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La deschiderea conferinței 
de la Geneva

Mîine se va deschide la Geneva (Elveția) conferința" repre
zentanților celor ’cinci mari puteri, U.R.S.S., S.U.A., Franța, 
Anglia și R.P. Chineză pentru reglementarea pașnică a pro
blemei coreene cu participarea Republicii Coreea,, a Republicii 
Populare Democrate Coreene și a celorlalte țări ale căror forțe 
armate au participat la operațiunile militare din Coreea și care 
vor dori să ia parte, precum și pentru examinarea problemei 
restabilirii păcii în Indochina — de asemenea cu participarea 
statelor interesate în această chestiune.

Atenția întregii opinii publice înondiale este astăzi îndrep
tată spre conferința de la Geneva. Popoarele își pun mari spe
ranțe în eforturile pe care participanții la conferință le vor 
depune pentru rezolvarea a două din cele mai arzătoare pro
bleme importante din Asia.

Au trecut mai bine de două luni de la încheierea lucrărilor 
conferinței miniștrilor de externe ai ! celor patru puteri care a 
avut loc Ia Berlin, țn acest răstimp, în viața internațională s-au 
petrecut multe evenimente.

După cum s-a mai anunțai, cercurile guvernante din Sta
tele Unite ale Americii au întreprins acțiuni menite să ducă la 
torpilarea conferinței de la Geneva încă înainte de începerea 
acesteia. In mod concret, ministrul de externe al S.U.A., Dulles, 
& rostit două discursuri războinice. El a cerut aliaților S.U.A., 
să adreseze imediat „un ultimatum comun“ poporului chinez 
și a amenințai în mod fățiș cu extinderea războiului în Asia de 
sud-est. Apoi același secretar de stat a întreprins o călătorie 
în Europa occidentală cu scopul de a exercita presiuni asupra 
guvernelor englez și francez de a participa alături de S.U.A. 
la unele așa zise „acțiuni unite“ în Indochina.

Acțiunile dlui Dulles au primit însă riposta cuvenită. 
Presa engleză și tranceză a arătat că nici englezii nici francezii 
nu vor să scoată pentru americani castanele din focul pe care 
monopolurile S.U.A. sínt gata să-l ațîțe în Asia de sud-est. 
Datorită acestei atitudini, secretarul de stat al S.U.A. a fost 
nevoit, așa cum au arătat comunicatele publicate în urma tra* 
tativelor de la Londra și Paris, cel puțin temporar, să-și retragă 
cererea cu privite la . adoptarea imediată îft " taöfiftle ;graipuAuí 
țărilor capitaliste a unei declarații amenințînd cu „o cruciadă“ 
împotriva comunismului în Asia,- sub steagul unor „acțiuni 
unite*.

Potrivit relatărilor presei americane, Dulles hu mai insistă 
Acum asupra" publicării declarației- cu privire la „acțiuni unite“. 
Tot ce îi este necesar lui DuHés în momentul de față, scrie 
ziarul „Wall Street Journal“, nu este decît încheierea secretă 
5a unui acord între conducătorii celor zece țări — viitoare mem
bre ale acestei uniuni — cu privire la ,.acțiuni unite“ pentru 
viitor.

Tot presa americană lăsă să se înțeleagă că în cursul tra
tativelor de la Londra și Paris un astfel & „acord“ a și fost 
pregătit, însă guvernele Angliei și Franței nu consideră posibil 
să dea publicității acest complot.

După cura reiese din comentariile presei vest-europene, 
Cercurile guvernante din S.U.A proiectează să înființeze în re
giunea Asiei o grupare restrînsă de puteri după modelul blo- 
cului nord-atlantic care să asigure... „apărarea colectivă“ în 
Această parte a lumii. Adevărul însă este că pactul Pacificului 
este menit să opună o parte a Asiei celeilalte părți a ei, iar 
cercurile agresive din S.U.A. să ocupe, că și în pactul nord- 
atlantic, o poziție de comandă ăvînd astfel mina liberă să ex
tindă războiul dir Indochina.

Cercurile guvernante din S.U.A. au o atitudine ostilă față 
de R P.D. Coreeană, încâlcind sub diferite forme acordul de 
Armistițiu. Intr-un protest adresatrecent părții americane, ge
neralul locotenent Li San Cio 'a arătat că în cele 9 luni care 
au trecut de la semnarea acordului de armistițiu, avioanele ame
ricane âu zburat de 232 ori peste linia militară de demarcație; 
partea americană a deschis de șase ori foc asupra părții din 
zona demilitarizată controlată de partea coreeano-chineză, etc.

Poate aceste manevre ale cercqrilor guvernante din S.U.A. 
^9ve.'^8c cu prisosință gradul lor de interes pentru asigurarea 
păcii în Asia ș' în întreaga lume.

Forțele iubitoare de. pace din întreaga lume în frunte cu 
Uniunea Sovietică au întîmpinat deschiderea conferinței de la 
Geneva, sporindu-și neîncetat eforturile pentru continua des
tindere a situației internaționale. Popoarele cer astăzi tot mai 
insistent guvernelor ap careă unei politici care să corespundă 
intereselor asigurării păcii. Ele își pun mari speranțe în efor
turile pe care delegațiile Uniunii Sovietice, Republicii Populare 
Chineze, R.P.D. Coreene și ale altor state le vor depune pentru 
reglementarea pașnică a celor două probleme deosebit de im
portante pentru asigurarea păcii în lume si care vor fi discutate 
la conferința de la Geneva.

Opinia publică mondială respinge cu hotărîre politică agre
sivă adoptată de Washington. Popoarele sînt convinse că în
lăturarea încordării situației internaționale poate avea Ioc pe 
calea tratativelor cu participarea tuturor țărilor interesate. Efor
turile pe care popoarele Ie vor depune în interesul asigurării 
păci: vor face ea planurile cercurilor conducătoare din S.U.A. 
să eșueze în mod inevitabil.
r La deschiderea^ conferinței de lă Geneva, poporul romín, 
alatun de forțele păcii dinjumea întreagă, îsi îndreaptă atenția 
spre această ¡posibilitate reală de rezolvare pașnică a celor două' 
prob me atît de importante pentru cauza păcii.

Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Romín cheamă 
oamenii muncii din agricultură să lupte prin toate mijloacele pentru 
sporirea producției agricole vegetale și animale, pentru obținerea unui 
belșug de produse agro-dlimentare, în scopul îmbunătățirii aprovizic- 
nării populației muncitoare de la orașe și sate și a industriei ușoare 
și alimentare.

(Din chemarea de 1 Mai 1954 a Comitetului Central al Partidului 
•Muncitoresc Romîn către toți oamenii muncii din R.P.R.)

întrecerea socialistă în cinstea zilei de 1 Mai

In întrecerea socialistă ce se desfășoară 
în cinstea, zilei de 1 Mai, oamenii muncii 
'lin Valea Jiului dobindesc succese remar
cabile. Și în primele rinduri ale întrecerii 
se situează minerii, care și-au intensificat 
eforturile pentru a pune la dispoziția in
dustriei și'transporturilor cantități tot mai 
sporite de cărbune.

Pînă în prezent, veștile sosite din între
prinderile carbonifere, arată că colectivele 
minelor Uricani, Aninoasa, Cimpa și Lu- 
peni și-au supraindeplinit angajamentele. 
O victorie însemnată a dobindit în cinstea 
zilei de 1 Mai brigada tov. Kopetin Geza 
care a început să lucreze in contul anului 
1958.

Eri, la ora 14, colectivul 
minei Cimpa a sărbătorit o 
însemnată victorie; brigada 
tovarășului îKopetin Geza a 
îndeplinit sarcinile de plan 
pe anul 1957 și a început să 
lucreze în contul anului 1958.

In anul care.s-a scurs de 
Ia 16 aprilie 1953, cînd mi
nerii din această harnica bri
gadă au îndeplinit sarcinile 
de plan ce le reveneau din 
cincinal, brigada tov. Kopetin 
Geza a realizat două planuri 
anuale. Terminînd la 16 de
cembrie 1953 planul pe.anul
1956, brigada și-a intensificat 
eforturile în cadrul întrecerii 
socialiste reușind ca în nu
mai 4 luni și 8 zile să reali
zeze încă o sarcină anuală 
de olan -fc. planul pe jgnul
1957. ,

Cu prilejul șutului de ieri 
dimineață, ultimul șut în con
tul anului 1957 — minerii

Brigada minerului Kopetin Geza 
lucrează în contul anului 1958

cesc — să realizeze o normădin brigada tovarășului Kope
tin Geza au repurtat o strălu
cită victorie, depășindu-și sar
cinile de plan cu 600 la sută.

La ieșirea din mină, mine
rul Kopetin Geza și ortacii 
săi Adam Vancso, Gheorghe 
Vancso, Sabin Ciucean, Adal- 
bert Ambruș. Ion Brozel, 
Constantin Hăhăian și Șabin 
Heteu, au fost felicitați de 
către tov. Aurel Costinaș, se
cretarul organizației de partid, 
Grigore Șiler, directorul mi
nei Cimpa, Petru Rusu, pre
ședintele comitetului de între
prindere și de către numeroși 
oameni ai muncii. Un gr-up 
de pionieri au înmînat mem
brilor brigăzii buchete de 
flori.

Luînd cuvîntul, tovarășul 
Kopetin' Geza s-a angajat fri 
numele brigăzii sale ca pînă 
la 1 Mai — Ziua solidarității 
internaționale a celor ce muq,-

lunară, iar pînă la 7 noiem
brie a.4 c. să îndeplinească 
planul de producție pe anul 
1958.

Victoria brigăzii tov. Kope
tin Geza .este un exemplu 
viu de felul-cum înțeleg mi
nerii din Valea Jiului să răs
pundă la chemarea partidului 
de a da patriei tot mai mult 
cărbune. Victoria acestei'har
nice brigăzi este expresia e- 
forturilor întregului colectiv, 
al minei Cimpa pentru conti
nua sporire a producției de 
cărbune. De la începutul a- 

.nului și pînă în prezent, pro
ducția de cărbune la această 
mină în piină dezvoltare a 
crescut cu 48 la sută.

Numeroși mineri de la mina 
Cimpa și-au reîffoît ' angaja
mentele în muncă cu prile
jul sărbătoririi victoriei bri
găzii tov. Kopetin Geza.

Colectivul de mineri, teh
nicieni, ingineri și funcțio
nari de la mina Aninoasa, de
pune în aceste zile eforturi 
susținute pentru a depăși rea
lizările prevăzute în angaja
mentele socialiste luate în cin
stea zilei de 1 Mai. Intre 1- 
23 aprilie a. c. colectivul mi
nei Aninoasa șî-a îndeplinit 
sarcinile de plan la extracția 
de cărbune în proporție de 
106,8 la sută.

Deosebit de avîntată ă jost 
întrecerea’ pentru depășirea

Zile de avînt
angajamentelor în ziua de 21 
aprilie. Organizînd schimburi 
de onoare în cinstea zilei de 
1 Mai, colectivul minei Ani
noasa a depășit la 21 aprilie 
planul producției de cărbune 
cu 16,5 la sută.

In această zi minerii și teh?’ 
nicienii din sectorul IV au 
extras 411 tone de cărbune 
peste sarcinile de plan. Nu
meroase brigăzi de mineri din 
acest sector și din alte sec
toare ale minei, printre care 
cele conduse de tov, Beia

Both, Augustin Gurăn, Con
stantin Gherasim, Dumitru 
Luca, Gheorghe Codrea și al
tele, au extras în ziua schim
burilor de onoare între 30-96 
tone de cărbune peste preli
minar.

La asigurarea succesului 
schimburilor de onoare de la 
21 aprilie și-au adus contri
buția și numeroși funcționari 
din serviciile administrative, 
care au prestat Șuturi volun
tare în mină.

Mai i
Pentru buna aprovizionare 

â oamenilor muncii din re
giunea noastră, zilnic intră 
la depozitul M.I.U. „Comtex- 
til“ Petroșani sute de mii de 
metri țesături, zeci de mii de 
bucăți confecții, tricotaje, etc.

Numai în cele 23 zile din 
luna aprilie au sosit din dife
rite regiuni ale țării la „Com- 
textil“ Petroșani 280.000 m. 
țesături de bumbac, 30.000 
m. țesături de lînă, 43.000 m. 
țesături de mătasă, 35.000 
bucăți diferite confecții, 40.000

nulte țesături pentru 
bucăți diferite tricotaje, 28.000 
perechi încălțăminte, pentru a 
fi distribuite în toate centrele 
regiunii Hunedoara.

Tot în aceste zile de lâ de
pozitul „Comtextil“ Petroșani 

-au luat drumul spre magazi
nele din Valea Jiului camioa
ne încărcate cu 139.000 m. țe
sături de bumbac, 11.300 m. 
țesături de lînă, 9.500 m. țe
sături de mătasă, 13.300 bu
căți diferite confecții, 88.500 
perechi ciorapi. 14.000 perechi 
încălțăminte și alte mărfuri

mineri
industriale. Printre acest«} 
produse au fost peste 3^.000 m. 

.stofe pentru costume bărbă
tești, 5.000 m. stofe de rochi
țe, 1.300 m. stofe de palton, 
900 m. pînză pelerină, 450 
bucăți prosoape plușate," 2.700 
perechi pantofi.

Aceste cantități de mărfuri 
distribuite magazinelor noas
tre arată că aprovizionarea 
oamenilor muncii din Valea 
Jiului se îmbunătățește neîn
cetat.

Realizări gospodărești
In primul trimestru ăl a- 

cestui an îh orașul Petrilă 
s-au înfăptuit însemnate rea
lizări gospodărești.

In primele luni ale acestui 
an, în cătunul Taia s-au con
struit 3 poduri, iar în cătunul 
Răscoala 2 poduri de.cîte 10 
m.J. La realizarea acestor lu
crări secția de gospodărie co
munală a sfatului popular a" 
mobilizat numeroși cetățeni

care au contribuit prin mun
că voluntară la construirea 
podurilor prestînd 640 ore de 
muncă.

Pentru repararea drumuri
lor din raza orașului Petrila 
s-au așternut 270 m. c. pie
triș pe șoseaua regională, iar 
pentru prevenirea inundații 
lcr, cu sprijinul cetățenilor 
și întreprinderii de construc- 
iiit ș-au construit 7 diguri,

O parte din materialul lem
nos necesar la aceste lucrări 
a fost procurat "din resurse 
locale.
_ In felul acesta, Sfatul popu-- 

Iar al orașului Petrila. cu 
sprijinul . oamenilor muncii, 
contribuie la îmbunătățirea 
condițiilor de' trai ale celor 
ce muncesc.

a GH. POPA
coreț ident



2 STEAGUL ROȘU,
—

Din realizările inovatorilor
Un ciocan electric de lipit 
construit de inovatorii de la 

Ü, U. M. P.

Recent, la cabinetul tehnic al Uzi
nei de utilaj minier din Petroșani au 
fost prezentate schița și prototipul 
unui ciocan de, lipit cositor. Inovato
rii care au construit acest ciocan de 
lipit sînt tov. Ludovic Bara (proiec
tant) și Iul iu Regheni (executantul 
prototipului).

Noul ciocan de lipit cositor este în
călzit de un árc voltaic care se ma
nevrează printr-un sistem de pîrghie. 
Tensiunea de regim este de 22 volți, 
intensitatea de 35 amperi; Consumul 
de electrod este redus.

Față de ciocanul de lipit încălzit 
cu benzină, noul ciocan prezintă cî- 
teva avantaje importante. Realizează 
o economie anuală la un regim de lu
cru de 8 ore pe zi de aproape 900 lei, 
nu dă naștere la gaze, elimină posi
bilitatea de explozie și arsuri (cum 
este cazul la lămpile cu benzină). Fla
căra arcului voltaic este închisă, ast
fel că și ochii muncitorilor sînt feriți. 
De asemenea, lucrînd la o tensiune

Aprovizionarea cu materiale trebuie 
îmbunătățită pe șantierul de construcții Vulcan!

încă pe la sfîrșitul lunii februarie, 
conducerea întreprinderii 702 con
strucții Vulcan a luat unele măsuri 
tehnico-organizatorjce. Acest lucru a 
permis ca odată^cu începerea primă- 

* verii, lucrările ’’de construire de noi 
. locuințe muncitorești să se desfășoa

re din ce în ce mai satisfăcător.
Avînd experiența anului trecut, pe 

<• șantier au fost înființate două brigăzi 
complexe, care lucrează după metoda 
în lanț, executînd lucrări de zidărie 
de bună calitate. De exemplu, brigada 
complexă condusă de tînărul Sandu 
Tudorache din care fac parte zidarii 
Vasile Nica, Opriș Marin, Octavian 
Popescu, Mitu Tudor și alții, își în
trece zilnic normele de lucru cu 50- 

. 60 la sută. Se constată însă că nu 
toate brigăzile de producție de pe șan
tier obțin rezultatele dorite. Această 
din cauza dezinteresului pe care-1 ma
nifestă conducerea întreprinderii 702 
construcții Vulcan în ce privește apro
vizionarea muncitorilor de pe șantier 
cu materiale ca: var, cărămidă, etc. 
Deși aceste materiale se găsesc depo
zitate în gara Vulcan în cantități su
ficiente, conducerea întreprinderii nu 

SPECTACOLELE DE AZI:
CINEMATOGRAFE : Alexandru Săi- binte; Aninoasă : Maximcâ; Petrila : 

hia, Petțoșani: Trîntorul; Lupeni: Un Vestitorii vremurilor noi; Lonea: O 
Pichet în munți; Vulcan: Inimă fier- scrisoare pierdută.

joasă, pericolul de electrocutare este 
eliminat.

31,000 lei ecogomti la o singură 
perfecționare tehnică

La 25 martie a. c. din inițiativa ca
binetului tehnic de la autobaza Pe
troșani, a #vut loc o consfătuire de 
producție axată pe problema folosirii 
cît mai depline a parcului de mașini. 
Cu acest prilej s-a ridicat problema 
confecționării segmenților de ungere 
în cadrul întreprinderii.

Un colectiv de inovatori, muncitori 
și tehnicieni, s-a angajat ca în cinstea 
zilei de 1 Mai -să treacă la confec
ționarea segmenților în atelierul în
treprinderii. La 17 aprilie a. c. a fost 
pus în aplicare un dispozitiv conceput 
de tov. luliu Schicht, care se adap
tează la orice mașină de găurit și 
care permite tăierea canalelor de un
gere a segmenților în numai 3 mi
nute. Prin această perfecționare teh
nică prețul de cost al segmenților de 
ungere s-a redus cu peste 90 la sută, 
lucru care aduce anual întreprinderii 
economii de peste 31.000 lei.

P. CJULAVU 
corespondent

se preocupă de asigurarea mijloacelor 
de transport. La fel, cele două gru
puri electrogene cu care este dotat 
șantierul pentru alimentarea cu ener
gie electrică a utilajelor funcționează 
cu intermitență, se defectează des, 
rjecesitînd reparații de ore întregi. A- 
cest lucru face ca o parte din mun
citorii de pe șantidr să întrerupă lu
crul 3-4 ore pînă se termină repara
țiile grupurilor electrogene.

De asemenea, unele brigăzi, ca de 
pildă aceea condusă de tînărul Ion 
Hirș care lucrează la blocul B din 
cauza lipsei de cărămidă folosește la 
zidărie numai sferturi și jumătăți de 
cărămizi vechi, ceea ce face1 ca pe 
deoparte calitatea lucrărilor executate 
de această brigadă să lase de dorit, 
iar pe de altă parte ca ea să rămînă 
în urmă.

Este necesar ca conducerea între
prinderii 702 construcții Vulcan să ia 
măsurile necesare de înlăturarea lipi 
surilor ce frînează activitatea con
structorilor pe șantierul Vulcan 1

M. JURCA 
corespondent

Instantanee
Cooperativă „Izvorul" Livezeni are o căruță și doi cai cu care efec

tuează diferite transporturi între unitățile cooperativei. Din cauză că corn 
ducerea cooperativei „Izvorul" în frun
te cu tov. Remus Viorel, președintele 
cooperativei și Sebastian Brujan, con
tabilul șef, manifestă dezinteres față 
de bunurile cooperativei, acești cai 
sînt prost întreținuți. De exemplu, în 
ziua de 15 aprilie a. c. caii au stat 
toată ziua înhămați la căruță în fața 
birourilor cooperativei, sub nasul con
ducerii, fără ca cineva să se îngri
jească de hrana lor.

CAII;
Măi, ce-or fi aqind cu noi 
„Gospodarii" ăștia doi. 
Mereu ne țin înhămați 
Toată ziua nemincați.
Spun că finu-i planificat
Și că noi ne-am prea -ngrășat..(?) 
Că, să ne punem pofta-n cui 
Pin’ primesc fin de la Pui.

Astăzi, 25 aprilie vor avea loc 
în cadrul campionatului raional de 
fotbal următoarele meciuri:

Vulcan : Avîntul Lupeni — Minerul 
II Aninoasa (orele 14); Minerul II 
Lupeni — Constructorul 702 Vulcan 
(orele 10,30).

Aninoasa: Minerul Aninoasa — 
Minerul Vulcan (orele 15).

Cărfî
M. Gorchi: „Despre belșug 

și lipsuri“
In numărul 16 al Colecției Lectu

ra, a apărut o schiță deosebit de fru
moasă din opera lui Maxim Gorchi, 
intitulată „Despre belșug și lipsuri?.

Tema schiței o constituie ,,belșu
gul'' vieții obidite a pălmașilor 4e 
ieri, în contrast cu „lipsurile“ din 
viața plină de bucurii, de îndestulare, 
a colhoznicilor de azi. Povestind două 
scurte întîmplări, Gorchi ilustrează 
cu deosebită măestrie această temă.

M. Stelmah: „Marea familie“
Acest roman — cronică, ă cărui 

acțiune se desfășoară de-‘a-lungul unei 
întregi epoci istorice, — perioadă din
tre instaurarea Puterii Sovietice și 
pînă la victoria poporului sovietic în 
Marele Război pentru Apărarea Pa
triei, — este închinat oamenilor so
vietici din satele ucrainiene, luptei lor 
pentru Crearea vieții noi, fericite de 
azi.

Umblăm ca niște prăpădiți,
Nepotcoviți și jigăriți. 
Președintele — să trăiască — 
Potcoave-așteaptă să ne crească, 
Fără să dea un ban măcar!
Halal de-așa „gospodar"!...

I . ION IȚA
(după corespondențele tov. C. 
Iosif și V. ViționesCu)

Manifestările sportive
Petrila : Voința Petroșani' — Mine-

rul Petrila (orele 15,30); Minerul pre- 
parație — Metalul Petroșani (orele 
14,30).

Uricani: Minerul Uricani — Mine
rul Petroșani (orele 16,30).

Lonea: Minerul Cimpa — Uzina 
electrică Petroșani (orele 13,30); Mi
nerul II Lonea Constructorul 70,8 
Lonea (orele 15,30).

noi
D. Islamov: „Oaspetele din 

. Cuban“
Eroul povestirii lui Islainov este 

un țînăr cazac, combainier vestit din 
Cuban, venit să ajute unor colhoznici 
din Bașchiria la strîngerea recoltei.

Acest ajutor trimis de colhoznicii 
din Cuban colhoznicilor bașchiri ca' 
și dragostea ce se înfiripă între tfe 
nărui cazac și o frumoasă fată baș- 
cbiră arată prietenia și solidaritatea' 
de neînfrînt a popoarelor Marii Uniuni 
Sovietice.

V. Ovecichin și G. Fiș: 
„Agrotehnicianul colhozului 

„Poruncile lui Lenin“
Autorii broșurii arată aci contribu

ția agrotehnicianului-savant Terenti 
Semionovici Malțev din colhozul „Po
runcile lui Lenin“, la crearea unor 
noi soiuri de semințe de grîu adapta
bile condițiilor speciale al climei 
Transuralului.

Editară Cartea Rusă

Pălăria de metan
Batrînul măsurător de gaze, Todor. 

ionuț, se-nalță pe vîrful picioarelor 
și ridică îhcet lampa cu benzină, că
tre tavanul galeriei. Cu ochii pe ju
mătate închiși el scurtează cu mare 
atenție flacăra lămpii care începe să 
pîlpîie. Din semi-întunericul galeriei, 
căci lămpile fuseseră ascunse sub 
haine, patru, perechi de ochi, ai tine
rilor din brigada lui Dumitru Culai, 
îi urmăresc mișcările, sînt ațintiți a- 
șupra flăcării jucăușe a lămpii. Ionuț 
se urcă pe un morman de cărbune și 
apropie lampa de siguranță către cel 
mai înalt punct al tavanului: o scor
bură pricinuită de o gaură bătută 
greșit. *

Flacăra lămpii filă de cîteva ori.
— Metan —, murmură printre dinți 

măsurătorul de gaze.
— Metan ! — exclamară oamenii 

din brigadă; privirtdu-se întrebător 
unii'pe alții.

Todor Ionuț repetă operația. De 
astădată flacăra lămpii fu redusă 1a 
mărimea unui bob de grîu. Sus, în 
scorbură, ea capătă o culoare albăs
truie și începu să crească. Pe la ju
mătatea sticlei se opri.

— 2 procente...
— Nu-i mult...

— Da, dar se oprește pușcarea.
— Pentru o pălărie dș metan ?...
— Pentru o pălărie. Tocmai fi- 

indcă-i numai o pălărie, că doar n-o 
încerca nimeni să-l bage în pălărie 
și să-l ducă acasă, se poate lucra cu 
ciocanul de abataj, cu condiția ca lo
cul de muncă să fie curățat de me
tan. S-a-nțeles ?...

— Da, dar ce facem cu planul ?. 
Planu-i stabilit pentru pușcare...

— Angajamentele...
— Ne-o ia înainte brigada' lui 

Pamfil 1...
•— N-o să pierdem la plată ?...
Năpădit de astfel de cuvinte, Todor 

Ionuț ar fi avut dreptul să se supere, 
să se rățoiască, să facă uz de „pre
rogativele“ sale, stabilite prin normele 
de tehniqa securității în yigoare. Mai 
putea de asemenea să închidă ochit, 
să-i lase pe tineri $ă împrăștie acest 
cuib dg metan cu furtunul, O.singură 
răbufnire de aer comprimat și meta
nul ar fi fost amestecat cu praful de 
cărbune și împins de-a-lungul galeriei 
unde s-ar fi diluat în atmosferă. Nu. 
nu poate face acest lucru I In primul 
rînd el nu poate să aplice mecanic 
N.T.S.-uL Și apoi nu poate nici să 
închidă ochii în fața primejdiei.

1

Trebuie să le vorbească tinerilor, 
să le arate importanța respectării 
măsurilor de siguranță. Cărbunele nu 
se scoate cu oameni mutilați în ex
ploziile de metan. Planul nu se rea
lizează decît respectînd măsurile de 
siguranță, ținînd cont de ele.

— Cu metanul, fie el chiar și nu
mai un cuib, o pălărie, cum ziceți voi, 
nu ne putem juca dragii mei — le 
spuse el tinerilor în timp ce-și nota în 
carnețel cele constatate. El nu iartă. 
De aceea trebuie să aerisim locul de 
muncă, să-1 curățim. Dar nu cu fur
tunul, ci cu ventilatorul. Prelungim 
tuburile de aeraj, montăm un cot. 
Pianul — pianul se modifică după 
condiții. ,Ș-apoi se poate și recupera. 
Acum ne-am înțeles ?...

— Mda...
...S-au așezat pe stivele de lemne 

de pe lingă pereții galeriei și au în
ceput să-și desfacă pachetele cu me
rinde. Terminaseră prelungirea tubu
lui de aeraj, îi puseseră un cot cu 
vîrful în scorbură și acum metanul 
era împins spre galeriile de aeraj.

Todor Ionuț se așeză și el pe o 
stivă și începu să le povestească de 
pe vremea cînd era miner tînăr, cu 
vreo douăzeci și ceva de ani în urmă.

★
Galeria de ta orizontul 2. înainta 

anevoios, cu toată truda’ grea a oame-
v i - • ■ • 

nilor, Ion Rovacs, șeful de echipă, un 
miner mic de statură, cu fața osoasă 
și brăzdată de cute adînci, înjura cît 
îl ținea gura, tot timpul șutului.

— Mama lor, iar rămînem fără 
plată luna asta !...

Todor Ionuț și celălalt vagonetar, 
un lungan gălbejit, se priveau mi
rați, dar nu ziceau nimic. Gu șefu’ nu 
te poți încontra dacă nu vrei să-ți 
înșire toți sfinții din calendar. Și fi- 
inefeă tăceau, bătrînul Rovâcs se în
furia și mai tare.

•— Ce stați molăilor ? Puneți șloa- 
gul și suflați ortul că vine domn-ștai- 
găr și-o să dăm de dracu...

Vagonetarii se supuneau tăcuți, de- 
șurubau perforatorul și cu furtunul 
începeau să „primenească" ortul. Va
luri de praf de cărbune inundau ga
leria, depunîndu-se încet pe armături 
și vatră. Dacă punea-i palma pe o 
armătură de la zece metri de ort, îți 
rămînea întipărită pe stratul de praf..

Ștaigărul, un om rotofei, bine hră
nit, își făcea apariția doar la trei-pa- 
tru zile. Și se știa cînd vine, înainte 
ca lampa lui să apară, i se auzeau 
înjurăturile. Apoi licărea în întune
ric o lampă tnai deosebită decît cea1 
a minerilor, lustruită cu „sidol“. Ștai
gărul își făcea „inspecția“ prin mină 
încălțat cu cisme lustruite și ele șl 
prevăzut cu un baston cu cîrie (cu
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VIAȚA DE PARTÍD

Să intensificăm agitația politică de masă 
în vederea lui 1 Mai 1954

Oamenii muncii din Valea Jiului 
întîmpinâ ziua de 1 Mai 1954 cu an
gajamente sporite in întrecerea socia
listă pentru traducerea în viață a sar
cinilor ce le revin din programul de 
măsuri elaborat de plenara C.C. ai 
P M.R. din august 1953. Un puternic 
imbold în lupta pentru obținerea de 
succese tot mai însemnate în toate do
meniile de activitate îl constituie che
marea de 1 Mai 1954 a C.C. al P.M.R. 
către toți oamenii muncii și Expune
rea făcută de tovarășul Gh. Gheor- 
ghiu-Dej în ședința plenară a C.C. 
al P.M.R. din 19 aprilie a. c.

Lupta oamenilor muncii pentru rea
lizarea angajamentelor, pentru tradu
cerea in viață a sarcinilor izvorîte 
din Hotărîrile plenarei din august 
1953 a C.C. al P.M.R. trebuie însufle
țită printr-o susținută agitație poli
tică de masă, desfășurată de organi
zațiile de partid.

Numeroase birouri ale organizații
lor de bază din întreprinderile și in
stituțiile din Valea Jiului au dovedit 
lipsă de inițiativă și dezinteres în â- 
ceastă direcție. Deși au fost îndrumate, 
ele n-au trecut imediat la instruirea 
agitatorilor pe baza materialului „In 
ajutorul propagandistului și agitato
rului“ în legătură cu 1 Mai 1954- și 
a chemării C.C. al P.M.R. către oa
menii muncii, publicate în presa noas
tră.

Intr-o măsură cu totul nesatisfăcă
toare, organizațiile de partid au îm
bunătățit agitația vizuală, conținutul 
gazetelor de perete și alte forme ale 
agitației politice de masă pentru mo
bilizarea oamenilor muncii la înfăp
tuirea sarcinilor actuale ale politicii 
partidului și guvernului nostru. La 
Petroșani, Petrila și în alte localități

In multe din unitățile comerciale 
din Valea Jiului activează brigăzi de 
bună deservire cu scopul de a asigura 
o cît mai bună aprovizionare și o cît 
mai bună deservire a oamenilor 
muncii.

Una din brigăzile de bună deservire 
care desfășoară o activitate spornică,

Realizarea planului de transport ă 
lemnelor de foc depinde în mare mă
sură de cărăușii care efectuează acest 
transport. Mulți dintre aceștia sînt 
țărani muncitori, care în afară de o- 
bligațiile de prestație ce le au, trans
portă în plus însemnate cantități de 

agitația vizuală legată de ziua de 1 
Mai este aproape inexistentă. De a- 
ceea, este necesar să se ia de îndată 
măsuri pentru lichidarea grabnică a 
acestor lipsuri, pentru intensificarea 
agitației politice de masă.

In momentul de față, în cadrul 
multor organizații de partid din Va
lea Jiului se țin instructaje cu agita
torii pentru înarmarea lor cu cunoaș
terea sarcinilor ce le stau în față în 
legătură cu 1 Mai 1954. Sarcina se 
cretarilor organizațiilor de bază și a 
comitetelor de partid este aceea de a 
asigura o temeinică instruire a colec
tivelor de agitatori pe baza chemării 
C.C. al P.M.R. către oamenii muncii 
și a materialului publicat în presă 
„In ajutorul propagandiștilor și agi
tatorilor“.

Agitatorilor din întreprinderi le re
vine sarcina de a mobiliza masele de 
muncitori, ingineri și tehnicieni ca în 
cinstea zilei de 1 Mai să participe cu 
avînt sporit la întrecerea socialistă, 
pentru mărirea producției și produc
tivității muncii, îmbunătățirea calită
ții produselor, reducerea prețului de 
cost, să-și desfășoare larg inițiativa 
ior creatoare pentru descoperirea și 
folosirea imenselor rezerve interne pe 
care le posedă întreprinderile noastre, 
să extindă metodele înaintate ale frun
tașilor în producție Fiecare agitator 
trebuie să se mîndrească cu faptul că 
la succesele dobîndite în cinstea zilei 
de 1 Mai de muncitorii și tehnicienii 
de la locul unde și-a desfășurat acti
vitatea a adus o contribuție prețioasă.

In fața agitatorilor din cartiere stă 
sarcina de a antrena masele largi de 
oameni ai muncii la acțiuni gospodă
rești de înfrumusețare a localităților 
noastre care ia 1 Mai vor îmbrăca 

Ne scriu corespondenții 
Brigada de bună deservire 

este și aceea din magazinul nr. 31 
textile — „Magazinul tineretului“ din 
Petroșani. Membrii brigăzii de bună 
deservire al cărei responsabil este tov. A. Schreter, se străduiesc să fie e- 
xemplu în muncă. In fiecare raion al 
magazinului mărfurile sînt aranjate 
cu gust, magazinul este curat între

Fruntași în transportul lemnelor de foc
lemne de la diferite exploatări la de
pozitele de încărcare.

Printre aceștia se află și tov. Pavel 
Molodeț, care a transportat peste o- 
bligația ce o avea 113 m. st. de lemne. 
Realizări în această direcție au și că
răușii Simion Perța, Lazăr Florian, 
Traian Maduna, și alții. 

haină sărbătorească, de ă duce o sus
ținută muncă de lămurire pentru cul
tivarea la timp a grădinilor de legu
me și zarzavaturi, pentru dezvoltarea 
creșterii animalelor mici pe lîngă fie
care casă și familie de muncitor.

In centrul atenției întregii munci 
politice de masă trebuie să stea popu
larizarea politicii partidului și guver
nului nostru, politică_ce izvorăște din 
interesele funda'mentăle ale poporului 
muncitor, popularizarea mărețelor 
realizări înfăptuite în anii puterii 
populare pe calea făuririi vieții noi, 
fericite a celor ce muncesc.

Prin toate formele agitației politice 
de masa trebuie oglindită creșterea 
forțelor păcii, în frutea cărora se află 
marea Uniune Sovietică, eliberatoarea 
popoarelor.

Totodată, prin agitația politică, ma
sele largi de oameni ai muncii tre
buie informate asupra problemelor 
situației internaționale.

Organizațiile de partid trebuie să 
pregătească din timp lozincile, grafi
cele și tot materialul agitatoric cu 
care oamenii muncii din Valea Jiului 
vor demonstra la 1 Mai.

Lichidarea rămînerii în urmă a agi
tației politice de masă față de avîntul 
cu care oamenii muncii din Valea Jiu
lui desfășoară întrecerea socialistă în 
cinstea zilei de 1 Mai, cere străduință 
și preocupare din partea tuturor or
ganizațiilor de partid. De aceea, cu- 
noscînd rolul important al agitației 
politice de masă în educarea și mo
bilizarea oamenilor muncii, organiza
țiile de partid, nu trebuie să precupe
țească nici un efort pentru lichidarea 
rămînerii în urmă, pentru intensifi
carea agitației politice în vederea zi
lei de 1 Mai, 

ținut, iar vînzătorii deservesc în buhe 
condițiuni pe oamenii muncii. Ute- 
miști ca tov. Maria Andrei, Irina 
Duca și alții luptă pentru ca brigada 
de bună deservire să fie fruntașă în 
cinstea zilei de 1 Mai.

ZAMFIR ACHE HARALAMB1E 
corespondent

Sînt însă cărăuși ca tov. Iosif Evely, 
losif Soc și Petru Zgura care nu-și 
realizează nici obligațiile ce le au. 
Ei trebuie să urmeze exemplul că
răușilor fruntași în muncă.

VAS1LE JUGA 
corespondent

Ni $e semnalează că...
I
4-------------------- ---------------------

. .La bufetul „Ciobanul" din Băr- 
băteni oamenii muncii sirii serviți în 
condiții neigienice. Aici halbele de 
bere se spală superficial toate in
tr-o găleată. Mesele sini murdare 
nefiind spălate de luni de zile. De 
asemenea, bere se servește mai 
mult la cunoscuți, iar ceilalți consu
matori trebuie să aștepte ore întregi 
pină cind pot obține o halbă cu 
bere.

Cind va lua conducerea URCAD 
măsuri in această direcție ?

' . ’ T. SIMION
j < . , corespondent

*
...Pe strada Engels din Petroșani 

întreprinderea 705 construcții a de
pozitat de mai mult timp diferite 
materiale de construcții cure îngreu
nează circulația mașinilor. Cu toate 
că despre aceasta au fost sesizați de 
mai multe ori tovarășii din condu
cerea întreprinderii 705 construcții 
n-au luat încă măsuri de îndrep
tare.

Cind are de gind conducerea în
treprinderii 705 construcții să ia mă
suri pentru descongestionarea stră
zii Engels 9

J. VASILE 
corespondent

Acțiuni de muncă 
voluntară

Antrenate de comisia de femei de 
pe lîngă Sfatul popular al orașului 
Petroșani, numeroase femei participă 
la acțiunile de muncă 'voluntară or
ganizate în cinstea zilei de 1 Mai.

Tovarășele Elena Popa, Maria 
Kurko, Ileana Csiki și Maria Iman 
din comitetul de sprijin de pe lîngă 
Spitalul unificat Petroșani au confec-. 
ționat prin muncă voluntară 25 pi
jamale din finet, 6 perdele și au tivit 
82 prosoape, prestînd 348 ore de 
muncă voluntară.

Și comitetul de sprijin de pe lîngă 
Sfatul popular al orașului Petroșani 
are activitate rodnică. In cinștea zilei 
de 1 Mai, membrele acestui comitet 
au prestat 20 ore de muncă voluntară 
la căminul de zi din Petroșani confec- 
ționînd 50 șorțulețe, 40 hăinuțe, fețe 
de pernă, perdele, etc. Au muncit vo
luntar tovarășele Ecaterina Szeldla- 
csek, Etelka Kiss, Cornelia Kondo, 
Ghizela Coroban și altele. ,

ZELMA BORBELY 
responsabila comisiei de femei

care făceau des cunoștință spinările 
vizitiilor).

Cînd s-a apropiat de ortul lui Ko- 
vacs. bombănea și înjura într-una și 
ciocănea armăturile cu vîrful basto
nului.

— Asta s-o dai jos !... Asta-i pusă 
cu furca ! Lucrul merge slab I... Vă 
leneviți ’ai ? Las-că o să-i spun lui 
domn-,,obăr“ să vă taie plata, putu- 
roșilor !

— Avem metan, domn-ștaigăr — 
îngăima, mestecînd tutunul în gura, 
șeful de echipă.

— Metan ? Ce mă 1 Voi n-aveți 
șloag ? Ce să vă învăț eu!

— Da, dar se amestecă metanul cu 
praful de cărbune ș-apoi poate să dea 
năpasta peste noi. Ne rătnîn oasele 
aici și copiii pe drumuri...

— Fricos mai ești, mă Kovacs. Ie
pure nu miner 1 Tu nu știi ce-a spus 
doinn-inginer ? El o citit în cărți că 
mai de mult minerii nu se speriau 
așa de metan ca voi; ei intrau în ort 
cu ștearțuri și șeful de grupă ardea 
metanul. Făcea, nu-i vorbă cîteodată 
o flacără care-1 ardea pe mîini și pe 
obraz. Dar era om curajos, miner nu 
iepure, mama voastră de fricoși !...

★
Afară la „ziuă“ ploua ca și cu gă

leata. In mină pe galeria de la ori
zontul 11, în șutul acela de noapte. 

metanul se aduna tot mai amenință
tor. Depresiunea atmosferică favoriza 
emanația de metan. Echipa lui Kovacs 
se pregătea să puste găurile, lonuț și 
cu ortacul său „primeniseră“ iarăși 
aerul cu furtunul, alungind metanul 
de la ort la cîțiva metri în spate. Ar
tificierul aștepta stînd pe ladă să se 
termine încărcatul găurilor. Și-a pre
gătit bricheta și după ce și-a făcut o 
cruce mare, a răcnit cît îl țineau ba- 
ierile pieptului.

— Ardeee !...
Todor lonuț și ortacul Său și-au fă

cut și ei cîte o cruce și-au pornit în 
galop, către răspîntiile galeriilor. Io- 
nuț a luat-o spre dreapta, ortacui spre 
stingă.

A sunat prima gaură înfundat, apoi 
a doua mai puternic și pe urmă lonuț 
n-a mai priceput nimic. O flacără 
albastră i-a luat vederea și un zid de 
aer fierbinte l-a izbit, prăvălindu-1 
în mocirla canalului.

' *
Sala de apei a minei era plină de 

brancarde. lonuț se trezi ca dintr-un 
somn greu, plin de vise negre și nă
luciri. O durere năpraznică îl săgeta 
în mîini, picioare și față. Simțea un 
miros de carne arsă. Căuta să des
lușească ce se petrece în jur. Cu ochii 
săi, atinși de flacăra exploziei de me
tan, vedea ca printr-o negură roșietică 

cîteva tărgi cu oameni scrumiți. Mai 
vedea prin ceața ochilor săi cîteva 
momii care se mișcau de colo pînă 
colo.

Doi indivizi se apropiară de el. Re
cunoscu pe ștaigărul acela rotofei și 
pe inginerul.

— Ce-a fost — gemu el, căutînd 
parcă ajutor.

— Tanetul —. i-a răspuns brutal 
ștaigărul. Vezi, dacă nu vă rugați la 
sfînta Varvara, patroana noastră. 
V-a pedepsit..

— Da, da, sfînta Varvara nu iartă 
pe păcătoși — a auzit glasul chicoti» 
tor al inginerului, care s-a îndepărtat 
scîrbit.

De sus, de pe peretele din față, 
dintre cele două lămpi cu benzină 
care ard zi și noapte, sfînta cu pri
cina părea că-1 privește cu ură, ne- 
ținînd seamă de suferința lui.

*
— Așa era pe vremea aceea - - a 

vorbit cu glas domol bătrînul măsu
rător de gaze Todor lonuț, tinerilor 
mineri din brigada lui Dumitru Culai. 
Pentru tot ce ni se întîmpla în mină 
nu erau vinovați cei care ne sileau 
să muncim în condiții grele, ci noi. 
Nu ne rugam sfîntei Varvara, cea din 
chipul de pe peretele sălii de apel, să 
ne apere. Și sfînta se supăra pe noi 
„păcătoșii“, dar era bună și îngădui

toare cu stăpînii minei. Ea îi apăra 
de neplăceri chiar și în fața strîmbe- 
lor legi ale regimului burghezo-mo- 
șieresc.

Vremurile însă s-au schimbat. As
tăzi fiecare miner știe și trebuie să 
știe că împotriva metanului nu se 
luptă cu rugăciuni, ci cu mijloace teh
nice. Toți știu că fiecare cuib de me
tan reprezintă un pericol care ame
nință atîta timp cît nu se iau măsuri 
pentru evacuarea lui din atmosfera 
de mină. Măsurile de siguranță, care 
multora li se par încă o povară în 
muncă, trebuie respectate. Cu meta
nul nu se poate juca nimeni și nici cu 
praful de cărbune.*

Todor lonuț și-a luat lampa și a 
pornit-o încet, bătrînește, spre alte 
locuri de muncă din mină spre a îm
părtăși și altor tineri experiența lui.

Dumitru Culai, l-a întrebat înainte 
de a pleca.

— lonuț-baci, ce s-a întîmplat cu 
'minerii care au fost schilodiți în ex
plozie ? Au primit ajutor ?

— Da, au fost dați afară de pa
troni care spuneau că n-au nevoie 
de ei. Și au rămas șomeri, muritori 
de foame, fiindcă sfînta Varvara 
ri-avea o mină a ei unde să-i anga
jeze — a încheiat cu ironie amară bă
trînul măsurător de gaze.

I. MANEA



STEAGUL ROȘU

Cronica evenimentelor
. In preajma deschiderii conferinței 

de la Geneva, cercurile guvernante 
din S.U.A. au încercat sub diferite 
forme să intimideze, popoarele, să se
mene panică în rrndul lor. Una din 
formele folosite în acest scop a fost 
experimentarea bombei cu hidrogen.

Aceasta a fost însoțită de o avalan
șă de discursuri războinice din partea 
unor cunoscuți oameni de stat din 
S.U.A., cărora presa reacționară le-a 
ținut docil isonul.

Aceste socoteli au dat însă greș. 
In locul panicii și fricii, la care se 
așteptau cercurile guvernante din 
S.U.A. ca rezultat al încercărilor fă
cute, popoarele le-au întîmpinat cu 
profundă indignare. In multe țări, 
printre care Japonia, Anglia, India, 
Indonezia, Filipine, Australia, Bir- 
mania, Franța, Italia, etc. au avut loc 
puternice manifestații de protest îm
potriva folosirii armelor de extermi
nare în masă.

In întreaga' Japonie au avut loc 
mitinguri și adunări de masă în care 
s-au adoptat rezoluții în care se cere 
interzicerea experimentării bombelor 
de exterminare în masă.

Comitetul Executiv al sindicatului 
național al minerilor din Anglia care 
cuprinde 700.000 oameni, a lansat un 
apel pentru interzicerea bombelor a- 
tomice.

In țările apropiate de locul unde 
americanii au experimentat bomba a- 
tomică, s-a produs, de asemenea, un 
puternic val de proteste în sînul ma
selor. In Australia 500 marinari au 
cerut sindicatului lor să înceapă o 
campanie pentru interzicerea armelor 
de exterminare în masă.

★
La New York, au continuat lucră

rile Comisiei O.N.U. pentru dezar
mare.

S.U.A. intensifică ajutorul
WASHINGTON (Agerpres). — La 

21 aprilie, în cadrul conferinței de 
presă săptămînale, Charles Wilson, 
ministrul apărării al S.U.A., a făcut 
unele declarații cu privire la ajutorul 
militar american pentru trupele colo
nialiste franceze din Indochina.

După ce a arătat că forțele aerie
ne americane vor transporta de acum 
înainte unități franceze din Franța și 
Africa de nord pe fronturile de luptă 
din Indochina, Wilson a declarat că 
este posibil „să se trimită în îndo
ctrina un nou număr de tehnicieni mi
litari americani".

Dezvoltarea industriei metalurgice a R. P. D. Coreene
Refacerea într-un ritm rapid a in

dustriei metalurgice a R.P.D. Coreene 
este posibilă datorită faptului că gu
vernul coreean a acordat o atenție 
primordială refacerii și reconstrucției 
acestei ramuri a industriei națiunale 
chiar îndată după încetarea ostilită
ților în Coreea. Muncitorii au răspuns 
cu entuziasm la chemarea guvernu
lui în legătură cu refacerea rapidă 
a industriei.

Au fost organizate brigăzi de șjc 
care au început lu
crările de reparație 
chiar atunci cînd 
condițiile climate
rice și lipsa de u- 
tilaj și de mijloace 
de transport con
stituiau condiții ne
favorabile. Utilajul 
fabricilor, evacuat 

, în timpul războiu
lui, a fost adus îna
poi și montat în 
vechile clădiri ale 
fabricilor. Au fost 
fabricate piese de 

, schimb pentru fa
bricile care trebu
iau repuse în func
țiune.

Topitoria de oțel 
din Kanson a fost 
parțial refăcută la 
55 de zile după în
cheierea armistițiu
lui. Uzinele meta

După cum s-a mai anunțat, la ul
tima ședință s-a discutat propunerea 
delegației engleze cu privire la com
ponența subcomitetului Comisiei pen
tru dezarmare. Delegația engleză a 
propus următoarea componență a sub
comitetului: Anglia, S.U.A., U.R.S.S., 
Franța și Canada.

Luînd cuvîntul în ultima ședință, 
reprezentantul Uniunii Sovietice, A. I. 
Vîșinski, a arătat că propunerea de
legației Angliei este unilaterală pen
tru că ea nu cuprinde toate țările in
teresate în gradul cel mai înalt în 
rezolvarea acestei probleme impor
tante. Proiectul englez nu prevede 
ca din subcomitet să facă parte Re
publica Populară Chineză — repre
zentantul legal al poporului chinez 
Același proiect exclude din subcomi
tet pe reprezentanții Indiei și Ceho
slovaciei, a căror poziție pentru pace 
este bine cunoscută.

Compus sub formă proiectului en
glez, acest subcomitet nu poate pro
mite popoarelor rezultate pozitive în 
soluționarea problemei dezarmării. 
De aceea, delegatul sovietic a propus 
ca subcomitetul să cuprindă pe repre
zentanții Uniunii Sovietice, Statelor 
Unite ale Americii, Republicii Popu
lare Chineze, Angliei, Franței, Indiei. 
Cehoslovaciei și Canadei.

Pentru a împiedică participarea 
R.P. Chineze ia acest subcomitet, re
prezentantul S.U.A., Lodge, a decla
rat că propunerea sovietică este „ne
rezonabilă" pentru că China „co
munistă“ nu este membră a O.N.U. 
și din această cauză nu poate fi nici 
membră a subcomitetului Comisiei 
pentru dezarmare.

Aceasta însă, așa cum ă arătat A. I. 
Vîșinski, este o greșală mare. China 
este de mult membră în O.N.U. Lodge 
încearcă să creeze impresia că ar fi

militar dat trupelor colonialiste franceze din Indochina
dant al armatei ă 8-â americane dinWilson a arătat că S.U.A. au livrat 

francezilor „un număr secret de avi
oane de luptă Corsair".

Agenția Associated Press adaugă 
în legătură cu cele declarate de Wil
son că unitățile franceze pe care a- 
vioanele americane le vor transporta 
în Indochina „vor fi lansate mai tîr- 
ziu la Dien Bien Fu. Primul transport 
a plecat marți de pe aerodromul Orly 
de lîngă Paris în avioane de transport 
americane Globe Mașter".

Wilson a anunțat de asemenea' că 
generalul Van Fleet, fostul coman- 

lurgice din Soncijin, cu furnalele e- 
lectrice, cu laminoarele și toate in
stalațiile, au fost refăcute după aceea, 
iar astăzi produc 20 la sută din tota
litatea produselor de oțel din țară. 
Printre alte fabrici care au fost re
puse parțial în funcțiune se mențio
nează turnătoria de fier din Hvanhe, 
turnătoria de fier „K.ini Ciak", topi
toria de plumb din Munpion, topito
ria de oțel din Cihoncijin și uzinele 
metalurgice din Nampiio și Bunion.

■ww
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Muncitorii uzinei, al cărei inginer șef este Te Don Muk, fac reparația 
capitală :a atelierului de mașini, ,

sâptămînii
vorba de admiterea Chinei în O.N.U. 
Insă actualul reprezentant al Chinei 
în O.N.U. (din Formoza) nu este re
prezentant legal.

★
Unul din evenimentele cărora presa 

le-a acordat mare atenție în această 
săptămînă a fost cel de al 23-lea 
Congres al Partidului Comunist din 
Marea Britanie, ale cărui lucrări s-au 
desfășurat la Londra între 16-19 a- 
prilie.

Raportul politic al partidului a fost 
prezentat de Harry Pollitt, secretar 
general al Partidului Comunist din 
Marea Britanie.

Congresul a dezbătut probleme im
portante ca lupta pentru pace, pentru 
încetarea ocupării Angliei de către 
S.U.A. El a adoptat un program pe 
care l-a propus mișcării muncitorești 
din Anglia.

In rezoluția cu privire la situația 
internă a țării, partidul cheamă miș
carea muncitorească să lupte pentru 
sporirea salariilor, scăderea prețuri
lor la alimente, etc.

In rezoluția cu privire la' problemă 
colonială se cere încetarea războiului 
din A^alaya, încheierea armistițiului 
în Kenya, etc.

Congresul a fost salutat de nume
roase delegații ale partidelor comu
niste si muncitorești frățești.

★
Lă 18 aprilie s-au împlinit <50 de 

ani de la apariția primului număr al 
ziarului „L’Humanité", organ al ne
înfricatului Partid Comunist Francez. 
Cu acest prilej, forțele progresiste din 
Franța au salutat cu căldură ziarul 
care timp de cinci decenii a condus 
mișcarea muncitorească franceză la' 
lupta' pentru pace, libertate și inde
pendența națională a Franței.

Coreea, va pleca în Extremul Orient, 
însoțit de Wilfred MacKneil, ministru 
adjunct al Apărării al S.U.A., și de un 
grup de tehnicieni.

Fiind întrebat dacă Van Fleet vă 
examina posibilitatea trimiterii de 
trupe sud-coreene pentru a luptă în 
alte părți în Extremul Orient, Wilson 
ă răspuns că „amănuntele misiunii 
lui Van Fleet nu au fost încă fixate, 
dar într-o asemenea călătorie de in
specție se pot prevedea toate posibi
litățile".

Aplicarea metodelor sovietice de 
topire a oțelului la turnătoria din 
Soncijin a redus timpul necesar ela
borării unei șarje de oțel, ridicînd ast
fel productivitatea turnătoriei cu 150 
la sută. Furnalele topitoriei de plumb 
din Munpion au fost considerabil lăr
gite, astfel încît se prevede o depășire 
a producției medii actuale dinainte 
de război cu 226 Ia sută la plumb 
brut și cu 81 la sută la plumb elec

trolitic.
Refacerea indus

triei metalurgice a 
Coreei a fost spri
jinită de Uniunea 
Sovietică și de ce
lelalte țări de demo
crație populară, ca
re au trimis utilaj, 
precum și de Chi
nă, care ă trimis 
ciment, cocs și alte 
materiale de con
strucții.

Se prevede că â- 
nul acesta produc
ția globală a indus
triei metalurgice a 
Coreei va atinge 35 
la sută din nivelul 
producției dinainte 
de război.

(Agerpres), 

luminarea Premiului 
Internațional Stalin „Pentru 
întărirea păcii între popoare“ 

scriitorului american 
Howard Fast

NEW YORK (Agerpres). — TASS
La 22 aprilie a avut loc la New 

York ceremonia înmînării Premiului 
Internațional Stalin „Pentru întări
rea păcii între popoare" scriitorului 
american Howard Fast.

La adunare s-a dat citire telegra
melor de salut adresate lui Howard 
Fast de acad. Skobelțîn, președintele 
Comitetului pentru decernarea Pre
miilor Internaționale Stalin, de Co
mitetul sovietic pentru apărarea păcii, 
de Comitetele antifasciste ale femeilor 
și tineretului din Uniunea Sovietică, 
de scriitorii sovietici Tihonov, Ehren- 
burg, Surkov, Fadeev, Simonov, Leo
ne v, Polevoi și alții.

In numele Comitetului pentru de
cernarea Premiilor Internaționale 
Stalin, dr. Du Bois a înmînat lui Ho
ward Fast diploma și medalia de aur 
de Laureat al Premiului Internațional 
Stalin „Pentru întărirea păcii între 
popoare". In cuvîntarea pe care â 
rostit-o cu acest prilej, dr. Du Bois 
a vorbit despre viața și activitatea 
lui Howard Fast. i

Paul Robeson l-a felicitat pe Ho
ward Fast în numele asistenței. I

In încheiere laureatul Premiului In
ternațional Stalin a rostit o cuvîntare.

Popoarele cer interzicerea 
armei atomice

ITALIA

ROMA (Agerpres). — TASS
Zilnic sosesc știri care dovedesc 

dezvoltarea mișcării pentru interzice
rea armelor de exterminare în masă. 
Consiliile municipale ale orașelor Bo- 
logna, Livorno, Siracusa, Cerignolă 
și Santa-Agata-Bolognese din care 
fac parte comuniști, social-democrați, 
democrat-creștini și monarhiști au a- 
doptat în unanimitate rezoluții, care 
cer guvernului să se pronunțe pentru 
interzicerea armelor de exterminare 
în masă. Rezoluții asemănătoare au 
fost adoptate de diferite organizații 
sindicale din orașul Livorno.

La Chiaravalle (provincia Catanză- 
ro) a fost creat un comitet unic de 
luptă împotriva folosirii armelor ter
monucleare. In fruntea comitetului se 
află primarul orașului, democrat- 
creștin.

Comitetul italian ăl mișcării parti
zanilor păcii anunță că în provincial 
Novara au avut loc 22 mitinguri de 
protest împotriva folosirii armei ter
monucleare și împotriva tratatului 
privitor lă constituirea „comunității 
defensive europene".

ANGLIA

LONDRA (Agerpres).
Ziarul „Daily Mail", unul din coti- 

dianele britanice cu cel măi mare ti
raj, publică rezultatele unei anchete 
organizate în întreagă țară în proble
ma bombei cu hidrogen. Potrivit aces
tor rezultate, peste două treimi din 
cititorii întrebați și-au exprimat do
rință că Marea Britanie să ia iniția
tiva unor negocieri pentru a se ajun
ge la interzicerea totală a oricăror 
experiențe cu bombă cu hidrogen.

URUGUĂY

MONTEVIDEO (Agerpres)’. 
TASS

Consiliul Național al Păcii din U-’ 
ruguay a adoptat hotărîrea de a se 
începe în întreaga țară o campanie 
de strîngere de semnături pe Apelul 
Consiliului Național al Păcii cu privi
re la interzicerea armelor atomică,' 
termonucleară și a tuturor celorlalte 
tipuri de arme de exterminare în masă.'
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