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Pentru securitate colectivă și pace 
în Europa.

-Conferința țărilor europene expri- 
■ mă interesele tuturor popoarelor

- iubitoare de pace.
Sosirea la Pekin a primului minis

tru al Uniunii Birmane.
împotriva remilitarizării Germaniei 

o cldentale.
(nag. 4-a)

Calea sigura a păcii și securității 
în Europa

Privirile întregii omeniri iubitoare de pace sínt îndreptate 
în prezent spre Moscova, unde se desfășoară lucrările conferin
ței țărilor europene pentru asigurarea păcii și securității în Eu
ropa.

Actuala conferință de la Moscova, convocată din inițiativa 
Uniunii Sovietice în urma agravării situației internaționale prin 
adoptarea de către guvernele țărilor Europei occidentale a acor
durilor de la Paris, va arăta omenirii călea care o ferește de 
grozăviile unui nou război, calea care duce spre pace.

încheind acordurile de la Paris, prin care se consfințește 
reînvierea militarismului german, înjghebarea unei puternice 
armate revanșarde vest-germane și înglobarea ei în blocul mi
litarist agresiv creat de S.U.A. în Europa occidentală, guvernele 
statelor participante la aceste acorduri au pus popoarele Euro
pei în fața unui mare pericol. Prin aplicarea în viață a acor
durilor de la Paris se dă posibilitate să se creeze în Germania 
occidentală o armată de circa trei milioane de oameni — con
dusă de aceiași criminali care au condus trupele hitleriste în 
cel de ăl doilea război mondial — armată care potrivit planu
rilor cunoscute de pe acum ale militariștilor revanșarzi germani 
urmează să fie folosită în scopul unei noi agresiuni, pentru cu
cerirea de teritorii străine. Prin aplicarea acestor acorduri se 
dă posibilitate militariștilor vest .germani să dezvolte fără mci-o 
îngrădire industria de război —- aceeași industrie de război care 
a înarmat hoardele lui Hitler. Intr-un cuvînt, prin aplicarea 
acordurilor de la Paris se crează în Germania occidentală un 
stat militarist agresiv, care amenință să devină un puternic 
focar de război în Europa.

Se înțelege de la sine că .popoarele Europei, care au simțit 
nu derrjult pe pielea lor proprie, grozăviile războiului, care au 
văzut ce crime monstruoase sínt în staFe să săvîrșească mili- 
tariștii fasciști germani, nu pot sta bs mfiniie în sîn în față1 
unei asemenea situații. Cu atît mai mult, nu pot sta cu mîinile 
în sîn în fața unei-asemeuea^ailuații popoarele din. Uniunea- 
Sovietică, Republicile populare polonia. Cehoslovacia, Romîniă 
și celelalte state de democrație populară, care sínt amenințate 
direct de planurile agresive ale cercurilor imperialiste occiden
tale și care ău de apărat asemenea bunuri cum sînt roadele 
mărețelor cuceriri revoluționare, viața nouă și liberă, minu
natele construcții socialiste.

Conferința de la Moscova are tocmai scopul de a studia 
situația creată în urmă încheierii acordurilor de la Paris, de a 
arăta popoarelor calea justă spre evitarea unui nou măcel mon
dial și de a lua asemenea măsuri de apărare care să zădărni
cească încercările agresorilor de a cotropi pămînturi străine.

Acordurilor războinice de la Paris, delegația Uniunii So
vietice la conferința de la Moscova le-a opus încheierea unui 
acord care să se bazeze pe următoarele , principii fundamentale:

„In primul rînd. Să nu se admită în nici un caz reîftviereâ 
militarismului german, care a dezlănțuit primul și al doiîea 
război mondial și să se treacă în sfîrșit la rezolvarea cu perse
verență și răbdare a, problemei germane pe baza realizării unei 
înțelegeri înainte de toate între cele patru puteri, care 
poartă o răspundere deosebită pentru aceasta, implicit și pen
tru asigurarea păcii și securității în Europa.

In al doilea rînd. Să se creeze un sistem de securitate co
lectivă în Europa cu participarea tuturor statelor europene in
teresate în menținerea si întărirea păcii, indiferent de orîndui- 
rea lor de stat și socială, în care scop să se examineze cu toată 
atenția atît proiectul sovietic existent în legătură cu . Tratatul 
general european cu privire la securitatea’ colectivă în Europa“, 
cît și propunerile altor țări care vor fi prezentate în această 
problemă“.

'Această propunere a Uniunii Sovietice care arată calea ce 
duce spre asigurarea unei păci trainice în Europa — calea tra
tativelor pentru a se ajunge la rezolvarea problemelor litigioase 

■— ă fost sprijinită de toate țările participante lă Conferința de 
la Moscova.

Situația^ creată _prin încheierea acordurilor de la Paris șl 
pericolul grav pe care-1 reprezintă ratificarea și aplicarea lor 
care se pregătește cu înfrigurare în momentul de față, impune 
în același timp popoarelor iubitoare de pace din Europa să-ai 
unească strîns forțele și să le întărească în măsura corespun
zătoare acestei situații

Cuvîntările rostite de șefii delegațiilor statelor participante 
lia Conferință de la Moscovă au oglindit puternica unitate ce 
leagă țările lagărului demoerai. voința neclintită a acestor po
poare de ă apără pacea șî mărețele lor cuceriri revoluționare. 
In unanimitate, delegații s-au declarat de acord ca statele parti
cipante la conferință să iă măsuri comune în domeniul organi
zării forțelor, precum și a altor măsuri pentru a apăra în mod 
sigur muncă pașnică â popoarelor din țările lagărului năcii. neu
tru ă garantă integritatea menitelor acestor țări, pentru asigu
rarea lor în vederea apărării împotrivă unei eventuale agresiuni.

Ponorul nostru este ferm convins de justețea politicii și 
măsurilor practice ale statelor reprezentate b conferință, este 
ferm convins că această politică și aceste măsuri corespund 
întru totul cu interesele sale cele mai vitale

De aceea el spriiină în întregime politica partidului și 
guvernului său luptînd cu forțe mereu sporite pentru dezvol
tarea industriei, agriculturii și culturii, pentru întărirea capa
cității de apărare și înflorirea patriei.

Conferința țărilor europene 
pentru asigurarea păcii și securității

J in Europa
MOSCOVA (Agerpres). — TASS transmite:
La 1 decembrie a avut loc a treia ședință 

a conferinței țărilor europene,.pentru asigu
rarea păcii și securității în Europa. Ședința 
a fcst nrezidăt” ,de Gtto (rrdȚewoht. ș ••hi! de
legației Republicii Democrate Germane, pri
mul ministru aș Republicii Democrat'- Ger
mane.

La ședi * ă au fost ascultate declarația 
lui Manush jptyftiu, șeful delegației albaneze, 
vicepreședinte al Consiliului de Miniștri ai 
Republicii Populare Albania.; declarația lui 
Chivu Stoică, șeful delegației romîne, prim-

vicepreședinte al Consiliului de Miniștri ál 
Republicii Populare Romîne; declarația lui 
Cian Ven-tian, reprezentant al Republicii 
Populare Chineze, locțiitor al ministrului A- 
facerilor Externe al R.P. Chineze, ambasador 
extraordinar și plenipotențiar al Republicii 
Populare. Chineze în U.R.S.S. ; declarația lui 
András Hegedűs, șeful' delegației ungare, 
prim-vicepreședinte al Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Ungare, și declarația 
lui Anton lugov, șeful delegației bulgare, 
prim-vicepreședinte al Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Bulgaria.

DÍN VALEA JIULUI

In atelierul de tapițerie ăl 
întreprinderii de industrie lo
cală „6 August" din Petro' 
șăni, aplecate deasupra me
selor de lucru, muncitoarele, 
cu mișcări repezi și sigure, 
cos o nouă saltea. Inginerul 
șef al întreprinderii le dă in
dicații cum să muncească. 
După ce .a^d^ri îndrumările 
necesare, inginerul șef trece

Concursul
Ne mai desparte puțin timp 

de ziua cînd tinerii artiști 
amatori din brigăzile artis
tice de agitație din Valea Jiu
lui, care vor participa la con
curs, își vor dovedi măiestria 
lor.

La mina Lupeni, cele două 
brigăzi artistice de agitație 
noi formate, cu toate că au 
avut de întîmpinat unele greu
tăți, se pregătesc intens pen
tru concurs. Pînă acum aceste 
brigăzi au reușit să pregă
tească programe bogate și in
teresante. Un loc important 
în aceste programe îl ocupă 
dialogurile, monologurile, dan
surile și cîntecele satirice.

De curînd, membrii uneia

COP

Un magazin nou
la unitatea de cofetărie, apoi 
la atelierul de tîmplărie etc.

In acest an, muncitorii în
treprinderii „6 August“, spri
jiniți de către conducerea în
treprinderii, au dat un puter
nic avînt producției bunurilor 
de larg consum. Astfel, ei au 
produs pînă acum mari can
tități de sirop, vin de măcie- 

brigăzilor artistice 
din brigăzi au început să re
pete un monolog satiric, 
creație originală a tovarășu
lui llie Almășan, în care sînt 
combătute o serie de lipsuri 
existente la mina Lupeni. 
Printre lucrările adaptate spe
cificului minei Lupeni, după 
cele aflate în caietele cultu
rale și cele de îndrumare a 
brigăzilor artistice, amintim 
dialogurile „Critica“ și „Punc
tualii". In „Critica" se sati
rizează felul cum înțeleg u- 
nii tovarăși critica atunci 
cînd e vorba de alții și felul 
cum reacționează ei cînd sînt 
criticați, iar „Punctualii“ e o 
critică la adresa unor munci-

ILĂRIE INSO

se, prăjituri, mobilă de btfcă- 
iărie și altele.

Pentru a pune la îndemînă 
oamenilor muncii aceste bu
nuri, zilele trecute, în Petro
șani, pe strada „Gh. Glieor- 
ghiu-Dej“ nr. .26, s-a deschts 
un magazin de desfacere, a 
bunurilor de larg consum 
produse de colectivul între
prinderii „6 August“, 

de agitație
tori care sînt punctuali la in
trarea în șut, dar care pleacă 
cu mult înainte de termina
rea lui.

Cu multă însuflețire se pre
gătesc pentru concurs și bri
găzile artistice de agitație 
de la mina Petrila și Filatu
ra Lupeni. Im programul bri
găzii de la Petrila s-a intro
dus un punct nou : un tablou 
muzical pentru Mihai Ștefan 
și ortacii săi. In acest tablou 
se cîntă faptele care încunu
nează ultimul lor succes : în
deplinirea planului pe anul 
1957. Pe lîngă aceasta, bri
gada mai are în program 
scheciuri, epigrame și poezii 
satirice.

UTĂ
In patria noastră liberă, copiii oamenilor 

muncii se bucură de o copilărie fericită.
In Valea Jiului, în anii puterii populare, 

s-au creat numeroase instituții și unități sani
tare menite să apere sănătatea copiilor, să le 
asigure o copilărie însorită. Printre, aceste 
unități se numără cele 3 secții pentru copii 
care funcționează pe lîngă spitalele Văii Jiu

lui și staționarul pentru copii de la Loneâ, 
La Petroșani și Lupeni funcționează materni
tăți, iar la Vulcan și Aninoasa case de naș
tere. Pe lîngă numeroase întreprinderi și in
stituții din Valea Jiului s-au înființat creșe 
și cămine de zi pentru copii. In prezent, aici 
funcționează 8 cămine de zi și 3 creșe. In ele 
copiu celor ce muncesc se bucură de îngrijire 
deosebită.



2 STEAGUL ROȘU

IN F R Ä TIRE In contul anului 1952
un zumzet nesfîrșit de motoare ce 

pun în mișcare zeci de mașini, stă- 
pînește întreaga secție mecanică de 
la U.R.U.M.P. Infrînd în această sec
ție, nu știi încotro să-ți arunci privi
rea mai întîi. Intr-o parte a imensei 
hale, cuțitele numeroaselor' strunguri 
mușcă lacome din drugii de fier care 
iau încetul cu încetul forme de axe 
p&ntru diferite mașini miniere — bucșe, 
roți dințate, pinioane etc. Intre ba
curile unei planșaibe de strung, strîn- 
să ca-n ghiara unei fiare, stă prinsă 
o roată de vagonet.

Minunate sînt aceste mașini, dar 
i minunați socot c.ă sînt oamenii 

are Ie stăpînesc.
Ceva mai încolo — alte mașini. A- 

cesteă sînt frezele.

IN BRIGADA...

In secția mecanică a Uzinei de re
parat utilaj minier din Petroșani, ca 
de altfel în toate secțiile uzinei, lu
crează muncitori de toate naționali
tățile: romîni, maghiari, germani, 
sîrbi etc.

încă de pe cînd erau pe băncile 
școlii profesionale, tinerii Franclsc 
Șink, Ion Ursu și Iosif Konea au de
venit atît de buni prieteni, încît după 
absolvire au cerut, să fie repartizați 
la aceeași secție. Dorința lor le-a 
fost îndeplinită. Acum, ei se numără 
printre frezorii de frunte.

Primul gînd ai iui Șink, după ce-a 
venit în secția mecanică, a fost acela 
de a nu se lăsa mai prejos în. muncă 
decif tovarășii săi cu o calificare mai 
înaltă. Nici cît a fost elev nu s-a si
tuat printre codași, dar mai ales a- 
cum cînd are ocazia să dovedească 
cum și-a însușit cunoștințele predate 
în școală și cum le îmbină cu prac
tica din atelier.

— Tu ce zici Konea, facem treabă 
ori ba ?

— Facem, cum să nu. Acolo unde 
nu înțelegem ceva, cerem ajutorul to
varășilor mai vîrstnici și al tehnicie
nilor. E mai rușinos să strici un lucru 
din" cauza nepriceperii, decît să rogi 
pe cineva să-ți explice.

— Așa m-am gîndit și eu — răs
punse Șink. Ingîmfarea nu-i bună.

Toate acestea s-au petrecut cu mai 
bine de doi ani în urmă. La discuția 
celor doi trăsese cu urechea și prie
tenul lor. Ion Ursu. Problemele pe 
care le discutaseră Șink și Konea îl 
interesau și pe el.

— Și eu tot lâ fel voi face — gîndi 
tînărul Ursu.

Astfel, în rîndul tinerilor absolvenți 
ai școlii profesionale din Petroșani, 
repartizați la secția mecanică a 
U.R.U.M.P., luă naștere dorința una
nimă de ă se munci disciplinat.

După vreo lună și jumătate, tov 
Alexandru Deraeter, frezor de bază 
în secție, fruntaș al întrecerii socia 
liste, a stat într-o zi de vorbă cu Șink

— Ai vrea să treci de la frezele o- 
rizontale la astea speciale? Vei lucra 
alături de mine și cred că n-o să-ți 
pară rău,

— Mai încane îndoială?
A doua zi, Șink a și trecut să lu

creze la frezele speciale

„.ȘI PE TERENUL DE SPORT

— Ați auzit vestea cea nouă băieți?
— Care veste, măi Gruia?
—* Ei, dar înăpoiați mai sînteți voi! 

Parcă ați trăi pe cealaltă lume. Cum? 
N-ați aflat încă de campionatul de 
fotbal al școlilor profesionale?

In zilele următoare, printre alți ju
cători care făceau parte din echipa 
școlii profesionale, se antrenau și 
Francisc Șink, Ion Gruia, Ștefan Coz- 
ma și alții.

Echipa școlii profesionale metalur
gice din Petrdșăni a obținut victorie 
după victorie, situîndd-se prima în 
clasamentul pe regiune. Fără îndo
ială, că la această victorie a contri
buit și înfrățirea care-i unește pe mem
brii echipei atît în muncă, cît și în 
sport.

Așa după cum In sport au fost și 
sînt primii, tot astfel tinerii Ion Gruia 
de naționalitate romînă, Francisc Șink 
și Ștefan Cozma de naționalitate ma
ghiară. iosif Konea de naționalitate 
sîrbă și alții din secția mecanică a 
U.R.U.M.P., sînt și fruntași în muncă.

Deseori ei se duc împreună la dife
rite distracții, la spectacole, participă 
la acțiuni de muncă voluntară cum 
au fost și la amenajarea terenului de 
sport din Petroșani. ;

★

Sub conducerea înțeleaptă a parti
dului nostru, necontenit se consoli
dează frăția dintre oamenii muncii 
de naționalitate romînă și cei a’par- 
ținînd diferitelor minorități naționale 
din țara noastră. Același țel măreț, 
de a contribui la construirea socia
lismului în țara noastră, la apărarea 
cauzei nobile a păcii, îi unește pe a- 
cești oameni într-o colaborare și-o fră
ție de nezdruncinat

E. FAGUREL

Septembrie 1952.
In clădirea de pe strada M. Emi- 

nescu nr. 17 din Petroșani — forfotă 
neobișnuită. De citeva zile-n șir, pe 
poarta clădirii ies camioane încăr
cate cu bănci, catedre, dulapuri etc.

■— Se mută institutul — spuneau 
oamenii de pe strada M. E mine seu. 
Da, se mută in noua clădire, știți, 
aceea din deal, de deasupra orașului.

A plecat și ultimul camion. Nu mai 
era nimic de transportat. Dar...

— Au mai rămas telefoanele, cele 
două telefoane, tovarășe director — 
i-a spus tovarășului Biro Martin se
cretarul institutului. Eu zic să le de
montăm și să le ducem.

— Nu, nu se poate. Ii știi doar 
pe cei de la telefoane: numai ei du 
dreptul să monteze și să demonteze 
telefoanele. Mai bine fă o adresă prin 
care oerem demontarea celor două te^ 

i lefoane.
In aceeași zi, secretarul a întocmit 

adresa și a trimis-o oficiului P.T.T.R. 
Petroșani, care, la rîndu-i, a trimis-o 
Direcției regionale P.T.T.R. Deva, 
serv. T.T.

Decembrie 1954.
Pe cărarea, ce duce la institut, doi 

cetățeni urcă agale. Nu se grăbesc; 
au timp, se vede. In fața clădirii se 
opresc: o admiră. Și du de ce: e fru
moasă, e mare.

Unul din ei îl întreabă pe celă
lalt :

— Oare ciți ani să fi trecut de 
cînd s-a mutat institutul in clădirea 
ăsta nouă ?

— Doi, poate și măi bine. De aici, 
din clădirea ăsta au plecat in pro
ducție două promoții de ingineri: una 
în 1953 și alta în 1954.

— Așa-i, frate. Ce repede trece 
timpul! Acum cîțiva ani, pe aici, îmi

Cumpărați obligațiuni CEC 4°/0 cu cîștiguri
Deținătorii obligațiunilor CEC 4%’ 

cu cîștiguri iau parte la 6 trageri la 
sorți, de bază și o tragere suplimen
tară.

Tragerile de bază au loc la 30 oct., 
30 dec., 28 febr., 30 apr., 30 iunie, 30 
august. Tragerea suplimentară la 30 
septembrie.

La tragerile de bază se acordă cîș
tiguri în valoare de 25.000, 10.000,
5.000, 1.000 și 400 lei. 

amintesc, era ici-colo cîie un tufiș. 
Și-acum...

Au intrat. Au urcat scările, apoi au 
intrat în biroul directorului.

— Am venit să demontăm cele 
două telefoane — au spus ei.

— Care telefoane, fraților 2 Noi 
n-avem telefoane care să ne priso
sească.

— Cum care telefoane ? Cele pe 
care ați cerut dvs. să le demontăm. 
Poftim .adresa prin care cereți să de
montăm două telefoane.

Neștiind ce să mai creadă, tov. 
Biro a luat adresa și d citit-o „...ru
găm a demonta cele două telefoane 
din clădirea de pe strada M. Emines- 
cu nr. 17, intrucit institutul..." Și-d 
amintit. Era in 1952. Localul cel nou 
al institutului se terminase... Se fă
cuse o adresă pentru demontarea d 
două telefoane...

— Bine, tovarăși — le-a spus di
rectorul — abia acum v-ați gîndit să 
demontați cele două telefoane ? După 
doi ard ? Nu vedeți că adresa are 
dată de ... septembrie 1952?

Cei doi s-au privit unul pe celă
lalt și fără să fi scos vreun ctivlnt, 
cu sculele la subsoară, du făcut ca- 
le-ntoarsă.

Intr-adevăr, timpul nu trece pentru 
toți Id fel. Pentru unii trece prea în
cet: aceștia o iau înaintea timpului. 
Oameni ca Haidu, Kopetin, Mihai 
Ștefan — muncesc acum în contul 
anilor 1958—1959. lată însă că pen
tru alții timpul trece prea repede și-i 
lăsă in urTnă. Așa cum i-a lăsat și 
pe tovarășii de la Direcția regională 
P.T.T.R. Deva, serviciul exploatării 
T.T., in ale căror sertare a putut să 
stea o adresă nerezolvată timp de 
doi ani. Sîntem la sfîrșitul andluî 
1954 și ei trăiesc abia în contul anu
lui ... 1952.

La tragerile suplimentare se acordă 
cîștiguri de 35.000 lei și alte nume
roase cîștiguri.

Participă la tragerea suplimentară 
numai obligațiunile cumpărate cu cel 
puțin 9 luni înainte de data tragerii.

Obligațiunile se cumpără și se vînd 
la unitățile CEC și ghișeele CEC din 
întreprinderi și instituții.

„DIALECTICA NATURII" DE ENGELS
Intr-o scrisoare trimisă lui Marx 

în cursul enuiui 1873, Frilrich En
gels îi comunică acestuia intenția de-a 
elabora lucrarea de proporții vaste pe 
care o cunoaștem astăzi sub titlul : 
„Dialectica Naturii“

Opera aceasta face parte din tezau
rul teoretic al învățăturii marxist- 

: leniniste. Profund științifică prin 
generalizarea experienței mișcării 
muncitorești și a descoperirilor înfăp
tuite de savanți; — consecvent par
tinică prin demascarea necruțătoare a 
concepțiilor idealiste, metafizice — și 
retrograde, „Dialectica Naturii“ — se 
numără printre acele opere ale știin
ței filozofice marxiste, care sînt abso
lut necesare oricărui cercetător în 
lupta și munca de a smulge naturii 
comorile ei. de a le pune în slujbe 
omenirii

Din cauza obligațiunilor ce i reve
neau după moartea lui K. Marx — 
.(1383), Engels n-a putut termina 
opera „Dialectica Naturii“. După 
moartea lui Engels, lucrarea a fost 
ascunsă mult timp de către liderii o- 
portuniști ai social-democrației ger
mane. Deabia în 1925 a putut fi tipă
rită pentru prima dată în Uniunea 
Sovietică, după fotocopiile manus
crisului. De atunci ea s-a tipărit în 
numeroase, ediții și în diferite limbi, 
iar acum, prin grija Partidului Mun
citoresc Romín s-a tipărit și în limba 
romînă..

„Dialectica Naturii“ a fost elaborată

RECENZIE

în anii de după „Comuna din Paris", 
în perioada cînd marxismul se răs- 
pîndea mult peste granițele Germa
niei. Dar tocmai victoria ideologică 
a marxismului provocase o reacțiune 
furioasă a dușmanilor săi. In acești 
ani, Marx și Engels au scris o serie 
de lucrări (Critica programului de la 
Gotha, Anti-Dühring și altele) menite 
să zdrobească curentele ostile mar
xismului, atît din afară cît și din lăun- 
trul mișcării muncitorești, și totodată 
să dezvolte mai departe învățătura 
marxistă.

Folosind metoda dialectică marxistă, 
Engels rezolvă în mod creator în 
„Dialectica Naturii“ o serie de proble
me ale științelor naturii și gueseolo- 
giei urmărind pas cu pas și alungind 
interpretări false și obscurantiste 
care circulau în știința burgheză a 
vremii.

Adresîndu-se acelor savanți care in 
vorbe proclamau inutilitatea oricărei 
filozofii, dar în fapt se lăsau cuceriți 
de filozofia reacționară oficială, En
gels demonstrează că între filozofie 
și științele naturii trebuie să existe 
în mod necesar o strînsă legătură.

„Orice ar spune, orice ar face cer
cetătorii naturii, scrie Engels, ei sînt 
dominați de filozofie. întrebarea e nu
mai dacă ei preferă să fie dominați 
de vreo filozofie Ia modă, de proastă 
calitate, sau de o formă de gîndire 
teoretică pp cunoașterea istoriei gîn- 
dirii și a cuceririlor ei“. Această filo

zofie științifică este concepția despre 
lume a proletariatului, materialismul 
dialectic și istoric care, oglindind cele 
mai generale legi obiective constituie 
instrumentul „indispensabil“ orică
rui domeniu, de cunoaștere și trans
formare a realității. Filozofia marxis
tă este de aceea expresia unității teo
riei și a practicii. Această idee străbate 
întreaga lucrare „Dalectica Naturii“. 
„Chiar de la început — scrie Engels 
— apariția și dezvoltarea științelor, 
sînt condiționate de producție“. Știin
ța este ostilă superstițiilor și miste
relor. Ea nu izvorăște din rațiunea 
abstractă și nici nu este produsul 
vreunei „relevații“ mistice. Dimpotri
vă, adevărul și forța științei, își au 
rădăcinile în activitatea și nevoile de 
viață ale oamenilor. De aceea, izvo- 
rînd din viață și servind progresul, 
numai filozofia clasei muncitoare, 
poate da o interpretare justă, faptelor 
descoperite de științele speciale și tot
odată, ea Ie poate asigura perspecti
va viguroasă a progresului continuu.

Opera „Dialectica Naturii“ cuprinde 
schițele de plan întocmite de Engels, 
introducerea și capitolele lucrării, ur
mate de numeroase note și fragmente. 
Primele trei puncte ale planului pre
văd o cercetare aprofundată a isto
riei științelor moderne ale naturii, și 
a interdependenței lor cu filozofia. 
Punctul trei al planului urmărește 
prezentarea amănunțită a metodei 
dialectice ca știință — și expîinerea 

legilor sale principale. Următoarele 
opt puftete ale planului — dintre care 
unele au rămas neterminate — îm
brățișează problema vastă a clasifică
rii științelor dezvăluind conținutul lor 
dialectic ; aceste capitole urmăresc 
totodată demascarea și nimicirea po
zițiilor idealiste, agnostice și mecani
ciste, susținute de reacțiune în do
meniul științelor naturii.

In celebra „Introducere Ia Dialec
tica Naturi“, Engels urmărește pro
cesul dezvoltării științelor, începînd 
din perioada renașterii și pînă în ă’ 
doua jumătate a secolului al 19-lea. 
Deosebit de importantă în aceste pa
gini este sublinierea principalelor 
momente ale acestei evoluții. Un rol 
hotărîtor pentru desprinderea științe
lor din cătușele teologiei l*a avut 
marele savant polonez Nicolae Coper
nic (1473—1543). Iată cum caracteri
zează Engels importanța descoperirii 
lui Copernic „Actul revoluționar prin , 
care studiul naturii și-a proclamat in
dependența... a fost publicarea operei 
nemuritoare prin care Copernic a de
clarat război autorității bisericești 
în problemele naturii... Din acel mo
ment datează emanciparea științelor 
naturii de teologie...“
Totuși pînă către sfîrșitul secolului 

al 18-lea a predominat în gîndireă fi
lozofică și în științe concepția rigidă 
metafizică despre „Invariabilitatea 
absolută a naturii“. Engels urmărește 
istoria principalelor descoperiri ca-re 
au contribuit la destrămarea vechil 
reprezentări metafizice asupra lumii 
și care au deschis calea spre gîndireă 
dialectică. El demonstrează cum în
săși progresele științelor speciale au
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Materiale pentru Congresul al II-lea al P. M. R.

Dezbaterea proiectului Statutului modificat ai P. M. R.
Educarea candidafilor — 

sarcină permanentă a organizației de bază
Organizația noastră de bază își 

desfășoară activitatea în sectorul ad
ministrativ al minei Petrila. încă de 
la deschiderea' porților partidului, or
ganizația noastră de bază s-a preo
cupat de întărirea rîndurilor sale prin 
primirea de noi membri și candidați 
de partid. In această muncă deosebit 
de importantă, organizația noastră 
și-a îndreptat atenția spre elementele 
tinere din rîndul organizației UTM, 
spre acei oameni ai muncii care prin 
munca lor au dovedit dragoste și ata
șament față de cauza clasei munci
toare. Astfel, pînă acum au fost pri
miți în rîndul candidaților tovarășii 
Enaclie Gicu, Dobrican Traiän, Si
mon Eva, Ghiță Etelca, Demeter 
Francisc, Orban Elena și Cheri Ale
xandru. Dintre aceștia, tov. Enache 
Gicu și Dobrican Traian, care și-au 
împlinit stagiul de candidat, au 
fost primiți în rîndul membrilor de 
partid.

Pentru ca stagiul de candidat să 
nu rămînă o simplă formalitate, pen
tru ca el să poată constitui o adevă
rată școală de educare a 'viitorilor 
membri de partid, un mijloc de îmbo
gățire a cunoștințelor lor politicd- 
ideologice, organizația de bază s-a 
ocupat îndeaproape de educarea can-

Organizația de bază trebuie să exercite dreptul de control 
asupra activității administrației

Țesătoria Vulcan este una dintre 
întreprinderile producătoare de bunuri 
de larg consum din Valea Jiului. Mo
bilizat de organizația de bază, de 
comuniști, colectivul întreprinderii 
noastre trimite oamenilor muncii în
semnate cantități de țesături peste 
plan. Numai în luna noiembrie, ca 
urmare a avîntului pe care l-a luat 
întrecerea socialistă, muncitorii și 
tehnicienii țesătoriei au produs cu 
26.500 metri mai multă pînză decît 
în lunile anterioare. Țesătoare frun
tașe. cum sînt Dănilă Valeria. Ghe- 
oancă Elena, Giorgi Elena, Stoian 
Alexandrina și altele, au dat peste 
plan 373—431 metri de pînză de ca
litate bună. Și totuși realizările nu 
sînt încă la înălțimea posibilităților.

Stînd de vorbă cu muncitorii înain
tați, afli că succesele lor ar putea fi 

didaților de pastid. Toți candidații de 
partid din organizația noastră de 
bază au fost încadrați,în învățămîntul 
de partid, potrivit dorinței lor, pre
cum și cunoștințelor pe care le au. 
Tovarășul Demeter Francisc, de 
exemplu, a fost încadrat în cercul de 
studiere a Istoriei P.C.U.S. anul I, 
iar tov. Simon Eva și Ghiță Etelda 
în cercul de studiere a Istoriei P.M.R. 
Munca de educare a candidaților de 
partid nu sa oprit însă aici. Membrii 
de partid din organizația noastră de 
bază au arătat candidaților impor
tanța deosebită pe care o are învăță
mîntul de partid, au veghiat ca ei 
să participe cu regularitate la pre
dări și convorbiri, i-a ajutat să-și în
sușească cele învățate

In munca de educare a viitorilor 
membri de partid, pentru maturizarea 
lor politică, noi mai avem încă lip
suri ce trebuie remediate. Biroul or
ganizației de bază și membrii de 
partid nu s-au ocupat în suficientă 
măsură de educarea candidaților în 
spiritul intransigenței față de lipsuri, 
nit au căutat să le dezvolte spiritul 
critic și autocritic. Aceasta se reflectă 
și prin timiditatea cu care unii can
didați de parid iau cuvîntul în adu
nările generale ale organizației de 

și mai mari daeă conducerea între
prinderii le-ar asigura la timp materia 
primă și piesele de schimb necesare 
bunei desfășurări a procesului de pro
ducție.

Fără îndoială că de aceste deficiențe 
se face vinovată în bună măsură și 
organizația de bază care nu a anali
zat de mult timp, în cadrul unei adu
nări generale, felul în care conducerea 
administrativă a întreprinderii se 
ocupă de această problemă deosebit 
de importantă.

In articolul 61 din proiectul Statu
tului modificat al partidului se pre
vede că „In vederea ridicării rolului 
organizațiilor de bază ale partidului 
din întreprinderile de producție și co
merț, inclusiv stațiunile de mașini și 
tra'ctoare, gospodării agricole de 
stat, gospodării agricole colective, șl 

bază, prin teama lor de a scoate la 
iveală și de a critica lipsurile. Orga
nizația noastră de bază nu s-a preo
cupat în suficientă măsură nici de 
felul cum candidații de partid aplică 
în practică cele învățate în cercurile 
învățămîntului de partid pe care le 
urmează.

In vederea îmbunătățirii muncii de 
educare a candidaților de partid, or
ganizația își propune să traseze sar
cini concrete membrilor de partid, 
ajungînd fiecare să se ocupe de cîte un 
candidat de partid. De asemenea, pen
tru a contribui cu mai mult succes 
la ridicarea nivelului politic și ideo
logic al candidaților, membrii birou
lui organizației de bază au primit 
sarcina de a participa lâ diferitele 
forme de învățămînt de partid, penr 
tru a urmări felul cum participă cân- 
didății la învățămînt, cum își însu
șesc materialul predat.

.Muncind cu perseverență pentru 
educarea și creșterea nivelului politic 
al candidaților de partid, organiza
ția noastră de bază îi va pregăti pe 
candidați în vederea intrării lor în 
rîndul membrilor d>e partid.

AMBRUȘ VILHELM 
secretarul organizației de bâză 

nr. IX — mina Petrila

în vederea ridicării răspunderii lor 
pentru starea muncii în aceste unități, 
se acordă acestor organizații dreptul 
de control asupra activității admi
nistrației“. Eu socot că organizați, 
noastră de bază în frunte cu tov. 
Goandă Victor, secretarul ei, nu ă 

Exercitat decît în mică măsură drep
tul de control asupra conducerii ad
ministrative, lucru care a făcut ca 
aceste lipsuri să dăinuie. Pentru ca 
muncitorii întreprinderii noastre să 
nu fie stînjeniți în lupta lor pentru 
îndeplinirea și depășirea ritmică și 
Ia toți indicii a sarcinilor de plan, 
este necesar ca organizația noastră 
de bază să exercite dreptul de con
trol asupra activității administrației.

VICTOR RAPOLTAN 
membru în biroul organizației 

de bază de la Țesătoria Vulcan

in lupta pentru lichidarea 
neștiinței de carte

Regimul nosiru democrat-popular 
acordă mare atenție lichidării ne- 

,științei de carte. In acest scop, au fost' 
înființate pe lingă întreprinderi și 
instituții, precum și la sate, cursuri 
de alfabetizare. Un asemenea curs 
funcționează și pe lingă min? Vul
can. In ultimul timp acest curs a ob
ținut rezultate din ce în ce mai bune. 
Tovarășii cursanți Lazăr Josan, 
Petru Istrate, Nicolae Circu, Ștefan 
Minai, Viorel Alimpescu, Constantin 
Nicolae și alții, dîndu-și tot inte
resul, au reușit ca în scurt timp să| 
scrie corect și să citească cărți din 
bibliotecă.

ION RACHITOVEANU 
corespondent

Pentru îmbunâfâtirea 
muncii didactice

Pentru îmbunătățirea muncii in- 
structiv-educative, pentru ridicarea ca
lificării și perfecționării cadrelor di
dactice, învățătorii și profesorii din 
raionul Petroșani au ținut de curînd 
primele ședințe metodice. La ședin- 

• țele de la școala medie mixtă nr. 1 
și de Ia școala de 7 ani nr. 1 din P’e- 

i troșani s-au ținut de către tov. pro- 
' fesori și învățători, lecții practice lâ1 
i diferite obiecte de învățămînt. Astfel, 
Iia ședința cercului pedagogic pentru 

clasele I—IV, al cărui responsabil 
este tov. Gheorghe Bejenaru, lecția 
practică a' ținut-o tov. Moraru Roza- 
Jia. Ea a predat o lecție de citit — 
scris la clasă l-a, după metodă fone
tică — analitică.

i In expunerea lecției, tovarășă Mo- 
țrăru a folosit mult material didactic, 
'ca planșe, tablouri colorate, litere 
mobile, cretă colorată etc. In felul a- 
cesta elevii ău înțeles bine lecția, do
vadă că au citit textul din manual 
corect, frumos și expresiv. De altfel, 
tov. Moraru Rozalia depune multă 
stăruință și suflet în predarea lec
țiilor. Lecțiile le face după plănui ca
lendaristic și săptămînal și după 
schițele zilnice. Ea nu intră nici odată 
în clasă nepregătită sau fără mate
rialul didactic necesar.

EMIL TETILEANU 
corespondent

făcut necesară înlăturarea metodei 
metafizice și înlocuirea ei prin metoda 
dialectică materialistă care concepe 
lumea în infinita ei unitate materială 
și în neîntreruptă devenire.

Un capitol special este dedicat în 
lucrare metodei dialectice. Engels 
opune dialectica marxistă atît meta
fizicii, cît și dialecticii idealiste hege
liene și scoate în evidență caracterul 
științific al dialecticii marxiste. Legile 
acesteia nu sînt formulate arbitrar, 
dimpotrivă, ele au un conținut obiectiv, 
real, căci sînt deduși' din istoria na
turii și societății. De aceea, scrie En
gels „ele nu sînt altceva decît legile 
cele mai generale ale acestor două fa
ze (natura și societatea) ale dezvol
tării istorice, precum și ale gîndirii 
însăși“. Aceasta le dă o valabilitate 
generală atît teoretică cît și practică. 
In capitolul despre dialectică se arată 
cum descoperirile fiecărei științe spe
ciale reprezintă tot atîtea verificări 
ale tezelor filozofiei marxiste. Deși 
Engels a putut cunoaște numai par
țial aportul deosebit al savanților 
ruși, el menționează însă, cu acest 
prilej, însemnătatea epocală a desco
peririlor marelui chimist rus Mende
leev. Engels arată că tabloul periodic 
ăl elementelor chimice reprezintă o 
aplicare spontană și totodată o con
firmare a legii dialectice despre tre
cerea cantității în calitate, că Men
deleev a săvîrșit pe tărîmul științei 
o faptă măreață, car.' poate să stea 
cu îndrăzneală alături de cele mai 
mari descoperiri.

In capitolele următoare găsim o a- 
naliză aprofundată, materialist dialec
tică — a unor probleme de bază ale 

matematicei și astronomiei, ale fizi
cei și chimiei, ale biologiei și isto
riei

Printre cele mai importante studii 
cuprinse în „Dialectica Naturii” este 
cel privind concepția dialectică des
pre formele fundamentale ale mișcării 
și despre clasificarea științelor. O- 
biectul științei despre natură, arată 
Engels. este materia în mișcare. Iar 
mișcarea, concepută ca formă de e- 
xistență a materiei înglobează în sine 
toate schimbările și procesele care au 
loc in univers, începînd cu simpla 
deplasar? și terminînd cu gindirea. 
Științeie speciale (fizica, biologia, 

etc) studiază diferitele forme particu
lare ale mișcării materiei, de la cele 
mai simple și pînă la cele mai corn > 
plexe. Formele mai complexe de miș
care se caracterizează prin legi'e lor 
specifice, dar ele cuprind totodată și 
legile formelor mai simple de miș
care. In realitatea obiectivă fenome
nele. procesele, nu se petrec izolat, 
ele se întrepătrund. De aceea științele 
speciale, care reflectă o formă sau 
alta a mișcării materiei, nu pot fi pri
vite nici ele în mod izolat, ci în le
gătura lor reciprocă. Astfel, concep
ția despre unitatea științelor oglin
dește însăși unitatea materială a 
lumii. Prin urmare șxistă o bază rea
lă. obiectivă, pentru o clasificare jus
tă a științelor care să înfățișeze co
nexiunea. legătura dintre ele. „După 
cum o formă de mișcare se dezvoltă 
din alta — scrie Engels — tot așa și 
imaginile lor, diferitele științe, tre
buie să decurgă în mod necesar una 
din alta”. Concepția metafizică, care 
nu vede nici legătura dintre lucruri, 

nici conexiunea științelor, este deo
potrivă de artificială și sterilă. Rezol
varea marilor probleme, arată En
gels, se petrece tocmai prin acțiunea 
conjugată a mai multor științe. As
tăzi. de pildă, chimiștii și biologii so
vietici merg pe drumul prevăzut de 
Engels pentru a rezolva problema a- 
pariției vieții, pe baza studiului albu- 
minei. A explica apariția vieții por
nind de la natura anorganică — scrie 
Engels —- însemnează a produce al
búmina cu ajutorul substanțelor a- 
norgar.ice“.

Mânuind cu genială măestrie me
toda dialectică, Engels a putut să în
țeleagă și să apere tot ceea ce era 
înaintat în știința vremii, să facă pre
viziuni — confirmate de abia în zilele 
noastre. Intr-o perioadă cînd printre 
fizicieni mai era încă dominantă con
cepția despre atomii omogeni și indi
vizibili, Engels susține ideea științi
fică înaintată despre structura com
plexă a atomilor. Această ipoteză va 
fi dovedită ulterior pe cale experi
mentală, ceea ce va produce o ade
vărată revoluție în procesul cunoaș
terii tot mai adinei a structurii ma
teriei.

De pe pozițiile științei înaintate, 
Engels a supus criticei și a do
vedit caracterul absurd și mistic al 
concluziei despre ..moartea termică“ 
a universului. El se sprijină pe carac
terul absolut, universal al legii trans
formării și indestructibilității miș
cării și respinge ideea antiștiintifică 
susținută de fizicianul Rudolf Clau
sius, cu privire Ia crearea și distruge
rea inevitabilă a lumii materiale.

Gu deosebită intransigență a de- 

mâ'scat Engels încercările acelor re
prezentanți ideologici ai claselor stă-, 
pînitoare de a vulgariza cuceririle 
științei, de a extinde în mod artifi
cial legile specifice ale vreunei științe 
ă naturii Ia explicarea fenomenelor 
sociale. Din schița de plăn a lucrării 
„Dialectica naturii“ reiese intenția sa 
de a combate unele teze vitaliste ale 
lui Haeckel și Nageli precum și de 
a-și îndrepta atacul împotriva concep
ției reacționare a biologului Vir- 
chow, care asimila în mod sofistic so
cietatea omenească cu organismul 
biologic.

In opera „Dialectica Naturii“ este 
inclusă și celebra lucrare „Rolul 
muncii în procesul transformării mai
muței în om“, care cuprinde concepția 
marxistă despre originea" și dezvol
tarea omului.

Concepută pe dimensiunile gigan
tice ale întregii științe omenești, 
opera „Dialectica naturii“ este o ne
secată sursă de orientare sigură pen
tru toți eei care urmăresc adevărul 
științific și vor să-l pună în slujba 
omenirii. Au trecut mai bine de trei 
sferturi de veac decînd Engels a lu
crat Ia opera aceasta. De atunci știința 
a făcut progrese rapide. Unele no
țiuni pe care ie întîlnim în paginile 
cărții sînt astăzi depășite. Dar în
treaga lucrare este o mărturie de 
nezdruncinat asupra justeței și rod
niciei metodei marxiste de cercetare.

Paginile „Dialecticei naturi“ spo
resc încrederea în capacitatea noas
tră crescândă de a înfrînge atît rezis
tența naturii, cît și onoziția forțelor 
sociale retrograde — în lupta pentru 
fericirea popoarelor.



4 STEAGUL ROȘU

fiwni securitate cotectiOft' 
r și pace in ¿urufia

Noi spunem NU războiului
in mititea fiecărui tînăr de pe ban

ca școlii se înfiripează o năzuință de 
viitor, un grăunte de făuritor. Aceste 
gînduri, tineretul nostru le transfor
mă în realitate cu ajutorul statului 
nostru democrat-popular.

Și noi, care stăm acum pe ultimă 
bancă a școlii, visăm să devenim 
constructori harnici ai vieții noi. Vi
săm să devenim oameni de nădejde 
ai scumpei noastre patrii. In fața 
noastră stă viitorul și-l privim cu în
credere.

Dar pentru ca să putem studia în 
liniște, să ne putem realiza visurile 
noastre tinerești, avem nevoie de pace 
și liniște. Numai pacea poate asigura 
o dezvoltare normală, neîntreruptă a 
luptei pentru făurirea viitorului lumi
nos, numai pacea ne poate da garan
ția ereșterii noastre sănătoase.

Liniștea noastră este însă amenin
țată de norul negru al războiului. In 
Germania' occidentală spiritul revăn-

Note și comentarii externe

O etapà de râspundere
Propunerile guvernului sovietic sînt 

binecunoscute. Ele nu conțin nici un 
fel de condiții prealabile și nu deter
mină cu anticipație hotărîrile confe
rinței pe întreaga Europă, ci dimpo
trivă se are în vedere faptul că fie
care participant la conferință poate 
să-și spună părerea și să-și expună 
planul cu privire la organizarea se
curității colective a statelor europene.

In prezent, șe poate ajunge la un 
acord cu privire la o organizație co
mună Dentru toate statele europene 
în problema securității Europei. După 
ratificarea acordurilor de la Paris, 
care sub nici o formă nu sînt compa
tibile cu securitatea colectivă a sta
telor europene, o asemenea posibili
tate nu ar mai exista în ce privește 

i țările vest-europene. De aceea, cînd 
■țările iubitoare de pace din Europa 
i vorbesc despre faptul că problemele 
securității colective trebuie examinate 
înainte de ratificarea acordurilor de 
la Paris, aceasta nu înseamnă nicide
cum că o asemenea ordine este mai 
comodă din punct de vedere tehnic. 
Nu. Fapt este că măsurile care sînt 
posibile în anumite condiții, nu sînt 
posibile în altele. Ratificarea acordu
rilor de la Paris ar crea o situație cu 
totul nouă. Aceasta nu este o frază 
propagandistică, ci o realitate prac
tică care ar trebui să dea de gîndit 
acelora care cu o tenacitate demnă de 
o cauză mai bună, afirmă: ,,Mai în- 
tîi ratificarea', iar apoi tratative".

Planurile de reînviere a wehrmăch- 
tului duc la un nou război european, 
lucru despre care ădepții acordurilor 
de la Paris preferă să nu vorbească.

Trecînd sub tăcere făptui că reîn
vierea militarismului în Germania 
occidentală înseamnă amenințarea cu 
un nou război în Europa, la Washing
ton se declară că prin acordurile de 
la Paris se va crea „poziția de forță" 
în tratative. In ce fel de tratative? 
Cît privește Uniunea Sovietică și ce
lelalte state europene iubitoare de 
pace, se știe de mult că nu este apli
cabilă în tratativele cu ele „poziția de 
forță". Mâi mult decît âtît, ratifica
rea acordurilor de la Paris poate să 
ducă numai la agravarea încordării

Delegația R. P. R. la Conferința unională 
a constructorilor din U. R. S. S.*

La Conferința unională a construc
torilor din U.R.S.S. care s-ă deschis 
marți la Moscova, participă și o de
legație â constructorilor din țara noas
tră, alcătuită din tovarășii 8 arh. N. 
Bădescu, președintele Comitetului de 

șard fascist, își arată din nou fața, 
apar vechii generali hitleriști care pre
gătesc din nou armata de cotropire. 
Milioanele de oameni care au suferit 
de pe urma cotropirii și jefuirii ger
mane, nu se vor lăsa din nou căleați 
în picioare. Popoarele continentului 
nostru își vor spune hotărît cuvîntuls 
nu un nou război ci o pace trainică.

Alături de toți oamenii cinstiți din 
lumea întreagă, poporul romîn se ri
dică cu hotărîre împotriva tratatelor 
de la Paris — dictate de americani— 
menite să nașcă un nou Wehrmacht, 
un nou măcel mondial, o nouă neno
rocire.

Elevii școlii noastre se alătură cu 
trup și suflet glasului poporului care 
spune NU războiului.

ERNEST IRIMIA M 
și OVIDIU CRIȘAN

Școala medie mixtă de 10 ani 
Petroșani

de OBSERVATOR 
internaționale și prin urmare să sub
mineze posibilitatea unor asemenea 
tratative.

Acordurile de Ia Paris pot într-ade- 
văr crea o „poziție de forță" în Eu
ropa occidentală, dar pe un cu totul 
alt plan — pe planul relațiilor dintre 
Bonn și protectorii săi americani pe 
de o parte, și ceilalți participanți, 
vest-europeni ai acordurilor de la Pa
ris, pe de altă parte. Intr-Adevăr, că* 
pătînd armată, aviație, flotă maritimă 
militară, căpătînd arma atomică, re
vanșarzii vest-germani vor discută 
„de pe poziții de forță" nu numai cu 
țările mici, ci și cu cele mari, parti
cipante la acordurile de la Paris, ca 
de pildă Franța și Anglia. In această 
ordine de idei, unii politicieni vest- 
europeni ar trebui poate să se gîn- 
dească că statele lor riscă să se po
menească în „poziții de slăbiciune", 
dacă în fața militarismului agresiv 
german ele vor fi încurcate de obli
gațiile acordurilor de la Paris, tre
cînd cu buretele peste trecutul apro
piat și opunîndu-se în mod premedi
tat altor state europene. Fiecare în
țelege că de direcția în care se vor 
desfășura evenimentele în Europa de
pind în mod nemijlocit rezolvarea 
problemei dezarmărilor.

Opinia publică din țările vest-eu
ropene înțelege tot mai limpede ade
vărata esență a acordurilor de la Pa
ris și a urmărilor lor inevitabile.

Dacă un om politic vrea să fie cu 
adevărat cinstit, trebuie să vorbească 
în mod direct și deschis despre răs
punderea pe care o implică actuala 
etapă în viața Europei, âșâ cum â 
făcut-o guvernul sovietic. In momentul 
de față, calea spre asigurarea securi
tății generale europene rătnîne des
chisă. Ratificarea acordurilor de 15 
Paris âr schimbă însă situația în Eu
ropa. In aceste condiții statele euro
pene iubitoare de pace nu pot să nu 
iâ măsuri noi, necesare pentru asi
gurarea apărării lor. Acesta este drep
tul lor legitim și datoria' lor față de 
popoarele Europei, care au simțit pe 
propria lor piele urmările agresiunii 
militarismului german. (Agerpres)

Stat pentru arhitectură și construcții, 
prof. Duiliu Marcu, președintele U- 
niunii Arhitecților din R.P.R. și Victor 
Cîrje, locțiitor a’l ministrului Con
strucțiilor.

Conferința țârilor europene exprimă 
interesele tuturor popoarelor iubitoare de pace

POLONIA_

VARȘOVIA (Agerpres). — P.A.P.
Ziarul „Trybuna Ludu“ publică o 

telegramă a corespondentului său spe
cial la Moscova, Boleslaw Wojciki, în 
care subliniază că în contrast cu gu
vernele țărilor occidentale care ur
măresc reînvierea Wehrmachtului na
zist agresiv, conferința de la Mosco
va formulează o concepție care nu este 
îndreptată împotriva nici unei țări 
europene sau neeuropene, o concepție 
de natură să asigure pacea și secu
ritatea tuturor țărilor europene și să 
apere toate popoarele — inclusiv po
porul german — de militarismul ger
man și de amenințarea unui nou răz
boi.

CEHOSLOVACIA

PRAGA (Agerpres). — Cetekâ
Poporul cehoslovac salută cu căl

dură conferința țărilor europene pen
tru asigurarea păcii și securității în 
Europa.

Ziarele „Rude Prăvo", „Prace", 
„Lidova Demokracie“ și celelalte ziare 
centrale consacră acestui important 
eveniment din viața popoarelor Euro
pei articole de fond și redacționale. 
Ziarele subliniază că această confe
rință este menită să joace un mare 
rol în lupta împotriva primejdiei cres- 
cînde de război și va elabora măsuri 
care vor contribui la întărirea conti
nuă a păcii și securității popoarelor 
europene

CHINA

PEKIN (Agerpres). — Chină Nouă 
Ziarul „Jenminjibao" publică o te

legramă de la corespondentul său spe
cial din Moscova în care arată că con
ferința țărilor europene pentru asi
gurarea păcii și securității în Europa

Sosirea 
a primului ministru

PEKIN (Agerpres). — China Nouă 
transmite:

La 1 decembrie, U Nu, primul mi 
nistru al Uniunii Birmâne, a sosit la 
Pekin,

Pe aeroportul pavoazat cu drapelele 
de stat ale Uniunii Birmâne și R. P. 
Chineze, primul ministru al Birma- 
niei și însoțitorii săi au fost salutați 
de premierul Ciu En-lai, vicepremierii 
Cen Iun, Pîn De-huai, He Lun și Cen 
1, precum și de numeroase persona
lități ale vieții politice a R. P. Chi
neze.

După ce a trecut în revistă garda 
de onoare, primul ministru âl Uniu
nii Birmâne a rostit o cuvîntâre în 
care a spus printre altele e

Sînt deosebit de fericit că am venit 
în această țară acum cînd, sub în
drumarea marelui vostru conducător, 
președintele Măo Țze-dun, și a altor

Terminarea construcției șoselei Sikan-Tibet
PEKIN (Agerpres). — China Nouă
Lâ 27 noiembrie a fost terminată în 

linii generale construcția șoselei Si

Împotriva remilitarizărîi Germaniei occidentale
LONDRA (Agerpres). — Ziarele 

relatează că John Moss, secretar ăl 
Comitetului național al tineretului 
comunist din Marea Britanie, luînd 
cuvîntul în cadrul ședinței din 28 no
iembrie a acestui comitet, a chemat 
toate organizațiile de tineret din țară 
să acționeze în comun pentru a îm
piedica remilitarizârea Germaniei oc
cidentale. înarmarea Germaniei occi
dentale, a declarat Moss, implică o 

a fost convocată intr-un moment cînd 
pacea și securitatea Europei sînt grav 
amenințate.

„Poporul Uniunii Sovietice știe că 
reînvierea militarismului german ar 
prejudicia grav pacea în Europă și în 
întreaga lume".

De aceea poporul sovietic a înțeles 
cît de importantă este crearea unui 
sistem de securitate colectivă

ITALIA

ROMA (Agerpres). — Ziarele de
mocrate italiene publică articole con
sacrate deschiderii conferinței de la 
Moscova a țărilor europene pentru a- 
sigurarea păcii și securității în Eu
ropa.

Ziarul „Unita" publică un articol 
în care scrie între altele: Uniunea So
vietică dorește mai presus de orice, 
tratative în problema germană în ve
derea restabilirii unității Germaniei, 
precum și tratative în problema orga
nizării unui sistem de securitate co
lectivă europeană care să ducă la în< 
cetarea politicii creării de blocuri mi
litare ostile și la deschiderea unei nof 
ere de colaborare rodnică între țările 
continentului european.

In calea acestor țeluri se află însă 
înarmarea germană. Conștientă de 
răspunderea care îi revine, Uniunea 
Sovietică a declarat că în fața unei 
asemenea amenințări ea nu va rămî- 
ne pasivă. In cazul cînd acordurile de 
la Paris vor fi ratificate, U.R.S.S., 
împreună cu toate celelalte state preo
cupate să-și asigure securitatea, vă 
trebui să recurgă la măsuri de apă
rare.

Ziarele „Avânți" și „11 Paese" sub
liniază că în timp ce Uniunea Sovie
tică și țările de democrație populară 
vor să discute despre problemele se
curității europene, puterile imperiă* 
liste refuză acest lucru.

la Pekin
al Uniunii Birmâne
fruntași, ai Republicii Populare Chi
neze, construiți un stat socialist. Aș
tept cu nerăbdare să iau cunoștință 
la fața locului de marile eforturi fă
cute de conducătorii și poporul chi* 
nez către acest țel.

Vizita mea în această țară urmă
rește trei obiective s

1. — Să constat eforturile condu* 
cătorilor voștri și ale poporului chi* 
nez în făurirea unei societăți noi t

2. — Să reînoiesc prietenia cu ma
rele meu prieten, premierul Giu En- 
lai, și să folosesc prilejul de a lega 
prietenii noi cu alți conducători ăi 
R. P. Chineze;

3. — Să pun baze solide pentru sta
bilirea unor legături prietenești între 
R. P. Chineză și Uniunea Birmană.

Nu mă îndoiesc că, cu colaborarea! 
prietenilor noștri chinezi, aceste o« 
biective vor fi atinse.

kan-Tibet. Șoseaua, care are o lun* 
gime de 2.255 km., urmează să fie 
dată în folosință.

gravă primejdie de război. „Ea âme:-’ 
niriță în mod deosebit tineretul, a de* 
clarai Moss, deoarece tineretul va fi 
primul sacrificat într-un viitor răz
boi".

Comitetul național a adoptat o re
zoluție în care se spune : „Remilită- 
rizarea Germaniei poate fi încă pre- 
întîmpinată dacă vom acționa în co
mun neîntîrziat". i
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