturor statelor europe
ne chemîndu-le să contribuie ca con
ferința din 29 noiembrie să devină cu 
adevărat o conferință pe întreagă Eu
ropă, care să deschidă călea spre pace 
și securitate în Europă.

FRANȚA
PARIS (Agerpres).
Propunerea guvernului sovietic de 

a convoca la 29 noiembrie o confe
rință pe întreaga Europă în proble
ma securității colective a avut un pu
ternic răsunet în rîndurile opiniei pu
blice și în cercurile politice franceze.

Potrivit postului de radio Paris, 
președintele Comisiei pentru Aface
rile Externe a Adunării Naționale, 
Daniel Mayer, a declarat că trebuie 
să se dea un răspuns favorabil notei 
sovietice cu privire la convocarea 
unei conferințe pentru garantarea se
curității colective în Europa.

Propunerea sovietică a fost primită 
de asemenea în mod favorabil de a- 
numite cercuri politice franceze de 
dreapta, preocupate să împiedice pri
mejdia pe care o reprezintă reînvie
rea militarismului german. Nota so
vietică a impresionat puternic pe 
membrii parlamentului care cer du
cerea de tratative cu Uniunea Sovie
tică înainte de dezbaterile asupra ra
tificării acordurilor de la Londra și 
Paris.

Potrivit ziarului „Combat“, după 
propunerea sovietică, poziția acestor 
parlamentari s-a consolidat în mod 
considerabil. Ziarul afirmă că în a- 
ceastă împrejurare un rol important 
îl joacă o parte din „republicanii so
ciali“, care sînt sprijiniți în mod ac
tiv de generalul De Gaulle și de a- 
numiți radicali. în frunte cu Herriot 
și Daladier.

_GERMANIA_
BERLIN (Agerpres). — Ziarele 

vest-germane din 15 noiembrie acor-

Prezentarea scrisorilor de acreditare 
de către noul ambasador al Republicii Federative 

Populare Iugoslavia la București
La 17 noiembrie a. c., președintele 

Prezidiului Marii Adunări Naționale 
a Republicii Populare Române, dr. 
Petru Groza, a primit pe ambasado
rul extraordinar și plenipotențiar al 
Republicii Federative Populare Iugo
slavia la București, Vujanovici Ni- 
cola. care și-a prezentat, scrisorile de 
acreditare.

Inmînînd scrisorile de acreditare, 
ambasadorul R.P.F. Iugoslavia, Vu
janovici Nîcolă, și-a exprimat convin
gerea în dezvoltarea relațiilor de 
bună vecinătate și prietenie între po
poarele iugoslav și romîn, în intere
sul comun ăl celor două țări și al 
păcii în întreaga lume.

Ambasadorul a arătat că își vâ 

dă o mare atenție notei guvernului 
sovietic.

Comentînd nota guvernului sovietic, 
influentul ziar vestgerman „Frankfur
ter Allgemeine“ scrie că această notă 
reprezintă un pas nou în politica so
vietică. „Ar fi o greșeală, scrie zia
rul, ca această acțiune diplomatică 
(nota guvernului sovietic) să fie pri
mită doar ca un pas menit să preîn- 
tîmpine admiterea Germaniei occiden
tale în blocul Atlanticului de nord..s 
Nota nu a fost adresată puterilor de 
ocupație a Germaniei, ci unui număr 
de 23 țări și are drept scop nu res
tabilirea unității Germaniei, ci crea
rea unui sistem general de securitate 
colectivă în Europa. Aceasta este a 
doua cale urmată de diplomația so
vietică, după ce prima cale, cea a 
tratativelor restrânse cu privire Ia 
Germania, a rămas fără răspuns din 
partea occidentului“.

Nota guvernului sovietic din 13 
noiembrie a avut un viu răsunet în 
rîndurile populației din Germania 
occidentală. Potrivit relatărilor presei 
democratice germane, 3.000 de locui
tori din cartierul Tiergarten din Ber
lin (sectorul britanic) au întîmpinat 
cu căldură nota guvernului sovietic 
în cadrul unui miting consacrat în- 
tîlnirii cu candidatul Partidului So
cialist Unit din Germania la apro
piatele alegeri din Berlinul occiden
tal, miting care a avut loc la 13 no
iembrie la Friedrichstadt Palast 
(sectorul democratic al Berlinului).

consacra întreaga activitate acestui 
scop și a cerut sprijinul Prezidiului 
Marii Adunări Naționale a R.P.R. în 
îndeplinirea misiunii sale.

Președintele Prezidiului Marii A- 
dunări Naționale, dr. Petru Groza, 
și-a exprimat satisfacția pentru cu
vintele rostite de ambasadorul R.P.F. 
Iugoslavia și a arătat că Republică; 
Populară Romînă și guvernul său 
doresc dezvoltarea relațiilor de bună 
vecinătate și prietenie cu Republica 
Federativă Populară Iugoslavă, ceea 
ce va contribui la consolidarea păcii.

Dr. Petru Groza l-a asigurat pe am
basadorul R.P.F. Iugoslavia că în ac
tivitatea sa dusă în folosul dezvoltării 
relațiilor dintre cele două state va în
tâlni înțelegere și sprijin. (Agerpres)l

Se poate spune fără nici o exage
rare că în prezent există absolut îri 
toate țările o năzuință adîncă a po
poarelor spre pace, că hotărîrea ma
selor populare de ă apăra pacea se 
manifestă în timpurile noastre cu o 
vigoare nemaiîntîlnită.

In legătură cu fazele principale 
ale mișcării mondiale pentru apărarea 
păcii, iese în mod deosebit în evi
dență ideea coexistenței pașnice a 
popoarelor. 'Această idee este îmbră
țișată în zilele noastre tot mai larg. 
O serie de state au și pus această 
idee la baza politicii lor externe. 
Ideea coexistenței pașnice este spri
jinită în toate țările de cele mai largi 
pături ale populației, care își dau prea 
bine seama de ororile pe care le-ar 
aduce întregii omeniri un nou război 
mondial. Ideea coexistenței pașnice 
poate reuni în jurul ei oameni de 
cele mai diferite concepții politice. 
Meritul președintelui Consiliului Mon
dial al Păcii, Frédéric Joliot-Curie, 
este că el a propus ca această idee 
să fie pusă la baza mișcării partiza
nilor păcii. Firește că această bază 
imprimă mișcării mondiale pentru a- 
părarea păcii un caracter larg, cu 
adevărat democratic.

In ce privește activitatea practică 
ă mișcării mondiale pentru apărarea 
păcii și noile forme de organizare, se

PUTERNICA MIȘCARE 
A ZILELOR NOASTRE

de JEAN LAFFITTE 
secretar general al Consiliului 

Mondial al Păcii

menționează că lâ 
baza acestei acti
vități stă preocupa
rea de a obține re
zolvarea pe cale pașnică și nu cu aj- 
iutorul forței a problemelor interna
ționale litigioase. Mișcarea promo
vează idei simple și clare, care se 
bucură de sprijinul opiniei publice, 
deoarece aceste idei corespund cu 
realitatea vie și cu adevăratele aspi
rații ale popoarelor. O asemenea idee 
este de pildă aceea a reglementării 
problemelor internaționale în intere
sul întăririi păcii pe baza înțelegerii 
și a acordurilor.

Sînt numeroase faptele care atestă 
importanța rezultatelor obținute de 
popoare în marea luptă pentru pace. 
Printre acestea se menționează mai 
cu seamă conferința de la Geneva, 
la care s-a ajuns la un acord în pro
blema încetării războiului în Indo- 
china, încetarea războiului în Coreea, 
mișcarea partizanilor păcii împotri
va înarmării Germaniei occidentale 
care a dus la eșuarea tratatului pri
vitor la „armata europeană".

In ce privește sarcinile care stau 

astăzi în fața lup
tătorilor pentru 
pace, se subliniază 
necesitatea de a 

continua lupta împotriva traducerii 
în fapt a acordurilor de la Paris și 
Londra pe baza cărora cercurile a- 
gresive doresc să creeze în timpul cel 
mai orurt în Germania occidentală 
un focar primejdios de război prin 
înarmarea militariștilor germani.

Trebuie să căutăm să obținem că 
toate țările, atît din Europa cît și din 
Asia, Africa și America Latină, să 
fie ferite de amestecul străin care a- 
menință să aprindă în orice clipă in
cendiul unui nou război. Trebuie să 
se pună capăt pericolului atomic și 
să se obțină o reală înțelegere în 
problema dezarmării și interzicerii 
tuturor tipurilor de arme de exter
minare în masă. Ideile coexistenței 
pașnice, ale dezarmării, tratativelor 
dintre puterile interesate asupra pro
blemelor internaționale nereglemen
tate, ale luptei pentru slăbirea încor
dării internaționale și pentru securi
tatea popoarelor au căpătat în pre
zent o însemnătate concretă nu nu

mai pentru participanții la mișcarea 
partizanilor păcii, ci și pentru sutele 
de milioane de oameni simpli din 
toate țările. Oamenii încep să-și dea 
seama că războiul nu este o fatali
tate în fața căreia ei rămân neputin
cioși. Ei încep să-și dea seama că 
pacea poate și trebuie să fie salvată. 
Iată de ce ideile promovate de Con
siliul Mondial al Păcii sînt îmbrăți
șate în prezent de numeroase orga
nizații, de cunoscuți oameni politici 
și de oameni de stat din diferite țărL

Tocmai în spiritul acestor idei ă 
fost convocată la 18 noiembrie sesiu
nea ordinară a Consiliului Mondial 
al Păcii. La această sesiune vor fi 
examinate problemele privind securi
tatea popoarelor Europei, Asiei și 
Americii Latine, precum și proble
mele dezarmării și interzicerii arme
lor de exterminare în masă

Astfel, sesiunea urmează să adopte 
hotărâri în problemele internaționale 
importante. Actuala evoluție a eve
nimentelor internaționale atribuie a- 
cestei sesiuni o importanță deosebită. 
In lupta pentru pace se încadrează 
forțe noi. In fața mișcării mondiale 
pentru apărarea păcii se deschid u- 
riașe perspective. Ca și în trecut, ea' 
va adopta hotărîri cu sentimentul a- 
celei înalte răspunderi care îi incum
bă în prezent. (Agerpres)
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