
Organ ai Comitetului Raional P. M. R. Petroșani și al Sfatului Popular Raional

Mărfi 23 noiembrie 1954 4 pagini 20 baniAnul VI (XI) Nr. 1610
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Mărfurile să fie cîntărite exact 1
Să rezolvăm operativ cererile oa

menilor muncii!
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Irig, llie Constantinescu: Despre 
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ropene față de Nota Uniunii So
vietice din 13 noiembrie a. c.

B. Stoian : In a doua zi a sesiunii, 
(pag. 4-a)

Răspunsurile lui V. M. MOLOTOV
la întrebările corespondentului ziarului „Pravda”

MOSCOVA (Agerpres). — TASS 
transmite răspunsurile lui V. M. Mo- 
lotov, ministrul Afacerilor Externe al 
U.R.S.S., la o serie de întrebări re
feritoare la politica externă, puse de 
corespondentul ziarului „Frauda".

ÎNTREBARE : Cum apreciați dvs. 
ecourile din străinătate la nota gu
vernului sovietic din 13 noiembrie cu 
privire la convocarea unei conferințe 
pe întreaga Europă în problema se
curității colective în Europa ?

RĂSPUNS : Se știe că o serie de 
state europene și-au exprimat deja a- 
titudinea lor favorabilă față de pro
punerea cu privire la convocarea u- 
nei conferințe pe întreaga Europă în 
problema securității colective în Eu
ropa, făcută de guvernul sovietic, îm
preună cu guvernele Poloniei și Ce
hoslovaciei. Alte state europene nu 
și-au exprimat încă atitudinea față 
de propunerea cu privire la conferință.

In ce privește poziția guvernelor 
S.U.A., Angliei și Franței, acestea 
nu au răspuns încă la nota sovietică. 
Dar dacă am judeca după declarațiile 
făcute de persoane oficiale, reiese că 
guvernele țărilor amintite adoptă o 
atitudine negativă față de această pro
punere. Se creează impresia că guver
nele acestor țări nu numai că se pre
gătesc să ia atitudine împotriva a- 
cestei proDuneri. dar și că se stră
duiesc în fel și chip să împiedice con
vocarea unei conferințe pe întreaga 
Europă. In acest scop se exercită o 
presiune puternică asupra altor țări 
europene, asupra parlamentelor lor, a 
partidelor lor politice și a unor oa
meni politici. Din ecourile apărute 
reiese că cercurile largi ale opiniei 
publice din Europa, și nu numai din 
Europa, au înțeles sensul propunerii 
cu privire la convocarea conferinței 
pe întreaga Europă.

Această propunere are drept scop 
să nu admită ca unele țări europene 
să fie opuse altor țări europene, a- 
tunci cînd este vorba de interesele 
menținerii și întăririi păcii în Europa. 
O asemenea conferință pe întreaga 
Europă, în cadrul căreia fiecare stat 
ar putea să-și spună părerea și să 
prezinte propuneri în problema secu
rității colective în Europa, nu poate 
aduce prejudicii niciunui stat iubitor 
de pace, dar poate și trebuie să con
tribuie la întărirea păcii și la micșo
rarea încordării internaționale.

Pe de altă parte renunțarea la o 

asemenea conferință pe întreaga Eu
ropă nu poate să nu prejudicieze in
teresele păcii în Europa.

In loc să contribuie la convocarea 
conferinței pe întreaga Europă în pro
blema securității colective în Europa, 
guvernele S.U.Â., Angliei și Franței se 
străduiesc în fel și chip să împiedice 
convocarea unei asemenea conierințe 
și să obțină cît mai repede ratificarea 
acordurilor de la Paris. Prin aceasta, 
ele vor să accelereze remilitarizarea 
Germaniei occidentale și atragerea ei 
în astfel de grupări militariste ca „U- 
niunea Europei occidentale" și blocul 
nord-atlantic

Ele fac declarații pretinzînd că 
planul de creare a unei armate vest- 
germane de 500.000 de soldați și a- 
tragerea Germaniei occidentale remi- 
litarizate în grupări militariste ar pu
tea contribui la promovarea păcii în 
Europa. Este oare de mirare că ni
meni nu crede acest lucru ? Majori
tatea covîrșitoare a oamenilor își dă 
seama de pe acum că aceasta nu este 
calea care duce spre menținerea și 
consolidarea păcii, ci calea care duce 
la pregătirea unui nou război în Eu
ropa.

Prin urmare, în cazul cînd se vă 
ajunge la ratificarea și aplicarea a- 
cordurilor de la Paris cu privire lă 
remilitarizarea Germaniei occidentale 
și atragerea ei în amintitele grupări 
militariste ale statelor occidentale, în 
Europa va fi creată o nouă situație, 
care va însemna o agravare a primej
diei de război. In această situație, ță
rile europene iubitoare de pace vor 
trebui să se gîndească la noi măsuri 
pentru asigurarea securității lor. în
treaga răspundere pentru întețirea 
cursei înarmărilor și creșterea poverii 
cheltuielilor militare suportate de po
poarele Europei va reveni acelora care 
astăzi refuză organizarea securității 
colective în Europa și, în loc de a- 
ceasta, impun popoarelor vest-euro- 
pene refacerea militarismului ger
man cu planurile sale revanșarde cu 
privire la1 un nou război.

In ce privește Uniunea Sovietică, 
ea consideră necesar să avertizeze că 
acordurile de la Paris servesc pregă
tirii unui nou război în Europa. Or
ganizarea securității colective în Eu
ropa este singura cale care corespun
de intereselor consolidării păcii.

ÎNTREBARE : Consideră oare po
sibil guvernul sovietic să se ajungă 

la un acord cu alte state în problema 
germană ?

RĂSPUNS : Da, el consideră acest 
lucru posibil. Posibilitatea realizării 
unui acord există fără doar și poate 
dacă toate puterile interesate vor fi 
de acord că sarcina principală și ime
diată este restabilirea unității Germa
niei și nu remilitarizarea unei sau 
altei părți a Germaniei. Bine înțeles 
că o Germanie unită nu trebuie să 
fie un stat militarist, Germania tre
buie să se unifice ca stat iubitor de 
pace și democrat. In această situație, 
Germania va intra în familia popoa
relor europene egale în drepturi și va 
ocupa locul său important în organi
zarea securității colective în Europa. 
Astăzi problema se prezintă astfel : 
ori Germania occidentală va fi trans
formată într-un stat militarist, așa 
cum se prevede în acordurile de Ia 
Paris, ori dezvoltarea Germaniei oc
cidentale, ca și a întregii Germanii, 
va urma altă cale, calea păcii.

Remilitarizarea Germaniei occiden
tale va bara calea spre reunificareâ 
națională a Germaniei. Dimpotrivă, 
renunțarea la remilitarizarea Germa
niei occidentale va netezi calea spre 
un acord cu privire la reunificarea 
Germaniei într-un stat unit: In acest 
caz s-ar crea posibilitatea pentru rea
lizarea unu*-»e®fd cu privire la ține
rea unor alegeri libere pe întreagă 
Germanie, pe bază de vot secret și 
cu asigurarea drepturilor democrati
ce ale populației din întreaga Ger
manie.

Totodată guvernul sovietic consi
deră ca și pînă acum că retragerea 
imediată a trupelor de ocupație din 
Germania răsăriteană și occidentală 
— asa cum a propus guvernul sovie
tic — ar contribui în mare măsură 
la apropierea celor două părți ale 
Germaniei și ,1a rezolvarea sarcinii 
de restabilire a unității Germaniei.

ÎNTREBARE : Cum apreciați afir
mațiile potrivit cărora ratificarea a- 
cordurilor de la Paris nu va împiedi
ca în viitor tratativele între puterile 
occidentale și Uniunea Sovietică cu 
privire la problemele europene nere
glementate ?

RĂSPUNS : Asemenea afirmații re
prezintă o încercare de a induce în 
eroare opinia publică

Este cu neputință să nu se vadă 
că ratificarea acordurilor de la Pa
ris va complica în mod serios situa

ția din Europa și va submina posi
bilitățile existente de reglementare a 
problemelor europene nerezolvate și 
în primul rînd a .problemei germane.

Remilitarizarea Germaniei occiden
tale și unificarea Germaniei pe baze 
pașnice și democratice sînt incompa
tibile. Tratative cu privire la unifi
carea Germaniei nu pot avea sens 
decît cu condiția ca S.U.A., Anglia 
și Franța să renunțe la politica lor 
de remilitarizare a Germaniei occi
dentale și de includere a ei în gru
pări militare și să se întoarcă pe ca
lea care să asigure dezvoltarea paș
nică a Germaniei, prevăzută în acor
durile internaționale existente. De 
aici se vede cît valorează afirmațiile 
că ratificarea acordurilor de la Pa
ris „nu ar împiedica" tratative ulte
rioare între puterile occidentale și U- 
niunea Sovietică asupra problemelor 
europene nereglementate.

ÎNTREBARE : Cum apreciați de
clarațiile apărute în presa țărilor oc
cidentale în care se pretinde că pro
punerea Uniunii Sovietice cu nrivire 
la convocarea la 29 noiembrie a unei 
conferințe pe întreaga Europă stabi
lește un termen prea scurt pentru pre
gătirea acestei conferințe ?

RĂSPUNS: Guvernul sovietic a 
prezentat propunerea de a se convo
ca conferința pe întreaga Europă la 
29 noiembrie, dat fiind că în decem
brie începe deja examinarea proble
mei ratificării acordurilor de la Pa
ris.

Totodată este necesar sa reamin
tim că proiectul Tratatului general 
european cu privire la crearea unui 
sistem de securitate colectivă în Eu
ropa a fost prezentat de guvernul so
vietic încă la conferința de la Berlin 
și că acest proiect a fost dat publici
tății cu nouă luni în urmă. După cum 
se știe, propunerea de a se convoca 
o conferință pe întreaga Europă pen
tru problema securității colective în 
Europa a fost făcută de guvernul so
vietic acum patru luni — la 23 iulie. 
In recenta sa notă, guvernul sovietic 
n-a făcut decît să precizeze termenul 
convocării acestei conferințe.

Firește că s-ar putea cădea de ă- 
cord și asupra unei alte date de con
vocare a conferinței pe întreaga Eu
ropă dacă s-ar amîna examinarea 
problemei ratificării acordurilor de 
la Paris.

Au îndeplinit planul valoric pe 19?4 Răsplată a muncii rodnice
Lună de lună colectivul co

operativei „Partizanul“ din 
Petroșani a desfășurat între
cerea socialistă sub lozinca 
„Producție mai multă și de 
bună calitate“. Și întrecerea 
n-a rămas fără rezultate.

In ziua de 11 noiembrie 
cooperatorii de la „Partiza
nul" au îndeplinit planul va
loric al producției pe acest 
an. La secția de transpor
turi, la reparații în lemn și 
metal, ca și la lucrările de 
finisaj s-au înregistrat depă
șiri valorice de aproape 200 
la sută:

Aceste realizări au putut fi 
obținute datorită repartizării 
juste a comenzilor pe speci
ficul echipelor pentru obține
rea unui randament maxim. 
Conducerea cooperativei a 
canalizat și îndrumat perma
nent munca pentru a evita 

golurile în producție. Strînsa 
legătură care a existat între 
conducere și muncitori, ca și 
faptul că aceștia cunosc im
portanța produselor pe care 
le dau oamenilor muncii, au 
însuflețit munca.

întrecerea socialistă a fost 
vie cuprinzînd pe toți munci
torii cooperativei. Echipele 
conduse de tovarășii Ioan Dic. 
Ștefan Moroșan, Martin Loy 
și loan MihaÎcea au fost prin
tre cele dintîi care au con
tribuit la îndeplinirea în 10 
luni și zece zile a planului* 
anual.

Tîmplarul Carol Kadaș și 
cei șase oameni din brigada 
sa au căutat să execute mo
bilă de bucătărie de bună ca
litate, să reducă considerabil 
prețul de cost al acesteia. 
Din cele 180 de garnituri de 
mobilă planificate pînă la 

sfîrșitul anului s-au executat 
și livrat comerțului de stat 
175 bucăți. De asemenea, din 
cele 16.000 kahle pentru sobe 
de teracotă au fost fabricate 
deja un număr de 15.500. A- 
ceste cifre ne indică că în 
curînd va fi depășit și planul 
fizic anual.

Realizarea înainte de ter
men a sarcinilor de plan este 
o preocupare de zi cu zi a 
întregului colectiv al acestei 
cooperative. Muncitorii și teh
nicienii de la „Partizanul“ 
luptă să mărească continuu 
productivitatea muncii, să dea 
produse de bună calitate, 
știind că astfel, vor aduce 
contribuția lor la sporirea 
belșugului de produse de 
larg consum și creșterea ni
velului de trai al celor ce 
muncesc.

Muncitorii constructori de 
pe șantierele din Valea Jiu
lui obțin importante succese 
în producție.

Un frumos exemplu de 
muncă ni-1 dă brigada de 
zidari de la întreprinderea 
703 Petrila, condusă de frun
tașul în întrecerea socialistă 
Ștefan Froșt. Această briga
dă a avut planificat pe luna 
octombrie 180 metri p trați 
de zidărie în roșu și 1700 me
tri patrați de tencuială de 
calitate. Ea a reușit să rea-, 
lizeze 224 metri patrați zi
dărie în roșu și 2200 metri 
patrați tencuială de prima 
calitate. Pentru această rea
lizare tov. Froșt a primit pe 
luna octombrie un salariu de 
2.318 lei. In această bri
gadă se califică la locul de 
muncă șase tineri construc
tori.

Un alt exemplu asemănă

tor îl dă brigada de tencuieli 
de la întreprinderea de con
strucții 701 Petroșani, condu
să de fruntașul în întrecerea 
socialistă Ioan Kinal. Briga
da sa a avut pe luna octom
brie o depășire de 89 la sută. 
Salariul brigadierului pe a- 
ceastă lună a fost de 1700 Iei.

De asemenea și alte bri
găzi au obținut realizări fru
moase. Brigada de glet de Ia 
întreprinderea 702 Vulcan 
condusă de loan Gyulay a 
realizat o depășire de plan 
de 13 la sută. Brigada de fie
rari betoniști condusă de.Gh. 
Anghel și-a depășit norr.a 
cu 33 la sută.

In prima jumătate a lunii 
noiembrie, brigada fruntași: 
lui în întrecerea socialistă 
M^rin Mustață de la între
prinderea 701 construcții Pe
troșani are o depășire de nor
mă de 75 la sută.



STEAGUL ROȘU

Mărfurile să fie
In anii regimului democrat-popu- 

lar, rețeaua de unități comerciale a 
fost extinsă în fiecare localitate din 
Valea Jiului. La Uricăni și Lupeni, 
Livezeni și Cimpa, au fost înființate 
numeroase magazine alimentare, care 
vînd populației cantități tot mai mari 
de unt, pîine. mezeluri, brînzeturi, 
orez, paste făinoase, legume, fructe 
și alte produse alimentare.

De multe ori se întâmplă însă ca 
cumpărătorul să constate că marfa 
cumpărată nu are tocmai greutatea 
cerută și plătită de el. Dacă se duce 
la un alt cîntar, cumpărătorul cons
tată cu surprindere că în loc de 250 
gr. mezeluri în pachețel are numai 
220—230 grame, că în loc de 1 kg. 
orez i s-au dat 900—950 grame, iar 
din cele 50 kg. cartofi, cît a plătit, i 
s au pus' numai 45 kg.

înșelarea la cîntar, acest aspect 
deosebit de urît și de neadrnis în co
merțul nostru socialist, se mai prac
tică încă, din păcate, în multe uni
tăți comerciale alimentare. Vînzăto- 
rii care practică această înșelătorie se 
bucură însă și de aprobarea tacită 
a conducătorilor organizațiilor co
merciale respective. Aceasta, prin fap
tul că *se admit ca în unitățile co
merciale să funcționeze cîntare de
fecte, iar pîinea la nici un magazin 
nu se vinde la cîntar, ci după ochi.

Magazinul alimentar nr. 52 din 
Vulcan nu are cîntar, iar produsele 
se cîntăresc la un cîntar împrumutat 
din... vecini. La magazinul alimen
tar nr. 47, tot din Vulcan, cîntarul 
cu nr. 124.545 la verificare a fost 
găsit defect. Cu toate acestea gesti
onarul magazinului continuă să-l fo
losească. La magazinul nr. 137 de 
distribuire a pîinii din Lupeni, nu

Un magazin slab gospodărit
In incinta minei Petrila se află 

magazinul alimentar nr. 27. La acest 
magazin se găsesc puține produse 
alimentare. Bomboanele, biscuiții, 
ghiveciurile sînt, desigur, necesare, 
dar ele nu constituie un aliment de 
baza.

Cînd intră sau ies din șut, mulți 
muncitori ar dori să ia cîte-o gustare. 
In acest caz, mezelurile, brînza, un
tul. conservele de pește și alte ase
menea alimente ar fi cele mai potri
vite dar... ce folos că nu se găsesc 
aici de vînzare. Ghiveciurile și bulio
nul ar trebui repartizate magazinelor 
din oraș de unde se aprovizionează 
gospodinele.

Tov. Strikberger, gestionarul ma
gazinului, ca și Elena Csiser, care-i 
ține locul, motivează că au făcut de

cîntărite exact!
există cîntar încă din anul trecut. 
Practica înșelării la cîntar este frec
ventă la unele restaurante, bufete și 
unități aprozar. La restaurantul Mi
nerul din Petroșani de exemplu, cîn
tarul de la bufet funcționează numai 
cu adaosuri de sticlă și hîrtie. Un 
cîntar defect se folosește și la bufe
tul nr. 52 Petroșani. De asemenea, 
6 unități aprozar din Lupeni, 2 din 
Aninoasa, 2 din Petroșani și altele 
din alte localități, folosesc la cîntă- 
rirea produselor legumicole și a fruc
telor cîntare defecte.

De la un cumpărător 10 grame, de 
la altul 20 grame, iar la cartofi 4-5 
kg. ia un sac, aceste „ciupeli“ pro
voacă legitima indignare a cumpă
rătorilor. Cînd un cumpărător trage 
la răspundere pe vînzători pentru lip
sa la cîntar, aceștia spun cu indife
rență : ăsta e cîntarul dat de direc
țiune. Se vede, așa dar, că tovarășii 
din direcțiune închid ochii față de 
această situație.

Această stare de lucruri nu mai 
poate continua. Conducerile comer

ciale O.C.L. industrial și alimentar, 
Aprozar, T.A.P.L., au datoria să ve
rifice cu atenție toate cîntarele folo
site în unitățile lor, iar pe cele defecte 
să le înlăture din unități și să ia mă
suri de reparare a lor. Secția comer
cială a sfatului popular raional și 
secțiile comerciale ale sfaturilor popu
lare orășenești trebuie să dea toată 
atenția acestei probleme.

Nici un cîntar defect nu are ce 
căuta în magazine. Gestionarii și vîn- 
zătorii magazinelor să fie obligați să 
vîndă pîinea numai la cîntar.

Să fie cîntărite exact mărfurile vîn- 
dute în magazine!

mersuri la conducerea O.C.L, alimen
tar pentru aprovizionarea magazinu
lui, însă tovarășii de acolo le-au ar
gumentat că nu pot intra cu mașina în 
apropiere de magazin, fiindcă nu este 
loc.

Cu toate că pentru regia magazi
nului se cheltuiesc sume însemnate, 
sînt totuși zile cum a fost în 12 no
iembrie, cînd magazinul stă cu ușa 
încuiată, neavînd ce vinde.

Ar fi căzui ca O.C.L.-ul să ia mă1- 
surile necesare pentru lichidarea lip
surilor în ce privește felul defectuos 
în care funcționează magazinul ali
mentar nr. 27 din incinta minei Pe
trila.

N. BRÂ1LEANU 
corespondent

Să rezolvăm operativ cererile oamenilor muncii I
Despre o cerere, o sobă de teracotă defectă 

și o atitudine de crasă nepăsare
Încă din luna aprilie am făcut o 

cerere la gospodăria de locuințe a 
orașului Petrila. Am cerut să mi se 
repare o sobă de teracotă din locuin
ță și o fereastră. Pe atunci era direc
tor la gospodăria de locuințe tov. Ioan 
Szuhan. Toată vara l-am întrebat pe 
tov. director ce face cu soba defectă, 
dar dumnealui nici n-a vrut să mă as
culte.

Odată, cînd am fost din nou lâ co
lonie, era de față și tov. Andrei Pa- 
rizs. De astă dată tov. Szuhan și 
Parizs m-au „ascultat".

— Fă dumneata o cerere pentru bu
get, că noi l-am terminat — m-au 
sfătuit ei.

— Unde s-o fac ? — am întrebat 
eu.

— La minister.
— Bine, bine, dar la care minister? 

— ăm întrebat din nou.
Indiferent, la oricare minister — 

au răspuns.
Această discuție arătă cîtă lipsă de 

respect față de un om al muncii ma
nifestă tov. Szuhan și Parizs și cît 
de crasă este nepăsarea cu care pri
vesc cererile noastre, ale minerilor.

Noi minerii din Petrila cunoaștem

Tărăgănare
Locuiesc în colonia Piscu din co

muna Aninoasa. Locuința mea tre
buia să intre în reparație de măi mult 
timp. La 8 noiembrie am fost la gos
podăria de locuințe din Aninoasa și 
am cerut să mi se facă reparațiile 
cuvenite Ia locuință .

Tov. Mihai Bacinschi de la gospo
dăria de locuințe, mi-ă întoerpit un 
bon de reparații și m-a trimiis cu 
el la tov. Oliver de la mină. Tov. 
Oliver a luat bonul și a spus că vine 
el să vadă ce trebuie făcut.

A trecut 8 noiembrie, n-a venit. 
A trecut 9 noiembrie, la fel. In 10 
noiembrie, după ce am mers din nou 
după dînsul, a binevoit să se depla
seze pînă la locuința mea. A doua zi

Cârfi economice în pregătire
P. I. Leașcenko — Istoria econo

miei naționale ă U.R.S.S. (Capitalis
mul).

Al. D. Tănăse — Urmărirea și ana
liza îndeplinirii planului întreprinde
rilor industriale. 

și o altfel de atitudine a tovarășilor 
de la colonie, atitudinea pe care o au 
față de așa zisele cucoane. Noi am 
auzit des discuții ca aceea care ur
mează.

— Sărut-mîna, doamnă I...
— Bună ziua.
— Cum mai stați doamnă cu locu

ința ?
— Ah, bine că mi-ai adus aminte. 

Știi, soțul meu ar vrea să facem 
unele transformări. Nu-i mult de lu
cru : spargeți un perete, mutați două 
uși, faceți o verandă cu sticlă. Da-î 
urgent 1

— S-a făcut, doamnă. Mîine trimit 
zidarii. Sărut—mîna...

— Bună...
Și într-adevăr „renovări*, din aces

tea s-au făcut la Petrila, unele chiar 
în valoare de 30.000 lei.

Acum sîntem în noiembrie. A căzut 
și zăpada. E frig, dar eu nu pot să 
fac foc în cameră pentru că soba de 
teracotă este defectă. Tovărășii de la 
gospodăria de locuințe nu se sinchi
sesc însă de asta.

ADALBERT KIBEDI
miner fruntaș al întrecerii socia

liste, mina Pietrila

a trimis muncitorii să vadă și ei ce 
au de făcut. Și atît a fost, că nici 
în 12 noiembrie, nici în 13, nici în 
zilele următoare nimeni n-a venit să 
facă reparațiile necesare.

Poate cînd vor apare aceste rîn- 
duri lucrările de reparație vor fi înce
pute. Totuși, eu socot că e necesar 
să arăt că atît tov. Oliver_cît și tov. 
Bacinschi dovedesc nepăsare față de 
rezolvarea cerințelor oamenilor mun
cii. De fapt nu e primul caz cînd 
gospodăria de locuințe din Aninoasă 
tărăgănează lucrările de întreținere 
a locuințelor muncitorești.

I9AN BLEDEA 
maistru miner, mina Aninoasa

G. I. Baklanov — Statistică indus
trială.

Colectiv — Prețul de cost în ra
mura energiei electrice.

1. Ițicovici, I. Bogdănoiu, Gh. Eftimie 
— Cheltuielile de circulație în comer
țul socialist.

Despre activitatea științifică a catedrelor 
Institutului de mine din Petroșani

Planul cincinal prevede un avînt 
măreț al întregii noastre economii 
naționale și o, creștere considerabilă 
a nivelului de trai material și cul
tural al oamenilor muncii. Un rol im
portant revine în îndeplinirea aces
tor sarcini instituțiilor de învățămînt 
superior, institutelor de cercetări și 
organizațiilor științifice. Introducerea 
tehnicii noi, folosirea largă a meca
nizării proceselor de producție, mă
rirea producției bunurilor de larg 
consum și alte sarcini actuale, pun 
cerințe noi în fața științei și sluji
torilor ei.

Activitatea științifică trebuie dusă 
în primul rînd pentru rezolvarea pro
blemelor ridicate de construirea so
cialismului în tara noastră. In acest 
scop, ea trebuie să se desfășoare în 
strînsă legătură cu producția, cu pro
blemele puse de dezvoltarea econo
miei naționale.

Experiența școlii superioare sovie
tice constituie un ghid pentru activi
tatea științifică a personalului didac
tic din învățămîntul nostru superior. 
Știința sovietică face progrese con
tinue, ocupînd primul loc în știința 
mondială. Chezășia succeselor con
tinue ale științei sovietice constă în 
faptul Gă ea slujește cu fidelitate in
teresele oamenilor muncii și păcii, 
este bazată pe unitatea dintre teorie

Irig. ILIE CONSTANT1NESCU 

și practică și are ca scop dezvoltarea 
economiei naționale, a tehnicii înain
tate, a întregii culturi a poporului 
sovietic.

In țara noastră, munca de cerce
tări științifice se bucură de o grijă 
deosebită din partea partidului și 
guvernului. Plenara lărgită a C.C. 
al P.M.R. din 19—20 august 1953 
pune ca sarcină organizațiilor de 
partid să vegheze în permanență pen
tru asigurarea condițiilor favorabile 
activității creatoare a oamenilor de 
știință și cultură.

In anul școlar trecut, la Institu
tul de mine „Gh. Gheorghiu-Dej“ din 
Petroșani, colectivele de catedră și-au 
desfășurat activitatea științifică pe 
baza unei tematici lagată de produc
ția minelor. Catedra de mecanică a- 
plicată, spre exemplu, s-a preocupat 
de rezolvarea cea mai potrivită a 
problemei stîlpilor metalici — aceș
tia trebuind să fie pe cît se poate de 
ușori (70—90 kg. buc.j, de rezistenți, 
pentru a fi întrebuințați în abatajele 
din straturile III și IV ale minelor 
Văii Jiului.

Tema studiului, susținut de prof. 
Paul Eugen, a fost : „Sarcina por
tantă a sțîlpului metalic, — teles

copic, — de abataj cu pană transver
sală, utilizat la minele din Valea Jiu
lui“.

Rezolvarea acestei probleme are o 
însemnată valoare teoretică și prac
tică pentru atelierele care confecțio
nează stîlpii cît și pentru exploată
rile care îi folosesc, avînd în felul a- 
cesta posibilitatea să-i utilizeze în 
abatajele corespunzătoare.

Catedra de electrotehnică a studiat 
tema: „Calculul curenților capacitivi la 
o rețea trifazată simetrică și echili
brată și la o rețea trifazată cu una 
din faze puse la pămînt”. Studiul a- 
cestei probleme are o importanta 
foarte mare pentru utilizarea rațio
nală a rețelelor subterane de cabluri 
electrice,care ar da posibilitatea de 
scurgeri la pămînt, periculoase atît 
pentru oameni cît și pentru instalații. 
Această comunicare va ajuta catedră 
și pe practicieni să rezolve problema, 
în ansamblu, în ceea ce privește mă
rirea securității muncii și a funcțio
nării raționale a instalațiilor electri
ce din mină.

Tov. conferențiar Onciu Teodor a 
abordat o problemă foarte importan
tă în situația actuală de mecanizare 
și electrificare crescîndă a minelor : 
„Tensiunea cea mai potrivită pentru 
exploatările miniere”, făcînd propu
neri concrete în acest domeniu.

Catedra de exploatări miniere și-3 
dezvoltat activitatea științifică, trâ- 
tînd cu colectivul său două probleme 
importante:

— Studiul realizării procedeului 
de explodare millsecund — utilizînd 
amorse electrice instantanee, al tov. 
conferențiar Ștefan Mihai.

— Studiul posibilităților de intro
ducere sau extindere a armării ga
leriilor cu prefabricate din beton- 
armat și din metal — susținut de tov. 
conferențiar Melenciuc Vladimir și 
colectivul său.

Rezolvarea primei probleme des
chide mari posibilități de a mări efec
tul explozivului folosit cu mijloacele 
existente (amorse instantanee) pe de 
o parte, iar pe de altă parte — de ă 
ridica productivitatea muncii la îna
intări. Studiul a permis confecționa
rea unui apărat de reglare a inițierii 
electrice eșalonate, la intervale de 
0,1—0,2 secunde, acesta fiind propus 
spre omolgare pentru a extinde folo
sirea procedeului de millsecund.

A doua problemă, legată de înlo
cuirea lemnului la susținerea lucră
rilor de deschidere și de pregătire, 
rezolvă problema economică a lem
nului pe de o parte, iar pe de altă 
parte creează condiții de mărire a 
productivității muncii prin reducerea 
lucrărilor de întreținere și contribuie 
la scăderea prețului de cost al unei 
tone externe.

Studiul a ajuns în faza de experi
mentare, urmînd a se obține indicații
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Educarea tinerilor constructori — sarcină de seamă 
a organizațiilor U.T.M. de pe șantiere

Șantierul nostru este socotit pe 
drept cuvînt unul dintre cele mai 
mari șantiere de construcții din Va
lea Jiului. Aici lucrează alături de 
muncitorii vîrstnici sute de tineri și 
tinere care prin munca lor entuziastă 
contribuie la îndeplinirea sarcinilor 
de plan.

. In mobilizarea tineretului la între
cerea socialistă, la aplicarea meto
delor și inițiativelor înaintate, cît și 
în educarea lui în spiritul atitudinii 
noi față de muncă un rol de seamă 
îl au organizațiile U.T.M. Preocu
pate de educarea multilaterală a 
tineretului, de ridicarea nivelului său 
politic, profesional și cultural, ma
joritatea organizațiilor de bază UTM 
de pe șantier se achită cu succes de 
'această sarcină.

O atenție deosebită a acordat edu
cării comuniste a tineretului, antre
nării lui în întrecerea socialistă, or
ganizația de bâză U.T.M. al cărui 
secretar este tovarășul Ion Martin. 
Această organizație s-a preocupai în 

Din activitatea muncitorilor dm transporturile auto
r Alături de ceilalți oameni ai mun
cii din Valea Jiului, colectivul sta
ției nr. 2 auto-transporturi Vulcan 
luptă cu avînt sporit pentru realiza
rea planului de transport al stației.

Pentru a obține rezultate cît mai 
bune s-a organizat în cadrul stației 
un număr de 6 brigăzi de producție, 
care au dat rezultate foarte frumoase. 
Astfel, în urma organizării muncii în 
brigăzi de producție, Sra reușit ca pe 
luna octombrie autocamionul cu nr. 
25178 condus de șoferul Ion Beni- 
ovschi să-și realizeze planul la tonaj 
în proporție de 145 la sută, iar la1 
tone km. cu 151 Ia sută. ¡Șoferii loja 
Bistrian și Petru Creete și-au reali
zat planul la tonaj în proporție de 
134 la sută, iar la tone km. — de 
126 la sută. Rezultate la fel de bune 
au obținut și tov. Nicolae Pînzaru 
care lucrînd în circuit cu tractorul 
nr. 65.157 a îndeplinit planul de 
transport la tonaj în proporție de

Sp
De curînd, pe scenă clubului mun

citoresc din Petrila a fost prezentat 
de către un ansamblu militar din Bu
curești un frumos spectacol. Cu acest 
prilej ansamblul a realizat un spec
tacol excepțional, de un înalt nivel 
artistic, plin de viață și de optimism. 
Scenetele, cîntecele și jocurile prezen- 

practice pentru extinderea susținerii 
cu armături prefabricate de beton 
'armat.

Tov. conferențiar Prosie Victor a 
studiat problema prafului de cărbune 
din minele din Valea Jiului, anali- 
zînd condițiunile periculoase care 
trebuie evitate, făcînd propuneri pen
tru aparatura și mijloacele perfecțio
nate tehnice pentru realizarea secu
rității muncii.

Pe lingă succesele obținute, în acti
vitatea științifică a Institutului de 
mine mai sînt încă serioase lipsuri, a 
căror lichidare trebuie să constituie 
o preocupare permanentă a conduce
rii institutului și a colectivelor de ca
tedră.

Comunicările care se prezintă spre 
analiză consiliului științific al insti
tutului nu sînt discutate temeinic în 
cadrul colectivelor de catedră (comu
nicarea „Observațiuni asupra teore
mei lui König), din care cauză unele 
ședințe ale consiliului științific nu 
constituie un mediu prielnic pentru 
lupta de opinii, pentru dezvăluirea 
lipsurilor și crearea unui imbold în 
activitatea de viitor.

<> altă lipsă e aceea că în cadrul 
institutului nu s-a organizat pînă 
în prezent nici o conferință științifică 
cu corpul didactic, care ar fi făcut 
cunoscute într-un cerc mai larg rea
lizările noastre și ar fi supus unei a- 
naiize critice lucrările efectuate. A- 
ceastă conferință ar fi constituit tot
odată și un ajutor prețios pentru exe- 
.utanții acestor lucrări. 

permanență de ridicarea nivelului 
politic-ideologic al tinerilor, înca- 
drîndu-i în diferite forme de învață- 
mînt, a veghiat asupra felului cum 
este însușit de către cursanți mate
rialul predat etc. Munca politică de
pusă de organizația de bază în edu
carea comunistă a tineretului este 
oglindită de succesele dobîndite în 
întrecerea socialistă de brigăzile de 
tineret din raza sa de activitate.

Brigada de tineret condusă de tov. 
Gheorghe Cernea înregistrează zi de 
zi depășiri medii de normă de 50— 
75 la sută, situîndu-se la loc de frun
te printre brigăzile de pe șantier. La 
rîndttl lor, tinerii din brigada de 
specialitate condusă de tovarășul 
Ioan Grojdan își depășesc cu G0 
la sută norma fixată, efectuînd tot
odată lucrări de bună calitate. Ase
menea succese realizează și brigada 
utemistului Aurel Negru, precum și 
alte brigăzi.

Pe șantierul nostru, mai sînt însă 
unele organizații de bază U.T.M. care

207 la sută și la tone km. — de 208 
la sută. Tractoristul Vasile Marines- 
cu și-a îndeplinit planul de tonaj în 
proporție de 145 la sută, iar la tone 
km. — de 174 la sută.

S-au mai evidențiat tov. V. Chipei, 
Dumitru Seringău, loan Holțman, 
Alexandru Dobre, Traian Globnicu, 
și Dumitru Vlădoiu. Cu toate aceste 
succese, în ansamblu pe stație s-a ob
ținut în luna octombrie un coeficient 
scăzut de utilizare a parcului de 
mașini. Rezultatele slabe obținute în 
ceea ce privește coeficientul de ex
ploatare a parcului se datoresc pe de 
o carte unor tovarăși conducători 
auto, ca Mihai Mătăsăreanu, Aurel 
Băldea și alții care nu întrețin ma
șinile lor în bună stare, nespălîndu-le 
și negresîndu-le la timp, iar pe de 
altă parte atelierului de reparații auto 
al întreprinderii 709 I.ivezeni, care 
execută reparații superficiale și nu 

ect a col pentru mineri
tate au fost răsplătite cu puternice 
aplauze din partea celor peste 700 de 
spectatori. Printre aceștia se aflau nu
meroși fruntași ai întrecerii socia
liste de la mina Petrila ca Iuliu Hai- 
du, Erou al Muncii Socialiste, Petru 
Bexa, Gheorghe Nistoreanu și mulți 
alții.

Unele colective de catedră, cum ar 
fi cele de la Mașini-Miniere, Geolo
gie-Topografie, nu au participat cu 
comunicări în cadrul consiliului știin
țific al institutului. De aici se vede 
dezinteresul unor cadre față de 
munca științifică, precum și faptul 
că o parte din șefii de catedră nu se 
preocupă în suficientă măsură pentru- 
a duce o activitate științifică susți
nută. De asemenea, nu se poate trece 
cu vederea că o serie de cadre didac
tice cu o bună calificare, cum sînt 
tov. Slivilescu Marin, Vlasin Vasile, 
Cornel Eufrosin și alții, nu au par
ticipat cu comunicări asupra lucrări
lor pe care le au în cadrul tematicii 
din plan, deși datele terminării lucră
rilor au fost depășite.

O lipsă în munca științifică poate 
fi considerat faptul că planul de ac
tivitate științifică al catedrelor are un 
caracter prea divers, din care cauză 
nu s-au putut forma colective științi
fice bine închegate, ceea ce împiedi
că ridicarea nivelului cercetărilor.

Dacă munca științifică din institu
tul nostru nu a luat amploarea cores
punzătoare forțelor noastre, aceasta 
se datorește și faptului că unele cadre 
didactice cumulează multe sarcini și 
nu se pot ocupa în mod serios de 
calificarea lor didactică și științifică. 
Afară de aceasta nu toate cadrele di
dactice pornesc cu curaj la r zc; . arca 
problemelor științifice, preferind să 
adopte o atitudine comodă, care nu le 
cere să pună la contribuție mai mult 
efort. Prin aceasta însă rămîn în 

nu se achită de sarcinile ce le revin 
sau duc o activitate formală. Orga
nizația de bază a cărei secretar este 
tov. Constantin Nedelcu nu este pre
ocupată în suficientă măsură de edu
carea comunistă a tinerilor, de ridi
carea nivelului lor politic și ideolo
gic. Ea s-a mulțumit cu faptul că a 
încadrat tinerii în învățămîntul po
litic, fără a urmări felul în care ei 
participă la formele de învățămînt, 
fără a controla felul în care ei își în
sușesc și aplică în practică cele învă
țate.

In vederea îmbunătățirii muncii de 
educare a tinerilor, de ridicare a ni
velului lor politic și ideologic, este 
necesar ca fiecare organizație de bază 
U.T.M. de pe șantierul nostru să pri
vească cu mai muit simț de răspun
dere problema învățămîntului de or
ganizație, să exercite un control per
manent asupra felului în care tinerii 
se achită de această îndatorire statu
tară.

DUMITRU ZBANCA 
corespondent

respectă timpul planificat pentru 
executarea reviziilor și reparațiilor.

Mai sînt și alte lipsuri care frî- 
nează bunul mers al producției. Prin
tre acestea trebuie a'rătate întîrzierile 
la serviciu și indisciplina în muncă, 
care îi caracterizează pe tov. Nicolae 
Trifan, Mihai Mătăsăreanu, Geor- 
gescu Paul. Alexandru Firizoiu care 
lipsesc sau întîrzie de la serviciu.

Pentru ca să întîmpinăm cu cinste 
cel de al II-lea Congres al P.M.R. 
este necesar să fie întărită disciplina 
în muncă, să fie folosite din plin orele 
de lucru, să se reducă timpul de 
staționare la încărcări și descărcări, 
printr-o colaborare strînsă între con
ducerea stației și șantiere.

In felul acesta stația noastră de 
transport va reuși să se achite cu 
succes de sarcinile de plan pe luna 
în curs.

VELESCU TIBERIU 
corespondent

După spectacol, tovarășul Alexan
dru Botoșanu, responsabilul cultural 
al sindicatului minier Petrila, a mul
țumit ansamblului pentru frumosul 
program artistic prezentat pentru mi
neri.

MAR IA MORAR U 
corespondent

urma vieții, în urma cerințelor învă
țămîntului de tip nou.

Analizînd stadiul muncii științifice 
desfășurată în acest an, consiliul 
științific al Institutului de mine și-a 
propus o serie de sarcini care au 
drept scop ridicarea muncii științifice 
la un nivel mai înalt și înlăturarea 
lipsurilor existente. Cele mai impor
tante sarcini sînt: organizarea unui 
control permanent din partea direc
țiunii, a decanilor și a șefilor de ca
tedră asupra realizării planului de 
activitate științifică ; întărirea vieții 
colectivelor de catedră prin înrădăci
narea discuțiilor periodice asupra în
tregii activități; întărirea legăturii 
între colectivele de catedră și produc 
ție prin încheierea unui număr de 
contracte și atragerea unor ingineri 
și tehnicieni din producție în colecti
vele de rezolvare a diferitelor proble
me științifice; asigurarea bazei ma
teriale necesare experimentărilor, re
partizarea de probleme științifice 
tuturor membrilor colectivelor de 
catedră etc.

Colectivele de catedră ale Institu
tului de mine ,,Gh. Gheorghiu Dej" 
din Petroșani pot aduce o contribuție 
de. seamă în rezolvarea celor mai im
portant'’ probleme teoretice și practi
ce cu privire la dezvoltarea industriei 
carbonifere și la generalizarea expe
rienței înaintate din această indus
trie. Ele trebuie să contribuie mai in
tens la ridicarea muncii științifice, la 
lupta pentru înflorirea și dezvoltarea 
patriei noastre.

A APĂRUT:

Carnetul agitatorului
Nr. 18 Noiembrie 1954

CUPRINS
D. Lazăr: Pregătirea temeinică a 

colectivului de agitatori — condiție 
de seamă în ridicarea muncii politice 
de masă.

Toată atenția muncii politice de 
masă pentru îndeplinirea integrală a' 
planului de colectări 1

C. Ene Peiracke : Uniți în asociație 
simplă am obținut recolte bogate.

D. CruceruCăminul cultural șl 
colectivul de agitatori desfășoară 
munca pentru punerea în practică ă 
prevederilor proiectului de Directive.

V. Szarvas: Din experiența noas
tră în lupta pentru mai mult cărbune.

Mai multe mașini și unelte agri
cole pentru dezvoltarea agriculturii I 
(Pe marginea unei consfătuiri orga
nizate de redacția „Carnetul agita
torului“).

/. Rimniceanu: Cum desfășurăm 
munca de agitație pentru buna deser
vire a consumatorilor.

I. Manea: A 30-a aniversare a Re
publicii Populare Mongole.

Pentru ridicarea 
nivelului predării în școli

Cadrele didactice din Lupeni âu ți
nut zilele trecute o ședință în sco
pul generalizării procedeelor celor mai 
bune în legătură cu metodica predă
rii, pentru ca în felul acesta să se 
poată reduce numărul elevilor rămași 
în urmă la învățătură. La această șe
dință au fost convocați și directorii: 
școlilor de 7 ani și medii din Valea 
Jiului, pentru a desprinde din felul 
cum se predau lecțiile, precum și din 
discuții, procedeele de predare și cele 
mai bune metode folosite în comuni
carea cunoștințelor.

Cu acest prilej s-au organizat in- 
terasistențe și schimburi de experien
ță. Tovarășul Emil Sfura, profesor de 
istorie, a ținut lecția zilei în prezen
ța tov. profesori de istorie din Lupeni 
și a tov. directori ai școlilor din ra
ion. După această lecție au urmat dis
cuții și s-au stabilit cele mai bune 
metode de predare, atît pentru lecțiile 
de comunicare a noilor cunoștințe/ 
cît și pentru lecțiile de consolidare, 
verificare și de control.

In cadrul cabinetelor pedagogice 
de la fiecare școală, cadrele didactice 
din Lupeni studiază metodicile noi 
editate de către Ministerul Invățâ- 
mîntului șl fac recenzii în cadrul șe
dințelor consiliilor pedagogice. Astfel 
de ședințe s-au ținut la școala nr. 1, 
unde tov. Emil Tetileanu a vorbit 
despre „îmbunătățirea metodei de1 
predare a aritmeticii la clasele I—IV“, 
tov. Aurelia Aldica despre predarea' 
istoriei, iar tov. Nițu Picu despre pre
darea matematicii la școlile medii.

In munca de ridicare a nivelului 
predării în școlile de 7 ani și medii 
din Lupeni, cadrele didactice depun 
multă străduință și caută să-și per
fecționeze metodele de predare prim 
studiul amănunțit al metodologiei 
sovietice și prin schimburi de expe
riență Ia toate disciplinele școlare.

T. E. 
corespondent

In atenția 
depunătorilor la C.E.C.

Casa de Economii și Consemna- 
țiuni face din nou apel la deținătorii 
de obligațiuni C.E.C. 4°/o cu cîștiguri, 
precum și la posesorii de librete de 
economie cu cîștiguri să confrunte 
seriile obligațiunilor sau libretelor cu 
listele oficiale publicate dup« fiecare 
tragere.

Aceasta întrucît unele librete cu 
cîștiguri și obligațiuni C.E.C., fiind 
la purtător, C.E.C.-ul nu are posibi
litatea de a identifica pe cîștigători 
și de a le plăti cîștigurile, dacă ei 
nu le solicită.



STEAGUL ROȘU

—----- In a doua zi a sesiunii --------
STOCKHOLM (prin telefon de la 

trimisul special al „Scinteii")
întunericul nu s-a destrămat încă, 

dar orașul s-a și irezit. Afară începe 
să se cearnă fulgi subțiri, cristalini. 
Ziarele suedez&de astăzi publică in
formații in legătură cu lucrările Con
siliului- Mondial al Păcii, amintesc 
despre unii sau alții dintre partici- 
panți.

Spre sediul sesiunii gonesc din 
toate părțile orașului zeci de auto
turisme și autobuse. Din dreptul clă
dirii unde se ține sesiunea, situată 
pe o înălțime, orașul cu casele lui 
de piatră prezintă o priveliște intere
santă. Jo's, la cîteva zeci de metri, 
vapoare se leagănă pe valurile lacu
lui Mălaren.

Sus, sute de oameni de toate ra
sele, inveșmintați în cele mat dife
rite feluri, pătrund în clădirea un.de 
se desfășoară lucrările sesiunii. în
cepe cea de a 2-a zi a lucrărilor se
siunii. Primul vorbitor de azi a fost 
delegatul romîn, acad. St. Milcu. 
Cuvintarea sa, exprimînd poziția po
porului nostru față de problema se
curității în Europa și față de proble
ma germană, a fost urmărită cu 
mare atenție de către sutele de par
ticipant  i. Aplauzele acestora au ară
tat că punctul de vedere al poporului 
romîn corespunde pe deplin intere
selor tuturor popoarelor iubitoare de 
pace, intereselor cauzei păcii și se
curității internaționale. Nu mult după 
aceea, în sălile rezervate presei tex
tul cuvintării delegatului nostru, ală-

Lucrările Comitetului Politic al O. N. U.
NEW YORK (Agerpres). — TASS 
La începutul ședinței din după a- 

miaza zilei de 18 noiembrie a Comi
tetului Politic, reprezentantul S.U.A., 
Lodge, a prezentat, în numele celor 
7 delegații — Australia, Belgia, Ca
nada, Anglia, S.U.A., Franța și Uniu
nea sud-africană —- proiectul de re
zoluție revizuit.' In declarația sa, 
Lodge a explicat esența schimbărilor 
aduse proiectului inițial al „celor 7“, 
arătînd că aceste schimbări țin sea
ma de amendamentele propuse de Ui- 
nîunea Sovietică, precum și de obser
vațiile delegatului Indiei. Autorii pro
iectului, a spus el, consideră că schim
bările au îmbunătățit textul proiectu
lui inițial. Lodge a comunicat, de â- 
semenea, că delegațiile autoare ale 
proiectului de rezoluție n-au putut 
să accepte propunerile sovietice pri
vitoare la schimbarea unuia din pa
ragrafele părții operative a rezoluției, 
propuneri care precizează că nu nu
mai statele membre ale O.N.U. și in
stituțiile specializate trebuie invitate 
să ia parte la conferința internațio
nală pentru folosirea energiei atomice 
în scopuri pașnice, ci și toate statele 
care-și vor exprima dorința de a par
ticipă la aceasta.

A luat apoi cuvîntul șeful delega
ției sovietice, A. I. Vîșinski, care s-ă 
ocupat de esența amendamentelor so
vietice. Primul amendament, în care 
se vorbește despre străduința Adună
rii Generale de a contribui prin toate 

turi de textele altor discursuri, a fost 
pus la dispoziția ziariștilor aflați aci.

După ce o serie de alți delegați au 
continuat să exprime părerea popoa
relor lor asupra primului punct de 
pe ordinea de zi, s-a trecut la dez
baterea problemei următoare — „Si 
tuația creată în diferitele părți ale 
Asiei în urma intervenției străine și 
a sistemului blocurilor și coalițiilor 
militare". Iși spun cuvîntul delegații 
asiatici, răsună glasul reprezentanți
lor a jumătate din omenire. Ascul- 
tindu-i, îți dai seama de forța, imen
să ce o reprezintă popoarele trezite 
ale Asiei. Apare cu toată certitudinea 
că nimic nu poate și nu va putea 
opri marșul spre libertate al popoa
relor Asiei.

Pacea unește sub aceleași flamuri 
milidane de oameni din China, India, 
Indonezia, Birmania, Japonia etc.

Analizînd sub diferite aspecte pro
blemele asiatice, vorbitorii se referă 
cu indignare nestăpînită la S.E.A.T.O. 
(pactul Asiei de sud-est) creat de 
curind sub egidă americană.

Asiaticii resping net politică im
perialismului agresiv a blocurilor și 
alianțelor militare; ei vor să-și hotă
rască singuri destinul. Este fără în
doială că actuala sesiune a Consiliu
lui Mondial al Păcii vă adopta noi ho- 
tăriri importante pe liniă luptei pen
tru zădărnicirea plănurilor provoca
torilor de război'îndreptate împotrivă 
popoarelor Asiei.

B. STOIAN

mijloacele la folosirea marilor desco
periri din domeniul energiei atomice 
numai în scopuri pașnice, și-a găsit 
expresia în punctul corespunzător al 
proiectului de rezoluție revizuit.

Cel de al doilea amendament so
vietic prevede ca în textul rezoluției 
să nu se constate numai faptul că se 
duc tratative cu privire la crearea u- 
nui organ internațional pentru folo
sirea energiei atomice în scopuri paș
nice, ci să se și recomande continua
rea tratativelor. Și acest amendament 
și-a găsit expresia în proiectul de 
rezoluție revizuit. Delegația sovieti
că este de acord și cu alte cîteva 
schimbări ale proiectului de rezoluție 
inițial și în special cu aceea că A- 
dunarea Generală și-a exprimat spe
ranța că'organul internațional va fi 
creat fără întîrziere, precum și cu 
punctul în care se vorbește despre co
mitetul pentru pregătirea conferinței 
internaționale. In proiectul de rezo
luție revizuit sînt numite 7 țări — 
Brazilia, India, Canada, Anglia, 
SRJ.A., U.R1S.S. și Franța — ai că
ror reprezentanți urmează să facă 
parte din acest comitet.

In legătură cu aceasta, reprezen
tantul Uniunii Sovietice ă subliniat 
că porțile unei asemenea conferințe 
trebuie să fie deschise tuturor țărilor, 
deoarece acest lucru are o mare în
semnătate principială.

Discutarea proiectului de rezoluție 
revizuit al „celor 7“ va continuă.

Poziția pozitivă a unor guverne europene 
față sie Nota âniunu Sovietice din 13 noiembrie a. c

Zilele acestea, încă șase guverne, 
printre care cele ale Albaniei, Sue
diei, Ungariei, R. D. Germane și Fin 
landei, au răspuns la Nota Uniunii 
Sovietice din 13 noiembrie a. c. cu 
privire la convocarea la 29 noiem
brie a unei conferințe pe întreaga Eu
ropă în problema creării unui sistem 
de securitate colectivă în Europa.

Toate guvernele care au răspuns 
pozitiv la Nota sovietică, condamnă 
planurile de reînviere a militarismu
lui german.

„După părerea guvernului ungar, 
— se spune în răspunsul acestuia la 
Nota sovietică — traducerea în viață 
a acordurilor de la Londra și Paris

Al XII-lea Congres
al Partidului Popular Revoluționar Mongol
ULAN-BATOR (Agerpres). — TASS 
La 19 noiembrie s-a deschis Ia 

Ulan-Bator Congresul al XII-lea al 
Partidului Popular Revoluționar Mon
gol (P.P.R.M.).

Congresul a fost deschis de D. 
Damba, prim secretar al Comitetului 
Central al Partidului Popular Revo
luționar Mongol.

La primul punct de pe ordinea de 
zi, raportul de activitate al Comitetu
lui Central al P.P.R.M. a fost prezen
tat de I. Țedenbal, membru în Biroul 
Politic al Comitetului Central al Par
tidului Popular Revoluționar Mongol.

Perioada care a trecut de la Con
gresul al Xl-lea al partidului — a 
subliniat 1. Țedenbal — a fost mar
cată prin consolidarea continuă a si
tuației interne a Republicii Populare 
Mongole, prin întărirea orînduirii de- 
mocrat-populare, prin dezvoltarea e- 
conomiei naționale și a culturii.

Ramura principală a economici na-

Mai mult de jumătate din membrii Camerei Comunelor 
s-au abținut să voteze acordurile de la Londra și Paris
LONDRA (Agerpres). — Dezbate

rile din Camera Comunelor cu privi
re la acordurile de la Londra și Pa
ris au continuat în după amiaza zilei 
de 18 noiembrie.

Luînd cuvîntul în cadrul acestor 
dezbateri, liderul fracțiunii de stînga 
al partidului laburist, Bevan, «ia de
clarat că subscriind la acordurile de 
la Paris care stabilesc refacerea 
We’irmachtului în Germania occiden
tală, Marea Britanle „a capitulat în 
fața promisiunilor“ exercitate de se
cretarul Departamentului de Stat a- 
merican, Dul-les.

In încheierea dezbaterilor a luat 
din nou cuvîntul ministrul de Exter

Acțiuni ale aviației Armatei Populare de Eliberare Chineze
PEKIN (Agerpres). — China Nouă
Din Cijocian se transmite că la 18 

noiembrie avioane ale Armatei Popu
lare de Eliberare au zburat în cîteva 
valuri deasupra insulelor Iușan — si
tuate la 50 km. nord-est de insula Da- 
cen. Au fost ' '>sate bombe asupra 

ar duce la reînvierea militarismului 
german, ar face să crească primejdia 
unui nou război, ar îngreuna regle
mentarea problemelor europene liti
gioase, în primul rînd a problemei 
germane, ar crea piedici în calea dez
voltării statelor europene. Statele iu
bitoare de pace nu pot privi aceasta 
cu brațele încrucișate“.

In răspunsul său la aceeași Notă, 
guvernul Republicii Populare Chine
ze aprobă întru totul propunerea gu
vernului Uniunii Sovietice și este gata 
să trimită un reprezentant care să 
participe în calitate de observator la 
conferința pe întreaga Europă.

ționale a Republicii Populare Mon
gole o constituie creșterea animale
lor. In anii primului cincinal, șepte- 
lul a sporit cu 8,7 la sută.

In încheierea raportului său, Țe
denbal a subliniat că în fața Partidu
lui Popular Revoluționar Mongol stau 
sarcini de o importanță politică u- 
riașă în ceea ce privește construirea 
socialismului, dezvoltarea continuă a 
economiei Republicii Populare Mon
gole și în special ă rămurei sale prin
cipale — creșterea vitelor, în trans
formarea socialistă a agriculturii, pre
cum și în dezvoltarea culturii, națio
nală în formă și socialistă în con
ținut. Poporul nostru, a declarat Țe
denbal, sub conducerea încercată â 
partidului său popular revoluționar, 
âvînd marele ajutor frățesc mereu, 
crescînd al puternicei Uniuni Sovie
tice. își va îndeplini cu cinste pro
gramul de muncă trasat de cel de al 
XII-lea Congres al P.P.R.M.

ne, Eden, care a fost întrerupt de o 
manifestație de protest în tribuna pu
blicului. Publicul care asista a împie
dicat expunerea Iui Eden cu strigăi- 
tele: „Jos înarmarea Germaniei“. In 
sala Camerei Comunelor au fost răs- 
pîndite manifeste împotriva ratifică
rii acordurilor de la Londra și Paris.-

Punindu-se la vot moțiunea care a- 
probă acordurile de la Londra și Pa1- 
ris cu privire la înarmarea Germaniei 
occidentale, în favoarea ei s-au înre
gistrat 264 voturi, iar contra — 6.

356 de parlamentari s-âu abținut 
de la vot. Grupul parlamentar labu
rist, precum și unii conservatori s-âu 
abținut de la vot.

bateriile de artilerie antiaeriană și âj 
trupelor ciânkaișiste de pe insula Be 
Iușian. Bombele au nimerit în plin. A!- 
vioanele Armatei Populare de Elibe
rare s-au întors neavariate la bază’ 
lor.

Opinia publică din majoritatea ță
rilor, europene constată cu neliniște 
că activitatea numeroaselor organi
zații de spionaj și diversiune, create 
în Germania occidentală și în Berli
nul occidental de autoritățile ameri
cane de ocupație intensifică încorda
rea internațională și reprezintă o pri
mejdie directă pentru pace. înaltul 
comisar al U.R.S.S. în Germania a, 
cerut de nenumărate ori, în mod hotăj- 
rît, dizolvarea acestor organizații. 
Autoritățile americane de ocupație 
s-au limitat însă de fiecare dată la 
negarea verbală a faptelor.

Recent s-a încheiat la Berlin pro
cesul unui grup de agenți — membri 
ai organizației de spionaj condusă de 
fostul general fascist Gehlen. , Acest 
proces a, furnizat un bogat material 
documentar care dovedește în mod 
incontestabil că autoritățile america
ne de ocupație și guvernul de la Bonn 
finanțează și dirijează activitatea 
unei vaste rețele de organizații de

Despre activitatea de spionaj și diversiune 
a organizației lui Gehlen

de. E. PRALNIKOV
spionaj și diversiune, folosindu-le 
pentru subminarea regimului antifas
cist democrat din Republica Demo
crată Germană, pentru subminarea 
capacității de apărare a țărilor lagă
rului democrat, pentru pregătirea 
unui nou război.

Organizația,lui Gehlen este una din 
cele mai mari organizații de spionaj 
și diversiune create de autoritățile 
americane de ocupație din Germania 
occidentală.

Autoritățile americani nu numai 
că finanțează această organizație a 
lui Gehlen, cheltuind anual pentru 
întreținerea ei peste 20 milioane 
mărci vestgermane, nu numai că o 
aprovizionează cu aparate speciale de 
radioemisiune și radiorecepție, cu 
aparate de fotografiat și cu diferite 

echipamente necesare desfășurării 
activității de spionaj, dar totodată 
conduc nemijlocit organizația.

Activitatea organizației lui Gehlen 
este îndreptată spre subminarea pu
terii economice a R.D. Germane și 
țărilor de democrație populară, spre 
pregătirea condițiilor necesare pentru 
un atac agresiv împotriva acestor 
țări. Caracterul instigator al organi
zației lui Gehlen și participarea di
rectă a autorităților americane lâ 
crearea și conducerea ei, au fost do
vedite fără putință de tăgadă în 
cursul procesului care a luat sfîrșit 
recent la Berlin. Tocmai de aceea 
procesul a atras în mod deosebit aten
ția atît a cercurilor largi ale populației 
din R. D. Germană cît și a opiniei 
publice din toate țările europene.

Potrivit știrilor apărute în presă, 
organele securității de stat din R. D. 
Germană au arestat în ultimul timp 
peste 400 spioni. In prezent se fac 
cercetări și în curînd aceștia vor 
compare în fața justiției.

Organizația lui Gehlen a primit o 
lovitură foarte puternică. Dîndu-șî 
seama că vor suferi un eșec inevita
bil și vor fi arestați, peste 100 agenți 
s-au prezentat de bună voie la orga
nele securității și au făcut mărturi
siri cu privire la activitatea lor cri
minală.

Guvernul Adenauer intenționează 
să transforme organizația lui Geh
len într-o oficină de spionaj a wehr- 
machtului în curs de reînviere. De
mascarea activității instigatoare a' 
organizației lui Gehlen constituie în 
același timp o demascare a planuri
lor agresive ale militâriștilor din 
Germania occidentală și de peste o- 
cean. (Agerpres). („Izvestia“). i
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