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Să răspîndim larg știința și cultura 
în rîndul oamenilor muncii!

In patria noastriî, știința și cultura au devenit în anii pu
terii populare un bun de preț al celor ce muncesc.

Mobilizînd pe oamenii muncii în lupta pentru îndeplinirea 
sarcinilor construirii socialismului, partidul și guvernul nostru 
acorda o mare importanță lăspîndirii în mase a cunoștințelor 
politice, tehnice și științifice Sarcini importante în această di
recție revin Societății peniru Răspîndirea Științei și Culturii.

In perioada ce s-a scurs din acest an, subfiliala S.R.S.C. Pe
troșani a obținut unele rezultate pozitive. Astfel, în întreprin
derile șl instituțiile din raionul nostru au fost prganizate peste 
400 de conferințe, dintre, care 30 în limba maghiară. La aceste 
conferințe care au trezit interesul maselor pentru însușirea cu
noștințelor politice, științifice și tehnice, au participat peste 
55.000 de oameni ai muncii. Numărul mare de conferințe ținute 
de către subfiliala S.R.S.C. din Valea Jiului a contribuit în mare 
măsură la răspîndirea în‘mase a cunoștințelor științifice, la 
popularizarea hotărîrilor partidului și guvernului nostru cu pri
vire la dezvoltarea economiei naționale și ridicarea nivelului de 
trai material și. cultural al poporului, la informarea minerilor 
asupra problemelor politice interne și internaționale și la popu
larizarea realizărilor regimului nostru democrat-popular. Sub
filiala S.R.S C. Petroșani a organizat de asemenea în anul acesta 
două expoziții cu tem?. ,,Originea și evoluția omului“.

In obținerea acestor succese au contribuit în mare măsură 
lectoratele S.R.S.C. I.uper.i, Vulcan, Petrila și altele. Nu același 
lucru se poate spune despre lectoratele din Aninoasa, Lonea și 
Uricani care deși au fost ajutate de către activiștii S.R.S.C., 
continuă să muncească cefecluos. NcseJ'sfăcătoare este si acti
vitatea unor împuterniciți printre care tov. M. Jitaru de la între
prinderea 701 construcții. O. Ienulescu și I. Pricup de la Institu
tul .de Mine, V. Babeș de la Banca de Stat, M. Slivilescu de la 
Direcția Generală a Minelor. De asemenea, tov. C. Ursache, M. 
Călina ș și C. Vlah, membri în comitetul subfilialei muncesc 
defectuos.

Sa re-, mie ttasatc <jc Lolăririle partidului și guvernului, ne
cesitatea răspîndirii cunoșlmțelor politice, științifice și tehnice 
în rîndul maselor, impun ‘-ublilialei S.R.S.C. Petroșani să-și îm
bunătățească activitatea. Subfiliala și lectoratele S.R.S C. dm 
raionul nostru au r.eg’ijal una din preocupările principale ale 
activității lor: aceea de a asigura un nivel tot mai înalt run
dului de expunere în fața maselor a conferințelor. Multe confe
rințe organizate de lectoratele S.R.S.C. în întreprinderi șl insti
tuții se citesc de către conferențiari în mod mecanic, fă'"ă a fi 
însoțite de explicații suplimentare, fără a se folosi materialul 
intuitiv ele care dispune subfiliala Lipsurile existente în activi
tatea S.R.S.C. se datoresc în mare măsură slabei activități a 
comitetului de conducere al subfilialei. Acest comitet s-a mul
țumit să-și realizeze sarcinile de plan numai din punct de vedere 
cantitativ, fără să controleze calitatea conferințelor ținute de lec
tori în întreprinderi și instituții.

Lectoratele S.R.S.C., necerînd în măsură suficientă contri
buția intelectualilor legați de popor și a specialiștilor din fiecare 
domeniu de activitate, au lăsat să țină conferințe în fața maselor 
cadre cu o calificare politică și științifică scăzută.

Pentru îmbunătățirea muncii de răspîndire a cunoștințelor 
politice și științifice la nivelul cerut de mase, subfiliala și lec
toratele S.R.S C. au sarcina să-și îmbunătățească necontenit ac
tivitatea. Ele trebuie să intensifice activitatea de răspîndire a 
științei și culturii în rîndul celor ce muncesc. De asemenea, tre; 
buie îmbunătățită informarea oamenilor muncii asupra probleme
lor politicii interne și internaționale, asupra luptei duse de Uniu
nea Sovietică pentru menținerea și consolidarea păcii.

Acestea sînt o parte din sarcinile de mare importanță ce 
stau în fața subfilialei și lectoratelor S.R.S.C. din Valea Jiului. 
La înfăptuirea acestor sarcini sînt chemate să participe cadrele 
cele mai calificate din toate domeniile de activitate. Un exemplu 
bun este acela pe care îi dau tcv. V. Prosie, E. Stăncescu, C. 
Lepădata, D. Atanasiu și alții care aduc contribuții prețioase 
la traducerea în viață a sarcinilor ce revin subfilialei și lecto
ratelor S.R.S.C. din Valea Jiului.

Pentru o mai bună organizare a propagandei prin conferințe 
este necesar să existe o strînsă legătură între subfiliala S.R.S.C., 
organizațiile sindicale și secția culturală a Sfatului popular raio
nal — lucru ce pînă acum a lăsat de dorit. Această legătură ar 
da posibilitate organizării cu regularitate a conferințelor în clu
burile muncitorești, colțurile roșii și căminele culturale, etc.

In vederea îmbunătățirii propagandei culturale prin confe
rințe, sarcini importante revin organizațiilor de partid. Acestea 
au datoria să analizeze și să sprijine munca lectoratelor S.R.S.C. 
Foarie dăunătoare este atitudinea unor comitete de partid, ca de 
pildă cele din Aninoasa și Lonea, care nu sprijină și nu contro
lează! munca ¡ectorateior S.R.S.C.

Să depunem toate forțele pentru a face din S.R.S.C. un 
factor de seamă în educarea și mobilizarea maselor de oameni ai 
muncii din Valea Jiului în lupta pentru traducerea în viață a ho
tărîrilor partidului și guvernuluil

DIN VALEA JIULUI
Muncă

Minerii din toate sectoarele 
minei Petrila au obținut pe Iu 
na aprilie depășiri însemnate 
a sarcinilor de plan. In urma 
acestor depășiri minerii cîști- 
gă salarii mari.

Minerul fruntaș al întrecerii 
socialiste Adalbert Kibedi care 
lucrează în contul anului 
1956, avînd o depășire de plan 
pe luna aprilie de 61 la sută, 
va primi o primă de miner 
fruntaș de 398 lei, o primă 
de ciclicitate de 543 lei și o 
primă de șef de brigadă de 
■122 lei. In total, cu aceste 
prime salariul lui Adalbert 
Kibedi cuvenit pentru munca 
depusă în luna aprilie se ri
dică la 2.755 lei.

Fruntașul în întrecerea so
cialistă Petru Bexa care lu
crează în sectorul de tineret 
ai minei Petrila și aplică ine-

Trebuie grăbite însămîntările în grădinile de 
legume și zarzavaturi

Odată cu apariția zilelor Je 
primăvară, bătrînul Aladar 
Maksoy de pe strada Vasile 
Alecsandri din Petroșani a fost 
printre primii care au început 
pregătirea și înSămînțarea gră
dinii de legume și zarzavaturi 
de pe lîngă casă. In fiecare zi, 
după ce venea de la serviciu 
primul lucru al lui Maksoy- 
baci, cum de altfel îl cunosc 
vecinii din cartier, era acela de 
a-și chema nevasta și, împre
ună, se apucau de lucru în 
grădină. Maksoy-baci a avut 
de grijă ca după ce a greblat 
bine grădina de legume, a cu 
rățit-o de pietre și vreji, să 
sape adînc și să aranjeze fru
mos straturile pe care le-a în- 
sămînțat cu diferite legume și 
zarzavaturi.

^n sanatoriul
După terminarea șutului, 

minerii Ariton Harangus, Ha- 
lalambie Lebădă, Alexandru 
Moraru, mecanicul Dumitru 
Habalete de la mina Petrila 
si alții, vin direct la sanatoriul 
de noapte. Aici îi așteaptă o 
masă îmbelșugată, după care 
trec să se odihnească în dor
mitoarele curate și liniștite.

— In dormitorul nr 3 sînt 
repartizați tovarășii care lu
crează în schimbul de dimi
neață — spune minerul ute- 
mist Vasiu Lăscuț. Reparti
zarea oamenilor pe dormitoare 
se face în așa fel ca cei care 
ies din șut să nu deranjeze pe 
ceilalți

Minerul sau muncitorul care 
se odihnește în acest sanato

DEVA. — Numeroși cons
tructori din cadru! serviciilor 
tehnice P.T.T.R. lucrează în 
multe din satele și orașele 
regiunii Hunedoara pentru ex
tinderea rețelei de radioficare. 
In anul 1953 numărul insta
lațiilor de difuzoare din regiu

rodnică — salarii
toda sovietică Rîndin, dă a- 
cum cărbune în contul anu
lui 1956. Avînd o depășire de 
plan de 67 la sută pe luna 
aprilie, el va primi un salariu 
de 2.394 lei din care prima de 
ciclicitate este de 197 lei. a- 
ceea de miner fruntaș — de 
392 lei, iar aceea de brigadier 
— de 126 lei. Și minerul 
Gheorghe Nistoreanu dă acum 
cărbune în contul anului 
1956. Avînd o depășire de 
plan de 55 la sută pe luna 
aprilie va primi un salariu de 
2.129 lei, din care prima de 
miner fruntaș este de 404 lei, 
aceea de ciclicitate — de 184 
iei, iar aceea de brigadier — 
de 122 lei.

Salarii cuprinse între 2000- 
2200 lei primesc și minerii 
Cornel Cenușa, Ion Tripon și 
alții de la abataje.

Cîștiguri sporite au realizat

La fel ca Maksoy-baci, au 
procedat și muncitorii și gos
podinele din cartier, Avram 
Bădău, Teodor Nicoară, Iu- 
liana Achim, Maria Fodor și 
alții, care au pregătit și în- 
sămînțat la timp grădinile de 
pe lîngă case.

...Iritr-una din zilele tre
cute Maksoy-baci s-a dus în 
grădină și mare i-a fost bu
curia cînd a văzut că pe stra
turile pe care le însămînțase, 
ridichile și salata răsăriseră,

— Iată au răsărit și morco
vii', pătrunjelul — zise el zîm- 
bind, nevestei care admira și 
ea grădina de legume.

— Să știi că ploaia care a 
căzut zilele acestea le-a aju
tat foarte mult.

Ce i-a venit însă în 

de noapte de la mina Petrila
riu timp de o lună de zile, 
capătă noi puteri de muncă.

Cei doi tineri mineri, Lăs
cuț Vasiu și Constantin Bă- 
buț, m-au invitat în dormiio- 
rul lor. Ca să ajungi la dormi
torul lor treci prin sala de 
mese și cîteva coridoare și 
apoi printr-o sală intermedia
ră — colțul roșu. In această 
sală încăpătoare, ca de altfel 
în toate dormitoarele, pe po
delele curate sînt așternute co
voare mari.

Biblioteca e tînără și nu
mără deocamdată puține cărți 
Cu timpul va spori și numă
rul cărților.

In dormitoare e aceeași cu
rățenie și liniște odihnitoare 
de crezi că te afli în vreo ca

Peste 20.000 difuzoare
nea Hunedoara a fost de pa
tru ori .mai mare față de cel 
din anul 1952.

Și anul acesta, lucrările de 
radioficare se desfășoară cu 
intensitate. In ultimele trei 
luni au fost radioficate unele

spori te
pentru munca depusă în luna 
aprilie, și minerii de la pre
gătiri. Âșa de pildă, minerul 
îuiiu Haidu a cărui brigadă 
lucrează în contul anului 195/, 
avînd pe luna, aprilie o depă
șire de plan de 93 la șută a 
obținut un salar de 4.002 lei, 
din care prima de ciclicii are 
este de 1,292 lei. Toți minerii 
din brigada tov. Iuliu Haidu 
au obținui datorită aplicării 
graficului ciclic, salarii mari. 
Spre exemplu, GavriLi Kar- 
doș, va primi un salariu — de. 
3.583 lei, Petru Ftilop — de 
3.606 lei. Ștefan Hajnal -- Je 
3.335 lei, Matei Molnar — de 
3.485 lei, iar tînărul Nicolac 
Stanciu care a absolvit nu de 
mult cursurile școlii fabrică' 
uzină — de 3.364 lei.

MAR IA MORARU 
corespondent

gînd lui Maksoy-baci că 
a început să se intereseze 
dacă și alte grădini sînt tot 
atît de frumoase ca și a lui. 
Și a rămas surprins cînd a 
văzut că cetățenii Viorel So- 
koli, Petru Jurca de pe ace
eași stradă nu și-au însămîn- 
țat încă grădinile. S-a dus 

’ puțin și tnai departe și a vă
zut și alte grădini care nu 
erau însămînțate. Intrebînd o 
femeie de ce oare gospodarii 
ăștia nu și-au însămînțat pî
nă în prezent grădinile, Ma
ksoy-baci a primit un răspuns 
prompt.

— Oamenii așteaptă ca mai 
întîi să însămînțeze tov. Gh. 
Cioflica care este deputatul 
nostru...

să de odihnă de la Sinaia, 
Călimănești sau dintr-o artă 
stațiune balneo-climaterica 
din țara noastră. In dormi
toare se găsesc dulapuri pen
tru haine, iar la capătîiul fie
cărui pat, cîte-o noptieră. Pen
tru toate paturile sînt prevă
zute pijamale.

In prezent, în sanatoriul de 
noapte din Petrila se odihnesc, 
după terminarea șutului, 24 
de mineri și muncitori. Acest 
sanatoriu face parte din insti
tuțiile noi social-culturale 
caro n-au existat pînă nu de 
mult în Petrila, fiind ,o reali
zare a regimului nostru demo
crat-popular.

E. FĂGUREL

sate, printre care Rișca, raio
nul Brad și strada SînUhaim 
din orașul Deva. Numărul di- 
fuzoarelor instalate în regiu
nea Hunedoara a crescut la 
sfîrșitul lunii aprilie a.c. la 
20.207.



2 STEAGUL ROȘU

Mecanizarea transportului și aplicarea mortarului 
pe suprafețele de tencuit

Dintre toate lucrările care se exe
cută la construcția apartamentelor în 
blocuri, lucrările de tencuieli necesită 
cantitatea cea mai mare de muncă. 
Pînă în prezent, pe șantierele de con
strucții din Valea Jiului aceste Intrări 
s-au executat manual.

Lucrările de tencuieli constau în 
aplicarea succesivă a stratului de mor
tar pe suprafața pereților și a tava
nelor. Aceste operații au fost executate

Proiect de organizare
a blocurilor cu 33 apartamente pentru lucrările de 

tencuieli mecanizate

9 «
LEGENDA:

1. Ciur vibrant
2. Ciur manual pt. t'nci
3. Banda transport.
4. Dozator (siloz)
5. Malaxor mortar v. r.

6. Pompa mortar
7. Conducta metalică 
7a Bunker intermedia.
8. Lada var pastă
9. Rezervor lapte vai

10. Rez. malaxor
11. Eșafodaj (malaxor)
12- Depozit ciment
13. Nisip
14. Conducta lapte var

Fig. 2
Secțiune transversală a 

instalației de prep, mecanică 
șl transportul mortarului

de către brigăzile de tencuitori, după 
¡metoda sovietică Malîghin. Brigada 
de tencuitori se împarte pe echipe, 
fiecare echipă executînd numai anu
mite operațiuni, trecînd succesiv de la 
un 'sector de lucru la altul.

Datorită aplicării metodei Malighin 
și lucrînd după metoda în lanț, bri
găzile de tencuitori din Valea Jiului au 
înregistrat în anul 1953 succese în
semnate în ceea ce privește ridicarea 
productivității muncii.

Brigada tov. Kinal Ioan, formată 
din 12 tencuitori a reușit în lunile 
septembrie și octombrie ale an uhu 1953 
să realizeze pînă la 16,6 m2 de ten- 

i cuieli pe zi de tencuitor, lucrînd 10 ore 
pe zi. De asemenea, succese însemnate 
au obținut și alte brigăzi lealizînd în 
aceeași formație 130—160 m2 de ten
cuieli pe zi. Menționăm că aceste re
zultate au fost obținute la aplicarea 
primului strat — grund — și al doilea 
strat — tinci — de mortar, fără exe
cutarea gletului de var.

Lucrările de tencuieli cu excepția 
transportului mortarului, au fost fă
cute manual, necesitînd un volum 
mare de manoperă.

Cunoscînd rezultatele obținute de 
tencuitorii sovietici Kutenkov, Ela- 

; ghin, Denkov și alții, care execută a- 
ceste lucrări mecanizat, cu pompele 
Sokolov-Sokolovski și qu injectorul 
sistem A. V. Abramov, care nu nece
sită aer comprimat am ajuns după un 
studiu amănunțit la concluzia că la 
apartamentele construite în blocuri 
există posibilitatea ca transportul și 

aplicarea mortarului pe tavane și pe
reți să se execute mecanizat.

Pentru experimentare a fost ales 
Blocul A. din Vulcan, compus din sub
sol, parter și trei etaje, avînd 33 apar
tamente, trei case scări, fiecare palier,

cuplinzînd pe scară 3 apartamente, în 
afară de parter care are 2 aparta
mente cu 3 camere și intrare princi
pală.

Avînd în vedere ritmul de execuție 
cu pompa, s-au luat următoarele mă
suri :

a) terminarea completă a zidăriei 
despărțitoare;

b) montarea tocurilor la uși ț; ie 
ieșire;

Schița Nr. 1 
Fig. 1

c) turnarea betoanelor de egalizare 
la pardoseli ;

d) montarea tuburilor pentru insta
lații electrice;

e) completarea zidăriei la tocu
rile ușilor, și ferestrelor (unde a fost 
cazul);

f) montarea utilajelor pentru bans- 
poriarea și aplicarea mortarului me
canizat:

g) confecționarea schelei de inven
tar din capre simple și panouri de 
montabile din scînduri de 25 mm.

Montarea instalațiilor sanitare și 
terminarea închiderii nodurilor sani
tare n-au fos‘ posibile din lipsa piese
lor necesare.

1. Frontul de lucru
Ir. general, pentru executarea tu

turor lucrărilor de construcții la apar
tamente în blocuri, în proiectele de or
ganizarea șantierelor este prevăzut la 
nn sector de lucru o scară pe orizon- 

• tal, compusă din 3 apartamente. Ter
menul de execuție, adică pasul lanțu
lui este de 4 zile. Dat fiind faptul că 
lucrările de tencuieli se execută ver
tical și nu orizontal pe palier, s-a ales 
ca front de lucru o scară compusă din 
.11 apartamente, avînd trei aparta
mente cu suprafață de 136 m2 tava
ne și 490 m2 pereți Frontul de lucru 
la o scară este de 4x626 = 2504 m? 
în diferite spații. (Vezi schița nr. I).

2. Componența brigăzii
Brigada se compune din 36 munci

tori care execută toate operațiile in
clusiv transportul, ciuruitul și prepa
ratul mortarului.

In brigadă ?.’r>t'22 tencuitori împăr- 
țiți în 4, echipe.

In afară de tencuitori în brigadă 
mai lucrează 2 dulgheri la montarea 
schelelor, 4 mecanici și 8 muncitori 
recalificați dintre care 4 lucrează la 
prepararea mortarului, 2 la deservi
rea echipei nr. 4 și 2 la deservirea 
echipei nr. 2 (strîng mortarul căzut 
după echipă).

Volumul lucrărilor pentru un sec
tor de lucru este de 1252 m2 de ten
cuieli, ceeace coresounde cu suprafața 
a 6 apartamente. Atît sectorul cît și 
frontul de lucru permit mișcarea ne- 
întreruptă a lanțului.

3. Ordinea de executare a 
operațiunilor de către 

echipele brigăzii
Lucrările de tencuieli care se corn- 

pun din operațiunile arătate mai sus, 
sínt executate de către brigadă în or
dinea arătată în schița nr. 2.

Echipa nr. 1, compusă din 3 ten
cuitori, avînd ca sector de lucru 6 
apartamente, fiecare apartament com
pus din 2 camere, bucătărie, baie, că
mară și antreu, verifică pereții și mon
tează riglele de reper din șipci, fixîn- 
dii-le în ipsos, pe pereți, în poziție 
orizontală. Echipa trece de la un sec
tor la altul executînd aceleași opera
țiuni.

Echipa nr. 2, care începe lucrul după 
echipa nr. 1, este o echipă principală, 
mecanizată, care stabilește ritmul lu
crărilor pentru întreaga brigadă. A- 
ceastă echipă este compusă din 5 ten
cuitori, 1 operator (la pulverizator), 
ajutorul și 3 tencuitori care netezesc 
grundul pe pereți. înălțimea camere
lor fiind de 2,75 m, grundul pe ’pereți 
se execută pe toată înălțimea camerii. 
După aceea echipa de dulgheri for
mată din 2 dulgheri, montează schela 
pe capre. In timp ce echipa nr. 2 lu
crează la al doilea sector de lucru, 
echipa nr. 1 se întoarce de Ia secto
rul II pentru montarea reperelor din 
șipci pe tavane, după care echipa nr. 
2 aplică grundul pe tavan. După ter
minarea completă a grundului pe pe 
ieți și tavane începe aplicarea și driș- 
cuirea stratului vizibil (tinciul).

Echipa nr. 3, formată din 8 tencui- 
iorl — cea mai numeroasă — finisea
ză suprafețele la tavane și pereți in
clusiv glafurile de la uși și ferestre și 
colțurile intrînde și eșinde.

Echipa nr. 4 întră în lanț după ter
minarea ' finisării suprafețelor la pri
mul sector de lucru, executînd mon
tarea ușițelor la coșuri, grile de ven
tilație și ștuțurile, aplicînd gletul de 
var pe pereți și tavane. Această echipă 
este formată din 6 tencuitori, (2 băr
bați și 4 femei).
4. Mecanizarea transportului 

și aplicarea mortarului pe 
suprafețele de tencuit

La executarea tencuielilor la Blo
cul A. din Vulcan s-a introdus meca
nizarea întregului proces tehnologic, 
cu excepția aplicării ultimului strat 
(tinciul).

Transportul pe vertical de la stația 

Organizarea lucrărilor
de tencuieli mecanizate

de preparare a mortarului, se face cu 
ajutorul unei pompe cu o capacitate 
de 6 mc./oră, prin conducte de fier, 
prepararea mortarului făcîndu-se în 
malaxor V.R., de unde se golește in 
bunkerul intermediar. Conducta de fier 
verticală este instalată în mijiocui clă
dirii, în casa scării, pînă la înăițimea 
ultimului palier, de unde se face ra
cordul orizontal pînă la sectorul 
unde lucrează brigada. De aci pînă la 
pompa pulverizatoare, s-a montat fur
tun de cauciuc. Pompa pulverizatoare 
este fixată la podețul dintre cele două 
paliere.

In acest fel, pentru terminarea a 
11 apartamente este necesară o sin
gură mutare a pompei pe podețul 
care se află între etajele II și III.

Pompa pulverizatoare din același loc, 
adică podețul dintre parter și etajul 
I, respectiv etajul II și. III, deservește 
aplicarea grundului la parter și eta
je-

O deosebită importanță au sculele 
cu care lucrează tencuitorii. In gene
ral, sculele manuale trebuie să fie 
confecționate din material de prima 
calitate. Pentru realizarea muchiilor 
intrînde și eșinde drepte s-au confec
ționat dreptare (forma colțare). Ele 
sînt de dimensiuni de 80X8X8 pentru 
tinci și 130X8X8 pentru grund, ar
mate cu fier cornier.

Măsuri tehnico-organizatorice
Pentru executarea tencuielilor me

canizate fără întrerupere trebuie luate 
următoarele măsuri :

a) verificarea completă a conduc
telor metalice și din furtun de cau
ciuc, a instalației electrice, utilajelor, 
pompelor, benzii transportoare, ciu
rului vibrant C.V. 6 si malaxorului 
V.R.;

b) montarea ciurului cu ochiuri de 
5 mm la ciurul vibrant pentru ciuruit 
lapte de var și de 7 mm pentru pom
pa transportoare;

c) dizolvarea și ciuruirea varului 
pastă necesar pentru a doua zi în tim
pul nopții cu malaxorul tip V.R.;

d) verificarea în permanență a con 
sistenței mortarului preparat cu conul 
etalon (110 mm);

e ) nisipul să nu conțină argilă mai 
mult de 7-8 la sută.

f) reducerea la maximum a conduc
tei de furtun de cauciuc și înlocuirea 
ei prin conductă de fier;

g) instruirea muncitorilor asupra 
modului de executare a tuturor pro
ceselor tehnologice;

h) permanentizarea muncitorilor în 
cadrul brigăzii.

Rezultatele obținute
Brigăzile de tencuitori care au exe

cutat lucrări de tencuieli după metoda 
Malîghin au realizat în medie 11.2 
m2 de tencuieli pe tencuitor în 10 ore, 
fără aplicarea gletului de var. Brigada 
tov. Ioan Kinal a realizat 16,6 m2 în 
10 ore, fără aplicarea gletului de var. 
Aceasta însemnă că brigada tov. Kinal 
în 8 ore a realizat 13,28 m2. Majorita-

Schița Nr. 2

după metoda Tn lanț

tea brigăzilor de tencuitori au realizat 
în 8 ore 9,20 m2 în medie.

Brigada tov. Mihai Hehgelman, pri
ma brigadă din Valea Jiului, care 
execută lucrări de tencuieli mecanizat, 
a reușit să realizeze după o practică 
de cîteva zile 20 m2 pe zi de tencuitor 
Aceasta înseamnă că productivitatea 
muncii la tencuieli a crescut cil 517 
ia sulă față de productivitatea obți
nută de majoritatea brigăzilor de icn- 
cuitoii care au executat tencuieli ma
nual.

Prezentul material se publică 
sub îngrijirea tovarășului

VASILE BARTHA 
șeful serviciului organizarea 
muncii din Trustul 7 construcții

Petroșani
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Constructori de utilaj minier — inovatori
De cînd se hotărîse să găsească un 

procedeu nou care să înlocuiască o- 
perațiunea de frezare a hoiturilor pen
ii u lanțurile de la crațer c'.e de mină, 
lăcătușul Ioșif Remzso d» la U.U M P. 
a fost cuprins de o frămîntare ne
obișnuită. Gîndurile îl urmăreau pînă 
și-n somn. Nu de puține ori a ador
mit din această cauză după miezul 
nopții.

— O inovație ca aceasta ar contri
bui mult la reducerea prețului de cost 
a lanțurilor de crațer, ar grăbi ritmul 
de fabricație — își spunea el. Dacă 
pot face acest lucru, de ce să nu-1 fac? 
Doar astăzi lucrăm pentru noi și nu 
pentru capitaliști, ca altădată.

Bătrînul lăcătuș care are o vechi
me de 42 ani lucrați la meserie, nu se 
putea împăca cu ideea ca pentru 
cele cîteva crestături de la un bolț 
să stea ocupate în cea mai mare parte 
a iimpului două freze și-o raboteza..

Dar tocmai metoda aceea simplă 
pe care o căuta tov. Remzso, era 
greu de găsit. Trebuia de conceput o 
matriță, un dispozitiv, ceva care să 
execute crestăturile dintr-o lovitură, 
la o apăsare de manetă, la o răsucire 
de comutator.

Tovarășul Remzso nu s-a dat ușor 
bătut. A luat creionul 'și-o hîrtie și-a 
început a face fel de fel de schițe. 
Lrneori nici nu observa cînd îi trecea 
șutul. Raboteza lui mergea singurii 
ore întregi, mai ales că lucra la niște 
blocuri masive de metal. Lăcătușul ră- 
mînea uimit cînd auzea pe cîte unul 
că-i ora două fără un sfert.

— Două fără un sfert, zici? Te-ai 
uitat bine la ceas ?

— Bine, cum să nu tovarășe Rem
zso.

— Ia mai uită-te odată ca nu cum
va să fie douăsprezece fără un sfert.

— E atîta cît am spus; nicio minută 
mai puțin.

In schița lui însă, dispozitivul mult 
dorit nu căpătase încă forma defini
tivă,

...Să fi trecut o săptămînă de cînd 
inovatorul comunist Iosif Remzso 
nu-și mai găsea liniște. Zilele trecute 
am văzut cum în îurul unei prese de 
ulei de la secția mecanică a U.U.M.P. 
se adunaseră o mulțime de muncitori. 
Unii făceau ochii mari cînd vedeau cu 
cită ușurință se execută la un dis
pozitiv crestăturile pe bolțurile lan
țurilor de crațer. O singură apăsare 
pe pedală și operațiunea era gata.
’ — Lucrăm cu dispozitivul tovară
șului Remzso — mi-a explicat un to
varăș. 12—15 bolțuri le faci ca pe 
nimic, într-un minut. 1

— Și înainte la freză !
— Abia într-un minut și 75 de se

cunde.
...La masa de scule a rabotezei la 

tare lucrează, tov. Remzso mîngîia 
în palmă vreo 5—6 bolțuri crestate cu 
dispozitivul său.

— Eri dispozitivul meu și-a trăit 
prima zhdin viață. A mers din plin 
tot șutul.

— Si rezultatul?
— Cred c-a presat vreo 6.500 de 

bolțuri. Lucrul cel mai însemnat este 
că fiezele și raboteza se vor elibera

Majoritatea cursurilor de alfabeti
zare de la Vulcan desfășoară o acti
vitate intensă. Cursul de alfabetizare 
din cadrul Țesătoriei Vulcan, a cu
prins pe toți neștiutorii de carte din 
întreprindere. De asemenea, cursul 
de alfabetizare ce funcționează la 
școala romînă din Vulcan este frec
ventat de 66 neștiutori de carte. Un 
exemplu bun este și cursul de alfa
betizare de la Dealul Babii.

O contribuție însemnată în direcția 
mobilizării neștiutorilor de carte la 
cursurile de alfabetizare au dat-o co
misiile de femei de pe lîngă Sfatul 
popular al orașului Vulcan și depu
tății din comisia permanentă de în- 

și vor putea să lucreze cu întreaga 
lor capacitate la alte piese.

Tov. Remzso este unul dintre ino
vatorii de frunte de la U.U.M.P. El 
este autorul mai multor inovații ca de 
pildă mașina de nituire automată a 
'lanțurilor de crațer pentru care a 
primit un premiu de 500 lei, dispozi
tivul pentru găurirea bucșelor de lanț 
pentru crațer de pe urma căruia a 
încasat suma de 335 lei, un dispozitiv 
pentru ridicarea axelor de vagonete la 
strung, etc. Muncitorii din uzină îi 
numesc pe astfel de oameni ca tov. 
Remzso luptători de frunte pentru e- 
conomii și aceasta pe bună dreptate

★
’ Cum să producem funduri pentru 
vagoneții de mină? Iată o problemă 
care trebuia rezolvată de tehnicienii 
de la U.U.M.P.

Directorul a chemat în biroul său 
pe proiectantul Constantin Bușcin
schi, membru de partid și un bun teh
nician.

— Te-am chemat să ne dai un sfat 
în problema confecționării fundurilor 
de vagonete la noi în uzină.

Au stat, au analizat, s-au sfătuit 
și după un timp tehnicianul Bușcin- 
schi și-a spus părerea.

— Un răspuns pripit nu pot să vă 
dau acum. Voi face un calcul să văd 
dacă presa noastră rezistă la presarea 
unei suprafețe atît de mari și apoi vă 
voi comunica rezultatul.

După un studiu amănunțit a carac
teristicilor mașinii, tehnicianul Buș- 
cinschi a întocmit desemnul pentru 
matriță, apoi comanda a' fost trimisă 
spre executare.

La U.U.M.P. se pot presa acum da
torită propunerii inovatorului Constan
tin Bușcinschi, funduri de vagonete, 
nemaifiind nevoie de a fi comandate 
la alte întreprinderi. O astfei de piesă 
fabricată la U.U.M.P. costă mai puțiii 
decît celelalte, fiind totodată de o cali
tate mult superioară. La aceste piese, 
întreprinderea va avea un cîștig anual 
de peste 274.000 lei. Drept recompen
să, inovatorul Bușcinschi a fost pre
miat cu suma de 8.514 lei dintre 
care 2.100 i-a și primit în prima fran
ță

Munca inovatorului este astăzi răs
plătită din plin prin grija partidului 
și guvernului nostru. Aceasta încura
jează și mai mult pe muncitori și teh
nicieni să lupte pentru descoperirea 
lezervelor interne ale întreprinderilor.

★
O inovație interesantă este cea a 

maistrului fierar Alexandru Bretfăld. 
El a construit o matriță care ascrde 
tapid la cald crampoane pentru liniile 
înguste de mină.

In secție, pîrîiturile ciocanului pneu
matic izbucnesc în rafale scurte, ca 
de armă automată. La mașina care fă
cea atîta zgomot, lucrau doi munci
tori. Alături de ei, creștea mormanul 
de crampoane gata să ia drumul spre 
mină.

— Merge, merge? — mă adresai 
autorului acestei inovații.

— Ca la fabrică — glumi el. Fierul 
pînă-î cald trebuie bătut cu putere.

Frumos mai lucrează matrița de as

La luptă împotriva neștiinței de carte !
vățămînt din cadrul sfatului popular.

La unele cursuri însă munca de al
fabetizare se desfășoară nesatisfăcă
tor. Astfel, la Paroșeni din cei 106 ne
știutori de carte, frecventează abra 
29. In satul Coroești din cei 41 neștiu
tori de carte frecventează 8 tovarăși, 
iar la cursul de alfabetizare din Cri- 
vidia frecvența neștiutorilor de carte 
atinge abia procentajul de 10 la sută. 
De asemenea, cursul de alfabetizare 
din cadrul minei Vulcan desfășoară 
o activitate slabă. Această situație, 
arată că ni^ toate organizațiile de ma 
să, cadrele didactice și organizațiile 
de partid au depus suficientă stăruință 
în direcția lămuririi neștiutorilor de 

cuțit crampoane 1 Să tot privești cum 
capul pătrat al materialului se ascute 
la vîr£ în două-trei secunde ca un tăiș 
de secure.

— Dar cum de-ai ajuns la această 
inovație, tov. Bretfeld ?

— Fiecare lucru e cu cîntecul lui 
— zîmbi bătrînul. De ce să stea ma
șina și să lucreze omul, cînd poate 
lucra mașina și omul doar s-o suprave 
gheze? Cu mașina poți realiza eco
nomii mari. Iată la ce m-am gîndit 
atunci cînd am făcut matrița.

Cei doi fierari pot ascuți acum în 
<S ore cîteva mii de crampoane fiind 
scutiți de oboseală, față de circa 600- 
700 cît ascuțeam înainte manual. Tot 
tov. Bretfeld i-a scutit pe cei doi mun
citori să nu mai înghită fumul căr
bunelui cocsificat, propunînd să se con 
struiască un cuptor special cu păcură 
în acest scop.

Pentru inovația realizată, maistrul 
fierar Alexandru Bretfeld a primit în 
prima rată suma de 710 lei.

★
Alexandru Miron, topitor la • tur

nătoria de oțel e un muncitor cu pu
țină știință de carte. Aceasta, nu din 
vina lui. Topitorul Alexandru Miron 
a deprins de cîțiva ani taina scrisului 
și-a cititului. El s-a transformat mult 
în regimul actual și pentru aceasta 
este și va, fi recunoscător partidului. 
Fiind un bun membru de partid, el’ 
este exemplu de mHncă pentru mulț? 
alti muncitori din secție.

La cuptorul de oțel, trebuiau înainte 
doi oameni care să țină oala de tur
nare la gura jghiabului cu material 
incandescent. Prin inovația sa, oala 
de turnare își păstrează, cu ajutorul 
o două funii de oțel, locul atunci cînd 
cuptorul este răsturnat, evitîndu-se 
asTfel pericolul ca oamenii să fie stro
piți cu metal topit. O altă inovație 
la carp a contribuit și el este ușa de 
fontă de la gura cuptorului prin care 
circulă în permanență un curent de 
apă rece ferind-o de topire. înainte, 
această ușe se făcea din cărămidă de 
șamota și trebuia schimbată săptă- 
mînal. Ca răsplată pentru aceste ino
vații. el împreună cir lăcătușul Ștefan 
Barța au primit cîte 300 lei din par
tea întreprinderii.

— Am vrut și pe timpuri să. fac o 
inovație, la cubiloul de fontă, dar 
nici vorbă să primesc concursul ing. 
Ciora, șeful turnătoriei. N-am să uit 
niciodată cum m-a făcut de două parale 
cînd i-am sous ce am de gînd să fac.

— N-ai habar de tehnică și-ți mai 
stă gîndul la cai verzi pe pereți. A! 
s-au te pomenești c-ai făcut studiile în 
Germania?

Cu dispreț în suflet a vorbit tov. 
Miron despre vremurile de altădată 
cînd tehnicianul era unealta capita- 
jismului. Dar acele vremuri au apus 
pentru totdeauna. Acest lucru îl 
înțelege foarte bine topitorul Alexan
dru Miron de la cuptorul de oțel. De 
aceea poate și muncește el acum în 
chip nou, contribuind cu modestele 
sale cunoșfnțe la lupta pentru cît 
mai midie economii și folos5 ea deoli- 
nă a tehnicii în uzină.

E. FAGUREL’

carte asupra necesității frecventării 
cursurilor.

Este necesar ca organizațiile , de 
paitid să urmărească mai deaproape 
situația frecvenței neștiutorilor de car
te ia cursurile de alfabetizare, să în
drume în permanență această acțiune 
de mare importanță în opera de cul
turalizare a maselor. Organizațiile de 
masă, conducătorii de întreprinderi, 
sfatul popular și directorii școlilor 
din Vulcan au datoria să ducă în 
rîndul neștiutorilor de carte o temei
nică muncă de lămurire în vederea 
asigurării frecvenței regulate a cursu
rilor de alfabetizare.

Ni se semnalează că...

...Un număr de 57 absolvenți ai 
școlii fabrică uzină construcții din 
Lupeni, la terminarea cursurilor ! 
școlii au fost repartizați la între
prinderea 212 instalații din Petro
șani ca muncitori. Ei însă n-au pri- ! 
mit cartele de îmbrăcăminte și de I 
alimente și nici avansul prevăzut.

De ce nu respectă conducerea 
acestei întreprinderi drepturile mun
citorilor ?

FRANCISC ȘMARANȚER ' 
corespondent

★ I...Medicul Eugen Cerchez din Lo- 
nea nu-și face conștiincios datoria 
El consultă pe bolnavi superficial 
și îi dă uneori capabili de muncă i 
fără ca starea de sănătate a lor să , 
permită aceasta.

Așa a procedat și cu tov. Eduard. 
. Strausz, pe care l-a declarat apt de 

muncă cu toate că avea brațul încă 
’ umflat.

Tov. dr Eugen Cerchez trebuie să 
lichideze cu atitudinea de nepăsare 
fată de bolnavi!

V. POP 
corespondent

...In ziua de 2 mai a.c. la restau
rantul din Petrila s-a servit bere în 
borcane, probabil din lipsă de pa
hare. Costul unui borcan de bere a 
fost 3 lei sub motivul că conținea 
două halbe. Dar la măsurătoare s-a :: 
constatat că un borcan conține doi 
țapi și nu două halbei' Deci costul 
unui borcan cu bere este de 2 lei 
nu 3 cît s-a încasat de la sute de . 
oameni ai muncii.

Conducerea Trustului alimenta-
I țiel publice din Petroșani trebuie să , 

ia măsuri în această direcție.
D. SĂSÂRMAN j 
corespondent

--------------------------- .--------------------  <

ȘTIRI SPORTIVE
FOTBAL

In întîlnirile de duminică s-au în
registrat următoarele rezultate:

Campionatul raional : Minerul Pre- 
parația Petrila—Soartak Petroșani 
2-3.

Campionatul regional: Minerul;
Lonea—Flamura Roșie Lupeni 0-1; 
Minerul Petrila—Metalul Cugir 0-4.

Campionatul republican, categoria 
B. Iată cîteva din rezultatele înregis
trate: Minerul Lupeni—Metalul Baia 
Mare 3-1; Locomotiva Pașcani—•Fla
mura Roșie Bacău 3-0; Locomotiva 
Constanța—Dinamo Galați 1-1; Me
talul Reșița—Avîntul Reghin 1-0; Di
namo Bacău—Metalul Brăila 1-0; Lo
comotiva Cluj—Locomotiva Arad 2-3; 
Flacăra Piteștii—Metalul Steagul Ro
șu Orașul Stalin 1-1.

Campionatul republican de juniori: 
Minerul , Petroșani — Constructorul 
Craiova 3-4 (2-0).

Amical: Minerul Petroșani—Selec- ( 
ționata orașului Timișoara 6-1 (4-0).

CICLISM

Duminică dimineața s-a desfășurat 
în orașul nostru faza raională a cam«! 
pionatului de semi-fond, pe distanța 
Petroșani-Livezeni-Petroșani. De sem
nalat că comisia raională de ciclism! 
a fost inactivă, iar activiștii C.C.F.S.. 
n-au asigurat deschiderea traseului 
nepunînd la dispoziție nicio motoci
cletă sau mașină pentru conducerea’ ! 
cicliștilor.

Iată cîteva rezultate înregistrate f.j 
Curse: 1. Valentin Misir (Minerul' 
I.M.P.); 2. Virgil Borza (Minerul ! 
U.U.M.P.); 3. Nicolae Iacobeschi (Mi
nerul I.M.P.)).

Biciclete oraș: 1. Vasile Batiu 
(Minerul I.M.P.); 2. Francisc Kerej 
keș (Liceul maghiar)’.

AUREL JIVA - 
corespondent •“
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La a 9-a aniversare 
a eliberării Cehoslovaciei

Tovarășului ANTON/N ZAPOTOCKY 
Președintele Republicii Cehoslovace

Praga
Cu prilejul celei de a 9-a aniversări a eliberării Cehoslovaciei de că

tre glorioasa Armată Sovietică, vă transmit, tovarășe președinte, din 
partea Prezidiului Marii Adunări Naționale a Republicii Populare Romîne 
și a mea personal, cele mai sincere felicitări și urări de noi succese pentru 
continua înflorire a Cehoslovaciei democrat-populare.

Dr. PETRU GROZA 
Președintele Prezidiului 
Marii Adunări Naționale 

Republicii Populare Romîne

Tovarășului VILEM SIROKY
Președintele guvernului Republicii Cehoslovace

Praga
Cu ocazia împlinirii a 9 ani de , la eliberarea Cehoslovaciei de către 

glorioasa Armată Sovietică, vă rog să primiți, tovarășe președinte, un 
salut frățesc și călduroase felicitări.

Poporul romîn urează poporului frate cehoslovac noi și mari realizări 
în construirea socialismului, în munca sa rodnică pentru dezvoltarea și ir 
florirea Republicii Cehoslovace și în lupta pentru întărirea păcii și securi
tății internaționale, în fruntea căreia se află marea Uniune Sovietică.

GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Romîne

Tovarășu ui VACLA V DA VID
Ministrul Afacerilor Externe al Republicii Cehoslovace

Praga
Cu ocazia celei de a 9-a aniversări a eliberării Cehoslovaciei de că

tre glorioasa Armată Sovietică, vă rog să primiți, tovarășe ministru, 
Sincere felicitări și urări de noi succese în munca pașnică a poporului 
cehoslovac pentru întărirea și propășirea continuă a patriei sale și în 
lupta pentru victoria cauzei păcii.

SIMION BUGHICI 
Ministrul Afacerilor Externe 

al Republicii Populare Romîne

Comentariile presei engleze despre discursul 
rostit de Churchill

La ¿conferința de la Geneva a început 
discutarea problemei indochineze

LONDRA (Agerpres). — TASS
De citeva zile presa engleză conti

nuă să publice ecouri la recentul dis
curs rostit de Winston Churchill la 
adunarea membrilor organizației con
servatoare „Primrose League“. Presa 
de cele rnai diferite orientări acorda’ 
o deosebită atenție următoarei decla
rații a lui Churchill cu privire la 
relațiile anglo-sovietice cuprinsă în 
acest discurs al său din 30 aprilie:

„Noi trebuie să stabilim cu Rusia le 
gâturi care,- în pofida tuturor ener
vărilor. temerilor și divergențelor, să 
convingă poporul rus și guvernul so
vietic că noi le dorim pace, fericire, 
prosperitate mereu crescîndă și o via
ță tot mai minunată în puternica lor 
țară și că dorim să-i vedem jucînd 
un rol demn și glorios în conducerea 
omenirii".

Tocmai acest pasaj din discursul

PE SCURT
. — Cercurile de afaceri din Egipt 
cer dezvoltarea comerțului cu Repu
blica Populară Chineză. După cum 
.anunță ziarele „Al-Ahram“ și ,,A1- 
“Akhbar“, Ministerul Comerțului și In
dustriei a prezentat guvernului un 
raport în care se arată interesul deo
sebit al Egiptului pentru stabilirea 
de relații comerciale cu Republica 
Populară Chineză. In raport se sub
liniază că China „dispune de minu
nate posibilități pentru un vast comerț 
cu Egiptul" și se propune încheierea 
unui acord comercial cu China.

— Zilele trecute la Praga s-au în

FAPTELE DEMASCĂ...
Donatori de nevoie

Oamenii muncii din Grecia sînt ne- 
voiți să-și vîndă sîngele în schimbul 
unei sume mizere pentru a nu muri 
de foame. Profiturile de pe urma spe
culării acestui sînge le încasează 
monarho-îasciștii greci. „Banca sîn- 
gelui" creată la Pireu cumpără la pre 
țuri derizorii sîngele oamenilor mun- 

primului ministru a stîrnit . comentării 
deosebit de vii; mulți au văzut în aggst 
pasaj oglindirea stării de spirit și a 
sentimentelor păturilor largi ale opi
niei publice engleze îngrijorată de în
cordarea internațională existentă și 
dornică de slăbirea acestei încordări.

Comentînd declarația lui Churchill, 
ziarul „Daily Express“ scria: „Aceas - 
tă declarație dovedește că primul mi
nistru este ferm hotărît să-și conti
nue cu perseverență încercările de a 
îmbunătăți relațiile dintre Răsărit și' 
Apus. Noul său gest de apropiere fa
tă de Moscova — în ajunul zilei de 1 
Mai •— vine după refuzul lui hotărîl 
de a accepta punctul de vedere al 
Americii cu privire la Indochina“.

După cum se subliniază aici, ură
rile șefului guvernului englez pot con
ți ibui la îmbunătățirea situației in
ternaționale.

cheiat cu succes tratativele cehoslova- 
co-franceze cu privire la reînnoirea 
acordului comercial între cele două 
țări și cu privire la semnarea unui 
nou acord care prevede un schimb de 
mărfuri a căror valoare totală este 
cu 28 la sută mai mare în comparație 
cu acordul precedent.

— După cum * relatează agenția 
Press Association, la 6 mai, confe
rința anuală a Comitetului național al 
sindicatului unit al constructorilor de 
mașini din Anglia, care cuprinde 
900.000 de membri, a adoptat o re
zoluție de protest împotriva înarmării 
Germaniei occidentale.

cii. Pentru 350 grame Ge sînge banca 
plătește 200.000 de drahme (6,5 do
lari) și vinde aceeași cantitate de 
sînge cu 350.000 de drahme, însușm- 
du-și întreaga diferență. 90 la sută 
din donatori sînt tinere și tineri șo
meri, lipsiți de posibilitatea de a cîș- 
tiga o bucată de pîîne prin muncă pro
prie .

GENEVA (Agerpres). — La 8 mai, 
conferința miniștrilor Afacerilor Ex
terne de la Geneva a început discu
tarea problemei indochineze.

După o scurtă cuvîntare introducti
vă, rostită de ministrul de Externe 
britanic, Eden, care a prezidat ședin
ța, a luat cuvîntul ministrul de Ex
terne francez, G Bidaulț. A urmat 
la cuvînt ministrul de Externe al R.D. 
Vietnam, Fam Van Dong, care a 
amintit că scopul principal al actualei 
conferințe de la Geneva este să pună 
capăt ostilităților și să restabilească 
pacea în Indochina. Fam Van Dong 
a propus apoi invitarea la conferință 
a reprezentanților guvernelor demo
crate din Khmer și ■ Patet-Lao. Gene
ralul Bedell Smith, șeful delegației 
americane; a respins propunerea fă
cută de Fam Van Dong, declarînd că 
dacă se va insista asupra adoptării 
acestei propuneri, ar trebui ca această 
chestiune să fie discutată într-o șe
dință restrînsă a celor patru mari pu
teri.

Ministrul de Externe al R.P. Chine
ze, Ciu En-lai, a sprijinit propunerea 
ministrului de Externe al R.D. Viet
nam și a declarat că această proble
mă trebuie discutată de către cele cirrci 
mari puteri. -*

Dulles despre poziția S.U.A. la conferința 
de la Geneva

WASHINGTON (Agerpres). — Se
cretarul Departamentului de stat ame
rican, J. F. Dulles, a rostit vineri u<i 
discurs radipdifuzat în care s-a ocupat 
de poziția Statelor Unite față ele pro
blemele discutate la conferința de 
la Geneva.

Referindu-se a discuțiile de la Ge
neva în problema coreeană Dulles s-a 
declarat din nou împotriva propune
rilor constructive făcute de delegația 
R.P.D. Coreene pentru realizarea uni
ficării Coreei pe baze democratice.

In legătură cu situația din Indo
china. Dulles nu a putut trece sub 
tăcere amploarea și importanța miș
cării de eliberare națională a poporu
lui vietnamez. Spre deosebire de cele 
afiimate în declarațiile anterioare, 
Dulles a recunoscut că în Indochina 
nu a existat vreo intervenție armată 
din partea R. P. Chineze. Secretarul 
Departamentului de stat a reamintit 
totodată că Statele Unite acoperă cea 
mai mare parte a cheltuielilor răz-
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Pentru interzicerea armelor de exterminare
în masă

Rezoluția adoptată de Camera deputaților din Italia
ROMA (Agerpres).
Camera deputaților din Italia a 

adoptat la 6 mai o rezoluție de pro
test împotriva folosirii armelor a- 
tomice, termonucleare, bacteriologice 
și chimice. Rezoluția cheamă, printre 
altele, guvernul „să se alăture și, 
dacă e posibil, să ia de asemenea ini
țiativa pentru a se încheia acorduri 
între state, avînd drept scop interzi
cerea folosirii acestor arme, pe baza.

Ipelul secretariatului F. M. T. D.
BUDAPESTA (Agerpres). — M.T.l. 
Secretariatul .Federației Mondiale 

a Tineretului Democrat a publicat un 
apel adresat tineretului și organiza
țiilor de tineret din întreaga lume.

In numele celor 83.000.000 de 
membri ai Federației din 93 de țări, 
în apel se cere interzicerea imediată 
a tuturor tipurilor de arme de exter
minare în masă, scoaterea în afara 
legii a războiului atomic și instituirea 
unui control internațional care ar ex
clude definitiv posibilitatea folosirii 
energiei atomice în scopuri militare.

Federația Mondială a Tineretului 
Democrat, se spune în apelj vă chea
mă să vă uniți eforturile pentru apă
rarea vieții voastre, pentru apă
rarea uriașelor bogății create de ome
nire în decursul secolelor^— a moș

Luînd cuvîntul, ministrul de Ex
terne al U.R.S.S., V. M. Molotov, a 
declarat că sprijină propunerea de a 
se invita la conferință reprezentanții 
guvernelor democrate din Khmer și 
Patet-Lao. Referindu-se la propunerea 
americană de a se discuta această 
problemă de către cele patru /puteri, 
V. M. Molotov a citat comunicatul 
conferinței de la Berlin în care se pre
vede că problema indochineză trebuie 
examinată de către cele cinci mari 
puteri.

Ministrul de Externe al Franței, 
Bidault, care a luat pentru a doua 
oară cuvîntul, și-a exprimat împotri
virea față de propunerea de a se invi
ta la conferință reprezentanți ai gu
vernelor democrate din Khmer și Pa
tet-Lao și a cerut examinarea acesiei 
chestiuni într-o conferință în patru.

Ministrul de Externe al Marii Bri
tanii a propus și el discutarea acestei 
probleme de către reprezentanții celor 
p'atru mari puteri.

Au mai luat cuvîntul reprezentanții 
guvernelor marionetă din Laos și 
Cambodge, care s-au opus propunerii 
delegatului R.D. Vietnam.

După aceasta, ședința a luat sfârșit.

boiului împotriva poporului viitnamez 
și livrează o mare cantitate de echi
pament militar.

Pronunțîndu-se pentru continuarea 
acestei forme de intervenție, Dulles 
a afirmat însă că „situația din Indo- 
china nu prezintă condițiile necesare 
creării unei baze potrivite“ pentru tri 
miterea de trupe americane.

In discursul său, secretarul Depar-, 
tamentului de stat s-a văzut nevoit să 
vorbească și despre „nemulțumirea 
crescîndă“ provocată în Franța de 
continuarea acestui război căruia în
treg poporul francez îi este potrivnic. 
El a înregistrat cu amărăciune cuce
rirea fortăreței Dien Bien Fu și a 
cerut din nou cu insistență crearea 
grabnică a pactului Asiei de sud-est. 
Secretarul de stat american nu a 
putut însă să treacă sub tăcere fap
tul că acest pact nu se bucură de ade
ziunea necondiționată a puterilor oc
cidentale și se lovește de ostilitatea 
popoarelor din sud-estul Asiei.

unui control general și egal pentru 
toți“. Afară de aceasta, rezoluția 
cheamă guvernul să contribuie la toa
te măsurile care au drept scop „re
ducerea generală a înarmărilor pe ba 
za unui control eficient“, precum «i 
Ja „o colaborare internațională acti
vă, în vederea folosirii energiei ato
mice pentru dezvoltarea economiei și 
progresului civilizației umane“.

tenirii artistice, științifice și culturale.
Organizați adunări, reuniuni, mi

tinguri, trimiteți reprezentanții voștri 
la deputății din parlamente și consilii 
municipale, strîngeți semnături, cereți 
interzicerea imediată a acestei arme 
îngrozitoare.

Federația Mondială a Tineretului 
Democrat, se arată în continuare în 
apel, își exprimă hotărârea de a cola
bora cu toate organizațiile interna
ționale de tineret, naționale, locale, cu 
organizații sindicale, religioase, stu
dențești, politice, culturale și sportive, 
care se pronunță îmnotriva armelor de 
exterminare în masă.

Federația Mondială a Tineretului 
Democrat sprijină* orice inițiativă în 
această direcție, indiferent din partea 
cui ar veni.
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