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In corpul
A. Frunzeanu: In secțiile Uzinei 

de reparat utilaj minier.
SFATURI MEDICALE: E. Stăn- 

cescu — Despre toxi-infecțiile ali
mentare.

G. Avcinko: Cum ridicăm produc
tivitatea muncii în brigadă.
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C. Căpățină: Despre unele lipsuri 

4 . în activitatea sportivă din șco-

ziaruluî?
iile medii din Valea Jiului. ! 

Din scrisorile dosite ta redacție.
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Conferința de la Geneva.
O odioasă agresiune organizată de 

imperialiștii americani împotriva 
Guatemalei.

P. Efimov: Presiunea americano- 
bonnistă asupra Franței se in
tensifică. (pag. 4-a),

întrecerea 
glorioasei

Ne mai despart doar două luni de 
glorioasa zi de 23 August — cea de 
a 10-a aniversare a eliberării Româ
niei de către eroica Armată Sovietică 
și a răsturnării dictaturii fasciste de 
către forțele populare patriotice con
duse de Partidul Comunist Romîn.

Ziua de 23 August este cea mai 
mare sărbătoare națională a poporu
lui- nostru, ea marchează începutul 
unei vieți noi pentru oamenii mun
cii de la orașe și sate. Adînca semni
ficație istorică a actului de la 23 Au
gust constă într-aceea că eliberarea 
Romîniei de către armata statului so
cialist a dat poporului nostru putința 
să se smulgă din lanțurile imperia
lismului, să cucerească pentru prima 
oară în istorie independența naționa
lă. După veacuri de luptă împotriva 
jefuitorilor și cotropitorilor hrăpăreți, 
după veacuri de robie, prigoană și a- 
suprire, poporul romîn și-a luat soarta 
în mîinile sale și, strîngîndu-și rîn- 
durile în jurul partidului comuniști
lor, a pășit pe calea democrației popu
lare. Intr-o perioadă scurtă, patria 
noastră a făcut un uriaș salt înainte 
de la »situația de semicolonie a impe
rialismului, la aceea de republică 
populară, stat independent și suve
ran, unit prin legături de alianță și 
prietenie frățeasdi cu marea Uniune 
Sovietică, China populară . și ..toate 
țările de democrație populară. Nepie
ritoare este recunoștința pe care po
porul.'nostru o poartă Uniunii So
vietice.

Sărbătorirea zilei de 23 August a 
devenit pentru poporul romîn o zi de 
trecere în revistă a marilor succese 

dobîndite în anii puterii populare și, 
în același timp, un prilej de manifes
tare a unității indisolubile între partid, 
guvern și popor, chezășia victoriei 
construcției socialiste și făuririi bu
nei stări a celor ce muncesc.

Poporul muncitor întîmpină cea 
de a 10-a aniversare a eliberări pa
triei în condițiile unui puternic avînt 
în muncă, în vederea dezvoltării mai 
departe a industriei grele, a sporirii 
pe toate căile a producției agricole 
și a bunurilor de larg consum. In scri
soarea publicată în ziarele de ieri, 
colectivele a 13 întreprinderi din Ca
pitală, analizînd posibilitățile pe care 
le au, și-au luat, în întrecerea socia
listă în cinstea zilei de 23 August, 
angajamente sporite în producție. Me- 
talurgiștii de la fabrica „21 Decem
brie*  și-au luat angajamentul ca în 
ziua de 22 august să lucreze în con
tul zilei de 10 septembrie, să realizeze 
în cinstea marii sărbători sarcinile 
anuale de plan privind piesele de 
schimb pentru tractoare și secerători- 
legători. Colectivul întreprinderii de 
eeramică-București s-a angajat, prin
tre altele, să producă 500.000 cără
mizi arse și 1000 tuburi de beton 
peste plan. Textiliștii de la uzinele 
„7 Noiembrie*'  și-au propus ca de la 
1 iunie pînă la 22 august să producă 
5.000 kg. fire de bumbac și 40.000 m.p. 
țesături peste plan, să mărească în 
această perioadă productivitatea mun
cii cu 1,8 la sută peste sarcina pla
nificată. Muncitorii și tehnicienii de 
Ia fabrica de ulei „13 Decembrie“ au 
hotărît să producă, pînă la 20 august, 
800.000 kg. ulei comestibil, și 500.000 
kg. ulei brut peste plan.

*) Articol de fond apărut în 
„Scînteia". r<.

De asemenea, celelalte colective de 
întreprinderi și-au luat, printre altele, 
angajamente să realizeze sortimen
tele planificate, să îmbunătățească 
calitatea produselor, să mărească In
dicii de utilizare a mașinilor, să ex
tindă experiența înaintată în produc- 

în cinstea*)  
aniversari .
fie, etc. Prin scrisoarea lor, colecti
vele întreprinderilor din Capitală 
cheamă muncitorii și tehnicienii din 
fabricile și uzinele care execută co
menzi pentru agricultură să sprijine 
din toate puterile pregătirile pentru 
recoltare și treerat executînd la timp 
și în condiții de burtă calitate mași
nile și uneltele agricole, piesele de 
schimb și reparațiile mașinilor și u- 
neltelor agricole.

Caracteristic pentru avîntul actual 
al întrecerii este faptul că muncito
rii, tehnicienii, inginerii și funcțio
narii din întreprinderi, de pe șantie
re și din transporturi, își propun să 
îndeplinească prevederile planului din 
acest an nu numai în ceea ce pri
vește sarcinile cantitative ci și în ceea 
ce privește sarcinile calitative—produc
tivitate, calitate, sortimente, preț de 
cost, etc. — și aceasta nu numai pe 
seama noilor investiții, ci mai ales 
pe baza descoperirii și folosirii mari
lor rezerve interne ce se găsesc în 
întreprinderile socialiste.

In însuflețitele adunări care au a- 
vut loc, numeroși muncitori și tehni
cieni din cadrul celor 13 întreprin
deri au subliniat cu tărie că angaja
mentele luate pot fi nu numai înde
plinite, ci chiar și depășite. Aceasta 
dovedește entuziasmul și avîntul pa
triotic cu care masele largi ?ale, oa
menilor muncii din țara noastră răs
pund chemării partidului de a dezvolta 

necontenit economia națională; că.mun- 
citorii și tehnicienii înțeleg că singu
ra cale justă pentru ridicarea necon
tenită a nivelului de trai al celor ce 
muncesc este calea arătată de plenara 
din august 1953 a G.C. al P.M.R., 
calea luptei de zi cu zi pentru creș-i 
terea producției și productivității mun
cii, pentru reducerea prețului de cost 
al produselor și îmbunătățirea calită
ții acestora.

A crea condiții în vederea desfășu
rării cît mai bune a întrecerii socia
liste, a da posibilitate muncitorilor 
și tehnicienilor să-și îndeplinească cu 
cinste angajamentele luate, aceasta 
trebuie să fie preocuparea de frunte 
a conducerilor de întreprinderi. Dato
ria conducerilor de întreprinderi, a 
direcțiilor generale și a ministerelor 
tutelare este de a sprijini cu căldură 
inițiativa maselor, de a lua asemenea 
măsuri tehnico-organizatorice care să 
dea posibilitate muncitorilor, tehni
cienilor și inginerilor să folosească 
deplin mașinile, utilajele și timpul 
de lucru, în vederea creșterii necon
tenite a productivității muncii — ca
lea principală de reducere a prețului 
de cost al produselor. Directorii între
prinderilor au datoria să ’ introducă 
un regim strict de economii în pro
ducție, să pună capăt risipei de fon
duri materiale și bănești, să reducă 
tot mai mult cheltuielile neproducti
ve de orice fel, în scopul scăderii sis
tematice a prețului de cost și al ridi
cării continue a rentabilității între
prinderilor socialiste. Conducerile în
treprinderilor sînt obligate să țină, zi 
de zi, evidența vie și operativă a re
zultatelor obținute de muncitori în 
întrecere.

Sub îndrumarea de zi cu zi a or
ganizațiilor de partid, comitetele de 
întreprindere au datoria să se ocupe 
de organizarea temeinică a întrecerii 
socialiste, z să urmărească ca angaja
mentele luate de muncitori și tehni
cieni în întrecere să fie concrete, le
gate de rezolvarea celor mai impor
tante probleme specifice întreprinde
rii sau secției respective, în vederea 
îndeplinirii planului la toți indicii. 
Este necesar să fie lichidate cu hotă-

(Continuare în pag. 3-a) 
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Să întâmpinăm măreața zi de 23 August 
cu noi succese în lupta pentru îndeplinirea 

planului la toți indicii!
------ Scrisoarea colectivă a unor întreprinderi din orașul București-----

Presa centrală publică următoar ca scrisoare a unor întreprinderi din 
Capitală:

„Anul acesta, poporul nostru sărbătorește cea de a ÎO-a aniversare a 
eliberării Romîniei de către glorioasa Armată Sovietică și a răsturnării 

. dictaturii fasciste de către forțele patriotice populare conduse de Partidul 
Comunist Romîn.

Ziua de 23 August este o zi scumpă pentru fiecare om al muncii din 
țara noastră. In această zi a început în viața poporului nostru cotitura 
istorică de la starea de înapoiere și întuneric, la libertate și progres.

Sub conducerea partidului, oamenii muncii din orașele și satele pa
triei întîmpină ziua marii aniversări muncind cu hărnicie și înflăcărare 
pentru realizarea planului de măsuri economice elaborat de plenara lărgită 
a Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn din august 1953, 
pentru dezvoltarea proporțională a diferitelor ramuri ale economiei națio
nale, pentru dezvoltarea agriculturii, a industriei alimentare, a industriei 
producătoare de bunuri de larg consum, pentru lărgirea circulației măr
furilor, dezvoltarea schimbului intre oraș și sat, pentru continua ridicare 
a nivelului de trai al celor ce muncesc.

Înfăptuirea acestor sarcini de luptă reprezintă o cauză a întregului 
nostru popor. Pentru a le duce cu cinste la îndeplinire, muncitorii, tehni
cienii, inginerii și funcționarii din întreprinderile orașului București desfă
șoară pe scară largă întrecerea socialistă pentru ridicarea continuă a pro
ductivității muncii, pentru reducerea prețului de cost, pentru realizarea sor
timentelor și îmbunătățirea calității produselor, pdhtru îndeplinirea și de
pășirea planului la toți indicii.

Realizările obținute pînă în prezent de' întreprinderile din industrie, 
transporturi și construcții din țara noastră dovedesc că există încă mari 
și nesecate rezerve interne în producție. Aceste rezerve interne pot și tre
buie să fie mobilizate în slujba îndeplinirii și depășirii planului de stat. 
In cinstea celei de a 10-a aniversări a eliberării patriei noastre, noi ne 
propunem sa "3esîașurăm'înăi'îrîtens"î:!ffecere.;) sobîăîfSfă. să• 
și sistematic experiența înaintată pentru mai buna folosire a utilajului, a 
suprafețelor de producție, a timpului de lucru, pentru utilizarea cu chib
zuială â materiei prime și a materialelor, pentru respectarea strictă a nor
melor de calitate — factori de cea mai mare importanță și eficacitate 
în creșterea productivității muncii și în reducerea prețului de cost.

Ne adresăm tuturor întreprinderi lor industriale care execută comenzi 
pentru agricultură să sprijine din toate puterile pregătirile pentru recoltare 
și treierat, executînd la timp și în condiții de bună calitate mașinile și 
uneltele agricole, piesele de schimb și reparațiile mașinilor și uneltelor 
agricole“.

In continuarea scrisorii sînt redate angajamentele luate in cinstea zilei 
de 23 August de colectivele acestor întreprinderi.

In angajamentul întreprinderii metalurgice „21 Decembrie“ se arată 
că colectivul surestei întreprinderi va realiza o sporire a productivității 
muncii cu 9,0 la sută față de sarcina planificată pînă la 23 August a. c., 
va reduce procentul de rebuturi la întreaga activitate a întreprinderii cu 
10 la sută față de cel avut în trimestrul I 1954; uzinele textile „7 Noiem
brie'" vor da peste plan 5.000 kg. fire de bumbac și 40.000 m. țesături, de
poul de locomotive București-Triaj va realiza pînă la 23 August 2.500 tone 
economii de combustibil convențional in valoare de 419.000 lei, întreprinde
rea de construcții 302 va reduce prețul de cost în trimestrul III cu 10 la 
sută peste sarciria planificată, etc.

In încheierea scrisorii se spune:
In întîmpinarea zilei de 23 August, 

.cea de a 10-a aniversare a eliberării 
patriei noastre, chemăm pe toți mun
citorii, tehnicienii, inginerii și func
ționarii Îmtreprinderiîor din întreaga 
țară să analizeze posibilitățile existen
te în fiece'întreprindere, să-și ia noi 
angajamente în întrecerea socialistă,

Productivitate sporită prin aplicarea metodelor înaintate
Folosind bogata experiență a con

structorilor sovietici, constructorii din 
Valea Jiului au început să se organi
zeze în brigăzi complexe și în briggzi 
de specialitate. In cadrul acestor bri
găzi munca este divizată în mod sis
tematic ceea ce dă posibilitate să se 
realizeze o productivitate mult mai 
mare.

Astfel, pe șantierul Institutului de 
mine din Petroșani, brigada de ten- 
cuitori condusă de tov. Marin Musta
ță, folosind metoda Kutencov de ten- 
cuire mecanizată, a reușit să ridice 
cu mult productivitatea planificată 
executînd în numai 20 de zile 6.200 
metri pătrăți de tencuială. La fel, pe 
șantierul din Vulcan brigada de ten- 
cuitori a tov. Grigore Racz, folosind 
metoda Kutencov, a realizat în 20 zile 
5.000 m.p. de tencuială.

Folosind metoda sovietică Orlov de 
zidărie rapidă, brigada complexă a 

y-

să-și pună întreaga' lor pricepere și - 
energie creatoare, întreaga lor dra
goste de țară în slujba luptei pentru 
propășirea și înflorirea economică a 
patriei, pentru îmbunătățirea conti
nuă a vieții poporului.

Înainte, pentru realizarea și depă
șirea planului pe 1954 la toți indicii!

tov. Tudor Sandu de la Vulcan a rea
lizat în luna mai 727 na. cubi de zi
dărie, a tov. loan Hirșch 550 m.c. zi
dărie, a tov. Fridrich Krauss a făcut 
520 m.c. zidărie pe lună, realizând o 
productivitate de 2-3 ori mai mare ca 
echipele mici.

Datorită ridicării productivității și 
obținerii de realizări mari în produc
ție au crescut și cîștigurîle construc
torilor care aplică metodele înaintate 
de muncă. Astfel,, tov. Grigore Racz 
și Marin Mustață au primit pe luna! 
mai un salariu de 950-1200 lei 
și salarii între 560-1000 lei au primit 
și alți constructori care folosesc ase
menea metode. Datorită avantajelor 
mari pe care le au, tot mai mulți con
structori încep să lucreze în aseme
nea brigăzi. Pînă acum, pe șantierele 
din Valea Jiului au fost formate 9 
brigăzi complexe și 23 brigăzi de spe
cialitate.



Uzinei de reparat utilaj minierIn secțiile
O zi obișnuită. Secțiile Uzinei de 

reparat utilaj minier din Petroșani 
sînt stăpînitfe de clocotul neobosit al 
muncii entuziaste pe care o desfășoa
ră aici sutele de muncitori, de zum
zetul fără odihnă al motoarelor. Hu
ruitul puternic al unui cuptor de la 
turnătorie te întîmpină de la distanță.

Cînd am intrat pe poarta uzinei, 
mi-am adus aminte de niște pompe 
centrifuge și alte utilaje pe care le vă
zusem de curînd la Uricani. Acestea 
erau fabricate la uzina pe care urma 
s-o vizitez.

Cu toată ploaia de afară, uzina își 
continua activitatea, secțiile ei erau 
în plină desfășurare a procestilui de 
producție.

Angajamentul

De cum am pășit la ajustaj, privi
rile mi s-au oprit la șirul de pompe 
centrifuge de lîngă ușă. Piesele com
ponente au fost lucrate în diferite 
secții.

— Turnătorii sînt primii care con
tribuie la fabricarea pompelor — spu
ne lăcătușul ajustor losif Steiner. 
După ei au fost strungarii, iar ul
timii," care le asamblează sîntem noi 
— adică eu și cu tinerii Rudolf Got- 
zel și Moise Șofalvi, care mă ajută.

Părea cam supărat tov. Steiner. 
Avea un motiv serios. La începutul 
lunii și-a luat angajamentul că va 
monta și proba 20 pompe cu o capa
citate de 250 litri pe minut fiecare. 
Și iată c-a trecut jumătate din timpul 
programat, și pe cît se pare, turnăto
rii o să-l împiedice să-și .realizeze an
gajamentul. Cu toate că 11 pompe sînt 
deja gata, mai mult de 17 nu va 
putea realiza pînă la 1 iulie. Cum o 
să le termine dăbă trei din ele nu-s 
nici turnate?

Tov. Steiner nu aruncă vorbe în 
\ vînt. El cumpănește bine lucrurile 

cînd își ia angajamente.

In cursul săptămînii trecute, în toate 
localitățile raionului nostru au înce- 

. put alegerile, delegatelor de grupă de 
femei. In adunările pentru alegeri se 
discută pe larg despre contribuția co
misiilor de femei și a delegatelor de 
grupe la gospodărirea și înfrumuse- 
ițarea localităților, la antrenarea fe- 
meildr pentru cultivarea de zarzava
turi și legume pe ioturile de grădină 
și terenurile virane repartizate în a- 
cest scop și la alte acțiuni social- 
gospodărești.

Lă Vulcan, în adunarea grupei de

Programul avîntului puternic al a- 
griculturii și al sporirii considerabile, 
pe această bază, a producției mărfu
rilor de consum popular elaborat de 
Partidul Comunist și Guvernul So
vietic, a fost adoptat de fiecare mun
citor și colhoznic ca o cauză a sa 
proprie, vitală. Fiecare muncitor se 
străduiește să-și aducă contribuția la 
îndeplinirea acestei sarcini de cea 
mai mare însemnătate.

Datorită introducerii tehnicii noi 
în' producție, îmbunătățirii organiză
rii muncii, ridicării nivelului de ca
lificare a muncitorilor și personalului 
tehnico-ingineresc, colectivul fabricii 
de confecții „Volodarski“ din Moghi- 
lev sporește an de an volumul pro
ducției de îmbrăcăminte. Astfel, în 

, 1953 producția de confecții a crescut 
cu 25,7 la sută în comparație cu 1950, 
iar în primul trimestru al anului 1954 
cu 28,3 la sută. In aceeași perioadă, 
productivitatea muncii calculată pe 
cap de muncitor a crescut în 1953 cu 
34,9 la sută, iar în primul trimestru 
al anului 1954 — cu 42,4 la sută. A 
scăzut mult cheltuiala de timp ne
cesară pentru cusutul unor astfel de 
articole ca paltoane pentru bărbați și 
femei și haine de catifea. De aseme
nea a sporit volumul producției de 
calitatea I-a de țesături de lînă, ca
tifea și mătase.

In ultimul semestru în fabrică s-au 
luat o serie de nai măsuri menite să 
ducă la o și mai mare creștere a pro
ductivității muncii — a, fost intro
dusă mecanizarea, s-a îmbunătățit or
ganizarea locului d^mi^ci au fost

E poate singura dată cînd comu
nistului losif Steiner i se va întîm- 
pla" să nu-și respecte angajamentul 
luat. E drept, rămîne cu angajamen
tul neîndeplinit nu din vina lui, ci din 
vina acelora care n-au turnat piesele 
la timp, dar angajamentul e angaja
ment și te doare cînd nu-1 poți îndeplini.

In secția forjă

Un vechi proverb spune: ,,E tare 
ca fierul“. Fierul e tare într-adevăr, 
și greu de lucrat, dar focului i se 
supune și se lasă îndoit așa cum îi 
dictează’ dorința omului. La secția 
forjă, picoanele’ pentru ciocanele de 
abataj ale minerilor capătă prima 
formă apropiată de cea necesară. Sub 
loviturile puternice ale ciocanului 
pneumatic, ai zice că bara încălzită, 
care la un capăt se îngroașă, iar la 
celălalt se subțiază, nu-i de oțel, ci 
dintr-un material plastic. Bucată cu 
bucată, numărul lor crește zi de zi.

— In luna aceasta — spune tov. 
Alexandru Bretfeld, maistrul secției 
— se vor forja circa 900-1.000 de pi- 
coane. Ne zoresc minerii să le dăm 
cît mai multe picoane.

Lucrînd la forjarea picoanelor, 
muncitorii Andrei Boar, Vilhelm Aradi 
și alții reduc cu mult timpul de 
lucru programat pentru această.ope
rațiune.

...Lovituri puternice de ciocan se 
aud din încăperea alăturată. Din mi
nut în minut sînt aruncați spre cio
canul mecanic drugi de fier înroșiți.

— Ai văzțit cum se fabrică robi- 
neții pentru aer comprimat?

— Știu. Prin turnare — mă gră
besc să dau răspunsul.

— Aceasta era mai înainte. Dar ia 
te uită colo.

Fierul încins pînă aproape la alb, 
împrăștie puzderie de scîntei sub lor 
viturile grele de ciocan. Intr-adevăr, 
robinetele nu se mai fac ca îna
inte. Se forjează la matriță.

Femeile își aleg delegatele
femei nr. 1 din circumscripția electo
rală nr. 30 au luat cuvîntul multe fe
mei. Tovarășa Carolina Olvedi a ară
tat necesitatea ca femeile din grupă 
să se preocupe de felul în care sînt 
îngrijite casele minerilor de. către ser
viciul de colonie al minei. In cadrul 
grupei nr. 1 din ^circumscripția elec
torală nr. 32, tovarășa Ana Cotler a 
arătat că femeile din gfupă trebuie să 
sprijine activitatea factorilor poștali 
în munca de difuzare a presei.

In 12 circumscripții electorale din 

Cum ridicăm productivitatea muncii 
în brigadă

de G. AVC1NKO 
maistra unei brigăzi de confecții 

de.la fabrica „Volodarski“ 
din Moghilev

perfecționate proce
sele tehnologice..

Măsurile luate, 
precum și desfășu
rarea largă a între
cerii, au permis 
fabricii ca în trimestrul al 4-lea al 
anului 1953 și în primul trimestru al 
anului 1954 să dea o producție peste 
plan în valoare4 de 9.400.000 ruble, 
să reducă rebuturile, să sporească 
simțitor numărul paltoanelor și hai
nelor de calitatea I*a.

Brigada pe care o conduc este for
mată din 32 de persoane. Noi confec
ționăm mantouri de mătase fără căp
tușeală — articole care necesită o 
înaltă calificare la executarea fiecărei 
operații. Cea mai mică neatenție sau 
neglijență în muncă duce la înrăută
țirea calității, la returnarea articolu
lui pentru retușări.

Noi ne-am gîndit jn repetate rînduri 
cum să sporim volumul producției de 
paltoane și să îmbunătățim totodată 
calitatea confecțiilor. In acest scop 
am făcut propuneri de îmbunătățire a 
organizării muncii și de perfecționa
re a procesului tehnologic. La propu
nerea muncitorilor din brigada noas
tră, anul trecut a fost modificată cir
culația semifabricatelor de la un loc 
de inundă la altul, s-au introdus u- 
nele mici mecanizări și s-a îmbună
tățit organizarea locurilor de mupcă.

— Care sînt avantajele acestei me
tode? :— îl întreb pe maistrul secției!

— Prin turnare, circa 30 la sută 
din piese aveau găuri și nu se puteau 
fotbsi, pe cînd cele forjate ies toate 
'june și le putem trimite la prelucrare. 

■ Cei doi responsabili de schimb care 
lucrează la forjarea robinetelor pen
tru aer comprimat, își întrec produc-^ 
ția planificată cu peste 50 la sută.

Printre strungari

Muncitorii de la U.R.U.M.P. se 
mîndresc cu tov. Victor Oraveț. Strun
garul acesta vestit pe uzină, care a 
acumulat de-a lungul anilor de mun
ca bogate cunoștințe profesionale, 
este acum maistru în secția strungă- 
rie.

Cît am stat de vorbă cu el, a ajutat 
Ja centrarea unei\ piese pe strung 
unui lucrător tînăr. După ce-a termi
nat aceasta, l-am întrebat ce comenzi 
inai urgente are secția.

— La ordinea zilei sînt picoanele 
— a făspuns el. Luna aceasta două 
strunguri au lucrat numai picoane.

Din secția forjă, aceste prețioase 
unelte pentru mineri sînt aduse la 
strungărie, apoi la tratamentul ter
mic, rectificare și ascuțire.

Tinerii strungari Mircea Cesovan, 
Alexandru Szilagyi și Constantin 
Kopșin care lucrează la strunjirâa pi
coanelor, realizează și ei depășiri care 
trec peste 30 la sută.

★
In toate secțiile Uzinei de reparat 

utilaj minier din Petroșani întîlnești 
aceeași însuflețire, aceeași muncă a- 
vîntată pe care muncitorii de aici o 
desfășoară pentru a da minerilor u- 
nelte bune și la timp.

...Părăsisem de mult uzina și o bună 
bucată de timp nu mi-am putut lua 
gîndul de la oamenii însuflețiți cu 
munca din numeroasele secții pe care 
le-am vizitat

E, FRUNZEANU

raionul nostru în cadrul unor adu
nări la care au participat mai mult de 
1100 femei, au fost alese peste 100 
de delegate de femei.

Printre delegatele alese se află gos
podine ca tov. Cornelia Laso, Ecate- 
rina Oliver, Maria Rădoi și altele din 
Iscroni, tov. Rozalia Dane, Viorica 
Kandu, Elena Cesovan, Olga Panek 
din Petroșani și altele care au des
fășurat o activitate bogată pe tărîm 
obștesc.

Adela litiu, Ileana Uifalvi, coresp.
------------------- ■■ z

Toate acestea ne-au 
permis ca în pri
mul trimestru al 
anului 1954 să ri
dicăm productivita
tea muncii cu 42 la

sută în comparație cu anul 1950. Nu 
ne-am declarat însă mulțumiți. Ne-am 
dat seama că putem ridica și mai 
mult productivitatea muncii și îmbu
nătăți calitatea produselor reorgam- 
zîndu-ne munca în brigadă.

Înainte pierdeam mult timp pentru 
adoptarea modelelor noi. In scopul 
de a evita aceste pierderi de timp, am 
început, împreună cu tehnologul, să 
studiem dinainte particularitățile mo
delelor noi, să repartizăm din timp 
pe muncitori pe operațiuni, ținînd 
seama de calificarea fiecăruia. Toate 
acestea ne-au permis să îndeplinim 
planul pe primul trimestru înainte de 
termen — la 15 martie.

Luînd cunoștință de scrisoarea 
muncitorilor din Moscova, ne-am re
vizuit, angajamentele luate și am ho- 
tărît ca pînă la sfîrșitul anului să ri
dicăm productivitatea muncii cu 20 
la sută și să reducem cu 25 minute 
cheltuiala de timp pentru cusutul u- 
nui palton.

Colectivul brigăzii noastre a folo
sit mult din experiența înaintată a 
brigăzilor de calitate. Iritreee|ea so
cialistă în brigadă a devenit mai e-

Despre ioxî4niecțiiie 
alimentare

Omul, ca oricare altă ființă, are 
nevoie de hrană. Alimentele îi dau 
omului energia necesară muncii, con- , 
tribuind totodată la întreținerea și 
dezvoltarea țesuturilor organismului.

Pe cît de binefăcător este un ali
ment păstrat și servit în condiții 
igienice, pe atît de dăunător devine 
alimentul păstrat în condiții neigie
nice. Consumînd alimente alterate 
sau infectate riscăm să ne îmbolnă
vim de turburări destul de serioase, 
numite toxi-infecțiuni alimentare.

Toxi-infecțiile alimentare se pro
duc mai ates prin alterarea cărnii, 
laptelui, ouălor, maionezelor, con
servelor, etc.

Alterarea alimentelor are loc atît 
iarna cît și vara dacă nu sînt respec
tate condițiile igienico-sanitare.

Uneori turburările produse de toxi- 
infecții alimentare pot fi ușoare. Al
teori ' apar cu vărsături puternice, 
diareie, dureri de cap, febră, turbu- 

srări ale vederii, paralizii, etc. In u- 
nele cazuri poate surveni și moartea.

Regula de bază pentru prevenirea 
toxi-infecțiilor alimentare este igiena 
care impune un control foarte atent 
al alimentelor de la locul de produc
ție și pînă la locul unde se pun în 
consumație.

In ce privește carnea, ea trebuie să 
fie păstrată la rece. Trebuie eliminat 
consumul de carne provenită din tă
ieri clandestine sau din tăierile așa 
zise ,,de necesitate“, cînd deobicei 
este vorba de animale bolnave. Car
nea trebuie să fie păstrată ferită de 
insecte (muște, gîndaci) și rozătoa
re (șoareci).

Pregătirea alimentelor, în special 
în restaurante și cantine, trebuie să se 
facă respectîndu-se dtle mai stricte 
reguli de igienă. Alimentele se vor 
păstra acoperite.

La cantine trebuie să se păstreze 
în borcane curate timp de 24 ore cîte 
o porție din fiecare fel de mîncare 
servită. Acestea vor servi pentru e- 
xamenul de laborator, atunci cînd a- 
cesta este cerut de organele sanitare.

Lucrătorii din sectorul alimentar 
au datoria să frecventeze cursurile de 
san-minimum (cunoștințe sanitare 
minimale) de igienă alimentară, ce 
se organizează în scopul de a învăța 
cura trebuie să manipuleze alimen
tele pe care lé servesc oamenilor mun
cii. Nutnai în felul acesta ei vor pu
tea să lupte împotriva toxi-infecțiilor 
alimentare și a urmărilor acestora.

Dr. E, STANCESCU

îicientă. La fiecare 10 zile discutăm 
rezultatele îndeplinirii angajamente
lor, analizăm cauzele rămînerii în 
urmă a unor muncitoare și luăm re
pede măsuri pentru îndreptarea si
tuației. Fruntașele în producție și re
zultatele muncii lor sînt larg popu
larizate prin, gazeta de perete și 
foile „fulger“. ’ (

Ca urmare a tuturor acestor mă
suri, planul de producție pe primul 
trimestru a fost îndeplinit de brigadă 
în proporție de 123,4 la sută. In mar
tie am produs mai multe paltoane de 
calitatea l-a cu 5 la sută peste plan 
și am ridicat productivitatea muticii 
cu 18 la sută în comparație cu anul 
1953.

Colectivul fabricii urmînd inițiati
va muncitorilor din Moscova, și-a 
iuat angajamente sporite pe anul 
1954: să îndeplinească planul anual 
pînă la 20 decembrie; să sporească 
productivitatea muncii față de preve
derile planului cu 3 la sută; să pro
ducă peste plan 20.000 de paltoane 
și jachete de catifea în valoare xde 
10 milioane ruble.

Se poate afirma cu siguranță că 
angajamentele luate atît de brigada..- 
noastră cît și de colectivul fabricii 
vor fi îndeplinite cu cinste. Chezășia 
acestui lucru o constituie desfășura
rea largă a întrecerii în toate sec
țiile și brigăzile din fabrică, pentru 
îmbunătățirea organizării producției 
și pentru ridicarea continuă a pro
ductivității muncii. (Agerpresjj
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Difi scrisorile sosite la redacție

Magazin de stat sau prăvălia personală 
a gestionarului ?

1 ' ,

Despre unele lipsuri în activitatea sportivă 
din școlile nredii din Valea Jiului

Cînd a luat ființă magazinul ali
mentar cu circuit închis nr. 139 din 
Petrila, muncitorii mineri s-au bucu
rat mult

— Acum avem și noi un magazin 
alimentar în apropierea locuințelor, 
— și-au spus ei.

Personalul acestui magazin ali
mentar a fost recrutat în mare parte 
din rîndurile tineretului din Petrila. 
Și, acești tineri s-au pus cu dragoste 
pe muncă. Localul a fost curățat, ma
gazinul aranjat cu gust și pricepere, 
încît se poate spune pe drept, cuvînt 
că este unul din cele mai frumoase 
magazine din raionul nostru.

Insă, gestionarul acestui magazin 
Constantin Raica și casierița Maria 
Lingurar s-au gîndit: „magazinul este 
frumos, bine aranjat, oamenii ne 
laudă, așa că n-o să observe dacă în
tre timp mai învîrtim și noi ceva a- 
faceri“. Și, acest gînd, gestionarul și 
casierița l-au și pus în aplicare. Pe 
ușa din dos a magazinului, gestiona
rul Raica își servea prietenii și cu- 
noscuții cu cantități de marfă neper - 
mis de mari. Ba, mai învîrteau și ajte 
afaceri ca și cînd magazinul ar fi fost 
prăvălia lor personală.

Astfel, în ziua de 11 iunie a. c., lă

Pînă cînd va sta comuna Bănița fără telefon?
Comuna Bănița se află la o dis

tanță de circa 13 km. de orașul Pe
troșani. Dacă Sfatul popular, dispen
sarul medical și celelalte instituții și 
întreprinderi din comună au de rezol
vat vreo problemă urgentă la Petro
șani, trebuie să trimită delegați deoa
rece în comuna Bănița nu există te
lefon.

Cu toate că anul trecut s-au pe
rindat prin Bănița mai mulți inspec
tori de la P.T.T.R. Petroșani și Deva

Mai multă grijă penti
F Dacă reușești să-ți procuri un bilet 
de film la cinematograful din Lupeni 
și să vizionezi spectacolul seară, la 
ieșire te poți aștepta la o surpriză 
neplăcută. De ce? Fiindcă în fața ci- 
nefiiatografului, la doi pași de Sfatul 
popular se află două băltoace și cum 
deobicei e înghesuială și întuneric,

Succesele elevilor din
Cadrele didactice și elevii școlilor 

din Lupeni au întîmpinat examenele 
cu multă bucurie, încrezători în for
țele lor de muncă. Desfășurarea a- 
cestor examene a produs multă satis
facție în rîndul cadrelor didactice de- 

•oarece elevii au răspuns destul de 
bine. Astfel, pionierii Elena Gavrilă, 
Viorica Duca, Maricica Dumitrașcu, 
Mariana Mihu din clasa IV A, Ion

întrecerea în
(Urmare din pag. l-a)

rîre metodele formaliste și birocra
tice în organizarea întrecerii, astfel 
ca inițiativa muncitorilor și tehnicie
nilor să se manifeste din plin, neîn\ 
grădit.

Organele*  sindicale sînt chemate să 
răspîndească larg inițiativele ivite în 
ultimul timp în întrecerea socialistă, 
cum sînt: acțiunea de creștere a pro
ductivității muncii, pornită de colec
tivul secției turnătorie a uzinelor 
„Semănătoarea“, inițiativa de la u- 
zinele textile „7 Noiembrie“, privind 
sporirea oroducției de fire prîn mai 
buna utilizare a mașinilor, aplicarea 
noii tehnologii sovietice a forajului 
cu apă, acțiunea de sporire a produc
ției din aceeași cantitate de materie 
primă și altele. Asemenea inițiative 
constituie expresia preocupării patrio
tice a oamenilor muncii, liberi și stă- 
pîni pe soarta lor, pentru înflorirea 
continuă a statului democrat-popular, 
pentru a da poporului muncitor cît 
mai multe produse cu o cît mai mică 
cheltuială de materiale șLde muncă. 
Este de datoria organelor sindicale 
de a sprijini muncitorii și tehnicienii

un control efectuat de subsemnatul 
împreună cu tov. loan Jurj, directorul 
O.C.L. și alți tovarăși, am găsit în1 
acest magazin o cantitate de 90 kg. 
vin de proveniență străină ș>; nu din 
depozitul O.C.L. Gestionarul Raica a 
motivat că acest vin i-ăr fi fost dat 
spre vînzare de organizatorii unui bal.

Care este în realitate situația aces
tui vin, ce cantitate a fost adusă în 
magazin, de unde, cu-ce preț s-a vîn- 
dut, pentru ce s-a distribuit fără nici 

.un fel de bon, nu știe deeît gestiona
rul Raica., Acest gestionar are obiceiul 
să viziteze des restaurantele, de unde 
revine la magazin în stare de ebrie
tate. Tot în ziua controlului, la /ca
sierița Maria Lingurar a fost găsit un 
plus de 50 lei, „rămas“ de la sumele 
încasate de la cumpărători.

Conducerea O.C.L. are datoria să 
cerceteze cu toată atenția activitatea 
gestionarului Raica și casieriței Ma
ria Lingurar de la magazinul nr. 139 
Petrila și să ia măsurile necesare pen
tru curmarea practicilor nesănătoase 
ce au loc aici. ,

NICOLAE ALEXA 
șeful secției comerciale 

â sfatului popuiar raional Petroșani

care au promis că telefonul se va in
stala imediat ce Sfatul popular va 
procura stîlpii necesari (lucru care a 
fost consemnat și într-un proces ver
bal), totul a rămas doar o promisiu
ne. Trebuie arătat că stîlpii sînt pro
curați de peste un an de zile,

Pînă cînd va mai sta comuna Bă
nița fără telefon?

VES1LE J1TEA 
corespondent

întreținerea străzilor
riști să te pomenești în mijlocul u- 
neia din ele.

Pentru a evita această situație ne
plăcută tovarășii de la Sfatul popu
lar ar trebui să se îngrijească die un 
camion de pietriș pe care să-l aștear
nă peste cele două gropi.

SIGISMUND LAKATOȘ 
corespondent

Lupeni la examene
Lakatos din clasa IV B, fii ai oame
nilor muncii din Lupeni, au obținut 
nota 5 la examene.

In felul acesta elevii școlilor din 
Lupeni au întîmpinat examenele cu 
deosebite succese în muncă. Rezultate 
bune la examene au obținut și elevii 
claselor V, VI si VII din Lupeni.

i EMIL TETILEANU 
corespondent

cinstea glorioasei aniversări
în cunoașterea și aplicarea experien
ței înaintate în muncă.

Organizațiilor de partid le revin 
sarcini de seamă în dezvoltarea în
trecerii și în asigurarea conducerii 
politice a întrecerii socialiste în cin
stea zilei de 23 August. împreună cu 
conducerile administrative și organele 
sindicale, ele trebuie să studieze cu 
atenție și să răspîndească în mod ac
tiv tot ceea ce se naște nou, înaintat, 
în întrecere, să stimuleze larg critica 
și autocritica pentru lichidarea biro- 
cratisn|ului și deficiențelor care duc 
la frînarea avîntului întrecerii. Orga
nizațiile de partid trebuie să acorde 
o-atenție deosebită muncii poljtice de 
masă, publicității în jurul întrecerii, 
activizînd și instruind pe agitatori, 
folosind ziarele de uzină, gazetele de 
perete, stațiile de radio.-amplificare, 
etc. In fiecare întreprindere trebuie 
larg popularizați fruntașii întrecerii 
socialiste, elementele tinere și femeile 
care se disting în mod deosebit în 
lupta pentru realizarea sarcinilor de 
plan la toți indicii, precum și meto
dele. de muncă folosite de aceștia. 
Pretutindeni, comuniștii .trebuie să

In acest an școlar activitatea spor
tivă în școlile medii din Valea Jiului 
a înregistrat unele succese: s-a ridi
cat calitatea lecțiilor predate, s-a in
tensificat munca în cadrul secțiilor 
sportive, s-a acordat mai multă aten
ție pregătirii tinerilor pentru trece
rea normelor complexului G.M.A.

Cu toate acestea activitatea spor
tivă în școlile medii nu s-a ridicat la 
nivelul cerințelor.

Astfel, Școala Medie Tehnică de 
Cărbune din Lupeni, deși are cel mai 
mare număr de elevi a avut cele mai 
slabe rezultate anul acesta. In a- 
ceastă școală predau patru profesori 
de educație fizică, dintre care numai 
unul, de curînd sosit la această școa
lă, tov. Stelian Popescu participă la 
ședințele cercului pedagogic și are o 
activitate mai bună. Slab își desfă
șoară activitatea tov. profesori loan 
Obrejan și Veronica Banu, care nu e- 
fectuează orele regulat, conform pro
gramei analitice, nu vin în echipa- 
ment la ore și lipsesc de la ședințele 
cercului pedagogic pe motivul ,,că sînt 
prea ocupați cu alte sarcini“. Nu e 
de mirare atunci că la campionatul 
școlilor medii, faza raională, la atle
tism și fotbal această școală nu s-ă 
prezentat, la baschet fete â ocupat ul
timul loc, iar pregătirea unor aspi
ranți G.M.A. e superficială. Aceasta 
ca să nu mai vorbim de oțele de edu
cație fizică la care — dacă se țin 
regulat — elevii vin în costume de 
oraș. Direcțiunea școlii deși sezisată 
deseori de C.C.F.S. n-a luat măsuri 
pentru înlăturarea acestor lipsuri, do
vedind dezinteres față de problema 
sportivă.

Școala medie cu limba de predare 
romînă din Lupeni a avut anul acesta 
o activitate frumoasă pentru început. 
Oricum, pentru viitor va trebui ca lă

Spre noi succese în mișcarea sportivă
RâspuiiB la chemarea Consiliului raional sportiv „Constructorul" 

din Petroșani
' In cinstea zilei de 23 August — 

cea de a zecea aniversare a eliberării 
patriei noastre — Consiliul raional 
sportiv Constructorul Petroșani a 
chemat la întrecere, pe baza unor an
gajamente precise, toate colectivele 
sportive din Valea Jiului. După ce a- 
ceastă chemare a fost publicată în 
ziarul nostru, o, serie de colective 
sportive s-au grăbit să trimită scri
sori de răspuns, luîndu-și însemnate 
angajamente privind munca lor pen
tru dezvoltarea activității sportive în 
raionul Petroșani. Printre colectivele 
sportive care au trimis scrisori de 
răspuns se află și colectivul „Mine

stea în primele rînduri ale întrecerii, 
antrenînd prin exemplu personal 
masa muncitorilor și tehnicienilor.

In preajma campaniei muncilor a- 
gricole de vară pentru strîngerea și 
treeratul recoltei numeroși muncitori 
și tehnicieni își vor exprima hotărîrea 
să plece la sate, să ajute țărănimea 
muncitoare în desfășurarea în bune 
condițiuni a acestei campanii. Aten
ția conduceriloreîntreprinderilor, a or
ganizațiilor de partid și a organelor 
sindicale trebuie să se îndrepte către 
acei muncitori și tehnjcieni care au 
o înaltă pregătire profesională și o 
bogată experiență în producție, care 
dau dovadă de inițiativă — oameni 
capabili să se achite cu cinste de ă- 
ceastă sarcină, de mare răspundere.

In cinstea zilei de 23 August — 
cea de a 10-a aniversare a eliberării 
patriei noastre — să desfășurăm larg 
întrecerea socialistă pentru îndeplini
rea planului la toți indicii, pentru 
înfăptuirea programului de măsuri e- 
conomice adoptat de partid și guvern, 
în vederea dezvoltării economiei na
ționale și ridicării nivelului de trai 
al oamenilor muncii de la orașe și 
sate l
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orele de educație fizică să participe 
toți elevii, nu numai două treimi din 
numărul lor.

Rezultatele obținute de școala me
die maghiară Petroșani ar fi cu mult 
mai mari dacă această școală ar a- 
vea sală de gimnastică și dacă direc
țiunea școlii ar sprijini mai mult pe 
tov. profesoară Rodica Szilagy, arătînd 
elevilor, în special din ultimele clase, 
că activitatea sportiva dintr-o școală 
nu trebuie să se rezume numai la 
fotbal.

Cele mai bune rezultate le-a ob
ținut anul acesta școala medie cui 
limba de predare romînă din Petro-J 
șani care a ocupat primul Ioc la toate 
disciplinele din cadrul,campionatelorț 
școlilor medii, cît și la alte competiții! 
organizate de C. C. F. S. Proble-' 
ma G.M.A. însă Iasă mult de dorit 
la această școală la clasele de fete, 
unde de abia 10 la sută sînt purtă
toare de insigne. (

Sfaturile colectivelor sportive din, 
școlile medii nu ău activat mulțumi
tor anul acesta', iar sprijinul organi
zațiilor U.T.M. din școli a fost insu
ficient. De remarcat că din clasele a 
VlII-a (băieți și fete) un număr de 
26 elevi participă regulat la lecțiile 
de handbal și baschet ale școlii spor
tive de elevi din Petroșani.

In general s-a observat în acest an 
școlar că directorii de școli și profe-. 
sorii de alte specialități au început 
să sprijine mai mult activitatea spor
tivă din școli (școlile romîne din Pe
troșani și Lupeni).

Lipsurile semnalate mai sus vor - 
trebui înlăturate în viitorul an școlar 
pentru ca activitatea sportivă în șco
lile medii să se ridice la un nivel mai : 
înalt, înregistrînd astfel succese mai 
mari.

Prof. G. CAPAȚINA

rul“ I.M.P. In angajamentele ce și 1 
le-a luat ca răspuns, Colectivul spor
tiv .Minerul“ l.M.P. își propune să 
lupte pentru a majora numărul exis
tent de membri cu 25 la sută, să an
treneze cît mai mu'lți tineri pentru 
cucerirea insignei G.M.A. gradul I și! 
11, să construiască o bază sportivă 
cu terenuri de volei' și baschet, să! 
mobilizeze 50 de sportivi la concur
surile de clasificare pe ramuri de 
sport, să mobilizeze sportivii pentru! 
obținerea celor mai bune rezultate în 
cadrul spartachiadei sindicale, etc.

După corespondență primită de 
lă Teodor Silaghi

Fruntași la predarea cotelor 
către stat

in Valea Jiului creșterea oilor ocu
pă un loc de seamă. îndrumați în
deaproape de către deputății sfaturilor 
populare numeroși țărani muncitori 
din raionul nostru, după ce au termi
nat cu tunsul oilor, s-au prezentat la 
punctele comunale de strîngerea co
tei de lînă ale D.C.A. Petroșani, pen
tru a preda cotele cuvenite statului.

Fruntași pe raion la predarea cote
lor de lînă sînt țăranii muncitori din 
comuna Uricani care și-au predat în 
întregime cotele de lînă către stat pe 
anul 1954. Primii care și-au predat! 
cotele de lînă, din comuna Uricani,: 
au fost țărânii muncitori Savetâ Mur- 
gu, care a predat 7,5 kg. lînă, obți- 
nînd chitanța nr. 1, loan Dobîrceănu 

, și Gheorghe Ionașc, care au predat 
cîte 6,8 kg. respectiv 9,4 kg. lînă 
primind chitanțele nr. 2 și 3.

Țăranii muncitori din Vulcan și-au 
achitat și ei obligațiile către stat cu 
privire la cotele de lînă, în proporție 
de 99 la sută, iar cei din Lupeni în 
propbrțjmije & 92 la șută.
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CONFERINȚA DE LA GENEVA 

încheierea unui acord in vederea pregătirii 
încetării ostilităților în ^ambodgia și Laos

O odioasă agresiune organizată 
de imperialiștii americani împotriva Cuatemalei

GENEVA (Agerpres). — De ia co
respondentul special:

La 19 iunie a avut loc cea de a 
16-a ședință restrînsă a conferinței 
de la Geneva a miniștrilor Afacerilor 
Externe consacrată discutării proble
mei indochineze.

La sfîrșitul ședinței s-a dat publici
tății următorul comunicat:

Cele nouă delegații au continuat 
în ședința restrînsă examinarea pro
blemei restabilirii păcii în Indochina. 
S-a ajuns la un acord asupra urmă
torului text privind încetarea ostili
tăților în Cambodgia și Laos:

„In vederea ușurării unei simultane 
și rapide încetări a ostilităților în In- 
dochina se propune ca:

Deschiderea Conferinței internaționale 
pentru slăbirea încordării în relațiile 

internaționale r
STOCKHQLM (Agerpres). — TASS 

transmite:
La 19 iunie s-a deschis la Stoc- 

kholm, la Casa cetățeanului, Confe
rința internațională pentru slăbirea 
încordării în relațiile internaționale, 
convocată din inițiativa unui grup 
de fruntași ai vieții publice din Fran
ța. Lucrările conferinței vor dura pînă 
la 23 iunie.

La conferință au sosit peste 250 de 
participanți din 40 de țări printre care 
Japonia, Republica Populară Chine
ză, India, Siria, Liban, Franța, Ceho-

Ridicarea la rangul de ambasadă a legației R.P. Romîne 
din Tirana și a legației R.P. Albania din București

Guvernul Republicii Populare Ro
mîne și guvernul Republicii Populare 
Albania, călăuzite de dorința de a 
întări și dezvolta relațiile de priete- 

, nie și colaborare existente între Re- 
| publica Populară Romînă și Republi
ca Populară Albania, au căzut de a-

înființarea unui comitet chino-englez pentru comerț
LONDRA (Agerpres). — TASS 

¡transmite :
După cum anunță agenția Press 

Association, „Asociația Camerei de 
, Comerț britanice“, „Asociația chine- 
,ză“, care reunește pe oameni de a- 
faceri englezi care fac comerț cu 
China, Federația industriașilor bri
tanici și Asociația națională a indus-

a) Reprezentanții comandamentelor 
celor două părți să se întîlnească 
imediat la Geneva și la fața locului;

b) Ei vor studia chestiuni privind 
încetarea ostilităților pe teritoriul 
Cambodgiei și Laosului începînd cu 
problema retragerii tuturor forțelor 
armate străine și a personalului mili
tar străin pe baza observațiilor și 
propunerilor prezentate de diferite 
delegații la conferință;

c) Ei vor raporta cît mai repede 
posibil conferinței concluziile și re
comandările lor.

Reprezentanții comandamentelor ca
re se ocupă de problema Vietnamului, 
Laosului și Cambodgiei vor prezenta 
un raport provizoriu sau definitiv 
pînă în 21 de zile“.

slovacia, Romînia, Anglia, Italia, Bra
zilia, etc.

La conferință participă o delegație 
de fruntași ai vieții publice din 
U.R.S.S. în frunte cu scriitorul A. E. 
Korneiciuk, membru al Prezidiului. 
Comitetului sovietic pentru apărarea 
păcii. •

Conferință va studia posibilitatea 
îmbunătățirii relațiilor internaționale 
prin tratative pașnice și prin dezvol
tarea schimburilor economice și cul
turale.

cord să ridice la rangul de ambasadă 
legația Republicii Populare Romîfie 
din Tirana și legația Republicii Popu
lare Albania din București și să se 
facă schimb de ambasadori între cele 
două țări. (Agerpres) 

triașilor, după ce au organizat con
sultări pentru dezvoltarea comerțului 
între Anglia, Honk-Kong și China, au 
creat un for reunit — Comitetul chi
no-englez pentru comerț.

Comitetul a organizat o serie de 
ședințe și a terminat în linii mari 
pregătirile pentru sosirea în Anglia a 
unui grup de specialiști comerciali 
chinezi.

NEW YORK (Agerpres).
După cum relatează agențiile de 

presă, ambasada Guatemalei în Mexic 
a anunțat că în ziua de 18 iunie trei 
avioane neidentificate au bombardat 
Guatemala City. Avioanele au lansat 
bombe asupra cazărmii gărzii de o- 
noare și' a clădirilor comandamentu
lui forțelor armate, fără să atingă însă 
obiectivele. Apărarea antiaeriană gua
temaleză a respins atacul avioanelor 
care s-au îndreptat apoi spre portul 
San Juan, unde au aruncat bombe 
deasupra depozitelor de benzină, fără 
să atingă nici de data aceasta ținta.

Intr-un comunicat al guvernului 
guatemalez se arată că la 17 iunie 
avioane străine au violat spațiul ae
rian al Guatemalei, aruncînd arme, în 
special puști și puști mitraliere, pe 
teritoriul țării.

Ministrul Afacerilor Externe al 
Guatemalei, Guillermo Toriello, a 
declarat că guvernul guatemalez a 
cerut guvernului din Honduras să ia 
măsuri împotriva bandelor înarmate 
staționate la frontiera dintre cele 
două țări și care se dedau Ia acțiuni 
agresive împotriva Guatemalei.

Toriello a declarat de asemenea că 
guvernul Guatemalei deține dovezi cu 
privire la colaborarea dintre guver
nul din Nicaragua, societatea ameri-

Ședința solemnă de la Moscova consacrată Zilei flotei 
aeriene a

MOSCOVA (Agerpres). — TASS
La 19 iunie a avut loc la Moscova 

o ședință solemnă a Ministerului A- 
părării al U.R.S.S., împreună cu re- 
prezentapți ai organizațiilor de partid,

PE SCURT
— Dezmințind zvonurile care cir

culă la Londra și Cairo în legătură 
cu tratativele anglo-egiptene asupra 
Suezului, Salah Salem, ministrul O- 
rientării Naționale al Egiptului, a de
clarat că nici un contact oficial sau 
neoficial nu a fost stabilit în vederea 
reluării negocierilor între Anglia și 
Egipt. Salem a declarat de asemenea 
că nu are cunoștință despre o încer
care de mediere a Indiei în. conflictul 
anglo-egiptean.

—: La 18 iunie s-a deschis la Var
șovia întîlnirea internațională a arhi- 
tecților și membrilor administrațiilor 
municipale, la care iau parte repre
zentanți a 23 de țări din Europa, A- 
sia și America de sud, printre care 
reprezentanți ai U.R.S.S., R. P. Chi
neze, Angliei, Argentinei, Chile, Ce
hoslovaciei, Franței, Finlandei, Polo

cană „United Fruit“ și diferite gru
pări de emigranți reacționari din 
Guatemala.

Ministrul Afacerilor Externe a a- 
dresat un apel poporului guatemalez 
chemîndu-1 să fie gata pentru apăra
rea țării, declarînd că Guatemala nu 
se va da înapoi de la lupta pentru 
independența sa. „Poporul guatema
lez, a spus Toriello, nu este singur, 
deoarece toți oamenii cu vederi de
mocrate din America Latină și din 
restul lumii sînt alături de el“.

Guatemala s-a adresat Consiliului 
de Securitate

LONDRA (Agerpres). — După 
cum relatează agenția Reuter, ban
dele înarmate staționate în Honduras 
au pătruns pe teritoriul Guatemalei, 
atacînd cîteva orașe de frontieră și 
porturi, printre care Puerto Barrios 
la Marea Caraibelor.

Agenția France Presse anunță că 
ministrul Afacerilor Externe al Gua
temalei s-a adresat Consiliului de Se
curitate, cerînd să ia măsuri împotri
va intervenției la care a fost supusă 
țara sa.

Plîngerea Guatemalei va fi exami
nată de Consiliul de Securitate în ca
drul unei ședințe fixate în acest scop 
pentru luni 21 iunie.

U. R. S. S.
sovietice și obștești, consacrată Zilei 
flotei aeriene a U.R.S.S.

iȘedința solemnă a fost deschisă de 
mareșalul aviației, P. F. Jigarev.

niei, Ungariei, R. P. D. Coreene, In
diei, Romîniei, Bulgariei, Suediei, 
Norvegiei și altor țări.

— Noul guvern sirian a fost con
stituit sub președinția lui Said Ghazzi.

— In capitala Uniunii Sovietice 
s-a deschis o conferință a lucrători
lor care se ocupă cu crearea de noi 
modele de îmbrăcăminte. La confe
rință a fost deschisă o expoziție, unde 
sînt prezentate 800 noi modele de 
îmbrăcăminte pentru bărbați, femei 
și copii, propuse de modeliști pentru 
producția de masă. Noile modele de 
îmbrăcăminte prezentate la expoziția 
din Moscova sînt o mărturie a creării 
unui stil sovietic original de modele. 
Principiile iui constau în îmbinarea 
frumuseții cu utilul, comodității cu 
simplitatea și eleganța.

In cursul celor doi ani care au tre
cut de la semnarea tratatului de la 

I Paris, adepții, de o parte și de cea- 
ilaltă a Oceanului Atlantic, ai reîn
vierii militarismului german au ros- 
itil numeroase discursuri în favoarea 
. „comunității defensive europene“. 
,'Dar ei nu au convins poporul francez, 
i cqre își dă perfect seama că „armata 
europeană“ nu va face din militariștii 
revanșarzi germani pacifiști smeriți.

Washingtonul începe să înțeleagă 
i că Franța nu poate fi constrînsă prin 
metode de „persuasiune“ să ratifice tra
tatul cu privire la „comunitatea de
fensivă europeană“. Rămîn doar mij
loacele de presiune — șantajul, ame
nințările — la care au și recurs cer
curile guvernante din S.U.A.

Luînd cuvîntul la 4 iunie, în fața 
Comisiei senatoriale pentru afacerile 
externe, care a discutat proiectul de 
lege privitor la programul securității 
mutuale, Dulles a proferat amenin
țări la adresa parlamentului francez 
pentru faptul că nu execută directi
vele Washingtonului.

Incercînd să convingă pe congres
meni că mai există șanse de ratifi
care a tratatului cu privire la „ar
mata europeană“, Dulles nu a putut

Presiunea americano-bonnistă 
asupra Franței se intensifică 

de P. EFIMOV
aduce alte dovezi înafară de „recenta 
hotărîre a congresului partidului so
cialist francez“ — factor, după pă
rerea sa, cu totul „dătător de spe
ranțe“. Intr-adevăr, congresul parti
dului socialist francez a adoptat cu 
o majoritate neînsemnată de voturi 
(57 la sută din numărul total al de- 
legaților) o hotărîre în sprijinul „ar
matei europene“ și i-% obligat pe de
putății socialiști să voteze în parla
ment pentru ratificarea tratatului de 
la Paris.

Faptele arată totuși că deputății 
socialiști nu sînt dispuși să îndepli
nească hotărîrile congresului. La 9 
iunie, Comisia pentru afacerile exter
ne a Adunării Națidhale franceze a 
respins cu majoritate de voturi pro
iectul de lege cu privire la ratificarea 
tratatului de la Paris. înafară de a- 
ceasta, șase din cei nouă reprezen
tanți ai grupului parlamentar socia
list au votat împotriva tratatului.

Așadar, unicul „factor dătător de 

speranță" al lui Dulles s-a dovedit 
a ți cu totul lipsit de speranță. Toc
mai din această pricină secretarul de 
stat al S.U.A. s-a și grăbit să declare 
că Statele Unite intenționează să 
înarmeze Germania occidentală fără 
a mai aștepta ratificarea tratatului de 
la Paris de către parlamentul fran
cez.

Opinia publică franceză a apreciat 
la justa ei valoare declarația lui Dul
les, caracterizînd-o că o continuare a 
politicii de amenințări care a devenit 
un lucru obișnuit în relațiile S.U.A. 
cu Franța. Comentînd ecourile stîr- 
nite la Washington, ziarul „Combat“ 
a calificat declarația lui Dulles drept 
lipsită de tact.

Totuși nu este vorba nutnai de lipsă 
de tact din partea lui Dulles, ci de 
politica agresivă promovată cu perse
verență de Statele Unite. Este demn 
de relevat că „copilul preferat“ al 
Washingtonului — cancelarul Ade- 

nauer de la Bonn — se dedă la ame
nințări similare la adresa FranțeL 
Simțindu-se sprijinit de W’ashington, 
căpetenia revanșarzilor de la Bonn a 
declarat cu impertinență că în cazul 
că Franța va refuza să ratifice trata
tul cu privire la „comunitatea defen
sivă europeană“, ¡a Bonn vor fi cău
tate „alte căi“. Trebuie subliniat că 
amenințările și ecourile venite de peste 
Ocean și de la Bonn nu au consoli
dat situația guvernului Laniel. Laniel 
a fost nevoit să demisioneze și pentru 
faptul că nu a obținut din partea par
lamentului ratificarea tratatului de la 
Paris, lucru pe care-1 oromisese acum 
un an cînd a venit la putere.

Opinia publică franceză respinge 
tratatul cu privire la crearea „comu
nității defensive europene" pentru că 
aceasta înseamnă reînvierea milita
rismului german, agravarea scindării 
Europei în grupuri militare ostile. 
Poporul france® se pronunță tot mai 
mult în favoarea „Tratatului general 
european cu privire Ia securitatea co
lectivă în Europa“, propus de Uniu
nea Sovietică. (Agerpres). (Text pres
curtat după „Pravda"). 'J
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