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Sprijinirea mișcării inovatorilor — 
sarcină permanentă!

In lupta muncitorilor, tehnicienilor și inginerilor din in
dustria noastră socialistă pentru îndeplinirea planului pe 1954 
la toți indicii, capătă o tot mai largă extindere inițiativa rne- 
talurgiștilor de la uzinele „I. C. Frimu“-Sinaia, de a produce 
mai mult cu actualul parc de mașini și utilaje. Inițiativa „Cu 
mașinile noastre putem produce mai mul/t 1“, a început să fie 
aplicată și la unele mine din Valea Jiului (Petrila, Lupeni, 
Aninoasa).

La folosirea mai completă a tehnicii noi o mare contribuție 
aduc inovatorii în producție, oamenii care aduc însemnate îm
bunătățiri utilajului, îl adaptează la condițiile specifice ale în
treprinderilor noastre, întregesc tehnica nouă prin completarea 
ei cu numeroasele mecanisme și dispozitive pe care le creează. 
Perfecționarea tehnică făcută de inovatorul Victor Gaier la 
halda de descărcat steri! a preparației Petrila, a dus, pe deoparte 
la mărirea simțitoare a capacității funicularului de șist, iar pe 
altă parte a eliberat, pentru alte munci mai productive, 52 
de oameni.

Toate inovațiile din producție, fie ele și neînsemnate în 
aparență, contribuie la folosirea mai din plin a tehnicii, măresc 
productivitatea muncii, creează condiții mai optime de lucru 
și duc la scăderea prețului de cost. De exemplu, șinele mobile 
pe care minerul Andrei Vizi de la Vulcan le folosește la încăr
carea sterilului cu mașina de încărcat asigură încărcarea me
canică a întregii cantități de steril rezultată de la pușcare. eli- 
minînd încărcarea manuală și mărind productivitatea mașinii. 
Dispozitivul de ungere automată a uneltelor pneumatice con
struit de tov. loan Bara și Anton Imling de la Aninoasa, lun
gește viața perforatoarelor și a ciocanelor de abataj, și prin 
asigurarea unei ungeri bune, creează condițiile pentru o mai 
deplină funcționare a lor. Asemenea exemple de felul cum ino
vațiile contribuie la o mai deplină funcționare a tehnicii se 
pot da cu zecile în Valea Jfului.

Pentru ca mișcarea inovatorilor să aducă contribuții tot 
mai mari Iia folosirea din plin a tehnicii este necesar ca ea să 
tie sprijinită pentru a se dezvolta necontenit, ca inovațiile să 
fie generalizate. Dezvoltarea mișcării inovatorilor este condi
ționată de calificarea oamenilor muncii, de operativitatea cu1 
care sînt rezolvate problemele de inovații, de stimularea morală 
și materială a inovatorilor. O altă condiție obligatorie pentru 
dezvoltarea mișcării inovatorilor este crearea unei strînșe co
laborări între inovatori și cadrele cu o calificare superioară, 
mai ales în direcția rezolvării problemelor grele ale proceselor 
de producție.

In ultimul timp, în multe întreprinderi din raionul nostru 
mișcarea de inovații s-a dezvoltat simțitor. In lunile iulie-oo- 
tombrie a crescut numărul propunerilor de inovații la minele 
Lonea, Petrila, Aninoasa, Vulcan, la Filatura Lupeni, U.R.U.M.P., 
preparația Petrila și în alte întreprinderi. A crescut de aseme
nea și valoarea practică a inovațiilor; tot mai mare este nu
mărul muncitorilor, tehnicienilor și inginerilor care se preocupă 
de construirea de mașini perfecționate cum sînt mașinile de 
încărcat.

Contribuția inovatorilor din Valea Jiului la folosirea mat 
deplină a tehnicii, la sporirea productivității muncii și realiza
rea de economii ar fi mult mai mare dacă în unele întreprinderi, 
ca de pildă la mina Uricani, mina Lupeni și pe șantierele de 
construcții, propunerile de inovații ar fi rezolvate Ia timp. De 
asemenea, aportul adus de inovații la creșterea producției și 
productivității muncii este micșorat mult din cauza lipsei de 
preocupare față de generalizarea inovațiilor valoroase. Faptul 
că de cele mai multe ori inovații valoroase se aplică numai în 
întreprinderea unde lucrează inovatorul păgubește și economia 
națională și pe • inovatori.

Lipsurile care se mai manifestă în munca cu Inovațiile și 
care dăunează mișcării inovatorilor pot fi lichidate. Trebuie 
însă luat’ măsuri operative în această direcție. Pentru a înlă
tura deficiențele, pentru a asigura condițiile unei continue dez
voltări a mișcării inovatorilor și a mări aportul adus de ino- 
vații la folosirea mai completă a tehnicii, conducerilor admi
nistrative. ale întreprinderilor le revin cîteva sarcini care tre
buiesc înfăotuite fără îrtîrziere. In primul rînd la preparația 
Lupeni și în unele întreprinderi de construcții trebuiesc create 
cabinete tehnice și organizate colectivele de inovații. In al 
doilea rînd, la întreprinderile rămase în urmă cu rezolvarea 
propunerilor și în primul rînd la minele Lupeni și Uricani, pre
cum și în construcții, trebuie Urgentată rezolvarea inovațiilor 
aflate în studiu. De o importanță deosebită este extinderea ope
rativă a inovațiilor valoroase în toate întreprinderile, fără for
malități birocratice.

Crearea condițiilor continuei dezvoltări a mișcării inova
torilor trebuie să stea în centrul activității organizațiilor de 
partid și sindicale. Organizațiile de partid și sindicale trefrtile 
să mobilizeze la activitate pe tărîmul noului cele mai bune forțe 
din întreprinderi, să vegheze și să combată cu tărie orice ma
nifestări de birocratism și dezinteres din munca cu propunerile 
oamenilor muncii.

De un lucru trebuie să țină seama toți cei ce conduc acti
vitatea în întreprinderi și anume că sprijinirea mișcării inova
torilor ca și acțiunea pentru o mâi bună folosire a tehnicii nu 
trebuie considerate că niște campanii, ci sarcini permanente, 
de o importanță hotărîtoăre pentru continua dezvoltare ă eco
nomiei naționale și ridicarea nivelului de trai al celor ce muncesc,

Spre noi succese în întrecerea socialistă
Angajamentele textiliștilor

In curînd se încheie anul 
1954. Colectivul secției a Ii l-a 
textilă a Filaturii Lupeni se 
gîndește de pe acum la felul 
în care-1 va încheia, la înde
plinirea integrală a planului 
pe 1954.

Tov. Dumitru Cheleș, mais
tru în această secție, a ară
tat în recenta consfătuire de 
producție a secției că este 
necesară intensificarea între
cerii socialiste, că brigăzile 
fruntașe trebuie să fie și mai 
consecvente în munca lor.

Brigada Iulianei Rremer 
care a primit drapelul de

Un mare număr de brigăzi 
de mineri de la minele Lu
peni, Uricani, Petrila, Vul
can și altele, au muncit cu a- 
vînt în cursul trimestrului 
III al acestui an, obținînd 
realizări din ce în ce mai în
semnate în lupta pentru înde
plinirea și depășirea sarcini
lor de plan. Datorită aplică
rii diferitelor metode avan
sate de muncă și sprijinului 
primit din partea inginerilor 
și tehnicienilor, aceste brigăzi 
au reușit să extragă cantități 
mult mai mari de cărbune 
sau să sape mai mulți metri 
de galerii față de cît aveau 
planificat.

Ca răsplată a muncii lor 
rodnice, minerii, inginerii și 
tehnicienii de la întreprinde
rile carbonifere din Valea

D INI
Intr-una din secțiile atelie

rului mecanic al minei Lu
peni unde lucrează inovato
rul 'loan Fazakaș, își așteap
tă rîndul la reparat numeroa
se cutii de viteză, stații de 
întindere și alte piese de 
crater. Unele necesită repal- 
rații mai mari, altele trebuie 
doar modificate, transformate 
etc.

Cîfe probleme nu se ridică 
în fața colectivului de mun
citori din secția de reparare 
a craterelor I De rezolvarea 
lor depinde în bună parte 
sporirea producției de cărbu
ne în abataje. Lucrul acesta 
nu-I poate lăsa nepăsător pe 
tov. loan Fazakaș.

In decursul celor 20 de ani 
de cînd lucrează la repararea 
crațerelor, el a cîștigat o bo
gată experiență în muncă. A- 
ceastă experiență, îmbinată 
cu hotărîrea lui de a lupta 
pentru prelungirea duratei 
de funcționare a crațerelor. 
l-a ajutat să devină unul din
tre cei mai activi inovatori 
de la mina Lupeni.

Lucrînd în colaborare cu 
tov. Martin Teutsch, el a în
locuit rulmenții de la axa de 
întindere a lanțului de crater 
„Unio“, cu bucșe de fontă ca
re sînt mult mai rezistente. 

brigadă U.T.M. fruntașă pe 
întreprindere și-a luat anga
jamentul de a depăși planul 
de producție pe luna noiem
brie cu 2 la sută, iar ccl de 
calitate cu 2,5 la sută. Redu
cerea deșeurilor va constitui 
de asemenea o preocupare ă 
brigăzii sale. Deșeurile vor 
fi reduse cu 3 la sută.

O brigadă bună de legă- 
toare este și aceea a tovară
șei Terezia Lăcătuș. E ade
vărat că a fost un timp sub 
plan, dar de acum nu e zi 
să nu-1 depășească. Angaja
mentul acestei brigăzi este

Prime acordate minerilor
Jiului au primit în trimestrul 
111 al anului în curs 2.450.000 
lei drept premii pentru depă
șirea planurilor, de ciclicita
te, de miner fruntaș și altele.

Minerii din Lupeni, spre 
exemplu, au primit premii în 
valoare de 556.172 lei dintre 
care 189.953 Iei reprezintă 
premiile de ciclicitate, iar 

,44.568 lei_premiile de briga
dier. Pentru realizarea și de
pășirea planului de producție, 
inginerilor, tehnicienilor, func
ționarilor și muncitorilor au
xiliari de la această mină li 
s au plătit 356.122 lei.

Aproape 318.000 lei au pri > 
mit drept premii și minerii 
din Petrila. Inginerii, tehnf- 
cienii și muncitorii auxiliari 
ai acestei mine au primit în 
trimestrul III 236.000 lei în
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In același timp, acestea sînt 
și mai ușor de procurat. Ino
vația tov. loan Fazakaș prei- 
zintă și un alt avantaj și a- 
nume, acela că aduce econo
mii anuale la materiale de 
15.508 lei. Pentru aceasta 
inovatorii au fost premiați cu 
suma de 1.885 lei.

Dar cîte alte probleme nu 
se cer grabnic rezolvate de 
muncitorii care lucrează în 
atelierul de reparat cratere 
al minei Lupenil O inovație 
de seamă a celor doi inova
tori — tov. Fazakaș și Teutsch 
— o constituie adaptarea ca
pului de acționare de Ia cra
terul cu lanț calibrat, la cra
terul cu lanț „gal“, tip „U- 
nio“. In urma modificărilor 
făcute — care n-au fost deloc 
ușoare — capurile de acțio
nare vechi pot funcționa mai 
departe, fără prea multă chel
tuială. Această inovație adu
ce întreprinderii economii a- 
nuale de 7.700 Iei.

Strădaniile inovatorilor au 
fost răsplătite cu 1.547 lei.

De ani de zile, eclisele u- 
zate ale lanțurilor calibrate 
„gal“ au fost, după cum era 
și firesc, aruncate. Nimănui 
nu i-ă trecut însă prin gînd 
că acestea s-ar putea recu
pera. Prima încercare a tov. 

de a depăși planul de fire eu
2 la sută și a îmbunătăți in
dicele de calitate cu 2 la sută.

Maria Maxim e sigură de 
forțele ei și ale fetelor din 
brigadă. De aceea s-a anga
jat să muncească în așa fel 
îneît planul să fie depășit cu
3 la sută.

Cel mai însemnat angaja
ment și l-a luat brigada t.>- 
varășei Irina Molnar. Ea vă 
depăși planul cu 5 la sută, iar. 
indicele de calitate îl va îm
bunătăți cu 6 la sută.

Angajamentele acestea vor 
deveni în curînd o realitate.

afară de salariile lor tari
fare.

Și colectivul minei Uricani 
a muncit cu mult avînt pen
tru a; da patriei mai mult 
cărbune. Munca plină de în
suflețire a acestui harnic co
lectiv a fost retribuită nu 
numai cu salarii sporite. Mi
nerii și tehnicienii care s-au 
situat în fruntea întrecerii so
cialiste au fost răsplătiți cu 
premii în valoare de 328.469 
lei dintre care 16.504 lei pri
me de ciclicitate, iar 13.979 
lei prime de brigadier.

Sume însemnate au primit 
drept premii și colectivele mi
nelor Vulcan, Aninoasa și 
Lonea, care de asemenea au 
reușit să extragă cantități 
sporite de cărbune.

Fazakaș de a recupera aceste 
eclise a dat rezultate mulțu
mitoare. Inovatorul a sudat 
cu sîrmă de oțel găurile ova- 
lizate ale ecliselor, le-a gău
rit, călit, montat etc. Lanțul 
recuperat astfel nu se deose
bește aproape cu nimic de 
cel nou. Pentru această ino
vație, el a primit suma de 
600 lei.

Mereu preocupat de noi îm
bunătățiri în muncă, de gă- 
sirea celor mai practice me
tode pentru a prelungi terme
nul de funcționare a cratere
lor și reducerea cheltuielilor 
de întreținere a acestora, tov. 
loan Fazakaș este autorul mai 
multor inovații. Dintre aces
tea 4 au și fost rezolvate de 
cabinetul tehnic. Alte 4 sau 
5 sînt în curs de rezolvare.

...Acesta este inovatorul 
despre care responsabilul ca
binetului tehnic are numai 
cuvinte de laudă. Avea drep
tate să se mîndrească cu el, 
pentru că tov. Fazakaș nu-și 
află odihnă pînă ce nu știe 
că crațerele reparate sau mo
dificate de mîna lui își vor 
face datoria acolo unde vor 
fi montate, întocmai după 
cum și el înțelege să-și facă 
datoria la locul său de muncă.

A. FRUNZE AN U
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întrecerea dintre brigăzile artistice de agitajie
in cursul acestui an, în cadrul în

treprinderilor din Valea Jiului au luat 
ființă 12 brigăzi artistice de agita
ție. Acestea constituie un mijloc de 
educare politică a oamenilor muncii. 
Spectacolele brigăzilor artistice de 
agitație reprezintă una din formele 
cele mai operative și eficace de agi
tație. Mînuind cu pricepere arma 
satirei, brigăzile artistice de agitație 
luptă pentru lichidarea lipsurilor care 
irînează mersul nostru înainte

Succesele dobîndite în această di
recție oglindesc forța educativă si 
mobilizatoare a brigăzilor artistice 
de agitație, dragostea cu care sînt 
înconjurate de oamenii muncii. Bri
gada artistică de agitație nr. 1 de la 
mina Petrila a prezentat de la înfiin
țarea sa și pînă acum 14 programe, 
compuse din dialoguri, scenete, mo 
nologuri, cîntece etc. care, într-o 
formă humor istică. combateau o serie 
de lipsuri criticînd într-o formă ascu
țită lipsurile, brigada a folosit în a- 
celași timp diferite forme pentru 
popularizarea și sprijinirea minerilor 
fruntași în producție.

Bogată este și activitatea brigăzi
lor artistice de agitație de la Filatura 
Lupeni, Uzina de reparat utilaj mi
nier din Petroșani și a altora, care 
prin prezentarea spectacolelor au 
adus o contribuție importantă la edu

Lipsă de preocupare față de pregătirile pentru iarnă
In Petrila au fost construite în anii 

regimului democrat-popular două că
mine spațioase și confortabile în care 
locuiesc tinerii mineri necăsătoriți. In 
fiecare cameră există paturi, masă și 
scaune. De asemenea, la fiecare cămin 
a existat instalație sanitară modernă, 
precum și chiuvete pentru spălat.

Astăzi, oricine ar intra în aceste 
cămine are impresia că ele sînt 
nelocuite. Asemenea impresie mi-am 
făcut și eu cînd am intrat acolo.

Conducerea minei nu a luat nici 
un fel de măsuri pentru pregătirea 
căminelor în vederea iernii. La că
minul nr, 2, o serie de geamuri,sînt 
lipsă. Cazanele și conductele de la 
calorifere abia acum au început să fie 
reparate. Din această cauză tinerii 
suferă de frig. Mai grav este faptul 
că tinerii nu au unde să se spele,

Asigurările de viafă, sprijin al oamenilor muncii
Asigurările de viață sînt una din 

căile prin care statul democrat- popu
lar vine în ajutorul oamenilor mun
cii, contribuind și în acest fel la creș
terea nivelului lor de trai.

Numărul persoanelor care încheie 
asemenea asigurări crește din lună 
în lună. Acest lucru este firesc. T<3t 
mai mulți oameni ai muncii își dau 
seama că încheierea unei asigurări 
de viață reprezintă o măsură de eco
nomie sigură și totodată o măsură 
de înțeleaptă prevedere pentru ei și 
familiile lor.

Asigurări de viață se încheiau la 
noi în țară și în trecut Dar societățile 
de asigurare capitaliste nu urmă
reau decît să realizeze profituri cît 
mai mari și nici deeum nu aveau 
în vedere nevoile celor mulți.

Astăzi în statul nostru democrat- 
popular, se încheie asigurări de via
ță, numai pentru că așa cer interesele 
oamenilor muncii .

ADAS-ul oferă cetățenilor posibili
tatea, ca plătind prime de asigurare 
foarte mici, să strîngă o sumă mai 
importantă pe care o vor primi la 
expirarea termenului ales de ei, adi
că după 10,15, 20 sau 25 de ani. Mai 
mult decît atît, dreptul de a 'participa 
la tragerile lunare de amortizare îi dă 
oricărui asigurat posibilitatea să pri-

Cărți economice apărute în Editura de Stat 
pentru literatură economică și juridică

Kontorovici V. — Planul tehnic, in
dustrial și financiar al întreprinderii 
industriale. 436 pag., 11,50 lei.

Bîzov L. A. — Metodele grafice în 
planificare, statistică și evidență. 200 
pag.. 5,45 lei. 

carea oamenilor muncii în spiritul 
noii atitudini față de muncă și față 
de avutul obștesc.

Este necesar ea brigăzile artistice 
de agitație să-și dezvolte activitatea

Consiliul sindical regional a orga
nizat o întrecere pe raioane între bri
găzile artistice de agitație din regiu
ne. întrecerea între brigăzile pe raion 
se va desfășura între 10-20 decem
brie a. c., iar pe regiune între 20- 
30 decembrie 1954. Brigăzilor artis
tice de agitație care obțin cele mal 
frumoase rezultate li .se va decerna 
titlul de „brigăzi artistice de agitație 
fruntașe pe raion” și vor participa la 
întrecerea pe regiune

Criteriile de apreciere a brigăzilor 
pretendente la titlul de brigadă artis
tică de agitație fruntașă pe raion sau 
regiune sînt următoarele: calitatea 
artistică și ideologică a programului: 
felul în care programul brigăzii oglin
dește realizările muncitorilor, felul 
cum sînt popularizate inițiativele 
creatoare și cum sînt criticate și com
bătute prin humor și satiră, diferite 
aspecte negative din procesul de pro
ducție și din alte domenii de activi
tate De asemenea, atunci cînd se va 
tace aprecierea brigăzilor se va ține 
cont și de activitatea anterioară a 
brigăzii artistice de agitație.

In întreprinderile și instituțiile din 

deoarece robinetele și țevile sînt de
fecte. iar măsuri pentru a fi reparate 
nu s-au luat.

Instalația sanitară nu funcționea
ză. Cînd a fost întrebat, tov. ing. I. 
Raualliois. care răspunde direct de 
acest lucru, ce măsuri a luat în ve
derea reparării instalațiilor sanitare, 
a răspuns că la acestea a început să 
se lucreze încă de mult. Fapt cert 
este că atunci cînd am mers la că
min, tov. Pleșa Gheorghe, șeful e- 
chipei de reparații a spus că n,-a în
ceput lucrul deoarece nu i s-au dat 
materiale. La acest răspuns tov. ing. 
L Raualliois a început să. ridice tonul 
și să-l facă vinovat pe tov. Pleșa peii- 
trucă n-a mers să-i ceară materiale, 
fără să vadă că tocmai el este a- 
cela care poartă vina.

De asemenea șl instalația electrică 

mească cu mult înainte de expirarea 
asigurării întreaga sumă asigurată, 
sau o parte din ea.

Dînd posibilitatea cetățenilor să în
cheie asigurări de viață, ADAS-ul le 
vine în ajutor în cazul cînd vreun 
accident le micșorează capacitatea 
de muncă, le ajută familiile în împre
jurarea cînd asiguratul încetează din 
viață. ș

Oamenii muncii care au încheiat 
asigurări de viață și familiile lor au 
fost sprijiniți cu sume importante. 
Numai în anul 1953 s-au cheltuit în 
acest sector de asigurări aproape 
1.800.000 lei.

Pentru asigurările amortizate șl 
cele ajunse la termen, s-au plătit în 
aceeași perioadă, peste 900.000 lei.

In urma tragerilor de amortizare, 
numeroși oameni ai muncii au primit 
întreaga sumă asigurată sau o parte 
din ea.

Cum se fac aceste amortizări:
Cînd un cetățean încheie o asigu

rare de viață, ADAS îi atribuie pen
tru fiecare 750 sau 1.000 lei din to
talul sumei asigurate, cîte o combina
ție de trei litere care se înscrie în 
polița de asigurare. De pildă, asi
guratului care are o poliță de 3.000 lei 
i se atribuie trei combinații de cîte

Bakanov M., Solomovici I. — Ana
liza activității economice a întreprin
derilor. 312 pag., 10,25 lei.

Îndreptar pentru aplicarea docu
mentelor de evidență primară în in
dustria prelucrătoare, voi. I 260 pag., 
voi. II i70 pag, 14,25 lei.

Valea Jiului, sarcina organizării bri
găzilor artistice de agitație și pregă
tirii lor pentru participarea la între
cere, revine comitetelor de întreprin
dere și de instituție, și în mod deo
sebit comisiilor culturale. Instruirea 
artistică a brigăzilor este o sarcină 
care trebuie încredințată celor mal 
pricepuți instructori ai formațiilor 
artistice sau acelor tovarăși din în
treprinderea sau instituția respectivă 
care au priceperea și pregătirea nece
sară. Lucrările originale tratînd pro
bleme concrete din viața întreprin
derii sau instituției nu vor putea fi 
prezentate fără aprobarea președinte
lui comitetului de întreprindere și a 
organizației de partid din întreprin
derea sau instituția respectivă.

In vederea pregătirii temeinice a 
întrecerii între brigăzi sarcini impor
tante revin colectivului raional de 
organizare și desfășurare a întrece
rii. Acesta trebuie să controleze și să 
ajute comitetele de întreprindere și 
de instituție la alcătuirea brigăzilor 
acolo unde încă n-au luat ființă, la 
întocmirea și pregătirea programelor, 
să organizeze schimburi de experien
ță pentru a face cunoscută expe
riența celor mai bune brigăzi artis
tice din Valea Jiului, și să organi
zeze spectacole publice și desfășura
rea propriu-zisă a întrecerii.

este stricată. Întrerupătoarele și ta
blourile de siguranță sînt defecte, în 
special la căminul nr. 2.

Vinovați de această stare de lu
cruri se fac în mare parte și tov. losit 
Pali, directorul minei Petrila și tov. 
loan Centeri, gospodarul minei, care 
s-au mulțumit să semneze devizul 
pentru reparațiile generale fără să 
controleze dacă au început lucrările 
și dacă tov. ing. Raualliois se preo
cupă într-adevăr de rezolvarea aces
tor probleme.

Iarna a sosit. In cele 2 cămine nu 
este încălzire, instalabile sanitare 
sînt defecte, lipsesc o serie de gea
muri. Se. pune întrebarea; Cînd se 
vor lua măsuri pentru remedierea a- 
cestor lipsuri ce nu mai pot fi tole
rate ?

E. POPA 
corespondent

trei litere, adică o combinație pentru 
fiecare 1.000 lei ; celui care este asi
gurat pentru 1.500 lei, i se atribuie 
două combinații de cîte trei litere, 
adică o combinație pentru fiecare 750 
lei. In fiecare lună, se trag cinci a- 
semenea combinații de litere. Asigu- 
rații care au în polițele lor una din 
cele cinci combinații de litere ieșite 
la tragere, dacă sînt la curent cu plata 
primelor, primesc imediat suma a- 
mortizată.

Persoanele ce se vor asigura pot 
alege una sau alta din formele de 
asigurare de viață pe care le încheie 
ADAS-ul: asigurări cu examinare 
medicală sau fără examinare medi
cală, asigurări individuale sau asigu
rări colective.

Suma asigurată se stabilește Ia 
alegerea asiguratului.

Este în interesul fiecărui om al 
muncii să încheie c asigurare de viață 
și să-și plătească primele la vreme, 
pentru a se putea bucura de toate fo
loasele pe care le prezintă asigura
rea.

In acest scop cetățenii se pot a- 
dresa inspectoratelor ADAS, sau 

responsabililor cu asigurările de via 
ță din întreprinderea sau instituția 
unde lucrează.

Cărți noi apărute în Editura 
Consiliului Central al Sindicatelor

Vădim Sobco — Flacăra albă. 280 
pag., 6,10 lei.

B. Leonidov — O cotitură bruscă. 
232 pag., 4,50 lei.

N. Panov — Dorință arzătoare.
A. Șatilin — La furnalele din Măg- 

nitogorsc.
Prima mulțumire.

MOȘ ANDREI
i

Afoș Andrei, pe coli că neaua,
Slovă neagră-ncet așează.
De atita încordare
Lata-i frunte se brăzdează.

II
Buza mișc'odat'cu mina,
Ajutor parcă ¿-ar da.
Tare mai e greu condeiul
’N palma lui atit de grea!...

III
Nu a scris decît o față
Și se simte obosit,
De parc-a ieșit din mină.
Dar e tare fericit.

IV
Taina ce odinioară
N-o putea de fel pricepe. 
Azi că norul rupt de soare 
Să-și ridice vălu-ncepe.

V
Și-a luat jos ochelarii.
Filei scrise i-a zîmbit:
„După șasezeci de toamne
Primăvara a venit".

GH. SACMARI 
membru al Cercului literar, 

„Minerul”

CUVÎNTUL CITITORILOR

Motivul
îmi place să ascult emisiunile de 

radio și le ascult. De aceea am și cum
părat de la magazinul electro-tehnic 
din Petroșani, în octombrie anul tre
cut, un aparat de radio.

Insă într-o zi aparatul meu s-a de
fectat. — Nui-i nimic, mi-am zis, îl 
duc să-l repare tov. Francisc Hoban 
care lucrează la magazinul electro
tehnic din Petroșani.

L-am dat Ia reparat în luna iunie 
a acestui an. Tov. Hoban mi-a spus 
că are condensatorul ars și că acesta 
costă 28 de lei. După ce mi l-a reparat 
i-am plătit și am dus aparatul acasă. 
Dar nu l-am putut folosi, deoarece 
nu mergea bine. L-am dus din nou 
la atelier, unde mi s-a promis că-1 
va repara. Și de atunci, din iunie șf 
pînă acum, am fost aproape în fie
care zi după aparat. Insă în fiecare 
zi am primit același răspuns! —•
Vino mîine

Am primit aparatul abia în ziua 
de 8 noiembrie; însă nu-1 pot folosi. 
Cînd îl pun la priză, zbîrnîie cu un mo
tor hodorogit. Mai mult de cît atît. 
cutia aparatului și instalația dinăun
tru au fost schimbate.

Vreau să mai adaug că pînă lă 
urmă reparația aparatului m-a cos
tat 108 lei.

De aceea, nu-i lucru de mirare că 
aparatele de radio stau la atelier luni 
de zile. Iată motivul pentru care tov. 
Hoban nu se grăbește să le repare.

VAS1LE BORA 
oficiant sanitar, Baru Mare

Reparații 
interminabile

De aproape un an de zile, restau
rantul „Minerul” din Lupeni și-a în
trerupt activitatea pentru... reparație. 
Și acum acest restaurant se află tot 
în... reparație.

Din această cauză, la Lupeni, pentru 
a ajunge la o halbă de bere, riști să 
rămîi fără nasturi la haine, deoarece 
la bufetul din apropierea restauran
tului e întotdeauna aglomerație ca de 
altfel și la celelalte bufete din oraș.

De cînd se tot „repară” acest res
taurant, eu cred că s-ar fi putut con
strui din nou zece clădiri asemănă
toare.

Sfatul popular al orașului Lupeni 
trebuie să ia măsuri ca reparația să 
nu se mai tărăgăneze și pe viitor. 
Oamenii muncii din orașul Lupeni 
vor să știe precis cînd se va' termina 
repararea acestui restaurant.

ION 1ONESCU, 
corespondent
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Dezbaterea proiectului Statutului modificat al P. M. R.
Să asigurăm o conducere permanentă 

a organizațiilor sindicale!
Grijă deosebită

pentru puritatea rîndurilor partidului
In capitolul VII al proiectului Sta

tutului modificat al partidului nostru 
se arată printre altele că una din sar
cinile organizațiilor de bază este mo
bilizarea maselor la îndeplinirea pla
nului de producție, întărirea discipli
nei în muncă și dezvoltarea intrecerii 
socialiste. In mobilizarea maselor de 
muncitori și tehnicieni din întreprin
dere Ia îndeplinirea și depășirea rit
mică și la toți indicii a sarcinilor de 
plan, întărirea disciplinei în muncă, 
dezvoltarea întrecerii socialiste etc., 
un sprijin prețios îl are organizația 
de bază din partea organizației sin
dicale din, raza sa de activitate.

Organizația noastră de bază s-a 
ocupat de îndrumarea activității sec
ției sindicale din sector. Astfel, la 
începutul fiecărei luni, secția sindi
cală în colaborare cu conducerea ad
ministrativă a sectorului organizează 
consfătuiri de producție. In aceste 
consfătuiri se arată fiecărei brigăzi 
sarcinile de plan ce-i revin pe luna 
în curs, se arată felul în care au fost 
îndeplinite angajamentele de între

cere luate de fiecare brigadă în parte. 
Cunoscîndu-și sarcinile de plan, cît 
și realizările anterioare, minerii pot 
să-și ia în întrecere angajamente con
crete și sporite.

Felul în care se ține evidența rea
lizărilor și felul cum sînt ele popu
larizate, a constituit de asemenea o 
preocupare de seamă a organizației 
de bază. Comitetul secției sindicale 
a fost îndrumat să popularizeze suc
cesele minerilor și tehnicienilor din 
sector prin gazeta de perete, grafice 
de producție, stația de radioficare 
etc. Un alt mijloc de popularizare a 
realizărilor îl constituie ședințele de 
producție în care sînt confirmați noii 
fruntași ai întrecerii socialiste. îndru
mat de organizația de bază, comitetul 
de secție sindicală a confecționat un 
drapel care se acordă în fiecare lună 
acelei brigăzi din sector care a ob
ținut cele mai frumoase succese în 
întrecerea socialistă. In luna octom
brie, de exemplu, acest drapel a fost 
obținut de brigada minerului comu
nist Cenușa Cornel, care în întrece
rea socialistă ce s-a desfășurat în 
cinstea zilei de 7 Noiembrie și-a de
pășit sarcinile de plan cu 77 la șută.

In luna octombrie, organizația de 
bază a analizat într-o adunare gene
rală felul în care comitetul de secție 
sindicală s-a ocupat de organizarea 

și desfășurarea întrecerii socialiste, 
cum sînt popularizate realizările mi
nerilor și tehnicienilor din sector, cum 
sînt aplicate metodele și inițiativele 
înaintate etc. Cu acest prilej, au fost 
făcute o seamă de recomanaări me
nite să ducă la îmbunătățirea muncii 
sindicale, la extinderea în întrecere 
a inițiativei comuniștilor de la între
prinderea metalurgică „I. C. Frimu“ 
din Sinaia.

Toate aceste măsuri au dus la sti
mularea întrecerii socialiste în rîn- 
dul minerilor și tehnicienilor din ca
drul sectorului. In prezent, peste 90 
la sută din întregul colectiv de mi
neri și tehnicieni din sector e antre
nat în întrecerea socialistă. îmbună
tățirea conducerii comitetului de sec
ție sindicală de către organizația de 
bază a făcut posibil ca colectivul sec
torului nostru să dezvolte întrecerea 
socialistă și să încheie luna octom
brie depășindu-și sarcinile de plan la 
extracția de cărbune cu 11,4 la sută, 
iar la pregătiri cu 48,2 la sută. Ob- 
ținînd aceste rezultate, colectivului 
sectorului nostru i s-a decernat „Stea
gul Roșu“ de colectiv fruntaș pe 
mină.

Pe lîngă realizările obținute, în 
conducerea comitetului de secție sin
dicală organizația noastră de bază 
mai are lipsuri. Ea a căutat să îndru
me și să sprijine comitetul de secție 
sindicală mai mult în acele probleme 
care erau strîns legate de îndeplinirea 
și depășirea planului de producție, 
îngustînd în acest fel munca sindica
lă. Lipsit de îndrumarea și sprijinul 
permanent al organizației de bază, 
comitetul de secție sindicală nu s-a 
preocupat în suficientă măsură de 
problemele protecției muncii, a ridi
cării nivelului de trai al muncitorilor, 
iar problemele culturale au fost ne
glijate

In vederea îmbunătățirii muncii 
sindicale în cadrul sectorului, e nece
sar ca organizația noastră de bază 
să sprijine și să îndrume munca sin
dicală în toate domeniile de activi
tate, contribuind în acest fel la îm
bunătățirea muncii politice în cadrul 
sectorului, asigurînd mobilizarea în
tregului colectiv la muncă entuziastă 
pentru îndeplinirea sarcinilor ce-i re
vin

VICTOR SZARVAȘ 
membru în biroul organizației 

de bază nr. III mină Petrila

Proiectul Statutului modificat e 
străbătut de o deosebită grijă pentru 
ridicarea calității de membru al par
tidului, pentru puritatea rîndurilor 
partidului. Studierea proiectului Sta
tutului modificat de către membrii de 
partid din organizația noastră de 
bază a dus la întărirea vigilenței lor 
revoluționare, a grijii față de apăra
rea purității rîndurilor partidului. A- 
ceasta este una din principalele înda
toriri ale fiecărui membru de partid 
deoarece în articolul 1 din proiectul 
Statutului modificat se prevede că fie
care membru de partid este obligat 
,,să apere prin toate mijloacele uni
tatea și puritatea rîndurilor partidu
lui, ca principală condiție a forței și 
tăriei partidului“.

Membrii de partid din întreprindere 
și-au dat seama de necesitatea întă
ririi vigilenței revoluționare față de 
apărarea purității rîndurilor partidu
lui mai ales cînd în organizația noa
stră de bază a fost descoperit un ele
ment străin. Este vorba de Petcu Du
mitru, fiu de chiabur, care în anul 
1947 s-a strecurat în partid. Folosin- 
du-se de titlul de membru de partid 
Petcu a reușit să ocupe un post de 
conducere într-o organizație coope
ratistă. Acolo, el a săvîrșit un șir de 
nereguli, fapt pentru care a fost ju
decat și condamnat la 6 luni închi
soare.

Venit în întreprinderea noastră, el 
și-a ascuns cu dibăcie faptele din 
trecut. S-a observat însă că în repe
tate rînduri, Petcu a încercat să pro
ducă dezbinări în rîndul colectivului,

Sarcina concretă mă ajută să mă pregătesc 
în vederea primirii în partid

Proiectul Statutului modificat arată 
că organizația de partid este datoare 
să se îngrijească necontenit de edu
carea și creșterea nivelului politic al 
candidaților, să-i atragă la întreaga 
muncă a organizației de partid, să 
ajute candidaților să se pregătească 
în vederea intrării lor în partid.

Eu sînt candidat de partid în or
ganizația de bază din cadrul Sfatului 
popular al orașului Petrila. îndată ce 
am fost primit candidat, mi s-au trasat 
sarcini concrete. Printre altele, orga
nizația de bază mi-a repartizat sarci
na de a scrie corespondențe pentru 
presa centrală și locală. Așa cum am 
fost îndrumat, am scris corespondențe 

âbătîndu-i atenția de la îndeplinirea 
sarcinilor ce-i stau în față. Sezisîn- 
du-se de comportarea lui Petcu. or
ganizația de bază a căutat rădăcina 
atitudinilor lui, descoperindu-i astfel 
trecutul.

Intr-o adunare generală organi
zația de bază a luat în discuție si
tuația lui Petcu. Membrii de partid 
și-au afirmat cu toții dorința de a 
apăra partidul de elemente străine, 
hotărînd excluderea din partid a lui 
Petcu Dumitru. Totodată a ieșit la 
iveală faptul că dacă acest element 
străin n-a fost descoperit și demas
cat mai din timp, aceasta se dato- 
rește organizației de bază în frunte 
cu tov. Balog Antonia care a desfășurat 
o activitate slabă. In organizația noa
stră de bază critica și autocritica nu 
sînt folosite din plin și este știut că 
acolo.unde critica și autocritica nu se 
bucură de atenție, își fac loc lipsa de 
vigilență, atitudinea de autoliniștire 
etc. Pentru a se ridica la nivelul ce
rințelor impuse de proiectul Statutu
lui modificat, membrii de partid din 
organizația noastră de bază au hotă- 
rît șă-și îmbunătățească activitatea, 
să muncească eu simț de răspundere 
pentru îndeplinirea îndatoririlor ce 
ie revin și să poarte în permanență 
o grijă deosebită pentru apărarea ca
lității și purității rîndurilor partidu
lui.

M. EDELȘTEIN
membru în organizația de bază 
P.M.R. a întreprinderii de pani

ficație Petroșani

despre, activitatea deputaților Sfatului! 
popular, despre realizările gospodă
rești, precum și despre lipsurile din 
localitatea noastră.

Alături de învățămîntul de partid, 
de adunările generale ale organiza
ției de bază, de sprijinul tovărășesc 
al membrilor de partid, munca pentru 
îndeplinirea sarcinilor concrete mă 
ajută să mă pregătesc pentru ziua în 
eare organizația de baia va analiză 
cererea mea de primire în rîndul mem
brilor de partid.

GHEORGHE POPA
candidat de partid în organizația 

de bază din cadrul Sfatului popular 
Petrila

In capitolul VII, proiectul Statu
tului modificat al P.M.R. stabilește 
sarcinile biroului organizației de 
bază a partidului. Organul superior 
al organizației de bază este adunarea 
generală care se convoacă cel puțin 
odată la o lună. Pentru conducerea 
muncii curente a organizației de 
bază, proiectul Statutului modificat 
stabilește că organizația de ba
ză, alege anual, în adunarea ge
nerală, biroul. Faptul că proiectul 
Statutului modificat precizează sar
cinile biroului, între care se numără 
prezentarea de dări de seamă asupra 
activității sale în fața adunării ge
nerale. informarea organizației de 
bază asupra îndeplinirii hotărîrilor, 
arată că activitatea biroului ocupă un 
rol important în viața organizației 
de bază.

Biroul organizației noastre de bază 
a reușit ca' în urma învățămintelor 
trase din studierea proiectului Statu
tului modificat să-și îmbunătățească 
activitatea. Pregătirea adunărilor ge
nerale, activizarea membrilor de par
tid inactivi, îmbunătățirea conducerii 
fle partid a organizațiilor de tineret 
și sindicale în cadrul atelierului, 
organizarea controlului îndeplinirii 
hotărîrilor etc. — au constituit pre
ocupări de seamă ale biroului organi
zației noastre de bază.

Pentru buna desfășurare a adună
rii generale a organizației de bază 
este foarte importantă anunțarea din 
timp a ordinei de zi, precum și al

Biroul — conducătorul muncii curente 
a' organizației de bază

zilei, orei și locul unde urmează să 
aibă loc adunarea. Dat fiind răspîndirea 
în întreaga mină a muncitorilor care 
aparțin atelierului nostru, biroul or
ganizației de bază și-a format un 
colectiv, din care fac parte tovarășii 
Klemenț Augustin, Galbin losif, Be- 
seney Andrei și alții, cu ajutorul că
rora toți membrii de partid pot fi 
anunțați din timp spre a participa 
la adunări. Ultima adunare a orga
nizației de bază, de exemplu, s-a în
trunit pentru a lua în discuție cere
rea lui Damian Ion, căruia expi- 
rîndu-i stagiul de candidatură, a ce
rut să fie primit în rîndul membrilor 
de partid. Ordinea de zi a acestei 
adunări a fost afișată cu 5 zile înainte 
și totodată a fost anunțată din timp 
membrilor de partid cu ajutorul to
varășilor din colectivul de mobilizare. 
Biroul a procurat din timp docu
mentele necesare, ceea ce a asigurat 
buna desfășurare a adunării orga
nizației de bază. Membrii de 
partid s-au pregătit din timp în vede
rea acestei adunări și au analizat cu 
multă atenție activitatea și compor
tarea tov. Damian Ion în timpul sta
giului de candidatură. Din discuții a 
reieșit că tov. Damian. cu tot aju
torul primit, s-a făcut vinovat de 
abateri grave de la disciplina de par
tid. a dovedit atitudine înapoiată față 

de muncă și n-a dus la îndeplinire 
sarcinile încredințate. Ținînd seama 
de aceasta, adunarea generală a rest-, 
pins cererea tov. Damian de primire 
în rîndul membrilor de partid. Votul 
adunării generale a dovedit grija 
membrilor de partid față de calitatea 
și puritatea rîndurilor partidului.

Biroul organizației de bază a ob
ținut unele realizări în atragerea 
membrilor de partid care erau inac
tivi la munca organizației de bază; 
S-a stat de vorbă cu tovarășii Cio- 
flica Simion și Copil Carol, care nu 
participau la adunări și nu își înde
plineau sarcinile de partid, datorită 
cărui fapt ei au devenit mal activi. 
Membrii de partid cărora li s-au trasat 
sarcini concrete sînt controlați asu
pra felului cum muncesc pentru în
deplinirea lor. In ultima, vreme, bi
roul organizației noastre de bază s<-a 
îngrijit de îmbunătățirea activității 
organizației de bază U.T.M și a co
mitetului sindical de secție, precum 
și de lărgirea activului fără de par
tid al organizației de bază.

Cu toate acestea biroul organiza
ției noastre de bază mai are lipsuri 
destul de serioase în activitatea sa. 
Au fost cazuri cînd biroul nu a pre
gătit temeinic adunările generale ale 
organizației de bază. Acum cîtva 

timp, de exemplu, organizația noa
stră de bază a analizat într-o adu
nare generală activitatea secției sin
dicale. Deși au fost scoase la iveală 
multe lipsuri, ele n-au putut fi înlă
turate deoarece biroul organizației de 
bază n-a pregătit din timp un proiect 
de hotărîre pe care să-I prezinte adu
nării generale spre a fi adoptat. Une
ori, controlul îndeplinirii sarcinilor 
nu e făcut din timp, ceea ce dă naș
tere la lipsuri. Aceste dificiențe în 
activitatea biroului sînt cauzate și 
de faptul că unii dintre membrii săi 
sînt inactivi. Așa sînt tovarășii Feher 
Simion. responsabil cu propagandă 
și agitația și Radar Alexandru. In 
ultima adunare generală a organiza
ției de bază, acești tovarăși au fost 
critipați cu asprime pentru inactivi
tate.

Studiind proiectul Statutului modi
ficat, biroul organizației noastre de 
bază a hotărît să-și îmbunătățească 
activitatea, să lupte pentru ridicarea 
la un nivel înalt a muncii de partid 
în atelierul de grup al minei Lupeni. 
îmbunătățirea muncii biroului este 
un factor important în îmbunătățirea 
întregii vieți de partid, deoarece bi
roul este — așa cum se arată în pro
iectul Statutului modificat — condu
cătorul întregii munci curente a or
ganizației de bază, organul ei exe
cutiv,

ARPAD GREF
membru în biroul organizației 
de bază nr. 9 de la mina Lupeni



4 STEAGUL ROȘU.

Deschiderea sesiunii Consiliului Mondial al Păcii
ST3CKHOLM. — Clădirea în care 

se ține sesiunea Consiliului Mondial 
al Păcii se află într-o parte pitoreas
că ă orașului Stockholm, pe insula 
Djurgaarden.

La sesiune iau parte aproape pă!- 
tru sute de delegați, reprezentînd po
poarele a zeci de țări. In afară de 
luptători binecunoscuți pentru cauza 
păcii, ca: Hewlet Johnsom, Isabelle 
Blume, Alexandr Fadeev, llya Ehren- 
burg, Ana Seghers, Liu Nin-i, Gilbert 
de Chambrun, Ambrozio Donini, Al- 
l'redo Varela, generalul brazilian Bux- 
baum și alții, pot fi văzuți oameni 
ca: scriitorul vest-german Paul Dis- 
telbărth și doamna Thea Arnold, fostă 
deputată în parlamentul de la Bonn: 
senatorul Salvador Alende, vicepre
ședinte al senatului chilian, președin
te al Frontului Popular din Chile; 
profesorul mexican Enrique Cabrera. 
cardiolog celebru; reverendul indian 
J. S. Williams și alții.

Prima ședință a sesiunii a fost pre
zidată de preotul Sven Hector, cu
noscut activist al mișcării partizani
lor păcii din Suedia.

După cuvîntarea de salut rostită 
de Sven Hector, a luat cuvîntul se
natorul Ambrozio Donini, profesor la 
Universitatea din Roma. El a prezen
tat raportul la primul punct al or-

Lucrărîle
NEW YORK (Agerpres). — TASS 

transmite c
In ședința din dimineața zilei de 

17 noiembrie a Comitetului Politic al 
Adunării Generale a O.N.U., s-a în
cheiat discuția generală cu privire 
I,a colaborarea internațională în pro
blema folosirii energiei atomice în 
scopuri pașnice, cu euvîntările repre
zentanților Indiei și Uniunii So
vietice.

Krishna Menon, șeful delegației 
Indiei, a acordat în cuvîntarea sa o 
deosebită atenție activității oameni
lor de știință-atomiști din țâra sa.

In continuare, reprezentantul Indiei 
s-a pronunțat pentru unele modificări 
în proiectul de rezoluție al celor 
„șapte". El a propus, între altele, ca 
rezoluția să oglindească principiul 
potrivit căruia organul internațional 
pentru folosițea pașnică a energiei 
atomice se creează „sub egida Orga
nizației Națiunilor Unite". El a pro
pus de asemenea să se suprime în 
proiectul de rezoluție pasajul care a- 
rată că legătura dintre această agen
ție internațională și O.N.U. trebuie 
să fie „similiară legăturii existente 
între O.N.U. și instituțiile speciali
zate". Menon a precizat că legătura 

dinei de zi, „Colaborarea țărilor Eu
ropei în vederea asigurării securității 
lor colective", problemă care se află 
azi pe primul plan al preocupărilor 
popoarelor Europei și ale întregii 
lumi. Voința popoarelor, a spus ra
portorul, cere nu scindarea lumii în 
blocuri ostile — ci un front comun 
al statelor în apărarea păcii; nu „u- 
niunea vest-europeană" a șapte state, 
avînd ca nucleu un nou Wehrmacht 
— ci soluționarea pașnică a proble
mei germane și înfăptuirea securită
ții colective în Europa, așa cum pro
pune Uniunea Sovietică.

In ședința de după amiază a luat 
cuvîntul deputatul Gilbert de Cham
brun (Franța).

In unanimitate au salutat partici- 
panții pasajul din cuvîntarea sa, în 
care se anunță că personalități bine 
cunoscute din Franța au luat iniția
tiva convocării la Paris, la 4 decem
brie a. c., a unei Conferințe europene, 
la care să ia parte reprezentanți ai 
tuturor țărilor Europei deopotrivă in
teresate în soluționarea pașnică a 
problemei germane.

Tot în cursul ședinței de după ă- 
miază am asistat la un moment sem
nificativ. La un moment dat sala s-a 
umplut de lume. In afara ei, pe cu
loare sau în încăperile auxiliare, nu 
mai rămăsese decît personalul de 

Comitetului Politic al O.N.U.
dintre aceste instituții și O.N.U. este 
atît de diferită, încît o asemenea for
mulă, în funcție de felul interpretării 
ei, „fie că spune foarte mult, fie că 
în genere nu spune nimic".

A luat apoi cuvîntul A. I. Vîșinski, 
șeful delegației sovietice. Făcînd bi
lanțul discuției generale. A. 1. Vî
șinski a declarat că, participînd activ 
îa această discuție, delegația U.R.S.S. 
a pornit de la recunoașterea impor
tanței excepționale a realizării unei 
colaborări internaționale în dezvolta
rea și folosirea energiei atomice, ex
clusiv în scopul buneistări și propă
șirii popoarelor. Dezbaterile cti pri
vire la problema în discuție, a spus 
el, au fost desigur utile și într-o a- 
numită măsură rodnice, întrucît ele 
au scos la iveală o serie de chestiuni 
importante legate de problema orga
nizării colaborării internaționale în 
folosirea energiei atomice pentru sco
puri pașnice.

Colaborarea internațională în folo
sirea energiei atomice pentru scopuri 
pașnice și organul sau agenția cores
punzătoare, a spus reprezentantul U- 
niunii. Sovietice, trebuie să fie create 
printr-un acord internațional care să 
se bazeze pe principiile dictate de 

serviciu. Toate privirile erau îndrep
tate spre tribuna unde vorbea llya 
Ehrenburg. Cuvîntarea delegatului 
sovietic a fost ascultată cu atenție 
încordată și întreruptă de ropote de 
aplauze. Solii popoarelor au adus o- 
magii Uniunii Sovietice și și-au ma
nifestat aprobarea deplină față de 
marile ei inițiative îndreptate spre 
asigurarea păcii și securității inter
naționale.

Mai puternic ca orleînd se oglin
dește la actuala sesiune contrastul 
dintre țelurile cercurilor agresive din 
S.U.A. și voința popoarelor. Deunăzi, 
revista americană „News Week", sco- 
țînd de la naftalină canibalicele teze 
ale malthusianiștilor, se văicărea că 
„la fiecare 24 ore apar pe lume cel 
puțin 70.000 de noi guri. Țipătul fie
cărui nou născut apropie criza finală". 
Concluzia — războiul.

Nu este greu de văzut căror cer
curi aparține punctul de vedere ex
primat de revista americană. Cu to
tul altul este punctul de vedere al 
popoarelor. Ele doresc să triumfe pa
cea, nu forțele negre ale războiului.

Sutele de delegați aflați în sala 
sesiunii, arată că popoarele sînt ho- 
tărîte să facă totul pentru ca năzu
ințele lor dc pace să fie îndeplinite 
și respectate.

Carta O.N.U., principii care să ga
ranteze că nici o țară sau grup de 
țări nu trebuie să fie puse prin acest 
acord într-o situație privilegiată, da
torită căreia această țară sau acest 
grup de țări să-și poată impune vo
ința altor state.

Reprezentantul Uniunii Sovietice ă 
subliniat de asemenea necesitatea le
găturii dintre măsurile pentru inter
zicerea armei atomice și măsurile 
pentru folosirea energiei atomice în 
scopuri pașnice. El a arătat că cel 
mai mare progres în folosirea ener
giei atomice în scopuri pașnice se va 
putea obține numai atunci cînd vor 
fi suprimate toate posibilitățile pentru 
producția armei atomice, cînd aceas
tă armă va fi declarată în afara legii, 
iar energia atomică nu va fi folo
sită decît într-o singură direcție — 
satisfacerea nevoilor pașnice ale o- 
menirii.

In încheierea cuvîntării sale, Vî
șinski s-a referit la problema folo
sirii energiei atomice pentru înlesț 
nirea progresului economic al țărilor 
slab industrializate.

In următoarea ședință, Comitetul 
Politic va trece la discutarea în fond 
a proiectului dc rezoluție.

Disensiuni în cercurile 
parlamentare franceze
PARIS (Agerpres), — TASS trans

mite :
Pregătirile în vederea ratificării 

acordurilor de la Londra și Paris 
provoacă o luptă ascuțită în diferite 
cercuri parlamentare. Mai cu seamă 
Comisia pentru afacerile externe a A- 
dunării Naționale a avut de întîmpi- 
nat mari dificultăți la alegerea ra
portorului în problema acestor acor
duri.

După cum s-ă mat anunțat, socia
listul Jules Moch, care a fost ales 
inițial ca raportor, n-a acceptat să 
ia asupra sa această atribuție și a 
fost înlocuit cu generalul Billotte. Mai 
mult, comisia l-a numit pe Rêne Me
yer ca raportor în problema admiterii 
Germaniei occidentaJe în Uniunea 
nord-atlantică. Or, Meyer a refuzat șl 
el să-și asume acest rol. Luînd cuvîn
tul la 17 noiembrie în ședința comi
siei, Meyer și-a motivat refuzul prin 
faptul că hotărîrea privind includerea 
Germaniei occidentale în Uniunea 
Atlantică nu poate fi separată de pro
blema generală a acordurilor de la 
Londra și Paris. In afară de aceasta, 
el a subliniat că parlamentul francez 
s-a pronunțat cu, o majoritate consi- 

< derabilă de voturi împotriva include
rii Germaniei în Uniunea nord-atlan
tică.

In ultima instanță, comisia a în
credințat această sarcină tot genera
lului Billotte.

Billotte a propus ca' raportul în 
problema modificărilor la acordurile 
de la Bonn să fie prezentat de Ga- 
bory, membru al acestei comisii. Ga- 
bory a refuzat însă această propu
nere.

La 17 noiembrie, Comisia pentru ă- 
părarea națională a refuzat să exa
mineze bugetul militar pe anul 1955 
pînă cînd nu vor fi cunoscute „con
secințele acordurilor de la Paris".

Declarația Iui Dulles 
cu privire la nota sovietică

WASHINGTON (Agerpres). — 
TASS transmite :

Luînd cuvîntul la' o conferință de 
presă, secretarul de stat Dulles a dat 
de înțeles că S.U.A. se pregătesc să 
respingă propunerea Uniunii SovietP 
ce privind convocarea la 29 noiem
brie a unei conferințe în problemă 
securității generale europene. Fără â 
aduce vreun argument serios pentru 
ă fundamenta poziția S.U.A., Dulles 
s-a limitat să declare că „din punct 
de vedere practic este imposibilă o 
întrunire la Moscova său Paris în 
răstimp de două săptămîni".

In comisia pentru afacerile externe 
a Senatului S.U.A. și în parlamen
tele din Anglia și Australia, au avut 
loc dezbateri cu privire la tratatul 
Asiei de sud-est.

In ultimele zile, diplomația ame
ricană depune noi eforturi pentru a 
da cît mai grabnic o formă definitivă 
blocului agresiv al Asiei de sud-est, 
înjghebat de puterile coloniale, bloc 
cunoscut sub numele de SEATO 
(„Organizația tratatului Asiei de 
sud-est”).

In prezent, cînd în parlamentele 
țărilor participante, la blocul Asiei de 
sud-est al țărilor coloniale au înce
put dezbaterile asupra tratatului cu 
privire la crearea SEATO, esența a- 
gresivă și imperialistă a acestui bloc 
devine și mai evidentă: înșiși organiza
torii blocului au început să vorbeas
că într-o formă mai fățișă decît o 
făceau înainte despre adevăratul ca
racter al acestui bloc.

In raportul pe care l-a prezentat 
președintelui Eisenhower și în expli
cațiile pe care le-a dat Comisiei se
natoriale pentru afacerile externe, se
cretarul de stat al S.U.A., Dulles, a 
recunoscut de fapt că pactul Asiei de 
sud-est nu servește nicidecum „sco
puri defensive", după cum scrie în 
tratat, ci urmărește înlesnirea ames
tecului S.U.A. în treburile interne ale

Planurile agresive ale dușmanilor 
mișcării de eliberare nafională 

de I. PLIȘEVSKI
țărilor coloniale și dependente, care 
luptă pentru eliberarea lor națională.

Presa din străinătate subliniază 
faptul că Dulles, luînd cuvîntul la 11 
noiembrie în Comisia senatorială 
pentru afacerile externe, a declarat că 
el intenționează (I) să convoace ne- 
întîrziat o conferință a țărilor sem
natare ale tratatului SEATO chiar 
fără a aștepta ratificarea acestui tra
tat. Pentru a justifica această grabă, 
Dulles a invocat pretinsa „primejdie 
gravă" pe care o prezintă activitatea 
subversivă din regiunile asupra că
rora se extind prevederile tratatului. 
El a menționat în special colonia en
gleză Singapore „ca una din regiu
nile care provoacă îngrijorare după 
conferința de la Geneva". Este sem
nificativ faptul că la 12 noiembrie șeful 
poliției politice din Singapore s-a gră
bit să dezmintă în mod oficial această 
afirmație, calificînd declarația secre
tarului de stat al S.U.A., Dulles. ca 
fiind „cu totul neîntemeiată". Gra
ba cu care autoritățile coloniale en
gleze au dezmințit declarația lui Dul
les este explicabilă. Ele se tem că 

cercurile guvernante din S.U.A., sub 
paravanul pălăvrăgelilor despre o 
pretinsă „primejdie a activității sub
versive", pot să pună la cale o nouă 
aventură militară în zona intereselor 
engleze și sub pretextul „apărării" 
să scoată de acolo pe aliații lor.

O serie de deputați laburiști au 
demascat în parlamentul englez și 
au condamnat cu asprime tratatul 
SEATO.Herbert Evatt, liderul opo
ziției laburiste în parlamentul aus
tralian, a demascat de asemenea 
adevărata esență a pactului SEATO.

In felul acesta, dezbaterile cu pri
vire la tratatul Asiei de sud-est, care 
au avut loc în parlamentul englez șl 
australian, precum și în Comisia se
natorială pentru afacerile externe a' 
S.U.A., au dezvăliiit odată mai mult 
în modul cel mai vădit caracterul a- 
gresiv al SEATO.

însuși conducătorul politicii exter
ne a S.U.A., Dulles, a făcut o decla
rație din care rezultă că pactul de lâ 
Mânilla are drept scop să organizeze 
reprimarea mișcării de eliberare' na
țională în colonii și țările dependente. 

Acesta este un tratat fără prece
dent, care legalizează amestecul pu
terilor coloniale în afacerile interne 
ale țărilor care luptă pentru indepen
dența lor.

Totodată acesta nu este nicidecum 
un pact cu caracter regional, deoare< 
ce conducătorii și participanții lui nu 
sînt țări ale Asiei de sud-est, ci puteri 
coloniale din alte continente — Ame
rica, Europa și Australia. In ceea ce 
privește Asia de sud-est, din blocul 
SEATO fac parte numai țările care 
se află în cea mai strînsă dependență 
față de S.U.A.

Pactul este în totală contradicție 
cu Carta ONU, el reprezentînd o în
cercare fățișă de a se substitui Con
siliului de Securitate al O.N.U. In 
sfîrșit, SEATO are drept scop să îm
piedice traducerea în viață a hotărî- 
rilor conferinței de la Geneva a mi
niștrilor afacerilor externe ai celor 
cinci mari puteri. Este firesc de 
aceea, ca toate popoarele iubitoare de 
pace, și în primul rînd popoarele A- 
siei, să ia o atitudine hotărîtă împo
triva acestor planuri agresive, opu- 
nîndu-le voința lor de a asigura o 
pace trainică și o adevărată securi
tate a tuturor țărilor și tuturor po
poarelor, în deplină concordanță cu 
principiile Cartei O.N.U. (Agerpres)^ 
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